فوائد رجالية
من موسوعة
آية اهّٰلل العظمى الميرزا جواد التبريزي

جمعها ورتبها:
علي التبريزي

المقدمة
بسم اهّٰلل الرحمن الرحيم
الحمد هّٰلل رب العاللمين والصاة والساة علا نبينال محماد وآلا
الطيبين الطلهرين واللعن عل أعدائهم أجمعين.
ال يخفى على من له أدنى معرفة بالفقه والحديث مدى أهمية علم الرجما
ّ
المروية عن المعصومين ورواتها.
الذي يبحث فيه عن حا أسانيد األخبار
ّ
ّ
وقد ّ
الفقهيمة
تعرض فقهاؤنا إلى ما يتعلق بهمذا العلم فم خمل بحموهه
ّ
ومنه من ألف فيه کتابا مستقل.
ّ
ّ
مهتمما بهمذا
وکان الشيخ الجد آية اهّٰلل العظممى الميمراا جمواد التبريميي
العل ومباحثه وله فيه آراء ّ
خاصة کقوله بوهاقة المعاريف الذين ل يرد فيه قمد
وقوله بتصحيح األسانيد بطريقة تبديلها وغير ذلم ممن المبمان التم لهما تمثهير
عظي ف تصحيح الروايات الشريفة.
ّ
وقد ألف کتابين أحدهما ف ترتيب أسانيد الكتمب األربعمة واآلخمر فم
طبقات رواتها أکمل بعد وفاته وطبعا م بحمد الله تعمالى م فم أربعمة وعشمرين
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ّ
مجلداّ ،
کليات هذا العلم کالتوهيقمات ّ
يؤلف ف ّ
العاممة وحما المرواة
ولكنه ل
ّ
ّ
الروائية وطرق األصحاب إليها کتابا مستقل يسهل مراجعتمه واالسمتفادة
والكتب
ّ
ّ
ّ
رجالية کثيرة ّ
واألصولية ،فرأيت أن أجمع
الفقهية
متفرقة ف کتبه
منه وبقيت فوائد
ّ
تل الفوائد فجمعتها م بعون اهّٰلل تعالى م ورتبتها على فصو عشرة:
الفصل األو  :مباحث کلية
الفصل الثان  :التوهيقات العامة
الفصل الثالث :المراسيل والمضمرات
الفصل الرابع :أحوا الرواة
الفصل الخامس :حا الكتب واألخبار
الفصل السادس :الطرق
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة
الفصل الثامن :السقط والييادة والتصحيف
الفصل التاسع :مصطلحات وتعابير
الفصل العاشر :فوائد متفرقة
أسث اهّٰلل تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل وينفمع بمه طملب العلم بحمق
محمد وآله الطاهرين صلوات اهّٰلل عليه أجمعين.

ّ
علي التبريزي ا قم المقدسة

الفصل األول :مباحث كلية
تعرض الميراا التبرييي بمناسبات مختلفة إلى مباحث کلية تتعلق بعلم
الرجا جمعناها تحت عناوين أربعة:
الحاجة إلى علم الرجال

ال ينبغ اإلشكا ف أن عل الرجا من مبادئ االجتهاد الت يتوقف عليها
استنباط األحكام الشرعية حيث يبحث فيه عن حا أسانيد األخبار المرويمة عمن
المعصومين

واعتبارها.

وقد أشار الميراا إلى ذل تعليقا على کملم صماحب الكفايمة وقما :

ّ
« ّإن لم ّ
يتعرض لعلم الرجلل ولزو معرفت في االجتهلد ولعل ليس هو في االصاطة
ّ
ّ
الفقهياة األخبالر الماثوور عان
من العلو  ،ولكن بمل أن المدرك في معظم المسالئ
المعصومين

ّ
العربياة كالل
كمل نحتلج في معرفة ماداليلهل إلا معرفاة العلاو

نحتلج في معرفة أسلنيدهل وتمييز رواتهل إل عرفلن الروا ورجلل الطبقلت.
ّ
هلا بنلء عل مل هو الصحيح من أن األخبلر المخرجة في كتب األخبلر المعروفة
في غللبهل داخلة في عنوان أخبلر اآلحلد ،وال يعتبر منهل مل لم يكن مقترنل بقرينة موجبة
للعلم بصحتهل والوووق بهل غير أخبلر الثقلت والعدول والحسلن».
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ه أشار إلى دعوى عدم الحاجة إلى هذا العل بقوله« :نعم ،لاو التاز أحاد
ّ
ّ
 ،وإنمل ذكار الساند لهال
بثن األخبلر المخرجة في تل الكتب هي قول المعصو
ّ
للزينة وخروجهل عن صور المقطوعاة والمرفوعاة والمرسالة ،كمال زعام ذلا جا
ّ
األخبلريين ،أو التز بثن ك مل عم ب المشهور مان أخبلرهال يكشا عملهام عان
ّ
صحتهل ،ومل تركوهل كلش عن إحرازهم القريناة علا خاة
إحرازهم القرينة عل
ذل  ،فة تكون حلجة إل علم الرجلل.
ولكن شيء من االلتزامين لم ّ
يتم ل دلي ووجا يمكان االعتمالد عليا  ،وتمال
ّ
الكة في مقدملت الطبقلت».
ه قا باألخير« :و ّأمل االعتلار بعد كون علم الرجلل علمل بللمعن المصطلح
ّ
ّ
فة يفيد شيئل ،فإن علم اللغة أيضل ليس علمل بللمعن المصطلح ما أنا داخا فاي
المراد من العلو ».1

وقد دفع شبهة کون الجر من الغيبة المحرمة ف بحمث المكاسمب بقولمه:

ّ
ّ
فإن ّ
« ّ
األول ال بثس ب  ،فإن إظهلر جةل الشخص وكملل  ،وكلا
وأمل التعدي والجر ،
ّ
كلابل ّ
جعالال أو متجالهرا بفساق  ،كمال إذا كالن
ال بثس بللثلني فيمل إذا كلن المغتلب
ّ
علميل ،حيث ّإن الراوي الكلاب يدخ في المبدع في الدين ّ
واقفيل أو ّ
فطحيل أو ّ
ّ
حتا
ّ
فيمل إذا كلن ّ
متسترا بكلب  ،ب وال يبعد أن يقلل بلنصرا أدلة حرمة الغيبة عن األخبلر
بللفسق في مقل الشهلد  ،كمل كلن عل ذل سير المسلمين ،حيث كالنوا يشاهدون
بفسق النلس عند دعوتهم إليهل.
ّ
ّ
ّ
للرجللي ا فيمل إذا علم فسق الراوي ا أن يترك توويق  ،فاإن
هلا ،م أن قد يمكن
التعرض لفسق المستورّ ،
ّ
فتثم ».2
هلا يكفي في سقوط روايت عن االعتبلر ،وال يلز
ُ
 .1دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.252
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص783
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حجية قول الرجالي

ال إشكا ف هبوت الوهاقة بالنص عن المعصموم

کمما قما الميمراا :

ّ
« ...ورواية أحماد بان إساحلق التاي ال يبعاد اعتبلرهال ساندا ،فإنا روى عان أباي
الحسن قلل« :سثلت وقلت :من أعلم و ّ
عمن آخل وقول من أقب ؟ فقلل :العمري
ّ
ّ
ّ
ّ
فعني ّ
يؤدي ،ومل قلل ل عني فعني يقول ،فلسم لا وأطا ،
وقتي فمل ّأدى إلي عني
ّ
فإن الثقة المثمون .قلل :وسثلت أبل محمد عن مث ذلا  ،فقالل :العماري وابنا
ّ
ّ
ّ
فعني ّ
يؤديلن ،ومال قالال لا فعناي يقاوالن ،فلسام لهمال
وقتلن ،فمل ّأديل إلي عني

ّ
فإنهمل الثقتلن المثمونلن».1
وأطعهمل،

إنما اختلفت کلمات األعلم ف مبنى الرجوع إلى أقوا الرجاليين والمنماط
ف حجية توهيقاته للرواة هل ه من باب العممل بمالظن وانسمداد بماب العلم
بالوهاقة أو من باب األخذ بقو أهل الخبرة أو من باب الشهادة واإلخبار؟
وقد اختار الميراا أن الحجية من باب الشهادة واإلخبمار ّ
ورد االحتممالين
ُ
اآلخرين حيث قا ف بحث األصو بعد بيان جريان التقليمد فم الموضموعات
ّ
ّ
اللغويةّ « :
ممل ذكرنال يظهار الحالل فاي التقلياد فاي
العرفية أو
الشرعية والمستنبطة
ّ
أحوال الرجلل في أسنلد الروايلت ،فإن إحاراز عادالتهم أو ووالقتهم كاإحراز العدالاة
ّ
والوولقة في سلئر الموارد ال تعد من األمور التي يرج فيهل إل أه خبرتهل ،ب العدالة

والوولقة من األمور التي تثبت بخبر العدل بة واسطة أو معهل ويحرز بحسان الظالهر،
وليستل من األمور التي تحتلج إل إعملل الحدس من أشخلص ّ
خلصة ،وال يص األمر
ُ
 .1دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص .223-226والرواية ف الكاف  ،723 : 1باب ف تسمية ممن
رآه

 ،الحديث .1
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ّ
إل دعوى انسداد بلب العلم في الرجلل ،م أن لو كلن انسداد لم يثبات فيهال جاواز
ّ
التقليد وال اعتبلر مطلق ّ
الظن فيهل عل مل ّ
تقرر ذل عند البحث في مقادملت دليا
االنسداد في األحكل ».

