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المقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل خري خلقه وخاتم
رسله حممد وآله الطاهرين واللعن عىل أعدائهم أمجعني إىل يوم
الدين.
ال خيفى عىل من له أدنى معرفة بعلم الرجال والكتب الرجالية
مكانة كتاب (فهرست أسامء مصنفي الشيعة) املعروف برجال
النجايش الذي ال يستغني فقيه عن الرجوع إليه فيام يتعلق بوثاقة
الرواة وضعفهم وغري ذلك من املسائل املهمة.
وكنت أحب أن أمجع بعض تعليقات اجلد آية اهلل العظمى
املريزا جواد التربيزي ـ قدس اهلل رسه ـ عىل هذا الكتاب حتى أخربين
سامحة الشيخ حممد رضا األنصاري ـ دام عطاؤه ـ وهو ممن حرض
بحوثه يف الفقه واألصول بأنه ضبط جمموعة من تلك التعليقات

6

فاستأذنت جلمعها ونرشها لتعم هبا الفائدة فأذن يل ،فأشكره عىل
فضله ولطفه ،جزاه اهلل خري جزاء املحسنني.
عيلِالتربلزيِـِذواحلجةِ7341هـِ

7

( )١قال النجاشي

:

إبراهيم بن هاشم
أبو إسحاق القمي أصله كويف ،انتقل إىل قم ،قال أبو عمرو
الكيش" :تلميذ يونس بن عبد الرمحن من أصحاب الرضا [عليه
السالم]" ،هذا قول الكيش ،وفيه نظر ،وأصحابنا يقولون :أول من
نرش حديث الكوفيني بقم هو.
له كتب ،منها :النوادر ،وكتاب قضايا أمري املؤمنني عليه
السالم ،أخربنا حممد بن حممد قال :حدثنا احلسن بن محزة الطربي
قال :حدثنا عيل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم هبا.
[رجال النجايش (طبع مؤسسة النرش اإلسالمي ـ سنة 1111
هـ  ،ص ،11الرقم]11

8

قال الميرزا

:

إنه جليل ومن األئمة الذين يؤخذ عنهم احلديث ومثله ال
حيتاج إىل أن يوثقه النجايش وغريه فهو ثالث راو من حيث حجم
الروايات التي يروهيا الكليني يف الكايف عنه ،ومثل هذا الرجل
املعروف بالعلم والفقه ،وكان حسن الظاهر وإماما يف احلديث،
وانتقل من الكوفة إىل قم ،ونرش هبا حديثهم فرووا عنه وجلسوا حتت
منربه ،فال حيتاج إىل توثيق أحد فهو الثقة الثبت العدل.
( )٢قال النجاشي

:

احلسني بن يزيد بن حممد
بن عبد امللك النوفيل نوفل النخع موالهم كويف أبو عبد اهلل.
كان شاعرا أديبا وسكن الري ومات هبا ،وقال قوم من القميني إنه
غال يف آخر عمره واهلل أعلم ،وما رأينا له رواية تدل عىل هذا.
له كتاب التقية ،أخربنا ابن شاذان عن أمحد بن حممد بن حييى
قال :حدثنا عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،قال :حدثنا إبراهيم بن
هاشم عن احلسني بن يزيد النوفيل به ،وله كتاب السنة.
[رجال النجايش ،ص ،٨1الرقم]77

9

قال الميرزا

:

النوفيل عىل الرغم من عدم ورود نص رصيح بوثاقته ،لكننا
نحكم بذلك ونذهب إىل جاللته ،وقد فحصت الكايف وشاهدت أن
الكليني يروي عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن النوفيل أكثر مما يروي
عن غري النوفيل ،فهو من املعاريف ومل يرد يف حقه ذم وقدح ،وهذا
يدل عىل أنه كان مستور العيب عند الناس ،وهذا املقدار يكفي يف
توثيقه ،وقال شيخ الطويس يف (عدة األصول ) 1إنه قد عمل
أصحابنا بروايات السكوين وهو يروي كثريا عن النوفيل.
( )٣قال النجاشي

:

أمحد بن احلسن بن إسامعيل
بن شعيب بن ميثم التامر موىل بني أسد .قال أبو عمرو الكيش:
كان واقفا ،و ذكر هذا عن محدويه عن احلسن بن موسى اخلشاب
قال :أمحد بن احلسن واقف.