1

و ّرد فى موضع آخر دعوى االنسداد ف نظير المقام وهو انسداد بماب العلم

باللغة حيث قا ّ « :
وأمل األمر الثللث اللي ذكره البعض دلية عل اعتبلر قول اللغوي
دعوى انسداد بلب العلم في معلني األلفلظ المستعملة في اللغلت ولو من حيث سعة
معن اللفظ وضيق  ،فإن مث معن لفظ الملء من أوضح األلفلظ من حيث المعن م
أن معنله من حيث السعة بحيث يصدق عل الملء الصنلعي أو السي الغلاي ونحاو
ّ
المتيقن من ّ
الظن ...
ذل مجهول ،فيكون قول اللغوي معتبرا لكون القدر
أقول :الظلهر دعوى المستدل االنسداد الصغير وهو وبوت بعض التكللي

فاي

الوقلئ التي ال يحرز فيهل ظالهر الخطلبالت الشارعية بحياث يلاز مان العما فيهال
ّ
بلألصول العملية المخللفة في ذل البعض ،للا ّ
باللظن الحلصا
يتعين فيهل العما
ّ
من قول اللغوي ،والجواب أن كون الرجوع إل األص العملي موجبل للمخللفاة غيار
محرز ،وعل تقدير لزومهل يلتز بلالحتيلط فيهال ،وهالا االحتيالط ال يوجاب الحارج
فضة عن اختةل النظل كمل كلن ذل مفروضل في انساداد بالب العلام فاي معظام
األحكل الشرعية».

2

شرائط اإلخبار بالوثاقة

ينبغ بعد البناء على حجية قو الرجال من باب الشهادة واإلخبار البحث
ُ
 .1دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.327
ُ
 .2دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،3ص.33
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عن شرائط الشهادة بالوهاقة واإلخبار بها.
الشرط األو  :وهاقة المخبر وإن ل يحصل الوهوق بالخبر وهمذا شمرط فم
حجية مطلق أخبار اآلحاد وال يختص بالمقام.
ُ
قا الميراا ف بحث األصو تعليقا على کلم صاحب الكفاية بثبوت
ّ
فتوى المجتهد بإخبار عد واحد ،بل إخبار شخص موهق يوجب قوله االطمئنان:
ّ
ّ
العلمي ،ب ذكرنل
«قد تقد اعتبلره في األحكل التي منهل فتوى المجتهد بلإلضلفة إل
اعتبلره في الموضوعلت أيضل ،وإن استشك في بعض األصاحلب كللمالتن  ،با
ّ
الحس وإن كلن بوسلئ ؛ وللا
المعتبر في نق الحكم خبر الثقة إذا استند في نقل إل
التز الملتن في المقل بلعتبلر خبر العدل الواحد ب الثقة وإن لم يكن عدال ،ولكن
ّ
ّ
النوعي
ّقيد الثقة بوص بقول « :مووق يوجب قول االطمئنلن» ولو كلن مراده اإليجلب
ّ
الشخصي تكون النتيجة اعتبلر
فمفلده اعتبلر نفس خبر الثقة ،وإن كلن مراده االطمئنلن
االطمئنلن النلشئ من خبر الثقة ،وفي اعتبلر خبر الثقة قوالن وكثن اختلر أحد القاولين
يعني القول الثلني.

ّ
وعل الجملة كمل أن قول اإلمل

الشريعة والراوي عن

طريق إل الحكم الشرعي المجعاول فاي

يخبر عن ذل الطريق كلل فتوى المجتهد طريق شارعي

إل الحكم الشرعي المجعول في الشريعة بلإلضالفة إلا العالمي ،والمخبار بفتاوى
ّ
ال يروي
المجتهد يخبر عن ذل الطريق المعتبر في حق  ،فللراوي عن المعصو
ّ
الحكم الشرعي المجعول في الشريعة بلللات ،وإنمال يخبار عان طريقا بنقلا قاول
 .كلل الراوي لفتوى المجتهد إنمل يروي طريق إل الحكم الشار ّ
عي
المعصو
فاي اعتبالر خبار

المجعول بنق فتوى المجتهد ونظره؛ وللا لم يستشك المالتن
ّ
العدل با الثقاة عان المجتهاد بفتاواه ما أنا لام يلتاز بلعتبالر خبار العادل فاي
الموضوعلت ،ب استشك في اعتبلره فيهل.

 ............................................................. 12فوائد رجالية
ّ
ومل ذكر في المتن من تقييد المووق بمل يوجب قول االطمئنلن ،إن كلن من قبيا
ّ
ّ
ّ
ّ
التوضيحي وبثن المووق من يوجب قول الوووق واالطمئنلن نوعال فهاو ،وإال
الوص
بثن كلن المراد اعتبلر الوووق واالطمئنلن الشخصي من خباره فاة يمكان المسالعد
ّ
علي ؛ لمل ذكرنل في بحث ّ
حجية الخبر من أن خبر الثقة موضوع لةعتبلر عند العقاةء
في مقل االحتجلج واالعتلار ،وال يدور اعتبلره مادار الوواوق واالطمئنالن الشخصاي
وعدم .
والوج في اعتبلر أخبلر الثقلت عند العقةء هو تنظيم أمر اجتملعلتهم وال يمكن
ّ
أن يستند إل أمر نفسلني ال يتمكن نوعل من إحرازه وعد إحرازه في مقال االحتجالج
واالعتلار فيمل بينهم ،كمل ذكرنل ذل في بحث ّ
حجية الظواهر أيضل ،حيث ال معن أن
ّ
ّ
المتكلم منوطل ّ
بظن السلم والمستم بمراد الماتكلم وعاد
يكون اعتبلر ظلهر كة
ّ
ّ
الظن من بللمراد أ ال».1
ظن  ،فيكون ظلهر كةم معتبرا ،سواء حص

فل اعتبار بتوهيق من ل يثبت وهاقة نفسه کما قا

ف علم بمن السمندي

بعد نقل رواية وقع ف سندها« :أض
ّ
توويق لعلي بن السندي حيث ووق نصر بن الصبل اللي لم يثبت وولقت ».2
إل ذل ضع

الرواياة ساندا لعاد وباوت

وکذا ال اعتبار بتوهيق مروي بطريق ضعيف کما قما فم توهيمق محممد بمن

ّ
عبداهّٰلل بن ارارة« :إن ابن داود القمي قد ووق في ذي رواية قضية احتضلر الحسن بن
علي بن فضلل ورجوع إل الحق وترك االعتقلد بإملمة عبداهّٰلل بان جعفار ،حياث إن
راوي هله القضية محمد بن عبداهّٰلل بن زرار  ،وقد أنكر رواية الرجوع ابنا أحماد بان
الحسن بن علي بن فضلل ،وقلل ابن داود في ذي النق  :إن محمد بن عبداهّٰلل أووق من
ُ
 .1دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.767-761
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.1٠3
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أحمد بن الحسن.
إل أن قلل« :وأمل توويق ابن داود القمي

فهو غير صحيح ،ب الاراوي لقضاية

احتضلر الحسن بن علي بن فضلل عن محمد بن عبداهّٰلل بن زرار هو علي بن الريالن
فهو اللي ذكر بعد نق حكلية إنكلر أحمد بن الحسن« :وكلن والد عبداهّٰلل بن محمد
أصدق عندي لهجة من أحمد بن الحسن» ،وبمل أن قضية احتضلر الحسن ورجوعا
مروي في الكشي 1بطريق صحيح ولكن ليس في هلا اللي  ،ومل في هلا اللي مل رواه
النجلشي عن المفيد

عن أبي الحسن بن داود ،قلل :حدونل أباي ،عان محماد بان

جعفر المؤدب ،عن محمد بن أحمد بن يحي  ،عن علي بن الريلن ،عن محماد بان
عبداهّٰلل بن زرار بن أعين قلل :كنل في جنلز الحسن فللتفت إلي وإل محمد بن الهيثم
التميمي قلل لنل :أال أبشركمل .الحديث .2وفي سند مل رواه النجلشي محمد بن جعفار
المؤدب ،وهلا هو ابن بطة اللي ّ
ضعفوه وليس بمحمد بن جعفر المؤدب أو النحوي
اللي من مشليخ النجلشي  ،وعل مل ذكر رواية توويق محمد بن عبداهّٰلل في ساندهل
ضع ».1

وال ّ
ف عبدالكري بن عمرو إنمه وقاة
يضر بالوهاقة فساد المذهب کما قا
ّ
ّ
ولو كلن واقفيل 4وقا ف غياث بن إبراهي إنه وإن كلن فلسد الملهب إال أن وقة ووق
النجلشي بعد ذكر ملهب  5وف عثمان بن عيسى أنه عل تقدير فسلد عقيدت وقة كمال
 .1رجا الكش  ،3٠٠ :الرق .351
 .2رجا النجاش  ،75 :الرق .32
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.132
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.733
 .5تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،5ص 268وانظر النجاش  ،237 :الرق .877
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ّ

ووق الشيخ في العد .1

الشرط الثان  :کون اإلخبار ّ
حسيا ال حدسيا.

قا الميراا

ف بحث اإلجماع المنقو « :إن المخبر ب فاي الخبار الواحاد

عل أنحلء ،أولهل :أن يكون أمرا حسيل بنفس كسملع قول أو رؤية واقعة إل غير ذل ،
ّ
ولنيهل :أن يكون أمرا حدسيل ولكن ل آولر حسية بحيث يكون حاس تلا اآلوالر يعاد
حسل ل كإحراز عدالة شخص بللمملرسة مع مد بحيث يطل فيهل علد عل حللتا
النفسلنية من ملكة العدالة وإيملن الموجب الساتقلمت فاي دينا  ،وكاإحراز شاجلعة
الشخص وقو نفس إل غير ذل  ،ووللثهل :أن يكون المخبر ب أمرا حدسايل ولا آوالر
ّ
ومقلرنلت خلرجة عن الحس وبعيد عن كة أو بعضل ،ورابعهل :أن يكون أمرا يمكان
إحرازه بللحس ولو بمقدملت أو آولر محسوساة ويمكان إحارازه بمقادملت إحرازياة
ّ
بعيد عن اإلحسلس كة أو بعضل.
وم بنلء عل اعتبلر خبر الواحد يكون الخبر معتبرا في القسمين األولاين إذا كالن
المخبر ب موضوعل للحكام الشارعي أو نفاس الحكام الشارعي أو كالن اإلخبالر با
ّ
موضوعل لحكم شرعي ،وأمل اإلخبلر في القسم الثللث فة يكون في الباين اعتبالر إال
فيمل كلن المخبر من أه خبر ذل األمر الموضاوع لحكام شارعي ويكاون حدسا
معتبرا بلإلضلفة إل غير المتمكن من الحدس ب وهلا داخ فاي الرجاوع إلا أها
الخبر  ،وأمل اإلخبلر بللنحو الراب فللظلهر كمل يثتي اعتبلر الخبر في أيضل مل لام تقام
قرينة علمة أو خلصة عل أن المخبر قد اعتمد في إخبلره ب عل حدس ».2

وقا

ف بحث اإلخبار باجتهاد شخص أو أعلميته بعمد بيمان االسمتدال

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص 723والنظر العدة  ،15٠ : 1الفصل (.)5
ُ
 .2دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،3ص.1٠1
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على اعتبار شهادة العدلين برواية مسعدة بن صدقة« :1و قد ينلقش فاي االساتدالل
ّ
ّ
بثن ال يمكن االستدالل بهل فاي المقال ؛ ألن ّ
البيناة شاهلد كا مان
بهله الرواية...
العدلين عل واقعة محسوسة منهمل ،واالجتهلد أو كاون شاخص أعلام مان األماور
الحدسية ال ّ
ّ
الحسية ،وللا يعتبر فيهمل قول أه الخبر .
ّ
ّ
بثن األمر الحدسي إذا كلن ل أور بلرز ّ
باللحس
حسي يدرك
وقد يجلب عن ذل
كللسملع لكيفية االستنبلط من مدارك األحكل وكيفية استظهلره الحكام منهال و ّ
تكارر

مكررا يحسب عند العقةء ّ
هلا السملع ّ
حسل بللواقعة ،نظير الشهلد بإيمالن شاخص
ّ
واقعل واعتقلده بللوالية برؤية آولرهل في الوقلئ المتعدد .
ّ
وفي إذا كلن األمر الحدسي بحيث يكون أوره محسوسال بحياث يعرفا كا مان
ّ
بللحس كللشهلد بللشجلعة والعدالة ّ
ّ
يصح دعوى أن هله األمور عند
أحرز ذل األور
ّ
العقةء داخلة في ّ
بللحس ،ولكن
الحس ،فيكون اإلخبلر بهل برؤية آولرهل شهلد عليهل
ّ
اجتهلد الشخص أو كون أعلم ليس من هلا القبي  ،فإنهمل وإن يحارزان بالألور لكان
ّ
ّ
يختص هلا اإلحراز والحدس بثشخلص مخصوصين،
حدسي
إحرازهمل من األور أمر

ّ
بللحس».2
وال يكون اإلخبلر بهمل شهلد بللواقعة

وال يعتبر تعدد المخبرين بالوهاقة .قا

بعد ما تقدم عنه ف بحث اإلخبار

ّ
باجتهاد شخص أو أعلميته ...« :وقد يقلل :إن لو لم نق بلعتبلر خبر الثقة في سالير
ّ
بثعلميت أو بفتواه ولو كلن
الموضوعلت فثيضل يلتز بلعتبلر الخبر بلجتهلد شخص أو
ّ
الخبر واحدا ولم يعلرض خبره بخبر مثل  ،وذل فإن الخبر بلجتهلد شاخص أو كونا
ّ
ّ
أعلم ،أو بفتواه كمل يخبر بهمل كلل يخبر بثن فتاواه هاو الحكام الشارعي فاي حاق
 .1وسائل الشيعة  ،83 : 13الباب  3من أبواب ما يكتسب به ،الحديث .3
ُ
 .2دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.723-727
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ّ
ّ
 ،فإنا كمال أن الماروي بللمطلبقاة قاول
العلمي نظير خبر زرار مثة بقول اإلمال
ّ
كلل المروي بلاللتزا هو الحكم الشرعي الكلي.
اإلمل
غلية األمر المدلول االلتزامي فاي خبار زرار بقاول اإلمال

يكاون بحادس

المجتهد ،وفي اإلخبلر بلجتهالد شاخص أو أعلميتا أو فتاواه يكاون أيضال بحادس
المجتهد ولكن ال يختص ب  ،ب يعام المخبار بلالجتهالد والفتاوى أيضال ،وكمال أن
ّ
المطلبقي كلل نفاس
اإلخبلر بقول المعصو حت للمخبر ب بلإلضلفة إل المدلول
اجتهلد الشخص أو فتواه مدلول مطلبقي و ّ
حسي للمخبر بهمل.
ّ
ّوم ذكر القلئ إن عل ذل يكفي الخبر الواحد في توويق الراوي وال يحتلج إلا
ّ
ّ
ّ
التعدد ولو قي بلعتبلر التعدد في اإلخبلر عن الموضوعلت ،حيث إن اإلخبالر بتووياق
ّ
الراوي إخبلر عن كون مل يروي هو الحكم الشرعي الكلي.
ّ
وال يخف مل في  ،فإن غلية مل ذكر أن يكون الخبر الواحاد كلفيال فاي نقا فتاوى
ّ
ّ
المجتهد لمقلدي بللتقريب ،و ّأمل اإلخبلر بكون الشخص مجتهدا أو أن مال اساتظهره
ّ
حدسي
من مدارك األحكل استنبلط شخص ذي ملكة بطريق متعلر فهو إخبلر بثمر
ّ
ال ّ
أمر
حيث إن مل يروي من قول اإلمل
حسي ،بخة خبر زرار بقول اإلمل
ّ
ّ
 ،وكلا الحلل في خبر شخص بكون الراوي وقة ،فإن قد أحرز
حسي قد سمع من
ّ
حلل الراوي وأن يجتنب عن الكلب وإظهلر خة الواق  ،و ّأمل كون مال يرويا عان
ّ
ّ
راو ،وال يدل
اإلمل
هو الحكم الشرعي واقعل فهلا خلرج عن شثن الراوي بمل هو ٍ
عل اعتبلر حدس الراوي في هله الجهاة ،با
دلي اعتبلر خبر الثقة بقول اإلمل
ّ
ّ
ّ
الشرعي الكلي الحكام الالي يساتظهره
اعتبلره بللنسبة إل اعتبلر الدال عل الحكم
ّ
ّ
ّ
الفقي من ذل الدال ،بخة الخبر عن اجتهلد شخص فإن ليس إخبلرا بللدال عل
ّ ّ
الكلي ّ
ّ
ّ
الشرعي
حسل ،ب المخبر عن الحكم
الشرعي وال بلزو الحكم الشرعي
الحكم
ّ
الكلي هو نفس ذل المجتهد.