 .1عدة األصول .151 : 1
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١1

وقد روى عن الرضا عليه السالم .وهو عىل كل حال ثقة،
صحيح احلديث ،معتمد عليه.
له كتاب نوادر أخربنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال :حدثنا أمحد
بن حممد بن حييى عن احلمريي ،قال :حدثنا يعقوب بن يزيد عن أمحد
بن احلسن بالكتاب و أخربنا حممد بن عثامن قال :حدثنا جعفر بن
حممد عن عبيد اهلل بن أمحد بن هنيك عنه.
وأخربنا احلسني بن عبيد اهلل قال :حدثنا احلسني بن عيل بن
سفيان قال :حدثنا محيد بن زياد قال :حدثنا احلسن بن حممد بن
سامعة قال :حدثنا أمحد بن احلسن امليثمي بكتابه عن الرجال وعن
أبان بن عثامن.
[رجال النجايش ،ص ،71الرقم]179
قال الميرزا

:

مراد النجايش من الضعيف يف تعابريه هو ما يقابل غري الثقة،
فحينام يقول فالن ثقة ،يعني أنه أمني يف روايته ،وحينام يقول فالن
ضعيف يقصد أنه ضعيف يف روايته وغري ثقة ال أنه فاسد املذهب
والعقيدة.
والدليل عليه هذا الراوي الذي عىل الرغم من أن النجايش

١١

يعرتف بواقفيته وأنه فاسد املذهب والعقيدة ،لكنه يقول بوثاقته
ومراده أنه ثقة يف روايته.
( )٤قال النجاشي

:

سهل بن زياد
أبو سعيد اآلدمي الرازي كان ضعيفا يف احلديث ،غري معتمد
فيه .وكان أمحد بن حممد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب
وأخرجه من قم إىل الري وكان يسكنها ،وقد كاتب أبا حممد
العسكري عليه السالم عىل يد حممد بن عبد احلميد العطار للنصف
من شهر ربيع اآلخر سنة مخس ومخسني ومائتني .ذكر ذلك أمحد بن
عيل بن نوح وأمحد بن احلسني رمحهام اهلل.
له كتاب التوحيد ،رواه أبو احلسن العباس بن أمحد بن الفضل
بن حممد اهلاشمي الصاحلي عن أبيه عن أيب سعيد اآلدمي.
وله كتاب النوادر ،أخربناه حممد بن حممد قال :حدثنا جعفر بن
حممد ،عن حممد بن يعقوب قال :حدثنا عيل بن حممد ،عن سهل بن
زياد ،ورواه عنه مجاعة.
[رجال النجايش ،ص ،115الرقم]191
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١٢

قال الميرزا

:

إن سهل بن زياد ضعيف ،وما قيل من أن األمر يف سهل سهل،
أو استدل عىل توثيقه بإكثار الكليني الرواية عنه غري صحيح ألنه
تارة ينقل عنه الكليني وسنده إليه مضاعف أحدمها فيه سهل واآلخر
غريه الثقة فيحكم بصحة اخلرب من جهة تبديل السند ،ال من جهة
توثيق سهل وأغلب ما يرويه الكليني بسنده عن سهل يكون يف
أبواب تكثر فيه الروايات املعتربة بحيث كون احلكم ثابتا لداللة تلك
الروايات الصحيحة ،ونقله اخلرب نفسه ويف نفس الباب عن سهل ال
يكون إال من باب املؤيد والشاهد .وقال  :توصلت إىل هذين
األمرين بالتتبع يف روايات الكليني يف الكايف.
( )5قال النجاشي

:

عبد اهلل بن مسكان
أبو حممد موىل [عنزة] ،ثقة ،عني ،روى عن أيب احلسن موسى
عليه السالم ،و قيل :إنه روى عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،وليس
بثبت.
له كتب ،منها :كتاب يف اإلمامة ،وكتاب يف احلالل واحلرام،

١٣

وأكثره عن حممد بن عيل احللبي.
أخربنا أبو عبد اهلل القزويني قال :حدثنا أمحد بن حممد بن حييى
قال :حدثنا أيب عن أمحد بن حممد بن عيسى عن حممد بن سنان عنه.
وأخربنا أمحد بن حممد املستنشق قال :حدثنا أبو عيل بن مهام
قال :حدثنا محيد قال :حدثنا احلسن بن حممد بن سامعة عن احلسني
بن هاشم عن ابن مسكان.
مات يف أيام أيب احلسن [عليه السالم] قبل احلادثة.
[رجال النجايش ،ص ،٤11الرقم]559
قال الميرزا