الفصل األول :مباحث كلية 11 ...............................................
ّ
جزئي وهاو اعتبالر
نعم ،المخبر بلجتهلد شخص أو بكون أعلم يخبر عن حكم
فتواه ،ولكن ال يكون قول في هلا الحكم معتبرا لو لم يكن عند من يخبره هلا الحكم
ّ
معلومل ،كمل هو الحلل في اإلخبلر بسلئر الموضوعلت حيث إن المعتبر بقول المخبار
ّ
ّ
نفس اإلخبلر بللموضوع ،ولو بن عل اعتبلر تعدد الشلهد والمخبر لز رعلية التعادد
في اإلخبلر عنهمل م قط النظر عمل ذكرنل من عد االعتبلر في موارد الرجوع إل أه
الخبر .

ّ
وممل ذكر يظهر الحلل في موارد اإلخبلر بكون الراوي وقة وأن من قبيا اإلخبالر
ّ
ّ
الجزئي إذا لام يحارز المجتهاد اعتبالر خبار
بللموضوع ال الحكم الكلي وال الحكم
الثقة».1
ّ
توثيقات القدماء والمتأخرين

اعتمد الميراا على توهيقات القدماء من الرجاليين لقربه من امن الرواة
واحتما استناده ف التوهيق إلى الحس اعتمادا على السماع ممن مشمايخه أو
على الكتب الخاصة بثحوا الرواة.
أشار إلى اعتبار توهيقات القدماء ف بحث القضاء حيث قا « :ال يخفا
حسال ،والماراد ّ
ّأن الفسق كغيره من األمور يعتبر فاي الشاهلد با مان إحارازه ّ
حاس
ّ
المشهود ب أو ّ
حس مل ال ينف عن المشهود ب علد  ،وللا تمكان الشاهلد بللشايء
ّ
اعتملدا عل االستفلضة الموجبة للعلم ب علد  ،حيث ال تنف هله االستفلضاة عان
وبوت  ،بخة الشهلد بللشيء اعتملدا عل استصحلب أو خبر العدل ب ونحاو ذلا
حسل بلل الشيء وال علمل ب علد  ،نعم لو كلن ذل الشيء ّ
ّ
ممل ال يكون ّ
ممال يعتبار
ُ
 .1دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.725
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ّ
في الخبر ب فيمكن االعتملد عل اإلخبلر ب  ،وقد تقد أن عدالاة الشالهد يعتبار فيا
الخبر ب وال يتعين الشهلد ب  ،وللا يمكن للقلضي االعتملد عل استصاحلب عدالاة
الشلهد ،كمل يعتمد في تعدي الروا وتوويقهم عل نق القدملء من أه الرجالل فاي

تشخيص حلل الروا ».1
فبنى على اعتبار توهيقمات النجاشم

والشميخ الطوسم

ومما نقلمه

الثقات عن بن فضا والفضل بن شاذان وأمثاله من القدماء لتوفر شمرط وهاقمة
المخبر وشرط استناده إلى الحس بثصالة الحس العقلئية.
ّ
مثل قا ف عل بن حسن الطاطري« :ووق الشيخ

عم األصحلب بروايلتهم».2

الطلطريين حياث ذكار

ّ

وقا ف إبراهي بن مهيم األسدي« :ووق النجلشي».1
ّ

وقا ف عمرو بن خالد الراوي عن ايد« :وقة ووق ابن فضلل».4
واعتمد علمى توهيقمات الشميخ فم العمدة والمفيمد فم اإلرشماد

ّ
والرسالة العددية أيضا کما قا ف غياث بن کلوب« :ووق الشيخ

في العد فاي

بحث حجية خبر الواحد».5
وف معاذ بن مسل « :لو لم يكن من الثقلت والعدول كمل هو ظلهر المفيد في
ُ
 .1أسس القضاء والشهادة ،ص.1٠3
 .2تنقيح مبان العروة (الحج) ،ج ،2ص 232وانظر العدة ..15٠ : 1
 .7تنقيح مبان العروة (الحج) ،ج ،7ص 155وانظر رجا النجاش  ،23 :الرق .71
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص 738وانظر اختيار معرفة الرجا  ،338 : 2الحديث .313
 .5تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،5ص 232وانظر العدة .133 : 1
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اإلرشلد فة أق من كون من الحسلن الممدوحين».1
ّ

ّ
العددية».2
وف عبداألعلى بن أعين« :قد ووق المفيد في رسللت
ومن موارد عدم االعتماد على توهيقاته الستنادها إلى الحمدس واالجتهماد
ف العدة ف صفوان وابن أب عمير والبينط من أنه
ما ذکره الشيخ الطوس
ّ
ال يروون وال يرسلون إال ّ
عمن يوهق به ،قا « :إن اجتهلد من الشيخ اساتفلده
من كة الكشي حيث ذكر اإلجملع عل تصحيح مل ّ
يصح عن جملعة وذكرنل غير مر
ّ
أن ال يستفلد من كةم إال االتفلق عل وولقة تل الجملعة وأن ال تسق الرواياة عان
صحتهل ّ
بتوسطهم ال أن ال يةحظ الواسطة أو الوسلئ بينهم وبين اإلمل ».1

ّ
الرجاليين ال يد على عدم الوهاقمة وال ينماف هبوتهما
وأفاد أن عدم توهيق
بطريق آخر حيث قا ف محمد بن عبدالحميد« :عد ذكر التووياق الخالص فاي

كلملت مث النجلشي فألنهم تعرضوا للكر التوويق فيمن وص فيا التووياق الخالص

من سلفهم».4
ول يعتمد على توهيقات المتثخرين الستناده کثيرا إلى الحدس نتيجمة
بعده عن الرواة وذل مانع من جريان أصالة الحس ف حقه .
ّ
قا ف موسى بن بكر« :قد نوقش في وولقت  ،واستدل عليهل بكون كثير الرواياة
يروي األجةء كصفوان وابن أبي عمير عن  ،وإن ابن طلوس حكام بصاحة رواياة فاي
سندهل هو.
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص .75٠انظر االرشاد .216 : 2
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص .772انظر موسوعة الشيخ المفيد  .73 : 3ف جوابات أهل
ّ
الموصل .فصلّ :
وأما رواة الحديث بثن شهر رمضان...
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.737
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.51
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و لكن شيء ممل ذكر ال يثبت وولقت ...
وتصحيح ابن طلوس الحتملل كون مبنيل عل أصللة العدالة م أن تووياق مثا

ابن طلوس من المتثخرين ال يخرج عن االجتهلد وال يفيد».1

ّ
ّ
وقا ف أب الورد« :قاد ذكار فاي الحادائق 2أن شايخنل المجلساي عاده فاي

وجيزت  1من الممدوحين ،وشيخنل أبو الحسن قلل :روي مدح ...
ّ
بثن الرج ممدو ظلهره ّأن استظهره ّ
ممل رواه في الكلفي فاي
وقول المجلسي
الصحيح عن سلمة بن محرز قلل :كنت عند أبي عبداهّٰلل
 :إل أن قلل

إذ جلءه رج يقلل ل أبو

 :يل أبل الورد أمال أناتم فترجعاون مغفاورا

الورد ،فقلل ألبي عبداهّٰلل
لكم و ّأمل غيركم فيحفظون في أهلليهم وأموالهم .4ولكن ال يمكن لنل استظهلر المد
ّ
ّ
ّ ّ
شايعيل وأن حا ّ الشايعة يوجاب غفاران
حيث ال تدل الرواية إال عل كون أبي الاورد
ّ
فإن ّ
حجهم ال يفيدهم في ذل ».5
ذنوبهم بخة غيرهم،

وما ذکر يجري ف التضعيفات أيضما فاعتممد علمى تضمعيفات القمدماء
کتوهيقاته  ،قا ف أب البختري أنه« :وهب بن وهب ،وقلل الفض بن شالذان فاي
حق إن أكلب البرية».6

فقد يعارض التوهيق بالتضعيف ،قا ف الحسن بن الحسمين اللؤلمؤي أنمه:

«اللي ّ
ضعف القميون واستثنوه مان روايالت ناوادر الحكماة وتووياق النجلشاي ما
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص.2٠3
 .2الحدائق .71٠ : 2
 .7رجا المجلس (الوجيية) ،753 :الرق .2262
 .3الكاف  ،263 : 3الحديث .36
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.322
 .6إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص 783وانظر رجا الكش  ،533 : 2الحديث .558
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تضعيفهم ال يفيد».1

وقا ف معلى بن خنيس أنهّ « :
ضعف النجلشي فاة يكاون تووياق الشايخ

كلفيل لثبوت التوويق».2
ّ
وصر بثن تضعيف القدماء ال يعارض التوهيق الممروي عمن اإلممام
کما قا بعد نقل رواية ف بحث الصلة« :ربمل ينلقش في السند بواساطة داود بان
كثير حيث إن الكشي والشيخ 1وإن ّووقله ّإال أن النجلشي ّ
ضعف .4
وقد ورد في كتلب االختصالص تحات عناوان حاديث المفضا وخلاق أروا
الشيعة عن محمد بن علي قلل :حدوني محمد بن موس بن متوك قلل :حدونل علاي
بن إبراهيم عن محمد بن عيس بن عبيد عن أبي أحمد األزدي (محمد بن أبي عمير)
عن عبداهّٰلل بن الفض الهلشمي قلل :كنت عند الصلدق جعفر بن محمد

إذ دخ

المفض بن عمر فلمل بصر ب ضح إلي وم قلل :إلي يل مفض فو رباي إناي ألحبا
وأحب من يحب إل أن قلل :فمل منزلة داود بن كثيار الرقاي مانكم؟ قالل

 :منزلاة

المقداد بن األسود من رسول اهّٰلل .الحديث .5وهاله الرواياة ساند مان اعتماد علا
روايلت داود بن كثير الرقي كللعةمة 6وجم مان المتاثخرين العتبالر ساندهل ولكان
نوقش فيهل بوجهين ،األول :لم يثبت كون االختصلص من كتب المفياد  ،والثالني:
أن الرواية تعلرضهل شهلد النجلشي وشيخي بضع

الرج .

 .1تنقيح مبان العروة (الحج) ،ج ،2ص 273وانظر رجا النجاش  ،31 :الرق .87
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،5ص 151وانظر رجا النجاش  ،733 :الرق .1113
 .7رجا الكش  288 :و  ،232الرق  262و  ،237رجا الشيخ الطوس  ،776 :الرق .5٠٠7
 .3رجا النجاش  ،157 :الرق .31٠
 .5االختصاص.216 :
 .6خلصة األقوا  ،13٠ :الرق .788

 ............................................................. 22فوائد رجالية
أقول ... :وأمل بلإلضلفة إل سند الرواية فللعمد في عد وباوت التووياق لاداود
ّ
المنلقشة في كون كتلب االختصلص من كتب المفيد وإال فم وبوت الكتلب لا فاة
يقد في الرجا تضاعي
اإلمل

النجلشاي وغياره ألن تضاعيفهم لايس لخبار ينتهاي إلا

حت يق التعلرض بين الخبرين كمل ال يخف ».1

ولكن بنى على عدم اعتبار التضمعيفات المنسموبة إلمى ابمن الغضمائري

ّ
وصر بذل ف مواضع متعددة:

قا ف محمد بمن إسمماعيل البرمكم « :وقاة مساتقيم كمال عان النجلشاي وال
يعلرض ا المنقااول عاان اباان الغضاالئري لعااد اسااتنلد الكتاالب المعاارو إلاا اباان
الغضلئري».2

وقا ف القاس بن يحيى« :لم يثبت لا تووياق .نعام ،مال ذكاره العةماة مان
تضعيف غير معتمد فإن أخله مان الكتالب المنساوب إلا الغضالئري (أحماد بان

الحسين بن عبيداهّٰلل) ولم يثبت أن الكتلب ل ».1

وقا ف بحث المكاسب« :الكتلب المزبور لم يثبت أن لحسين بان عبياداهّٰلل
الغضلئري أو ابن ألن النجلشي لم يلكر أن لشيخ كتلب الرجلل م أن أعار بحللا
وكتلب موضوع للكر كتب مشليخ وغيرهم كمل أن لم يلكر ذل الشايخ أو غياره مان
أصحلب الرجلل ومن المحتم أن يكون الكتلب المزبور وضاع بعاض المخاللفين

ونسب إل ابن الغضلئري».4

 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.77
ُ
 .2أسس القضاء والشهادة ،ص.31٠
ُ
 .7دروس فمم مسممائل علمم األصممو  ،ج ،5ص 163وانظممر النجاشمم  ،726 :الممرق  ،315ورجمما ابممن
الغضائري ،33:الرق  .136خلصة االقوا  ،783 :الرق  ،1567ورجا ابن الغضائري ،86 :الرق .112
 .3إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،3ص.2٠3
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ّ
ت ّ
عرض الميراا التبرييي إلى توهيقات عامة ال تتعلق براو معين بل بعنموان
عام ينطبق على بعض الرواة ،منها ما يرى تماميتها ،ومنها ما ادعيت تماميتهما وال
يرى هو ذل  ،وه أحد عشر أمرا :
المعاريف

من مبان الميراا الرجالية أن معروفية المراوي ممع عمدم ورود قمد فيمه
ّ
کاشف عن وهاقته وإن ل يرد ف حقه توهيمق ،وقمد عمد ممن المعماريف صمريحا
جملة من الرواة منه :
إبراهي بن مهييار 1وصمالح بمن عقبمة 2والحكم بمن مسمكين 1ومحممد بمن
إسممماعيل البنممدق النيسممابوري 4و ّ
محمممد بممن عبممداهّٰلل بممن هممل  5وعقبممة بممن
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.233
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.5٠
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.23
 .3تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.37
 .5تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.231
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ّ
خالد 1وعمر بن حنظلة 2ومعلى بن محمد 1وأبو بكر الحضرم  4وعلم بمن محممد
بن اليبير 5ومحمد بن عبداهّٰلل بن ارارة 6ومحمد بن عبدالحميمد 1وعبمدالرحمن بمن
حماد 8وکليب األسدي 9وإسمماعيل بمن ممرار 11والقاسم بمن محممد الجموهري
وأحمد بن محمد بن يحيى العطار 12وأحمد بمن محممد بمن الحسمن بمن الوليمد

11

11

وحسين بن يييد النوفل  14وأبو سعيد يحيى بن قاس األسمدي 15وموسمى بمن بكمر
الواسط  16والحسن بن موسى الخشاب 11ومحمد بن عل ماجيلويه 18والحسين بمن
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.231
ُ
 .2دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.232
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.715
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.232
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.255
 .6تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.255
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.51
 .8تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.52
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.715
 .1٠تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.58
 .11تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.133
 .12تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.365
 .17تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.365
 .13تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.337
 .15تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.136
 .16تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص.217
ُ
 .13أسس القضاء والشهادة،ص.75٠
ُ
 .18أسس القضاء والشهادة،ص.55٠
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سيف بن عميرة  1وعنبسة بن مصعب 2والحارث بن ّ
محمد 1والحسين بن علوان.4
ّ 5
ّ
ّ
ومحممد بمن حكمي
معروفية جمع کعبدالرحمن بن سيابة
ونف البعد عن

6

والقاس بن عروة 1وحمية بن حمران 8والقاس بن سليمان 9وعبداهّٰلل بن الحسن.11
وتقريب هذا الطريق للتوهيق ما ذکره ف بعمض المموارد حيمث قما فم

ّ
الحك بن مسكين« :إن تصدي جملعة من الروا وبينهم األجةء ألخل الروايلت عن
شخص يوجب كون مح األنظلر ،وإذا لم يرد في قد ولو بطريق غير معتبر يكشا

ذل عن حسن ظلهره في عصره».11
وقا ف محمد بن عبدالحميد« :الوج في وولقت مل ذكرنل ولعل مارارا مان أن
م رواية األجةء عن شخص كثيرا ،وكثر روايلت عن الرجلل يوجب كاون الشاخص
من المعلري  ،وبمل أن لم ينق في حق ضع

يكون ذل كلشفل عن حسن ظالهره

المحكو مع بللعدالة والثقة ،لجريلن العلد أن لو كلن في المعرو عيب يالكر فاي
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.75٠
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.2٠2
 .7تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص.3٠
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.713
 .5تنقيح مبان األحكام ،ج ،7ص.232
 .6تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.113
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.176
 .8تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.72
 .3تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص.263
 .1٠تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.351
 .11تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.23
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لسلن البعض».1
وقا ف عل بن محمد بن ابير األسدي« :إن كلن من المعلر ي
كتب علي بن الحسن بن فضلل ولم يرد في حق قد  ،ويكش

يؤخال منا

ذل أن كلن مشاهورا

في زملن المعبر عن بحسن الظالهر لجريالن العالد علا نقا القاد لاو كالن فاي

الشخص المعرو عند النلس بحيث يؤخل من الحديث قد ».2
وقد تعرض ف مواضع إلى الكاشف عن المعروفية من کثمرة رواياتمه وکونمه
صمماحب کتمماب ونقممل األجمملء عنممه أو روايتممه لكتمماب معممرو کممما قمما ف م
عبدالرحمن بن حماد« :أن من المعلري

صلحب كتلب روى عن غيار واحاد مان

الروا المعروفين ،تبلغ روايلت في الكتب األربعة قرابة خمسين».1
وقا ف کليب األسدي« :أن من المعلري

لكثر روايت وكون صلحب كتالب

لم يرد في قد ».4
وقا ف معلى بن محمد« :أن نق الكلفي عن بكثر كلش

عن كاون الرجا

من المعلري وممن يعتمد علي م عد وبوت تضعيف ».5
وقا ف أب بكر الحضمرم « :إنا لكثار روايلتا ورواياة األعالظم عنا مان