:

قول النجايش بأن ابن مسكان ليس له رواية عن الصادق عليه
السالم غري تام ،بل له روايات كثرية عنه وعن الباقر عليهام السالم
يف الباب  51من أبواب لباس املصيل ،وليس هذا ببعيد ،فإنه وإن
تويف يف أيام الكاظم عليه السالم لكن الفاصلة الزمنية بني الباقر
والكاظم عليهام السالم سبعون سنة ،وال يبعد أنه بدأ بكتابة احلديث
وتلقيه منذ صغره وبدايات شبابهِ.
1٨

١٤

( )6قال النجاشي

:

القاسم بن عروة
أبو حممد ،موىل أيب أيوب اخلوزي ،بغدادي ،وهبا مات .روى
عن أيب عبد اهلل عليه السالم.
له كتاب ،أخربنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال :حدثنا أمحد بن
حممد بن حييى قال :حدثنا أيب وسعد واحلمريي قالوا :حدثنا أمحد بن
حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن النرض عن القاسم،
وأخربنا احلسني بن عبيد اهلل وأمحد بن عبدون ،عن عيل بن حبيش،
عن محيد ،عن عبيد اهلل بن أمحد بن هنيك ،عن القاسم.
[رجال النجايش ،ص ،٨11الرقم]111
قال الميرزا

:

نوقش يف القاسم ولكنه معترب عىل مسلكنا ،ألنه من املعاريف
وله ما يزيد عىل  151رواية يف الكتب األربعة ،وروى عنه األجالء
كالربقي ،ويروي هو عن األجالء مثل الطائي وغريه ومل يرد يف حقه
تضعيف ومل يثبت أنه كان وزيرا للمنصور ،وعىل فرض ثبوته فإنه
غري قادح مع مالحظة أن غريه كعيل بن يقطني أيضا كان وزيرا

١5

هلارون ،ومل يكن ذلك قدحا فيه ،بل كانوا يدخلون يف وزارة
السالطني ألجل خدمة املذهب والشيعة.
( )7قال النجاشي

:

حممد بن عيسى بن عبيد
بن يقطني بن موسى موىل أسد بن خزيمة ،أبو جعفر ،جليل يف
(من) أصحابنا ،ثقة ،عني ،كثري الرواية ،حسن التصانيف ،روى عن
أيب جعفر الثاين عليه السالم مكاتبة ومشافهة.
وذكر أبو جعفر بن بابويه ،عن ابن الوليد أنه قال :ما تفرد به
حممد بن عيسى من كتب يونس وحديثه ال يعتمد عليه.
ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ،ويقولون :من مثل أيب
جعفر حممد بن عيسى .سكن بغداد.
قال أبو عمرو الكيش :نرص بن الصباح يقول إن حممد بن
عيسى بن عبيد بن يقطني أصغر يف السن أن يروي عن ابن حمبوب.
قال أبو عمرو :قال القتيبي :كان الفضل بن شاذان رمحه اهلل
حيب العبيدي و يثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول :ليس يف أقرانه
15

١6

مثله .وبحسبك هذا الثناء من الفضل رمحه اهلل.
وذكر حممد بن جعفر الرزاز أنه سكن سوق العطش.
له من الكتب :كتاب اإلمامة ،كتاب الواضح املكشوف يف الرد
عىل أهل الوقوف ،كتاب املعرفة ،كتاب بعد االسناد ،كتاب قرب
اإلسناد ،كتاب الوصايا ،كتاب اللؤلؤة ،كتاب املسائل املجربة،
كتاب الضياء ،كتاب الطرائف ،كتاب التوقيعات ،كتاب التجمل
واملروة ،كتاب الفيء واخلمس ،كتاب الرجال ،كتاب الزكاة ،كتاب
ثواب األعامل ،كتاب النوادر.
أخربنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال :حدثنا أمحد بن حممد بن حييى
عن احلمريي قال :حدثنا حممد بن عيسى بكتبه ورواياته ،وعن أمحد
بن حممد عن سعد عنه باملسائل.
[رجال النجايش ،ص ،٨٨٨الرقم]191
قال الميرزا