المعلري ولم ينق في طعن أو تغميز ب ورد في حق مل ظلهره حسن حلل ».6
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.51
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.238
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.52
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.183
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.715
 .6تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.232
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ّ
ومحصل مبناه أن کون الراوي معروفا ول يرد فيه قد کاشف عن وهاقتمه
ّ
وذل ألن تصدي جماعة من الرواة ألخذ الروايمات عمن شمخص يوجمب کونمه
محط األنظار ،وإذا ل يرد فيه قد ولو بطريق غير معتبر يكشف ذل عن حسمن
ظاهره ف عصره وحسن الظاهر طريق إلى الوهاقة بل العدالة.
أصحاب اإلجماع

قمما الكش م بعنمموان «تسمممية الفقهمماء مممن أصممحاب أب م جعفممر وأب م
عبداهّٰلل

:

اجتمعت العصابة على تصديق هؤالء األولين من أصحاب أبم جعفمر
وأصحاب أب عبداهّٰلل

وانقادوا له بالفقمه فقمالوا :أفقمه األولمين سمتة :ارارة،

ومعرو بن خربوذ ،و بريد ،وأبو بصير األسدي ،والفضيل بن يسار ،ومحممد بمن
مسل الطائف  ،قالوا :وأفقه الستة ارارة ،وقا بعضه مكان أب بصمير األسمدي،
أبو بصير المرادي وهو ليث بن البختري».1
وقا بعنوان «تسمية الفقهاء من أصحاب أب عبداهّٰلل

 :أجمعت العصمابة

على تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقه لما يقولون ،وأقروا لهم بالفقمه ممن
دون أولئ الستة الذين عددناه وسميناه  ،ستة نفر :جميل بمن دراج ،وعبمداهّٰلل
بن مسكان ،وعبداهّٰلل بن بكير ،وحماد بن عثمان ،وحمماد بمن عيسمى ،وأبمان بمن
عثمان .قالوا :واع أبو إسحاق الفقيه وهو هعلبة بن ميمون أن أفقه همؤالء جميمل
 .1رجا الكش  ،133 :بعد الرق .113
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بن دراج وه أحداث أصحاب أب عبداهّٰلل

».1

وقا بعنوان «تسممية الفقهماء ممن أصمحاب» أبم إبمراهي وأبم الحسمن
الرضا  :أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤالء وتصديقه وأقمروا
ُ
له بالفقه والعل  ،وه ستة نفر أخر دون الستة نفر الذين ذکرناه ف أصمحاب
أب عبداهّٰلل

منه  :يونس بن عبدالرحمان ،وصفوان بن يحيمى بيماع السمابري،

ومحمد بن أب عمير ،وعبداهّٰلل بن المغيمرة ،والحسمن بمن محبموب ،وأحممد بمن
محمد بن أب نصر ،وقا بعضه مكان الحسن بن محبوب ،الحسن بن عل بن
فضا  ،وفضالة بن أيوب وقا بعضه مكان فضالة بن أيوب ،عثمان بمن عيسمى،
وأفقه هؤالء يونس بن عبدالرحمان وصفوان بن يحيى».2
وقد اختلفت اآلراء ف تفسير هذا الكلم ف همؤالء المعمروفين بثصمحاب
اإلجماع فقد يقا بداللته على صحة رواية ّ
صمحت إلميه وال ّ
يضمر الضمعف أو
اإلرسا ف الوسائط بينه وبين اإلمام

ويرى الميراا أن الكملم الممذکور

ال يد على أکثر من توهيق هؤالء الرواة ،وأن الخبر المروي عنه ال يضعف ممن
جهته .

ّ
قا بعد نقل مرفوعة البن أب عمير 1ونقل کملم الكشم المتقمدم فيمه« :إن
ّ
ّ
ّ
الصاحة
المحكي هو التسللم عل أن الرواياة الصاحيحة إلايهم ال تخارج عان
ظلهر
بللرواية عنهم.
 .1رجا الكش  ،23٠ :بعد الرق .273
 .2رجا الكش  ،733 :بعد الرق .372
 .7وسائل الشيعة  ،7٠7-7٠2 : 1الباب  2من أبواب أحكام الخلوة ،الحديث .6
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هلا ،وكونهم فقهلء مجم علي عند الصحلبة فة داللة للكة المزبور بلإلضلفة
وأن الرواية صحيحة ّ
،
حت إل المعصو
إل الوسلئ التي بينهم وبين اإلمل
فإمل أن يكون المراد هو اإلجملع عل أن هؤالء ال يروون ّإال مل ّ
ولو ّادعي ذل ّ ،
صاح
عن اإلمل

بنق الثقلت والعدول ،فهلا خة المقطاوع والشالهد لالل مثا

الرواية في المقل  ،فإن مل وص إل ابن أبي عميار بواساطة عبدالحمياد أباي العاةء
ّ
عين ابن أباي عميار كاون الواساطة باين عبدالحمياد والحسان بان
مرفوعة ،فكي
علي

من هو؟

ّ
ّ ّ
راو
وكلل فيمل كلن الواص إلي مرسلة م أنال بينال أن هاؤالء قاد ياروون عان ٍ
ّ
ّ
ّ
ضعي عند الك وع ّينل موارد الظفر في الطبقلت ،و ّأمل أن يكون الماراد أنهام ياروون
الخبر الصحيح عن اإلمل ولو كلنت ّ
صحت للقرينة أو القارائن ،وهالا ينلساب قولا :
ّ
ّ
صحة الخبر عندهم
«وانقلدوا لهم بللفق » ،ولكن من الظلهر أن كون شيء قرينة عل
ال يةز كونهل قرينة عل صحت عندنل كمال ذكرنال فاي أخبالر الفقيا وإمال أن يكاون
ّ
ّ
حج ّية الخبر الصحيح إليهم وأن ال يعتبر مةحظة السند إل اإلمل
اإلجملع عل
ّ
المساتحبلت ،وهالا يادخ فاي اإلجمالع
نظير مل قي من عد مةحظة السند فاي
ّ
حج ّية قسم من الخبر ،وال اعتبلر بنق اإلجملع في إوبلت األحكل عل
المنقول عل
ّ
المقرر في بحث األصول».1
مل هو
وقا ف حماد بن عثمان وهو أيضا من أصحاب اإلجماع« :كون حمالد بان
عثملن ممن أجمعت العصلبة عل تصحيح مل يصح عنهم مقتضله عد خروج الرواية
بهم عن الصحة بلالتفلق ،وأمل خروجهل بغيرهم ممن يروون تل العصلبة عانهم عان
اإلمل

م الواسطة أو بدونهل فة داللة في كة الكشي المزبور علا ذلا كمال

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.75
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ذكرنل مرارا».1
وقا بعد نقل مرسلة ليونس بمن عبمدالرحمن وهمو ممنه « :إن معنا كاة
الكشي كمل تعرضنل ل مرارا أن الرواية المنتهية إل هؤالء فيمل إذا كلنت صاحيحة فاة
تخرج عن صحتهل بهؤالء ،ب تبق عل صحتهل بلالتفلق ،وأمل لاو كالن قابلهم إلا
المعصو

شخص ضعي

فثيضل تبق الرواية عل الصحة فة يستفلد من كةم ،

وقد ذكر في تسمية الفقهلء من أصحلب أبي عباداهّٰلل

« :أجمعات العصالبة علا

تصحيح مل يصح عنهم وتصديقهم فيمل يقولون» ،حيث إن لو لم يكان ظالهرا فاي أن
المراد من التصحيح تصديقهم في روايلتهم ،وال أق من االحتملل؛ ولالا اكتفا فاي
تسمية الفقهلء من أصحلب أبي جعفر وأبي عبداهّٰلل

بقول اجتمعت العصلبة عل

تصديق هؤالء من أصحلب أبي جعفر وأبي عبداهّٰلل

ما أن جملاة مانهم ياروي

عنهمل

م الواسطة أيضال فيكاون تصاديقهم تصاديقل لانقلهم عان الواساطة ال

عنهمل

».2

وقا « :معن اإلجملع عل صحة روايلتهم عد خروج الرواية الصحيحة إليهم
عن صحتهل بهؤالء بلالتفلق فيكون تعدية أو توويقل لهؤالء خلصة ،وأمل صاحتهل إلا
المعصو

فة داللة لإلجملع عل ذل .