:

تضعيف الصدوق وشيخه ابن الوليد متوجهان إىل شخص ابن
عبيد ،ألنه يقول إنه (ال يعمل وال يفتى بام تفرد به) وهذا رصيح يف
التضعيف ،لكن الذي هيون اخلطب أن ابن الوليد نفسه قال إنه
يعتمد عىل روايات حممد بن أمحد بن حييى إال ما نقله عن مجاعة ،ثم

١7

يعدد ثالثة عرش فيهم ابن عبيد ،لكن يقيده بام إذا روى مقطوعا
مرسال ،وهذا يفيد أن التضعيف األول غري متوجه لشخص ابن عبيد
بل لروايته.
( )8قال النجاشي

:

حممد بن عبد احلميد
بن سامل العطار أبو جعفر ،روى عبد احلميد عن أيب احلسن
موسى [عليه السالم] ،وكان ثقة من أصحابنا الكوفيني.
له كتاب النوادر ،أخربنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال :حدثنا أمحد
بن حممد بن حييى ،عن عبد اهلل بن جعفر ،عنه بالكتاب.
[رجال النجايش ،ص ،٨٨9الرقم]911
قال الميرزا

:

مرجع توثيق النجايش هو االبن دون األب وقوله( :روى عبد
احلميد  )...مجلة معرتضة ،فبناء عىل هذا تكون الرتمجة لالبن ال
األب والتوثيق يعود لالبن ال األب ،هذا فضال عن أننا نقول إن
17

١8

ملحمد روايات كثرية وروى عنه املشايخ الثقات وكان جليال ومل يرد
يف حقه قدح وذم ،ولو كان لنقل ،فيفيد أنه كان مستورا يف زمانه
حسن الظاهر مقبول القول والرواية وهذا املقدار عندنا يكفي يف
ثبوت وثاقته ،وإن قلنا إن التوثيق يعود لالبن ال األب كام قاله
صاحب املدارك.

1

( )9قال النجاشي

:

حممد بن خالد األشعري
قمي ،قريب األمر ،ذكره أبو العباس.
له كتاب نوادر .قال أبو العباس :أخربنا أمحد بن حممد بن
سليامن قال :حدثنا عيل بن احلسني السعد آبادي قال :حدثنا أمحد بن
أيب عبد اهلل الربقي عنه بكتابه.
[رجال النجايش ،ص ،٨1٨الرقم]9٤5
قال الميرزا

:

إنني كنت احتمل أن املقصود من تعبري (قريب األمر) يف عبارة

 .1مدارك األحكام.٨51 : ٨ :

١9

النجايش توثيقه واعتبار روايته ،لكن يوجد احتامل آخر وهو أنه
يقصد بقربه لألمر كونه قريب األمر يف املذهب وأنه حديث التشيع،
فبناء عىل هذا ال ينتهى إىل توثيقه .لكن العالمة أيد االحتامل األول
وعده من الذين يوثق بروايتهم.1
( )١1قال النجاشي

:

حممد بن عيل بن احلسني
بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر ،نزيل الري ،شيخنا
وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان ،وكان ورد بغداد سنة مخس
ومخسني وثالثامئة ،وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السن.
وله كتب كثرية ،منها :كتاب التوحيد ،كتاب النبوة ،كتاب
إثبات الوصية لعيل عليه السالم ،كتاب إثبات خالفته ،كتاب إثبات
النص عليه ،كتاب إثبات النص عىل األئمة [عليهم السالم] ،كتاب
املعرفة يف فضل النبي و أمري املؤمنني واحلسن واحلسني عليهم

 .1خالصة األقوال :ص ،٤51الرقم.195
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٢1

السالم ،كتاب مدينة العلم ،كتاب املقنع يف الفقه ،كتاب العرض عىل
(يف) املجالس ،كتاب علل الرشائع ،كتاب ثواب األعامل  ،كتاب
عقاب األعامل ،كتاب األوائل ،كتاب األواخر ،كتاب األوامر،
كتاب املناهي ،كتاب الفرق ،كتاب خلق االنسان ،كتاب الرسالة
األولة يف الغيبة ،كتاب الرسالة الثانية ،كتاب الرسالة الثالثة ،كتاب
الرسالة يف أركان االسالم ،كتاب املياه ،كتاب السواك ،كتاب
الوضوء ،كتاب التيمم ،كتاب األغسال ،كتاب احليض والنفاس،
كتاب نوادر الوضوء ،كتاب فضائل الصالة ،كتاب فرائض الصالة،
كتاب فضل املساجد ،كتاب مواقيت الصالة ،كتاب فقه الصالة،
كتاب اجلمعة واجلامعة ،كتاب السهو ،كتاب الصلوات سوى
اخلمس ،كتاب نوادر الصالة ،كتاب الزكاة ،كتاب اخلمس ،كتاب
حق اجلداد ،كتاب اجلزية ،كتاب فضل املعروف ،كتاب فضل
الصدقة ،كتاب الصوم ،كتاب الفطرة ،كتاب االعتكاف ،كتاب
جامع احلج ،كتاب جامع علل احلج ،كتاب جامع تفسري املنزل يف
احلج ،كتاب جامع حجج األنبياء ،كتاب جامع حجج األئمة
[عليهم السالم] ،كتاب جامع فضل الكعبة واحلرم ،كتاب جامع
أدب املسافر للحج ،كتاب جامع فرض احلج والعمرة ،كتاب جامع

٢١

فقه احلج ،كتاب أدعية املوقف ،كتاب القربان ،كتاب املدينة وزيارة
قرب النبي واألئمة عليهم السالم ،كتاب جامع نوادر احلج ،كتاب
زيارات قبور األئمة [عليهم السالم] ،كتاب النكاح ،كتاب الوصايا،
كتاب الوقف ،كتاب الصدقة والنحل واهلبة ،كتاب السكنى
والعمرى ،كتاب احلدود ،كتاب الديات ،كتاب املعائش واملكاسب،
كتاب التجارات ،كتاب العتق والتدبري واملكاتبة ،كتاب القضا [ء]
واالحكام ،كتاب اللقاء والسالم ،كتاب صفات الشيعة ،كتاب
اللعان ،كتاب االستسقاء ،كتاب يف زيارة موسى وحممد عليهام
السالم ،كتاب جامع زيارة الرضا عليه السالم ،كتاب يف حتريم
الفقاع ،كتاب املتعة ،كتاب الرجعة ،كتاب الشعر ،كتاب معاين
األخبار ،كتاب السلطان ،كتاب مصادقة اإلخوان  ،كتاب فضائل
جعفر الطيار ،كتاب فضائل العلوية ،كتاب املالهي ،كتاب السنة،
كتاب يف عبد املطلب وعبد اهلل وأيب طالب عليهم السالم ،كتاب يف
زيد بن عيل [عليه السالم] ،كتاب الفوائد ،كتاب اإلنابة ،كتاب
اهلداية ،كتاب الضيافة ،كتاب التاريخ ،كتاب عالمات اخر الزمان،
كتاب فضل احلسن واحلسني عليهام السالم ،كتاب رسالة يف شهر
٤1

٢٢

رمضان ،جواب رسالة وردت يف شهر رمضان.
كتب املصابيح:
املصباح األول ذكر من روى عن النبي صىل اهلل عليه وآله من
الرجال.
املصباح الثاين ذكر من روى عن النبي صىل اهلل عليه وآله من
النساء.
املصباح الثالث ذكر من روى عن أمري املؤمنني عليه السالم.
املصباح الرابع ذكر من روى عن فاطمة عليها السالم.
املصباح اخلامس ذكر من روى عن أيب حممد احلسن بن عيل
عليه السالم.
املصباح السادس ذكر من روى عن أيب عبد اهلل احلسني بن عيل
عليه السالم.
املصباح السابع ذكر من روى عن عيل بن احلسني عليه السالم.
املصباح الثامن ذكر من روى عن أيب جعفر حممد بن عيل عليه
السالم.
املصباح التاسع ذكر من روى عن أيب عبد اهلل الصادق عليه
السالم.