وقد يقلل إن عل تقدير كون المراد اإلجملع عل صحة رواية ّ
صحت إليهم فاة

يفيد فإن ال يخرج عن اإلجملع المنقاول باللخبر الواحاد ،ولكان ال يخفا أن عاد
االعتملد علي عل تقدير كون المراد بللصحة وجوب العم بتلا الرواياة واعتبلرهال
ليكون من نق اإلجملع عل الحكم ونق الحكم الشرعي عن المعصو
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.327
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.53

حدسال
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ال اعتبلر ب واإلجملع المنقول في المقل ال يخرج عنا  .وأمال إذا كالن الماراد هاو أن
ّ
هؤالء ال يروون إال عن الثقلت والعدول فهلا يدخ في الخبر عان وولقاة المخبارين
لهاؤالء أو عدلهم فيكون من نق عدالة الشخص أو وولقتا بللواساطة فيجاري عليا

حكم ».1
والحاصل أن غاية ما يستفاد من کلم الكش

ف أصمحاب اإلجمماع أن

هؤالء هقات ال تخرج الرواية بسببه عن االعتبار.
رواة كامل الزيارات وتفسير القمي

وقع الكلم ف رواة کتاب کامل الييارات وکتاب تفسير القم همل يسمتفاد
من مقدمتهما التوهيق العام من قبل مؤلفيهما لرواتهما.
ّ
فف مقدمة األو  ...« :وقد علمنا أنا ال نحيط بجميع ما روي عنه ف همذا
المعنى وال ف غيره  ،لكن ما وقع لنا من جهة الثقمات ممن أصمحابنا رحمهم اهّٰلل
برحمته.2»...
وف مقدممة الثمان  ...« :نحمن ذاکمرون ومخبمرون بمما ينتهم إلينما ورواه
مشايخنا وهقاتنا عن الذين فرض اهّٰلل طاعته  ،وأوجب واليته  ،وال يقبل العممل
ّ
إال به .1»...
قا الميراا

ف بحث الحج بعد نقل رواية عن التفسمير« :ودعاوى صاحة

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.35
 .2کامل الييارات .73 :مقدمة المؤلف.
 .7تفسير القم  .3 : 1مقدمة المصنف.
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روايلت التفسير لمل ذكره علي بن إبراهيم من أن يورد في التفساير مال وصا إليا مان
طريق الثقلت فقد ذكرنل أن من بلب التغليب».1
وقا ف بحث الطهارة بعد بيان عدم هبوت توهيق لموسمى بمن بكمر« :ربمال
يستدل عل وولقت بوقوع في أسنلد تفسير القمي ...وفي أن وقوع في أسنلد التفساير
راو في أسنلده أو أسنلد كلم الزيلرات كوقوع فاي
ال يفيد شيئل لمل ذكرنل من أن وقوع ٍ

أسنلد روايلت سلئر الكتب المعتبر في عد وبوت التوويق العل ».2

وقا ف بحث الصلة بعد ذکمر ضمعف روايمة بحفمص الكناسم « :وكاون
حفص من روا تفسير القمي ال يفيد التوويق وإن التز ب بعض مشليخنل طلب وراه ألن
الوج اللي ذكرنل من أن مجرد كون شخص من روا كلم الزيلرات يجاري فاي روا
التفسير أيضل كمل يظهر ذل لمان تتبا جميا رواتهال ومةحظاة اإلرسالل ووجاود
المجلهي والنق عن غير المعصو في روايلت الكتلبين وقولهمل أن مال ياوردان مان

الروايلت من الثقلت مبني عل الغللب في غللب األبواب والموارد».1
وقا تعليقا على کلم ّ
السيد الخوئ

فم جمواب سمؤا عمن رواة کاممل

ّ
الييارات وتفسير القم ّ « :أمل رجلل كلم الزيلرات فمل ذكره في مقدمة الكتلب فهاو
راج إل عنلوين األبواب ويكفي في وبوت مل ذكره في عنلوين األبواب أن تكون رواية
واحد من روايلت البلب رجللهل وقلت ،وهلا ّ
مبني عل التغليب ،كمل يظهر ذل لمن
ّ
المؤلفة في األدعية والزيلراتّ .
ّ
وأمل تفسير علي بن إبراهيم فهو أيضال
تتب سلئر الكتب
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.777
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص.133
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.735
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مبني عل التغليب كمل يظهر ذل لمن ّتتب الروايلت التي أوردهل في التفسير».1
والحاصل أن وقوع راو ف أسانيد کامل الييمارات أو تفسمير القمم ال يمد
على وهاقته وما ذکره المؤلفان ف مقدمة کتابيهما من أنهمما يرويمان عمن الثقمات
مبن على الغالب.
وما ف بحوث المكاسب من اعتماده على التوهيق المذکور کما فم أبم
بكر الحضرم  2ومسعدة بن صدقة 1فقد عد عنه.
رواة نوادر الحكمة

ُ
استثنى ابن الوليد أستاذ الصدوق

من روايات محمد بن أحمد بن يحيى

األشعري ف کتابه نوادر الحكمة ما رواه عن عدة.
وقد اعتمد الميراا على تضعيفه لمن اسمتثناه وقما بعمد نقمل روايمة فم

طريقها اللؤلؤي« :هو الحسن بن الحسين اللؤلؤي اللي ّ
ضاعف القمياون واساتثنوه

من روايلت نوادر الحكمة وتوويق النجلشي م تضعيفهم ال يفيد».4
ُ
ّ
وقا بعد نقل رواية أخرى« :هله الرواية ضعيفة سندا؛ ألن أبل عباداهّٰلل الاراوي

عن منصور بن عبلس هو محمد بن أحمد الراز ي الجلموراني ،وقاد ّ
ضاعف القمياون
 .1صراط النجاة (الطبعة القديمة) :ج ،2ص.353
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.751
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.735
 .3تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص .253انظر للستثناء من نوادر الحكمة خلصة األقوا 37٠ :ع الفائدة (.)3
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بلستثنلئ من رجلل نوادر الحكمة».1
ه قد يقا بثن هذا االستثناء دليل على عدالة کل من روي عنه فم الكتماب
إذا ل يكن ممن استثناه ابن الوليد.
ولكن الميراا

يرى أنه ال داللة لذل على التوهيق .قما بعمد نقمل روايمة

ضعيفة« :ودعوى أن يونس بن عبدالرحمن من أصحلب اإلجملع وقد نق الكشي أن
العصلبة أجمعوا عل تصحيح مل يصح عنهم ،وأن إسملعي بن مرار يروي عن محمد
بن أحمد بن يحي وليس ممن استثنلهم القميون من رجلل  ،ب ذكروا كتب يونس بن
ّ
عبدالرحمن التي بللروايلت كلهل صحيحة معتمد عليهال إال مال ينفارد با محماد بان
عيس بن عبيد فإن مقتض ذل أن غير محمد بن عيس بن عبيد ممن روى روايلت
يونس معتبر ومنهم إسملعي بن مرار كمل في هله الرواية ولعل للل ذكر األردبيلاي
في مجمع صحة الرواية سندا وداللة ال يمكن المسلعد عليهل ...
وأمل مسثلة عد استثنلء إسملعي بن مرار ممن يروي عن محمد بن أحماد بان
يحي فة داللة ل عل توويق غير من استثنوهم هلا أوال.
وولنيل أن االستثنلء والمستثن منهم راج إل من يروي عنهم محمد بان أحماد
بن يحي في نوادره بة واسطة ال بلإلضلفة إل رجلل تمل السند ولم يارو محماد بان
أحمد بن يحي ولو في غير نوادره عن إسملعي بن مرار بة واسطة ولو رواياة واحاد
وصحة كتب يونس بطريق الروايلت ال تنلفي عد اعتبلر ك من يروي عن الحتملل أن
يكون النسخ التي كلنت لكتب كلهل معروفة ولم يعلم أن اسملعي بن مارار روى هاله
الرواية عن كتب ب يمكن كون الرواية قد سمعهل عن يونس من غير أن تكون في كتب .
وعل الجملة مل ذكره ابن الوليد تصحيح لنساخ كتاب ياونس التاي كلنات فاي
ُ
 .1أسس القضاء والشهادة ،ص.778

الفصل الثاني :التوثيقات العامة 15 .........................................

عصره ال توويق لروا تل النسخ.1»...
ُ
وقا بعد رواية أخرى« :ومث هله الرواية تصلح للتثييد حياث إن فاي ساندهل
خل لعد وبوت توويق لعمر بن علي بن عمار بان يزياد .قاد يقالل أن عاد اساتثنلء
القميين من رجلل نوادر الحكمة دلي عل وولقت ولكن كمل ذكرنل أن عد االستثنلء ال
يدل عل التوويق ب غليت عد وبوت ضع

من لم يستثنوه من رجللهل وعاد وباوت

الضع أعم كمل هو الظلهر».2
والحاصل أن استثناء ابن الوليد من رواة نوادر الحكمة تضعيف منه لممن
استثناه فيعتمد عليه ف ذل  ،ولكن عدم استثنائه لغيره ال يد على التوهيق بمل
غاية ما يد عليه عدم هبوت الضعف عنده وذل أع من الوهاقة.
مشايخ ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي

اسممتند الميممراا فم مواضممع مممن شممر المكاسممب إلممى توهيممق الشمميخ
الطوس

العام لمشايخ الثلهة ف العدة حيث قا  ...« :وألجمل ذلم سموت

الطائفة بين ما يرويه محمد بن أب عمير  ،وصفوان بن يحيى ،وأحمد بن محممد
ّ
بن أب نصر وغيره من الثقات الذين عرفوا بثنه ال يروون وال يرسلون إال عممن
يوهق به  ،وبين ما أسنده غيره  ،ولذل عملوا بمراسيله إذا انفمردوا عمن روايمة
غيره .1»...
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.53
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.88
 .7العدة .153 : 1
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قا بعد نقل رواية عن عبدالرحمن« :ال يقلل :كي