٢٣

املصباح العارش ذكر من روى عن موسى بن جعفر عليه
السالم.
املصباح احلادي عرش ذكر من روى عن أيب احلسن الرضا عليه
السالم.
املصباح الثاين عرش ذكر من روى عن أيب جعفر الثاين عليه
السالم.
املصباح الثالث عرش ذكر من روى عن أيب احلسن عيل بن حممد
عليه السالم.
املصباح الرابع عرش ذكر من روى عن أيب حممد احلسن بن عيل
عليه السالم.
املصباح اخلامس عرش ذكر الرجال الذين خرجت إليهم
التوقيعات.
كتاب املواعظ ،كتاب الرجال املختارين من أصحاب النبي
صىل اهلل عليه وآله.
كتب الزهد:
كتاب زهد النبي صىل اهلل عليه وآله ،كتاب زهد أمري املؤمنني
٤٨

٢٤

عليه السالم ،كتاب زهد فاطمة عليها السالم ،كتاب زهد احلسن
عليه السالم ،كتاب زهد احلسني عليه السالم ،كتاب زهد عيل بن
احلسني عليه السالم ،كتاب زهد أيب جعفر عليه السالم ،كتاب زهد
الصادق عليه السالم ،كتاب زهد أيب إبراهيم عليه السالم ،كتاب
زهد الرضا عليه السالم ،كتاب زهد أيب جعفر الثاين عليه السالم،
كتاب زهد أيب احلسن عيل بن حممد عليه السالم ،كتاب زهد أيب
حممد احلسن بن عيل عليه السالم.
كتاب أوصاف النبي صىل اهلل عليه وآله ،كتاب دالئل األئمة
ومعجزاهتم عليهم السالم ،كتاب الروضة ،كتاب نوادر الفضائل،
كتاب املحافل ،كتاب امتحان املجالس ،كتاب غريب حديث النبي
صىل اهلل عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم ،كتاب اخلصال ،كتاب
خمترص تفسري القران ،كتاب أخبار سلامن و زهده وفضائله ،كتاب
أخبار أيب ذر وفضائله ،كتاب التقية ،كتاب حذو النعل بالنعل ،كتاب
نوادر الطب ،كتاب جوابات املسائل الواردة عليه من واسط ،كتاب
الطرائف ،كتاب جوابات املسائل الواردة عليه من قزوين ،كتاب
جوابات مسائل وردت من مرص[ ،كتاب] جوابات مسائل وردت
من البرصة[ ،كتاب] جوابات مسائل وردت من الكوفة ،جواب

٢5

مسألة وردت عليه من املدائن يف الطالق ،كتاب العلل غري مبوب،
كتاب فيه ذكر من لقيه من أصحاب احلديث و عن كل واحد منهم
حديث ،ذكر املجلس الذي جرى له بني يدي ركن الدولة ،ذكر
جملس اخر ،ذكر جملس ثالث ،ذكر جملس رابع ،ذكر جملس خامس،
كتاب احلذاء واخلف ،كتاب اخلاتم ،كتاب علل الوضوء ،كتاب
الشورى ،كتاب اللباس ،كتاب املسائل ،كتاب اخلطاب ،كتاب فضل
العلم ،كتاب املواالة ،كتاب مسائل الوضوء ،كتاب مسائل الصالة،
كتاب مسائل الزكاة ،كتاب مسائل اخلمس ،كتاب مسائل الوصايا،
كتاب مسائل املواريث ،كتاب مسائل الوقف ،كتاب مسائل النكاح
ثالثة عرش كتابا ،مسائل احلج ،كتاب مسائل العقيقة ،مسائل
الرضاع ،كتاب مسائل الطالق ،كتاب مسائل الديات ،كتاب مسائل
احلدود ،كتاب إبطال الغلو والتقصري ،كتاب الرس املكتوم إىل الوقت
املعلوم ،كتاب املختار بن أيب عبيد ،كتاب الناسخ واملنسوخ ،كتاب
جواب مسألة نيشابور (نيسابور) ،كتاب رسالته إىل أيب حممد
الفاريس يف شهر رمضان ،كتاب الرسالة الثانية إىل أهل بغداد يف
معنى شهر رمضان ،كتاب إبطال االختيار و إثبات النص ،كتاب
٤5

٢6

املعرفة برجال الربقي ،كتاب مولد أمري املؤمنني عليه السالم ،كتاب
مصباح املصيل ،كتاب مولد فاطمة عليها السالم ،كتاب اجلمل،
كتاب تفسري القران ،جامع كتاب أخبار عبد العظيم بن عبد اهلل
احلسني ،كتاب تفسري قصيدة يف أهل البيت عليهم السالم ،أخربين
بجميع كتبه وقرأت بعضها عىل والدي عيل بن أمحد بن العباس
النجايش رمحه اهلل وقال يل :أجازين مجيع كتبه ملا سمعنا منه ببغداد
ومات ريض اهلل عنه بالري سنة إحدى وثامنني وثالثامئة.
[رجال النجايش ،ص ،٨19الرقم]1119
قال الميرزا

:

الصدوق رغم تقدمه وشيخوخته وتضلعه يف األخبار وإمامته
يف احلديث والفقه لكن له رمحه اهلل آراء شاذة وفتاوى غريبة
استنكرها األصحاب ،فضال عن أنه كان جريئا يف اإلعالن عن
ذلك ،وقد تعلم جرأته عىل إبداء هذه اآلراء الشاذة من شيخه
وأستاده حممد بن احلسن بن الوليد رمحه اهلل ،ومن آرائهام الشاذة
القول بأن أول مراتب الغلو نفي السهو عن النبي صىل اهلل عليه

٢7

وآل ه 1ومنها إنكاره ختيري املصيل بني القرص والتامم يف األماكن
األربعة ٤وغريمها.
( )١١قال النجاشي

:

موسى بن بكر الواسطي
روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن عليهام السالم وعن الرجال.
له كتاب يرويه مجاعة أخربنا عيل بن أمحد ،عن حممد بن احلسن،
عن حممد بن احلسن ،عن أمحد بن حممد ،عن عيل بن احلكم عنه.
[رجال النجايش ،ص ،117الرقم]1111
قال الميرزا

:

إن موسى بن بكر رغم عدم ورود توثيق يف حقه لكنه يعد من
املعاريف الذين يؤخذ منهم احلديث ومل يرد يف حقه قدح ،وهذا يدل
عىل أنه كان مستورا وهذا طريق العدالة ،وقد ذهب اخلوئي إىل
 .1من ال حيرضه الفقيه  ٨59 : 1ذيل احلديث .11٨1
 .٤من ال حيرضه الفقيه  1٤٤ : 1ذيل احلديث .1٤1٨

٤7

٢8

توثيقه 1مستندا برواية رواها عنه صفوان بن حييى وقال يف آخرها:
(إن احلكم املذكور يف اخلرب ليس به خالف) وقال بأن هذا دليل عىل
توثيق الرجل ،ولكن يرد عليه أن هذا الكالم ليس لصفوان وإنام
لزرارة فال يعد توثيقا ملوسى ،فهو ثقة لنفس األسباب التي ذكرناها
سابقا.
( )١٢قال النجاشي

:

معىل بن خنيس
أبو عبد اهلل موىل الصادق جعفر بن حممد (عليه السالم) ومن
قبله كان موىل بني أسد ،كويف ،بزاز ،ضعيف جدا ،ال يعول عليه.
له كتاب يرويه مجاعة .قال سعد :هو من غني ،وابن أخيه
(أخته) عبد احلميد بن أيب الديلم.
 .1الذي قاله السيد اخلوئي

هو :الظاهر انه ثقة ،وذلك ألن صفوان قد شهد بذن

كتاب موسى بن بكر مما ال خيتلف فيه أصحابنا .وقد روى حممد بن يعقوب عن
محيد بن زياد عن احلسن بن حممد بن سامعة قال :رفع إيل صفوان كتاب ملوسى بن
بكر فقال يل :هذا سامعي من موسى بن بكر وقرأته علية فإذا فيه :موسى بن بكر
عن عيل بن سعد عن زرارة قال (صفوان) :هذا مما ليس فيه اختالف عند أصحابنا
(احلديث)( .املعجم  ،٨٨ : ٤1الرقم.)1٤797

٢9

أخربنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال :حدثنا عيل بن حاتم قال:
حدثنا حممد بن عبد اهلل بن جعفر ،عن أبيه ،عن أيوب بن ...عن
صفوان بن حييى ،عن أيب عثامن معىل بن زيد األحول ،عن معىل بن
خنيس بكتابه.
[رجال النجايش ،ص ،117الرقم]1111
قال الميرزا

:

إن معىل جليل وثقة 1وتضعيف النجايش له غري تام ،٤والدليل
عىل جاللته أنه حينام قبض عليه داود بن عيل وقتله اعرتض عليه
 .1ألنه كثري الرواية وروى عنه األجالء ومل يرد فيه ذم إال تضعيف النجايش وهو غري
تام ألن النجايش أخذه من ابن الغضائري حيث مل يعلم ان كتابه هذا له.
 .٤قال السيد اخلوئي ـ بعد أن ذكر روايات الكيش الصحيحة يف مدحه ـ :ويؤكد ذلك
شهادة الشيخ (الغيبة ،٨17 :ح )٤99بأنه كان من السفراء املمدوحني وأنه مىض
عىل منهاج الصادق عليه السالم .ومع ذلك كله ال يعتني بتضعيف النجايش...
ولعل منشأ تضعيفه

هو ما اشتهر من نسبةالغلو إليه ،وقد نسب ذلك إليه

الغالة ،وعلامء العامة الذين يريدون االزدراء باصحاب أيب عبداهلل عليه السالم).
(املعجم  ،٤19 : 19الرقم.)1٤5٤1

٤9

٣1

اإلمام عليه السالم فأنكر داود علمه بذلك وقام بقتل قاتله ،ودعا
اإلمام (عليه السالم) عليه فامت من يومه وتأثر اإلمام (عليه السالم)
بمقتل معىل كثريا ،وأما نقله لروايات الغلو فال يوجب ضعفه
ووهنه.
( )١٣قال النجاشي

:

معىل بن حممد البرصي
أبو احلسن ،مضطرب احلديث واملذهب ،وكتبه قريبة.
له كتب ،منها :كتاب االيامن ودرجاته وزيادته ونقصانه ،كتاب
الدالئل ،كتاب الكفر ووجوهه ،كتاب رشح املودة يف الدين ،كتاب
التفسري ،كتاب اإلمامة ،كتاب فضائل أمري املؤمنني عليه السالم
(صلوات اهلل عليه) ،كتاب قضاياه عليه السالم ،كتاب املروءة
(املروة) ،كتاب سرية القائم عليه السالم.
أخربنا حممد بن حممد قال :حدثنا جعفر بن حممد قال :حدثنا
احلسني بن حممد بن عامر ،عن معىل بن حممد.
[رجال النجايش ،ص ،111الرقم]1117

٣١

قال الميرزا

:

معنى االضطراب هنا أنه بنفسه ثقة ،لكنه بام أنه يروي عن
املمدوحني أو الغالة أو الضعفاء مثال فيكون مضطربا ،واما هو
بنفسه ثقة واضطرابه ناش من اختالط مذهبه فهو فاسد العقيدة،
وفسادها ال يرض بتوثيقه ،والشاهد عىل ذلك قول النجايش :إن (كتبه
قريبة) بمعنى أن رواياته الواردة يف كتبه مل تكن غريبة أو مستنكرة بل
يوجد مثلها يف كتب األصحاب.
( )١٤قال النجاشي

:

هيثم بن أيب مرسوق
أبو حممد ـ واسم أيب مرسوق عبد اهلل النهدي ـ كويف ،قريب
االمر .له كتاب نوادر .قال ابن بطة :حدثنا حممد بن عيل بن حمبوب
عنه.
[رجال النجايش ،ص ،1٨7الرقم]1175

٨1

٣٢

قال الميرزا

:

ال يبعد توثيق 1اهليثم لقول النجايش :إنه قريب األمر ،كام أن
محدويه نقل مدحه عن شيخه الكيش حيث قال :هو وأبوه فاضالن.٤
( )١5قال النجاشي

:

يونس بن عيل القطان
أبو عبد اهلل ،كان ينزل بالكوفة طاق حيان ،هو بيطار حيان،
قريب االمر.
له كتاب املزار .أخربنا احلسني بن عبيد اهلل قال :حدثنا أمحد بن
جعفر عن محيد عنه.
[رجال النجايش ،ص]111
قال الميرزا

:

ال يبعد أن نوثق ٨الرجل لشهادة النجايش بأنه قريب األمر.
 .1إن «قريب األمر» عىل األقل ال يدل إال عىل املدح ،كام عليه الرجاليون .راجع
ص ،9الرقم.9
 . ٤اختيار معرفة الرجال املعروف بـ«رجال الكيش» ٨11-٨1٨ :ح،191
الرقم.٤17
 .٨مر بيانه يف اهلامش ( )1من الصفحة السابقة وص ،9الرقم.9