تكون رواياة عبادالرحمن

حسنة م عد التوويق ل .
فإن يقللّ :
يعم التوويق العل اللي ذكره الشايخ رحما اهّٰلل فاي العاد فإنا مان

مشليخ ابن أبي عمير».1
ولكن قا م ف موضع آخر بعد ذل ما يظهر منه عدولمه عمن ذلم

م « :ال

يقلل :ال بثس بلالعتملد عل مرسلة ابن أبي عمير في الحكام بكراهاة وصا شاعرهل
بشعر امرأ أخرى ،وتثييدهل بغيرهل ممل ورد النه في عن ذل  .ووج االعتملد شهلد
ّ
الشيخ بثن ابن أبي عمير ال يروي وال يرس إال عن وقاة ،وهالا منا تووياق عال
لمشليخ ابن أبي عمير ،فإن يقلل :وإن ذكرنل سلبقل احتملل االعتملد عل مراسيل لتل
ّ
الشهلد  ،إال أن أشرنل إل ضع االعتملد ،وذل فإن في مشليخ ابن أباي عميار مان
ّ
ضعف الشيخ وغيره ،وهلا التضعي يكون كلالستثنلء من التوويق العال  ،كمال أن فاي
مشليخ من ّ
ضعف غير الشيخ

م سكوت الشيخ

عن تضعيف  ،ويكاون التووياق

العل في معلرضل بتضعي غيره كللنجلشي مثة ،فيسق التوويق العل في ذل الراوي
عن االعتبلر للمعلرضة .وعلي فيحتم أن يكون الراوي اللي أرس ابن أبي عمير هله
الرواية عن هو ذل الشخص اللي سق في التوويق العل عن االعتبلر للمعلرضاة أو

االستثنلء ،فةحظ وتدبر».2
وقا ف بحث الطهارة « :ونظيرهل دعوى وقاوع صافوان بان يحيا فاي ساند
الرواية وهو ممن صر الشيخ

في العد في أواخر بحث عن خبر الواحد من الثقلت

 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.23
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.2٠3

الفصل الثاني :التوثيقات العامة 11 .........................................
ّ
اللين عرفوا بثنهم ال يروون وال يرسلون إال عمن يووق ب  ،1فإن ظلهره أن إرسلل صفوان
بن يحي أو محمد بن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقالت
المشلر إليهم ال يضر بلعتبلر الرواية ،وفي المقل قد روى صفوان عن نصار بان حالز
والراوي عن بكر بن حبيب منصور بن حلز ال صفوان ،وبتعبيار آخار كمال أن إرسالل
الراوي ألحد هؤالء ال يدخ في الكة المزبور كلل رواية الراوي لهام ،ولاو سالم
فثص مل ذكره في العد مخدوش فإن اجتهلد من الشيخ

استفلده من كة الكشي

حيث ذكر اإلجملع عل تصحيح مل يصح عن جملعة ،وذكرنل غير مر أنا ال يساتفلد
من كةم ّإال االتفلق عل وولقة تل الجملعاة وأنا ال تساق الرواياة عان ّ
صاحتهل
بتوسطهم ال أن ال يةحظ الواسطة أو الوسلئ بينهم وبين اإلمل

».2

وقا بعد نقل خبر معلى بن خنيس وعبداهّٰلل بن أب يعفور« :و دعوى اعتبالر
خبر معل بن خنيس وعبداهّٰلل بن أبي يعفور المتقدمة؛ ألن الحكم بن مسكين لرواياة
ّ
ابن أبي عمير وغيره ممن ال يروي وال يرس إال عن وقة عن معتبر في روايتا ال يمكان
المسلعد عليهل؛ ألن رواية هؤالء ال تكش

عن وولقة شخص عل مل ذكرنل في ذيا

كة الشيخ في العد اللي اساتظهره مان اإلجمالع الالي ذكاره الكشاي

بقولا :

أجمعت العصلبة عل تصحيح مل يصح عن جملعة».1
وقا ف بحث الصلة بعد نقل خبر إسحاق بن عمار « :فيا أوال فاي الساند
ّ
عبدالرحمن بن سللم أخو عبدالحميد بن سللم العطلر وأبوه وأخوه وإن كلنل وقتين إال
ّ
ضعف النجلشي وغيره والراوي عن وإن كلن البزنطي ولكن قد
أن عبدالرحمن ضعي
 .1العدة .153 : 1
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.737
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص.22
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ذكرنل مل عن الشيخ

ّ
من أن من الجملعة اللين ال يروون وال يرسلون إال عن وقة قول

مستنب ممل ذكر الكشي في أصحلب اإلجملع وأن مل ذكر الشيخ غير ظلهر من كاة
الكشي ،ب ظلهر كةم االتفلق بكونهم وقالت فاة يعتنا بللقاد الاوارد فاي حاق

بعضهم».1
وقا بعد نقل رواية ف سندها إسماعيل بن ربا « :ولكن الكة في ساندهل
لعد وبوت توويق البن ربل ودعوى أن الراوي عن ابن أبي عمير وهاو مان أصاحلب
ّ
اإلجملع وممن ال يروي وال يرس إال عان وقاة والرواياة كمال أشارنل رواهال المشاليخ
الثةوة ،وهلا كلن في االعتملد عليهل ال يمكن المسلعد عليهل ،فاإن رواياة المشاليخ
رواية م ضع

رجللهل ال يفيد توويقل لهم ،وكون شخص مان أصاحلب اإلجمالع ال

يدل عل اعتبلره هو وعد االعتنلء بنق القد في حق وقضيت ال يروي وال يرس أمر
ّ
استظهره شيخ الطلئفة ممل ذكره الكشي في عد أشخلص من أصحلب اإلجملع».2

ّ
والحاصل أن ما ذکره الشيخ من أن الثلهة ال يروون إال عمن هقمة اجتهماد

ف أصحاب اإلجماع وحيث هبت نقلهم عمن الضمعا
منه ف کلم الكش
ّ
فل يمكن االعتماد على االجتهاد المذکور وليس معنى کلم الكش إال اإلجماع
على وهاقة هؤالء وليس داال على توهيق مشايخه .
مشايخ الصدوق

ّ
ّ
قد وقع الكلم ف مشايخ الصدوق هل کله هقات؟ کما وقع ف ترضيه
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج.131 ،1
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.712
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عليه هل يد ذل على وهاقته ؟
قا الميراا

ف عبد الواحد« :و نق الصدوق

عن مترضايل ال يادل علا

توويق  ،وذل فإن الصدوق ال ينحصر مشليخ بللثقلت والعدول ،والدعلء ال داللة لا

عل التوويق».1

ّ
وقا ف أحمد بن هارون« :أن لم يووق .نعم ،روى الصادوق

عنا مترضايل

علي  ،ولع ذل ال يخلو عن اإلشعلر إل حسن حلل  ،ولكن ال اعتبلر بلإلشعلر».2
وقا ف جعفر بن محمد بن مسرور أن « :وإن كلن من مشليخ الصدوق وذكره
ّ
في الفقي بللترحم والترضي إال أن ذل ال يدل عل وولقت ».1
ّ
وقا ف حمية بن محمد العلوي إن« :مجرد كون من مشليخ الصدوق وترضي
ّ
ل ال يقتضي توويق فإن روايت رحم اهّٰلل عن الضاعفلء غيار عزياز وترضاي يحتما أن

يكون من ذكر الموت بللدعلء لهم كمل ال يخف ».4
فمشايخ الصدوق ليسوا جميعا هقات کما أن ترضيه على واحمد ممنه ال
يد على وهاقته بل يحتمل أنه مجرد دعاء له.
مشايخ النجاشي

قد يقا بوهاقة مشايخ النجاش

 ،قا الميمراا بعمد بيمان روايمة رواهما

 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،2ص.6
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.783
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،3ص.153
 .3تنقيح مبان العروة (اإلجارة) ،ص.75
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الشيخ ف موضعين من باب الييادات فم فقمه الحمج« :فم األو بإسمناده عمن
محمد بن احمد بن يحيى عن أب سعيد عن يعقوب بن يييد عن جعفمر األحمو
عن عثمان بن عيسى ،قا  :قلت ألب الحسن الرضما

» مما تقمو فم الرجمل

يعط الحجة فيدفعها إلى غيره ،قا  :ال بثس .1و هذا موافق لما رواه الكلين عمن
عدة من أصحابنا عن سهل بن اياد عن يعقوب بن يييد عن جعفمر األحمو عمن
عثمان بن عيسى ،قا  :قلت ألب الحسن الرضا

 ،2وف الموضمع الثمان فقمد

روى بإسناده عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن األحمو عمن عثممان
بن عيسى عن أب الحسن

 1»...ه قا « :وسانده

فاي الموضا الثالني إلا

محمد بن الحسين معتبر حيث يروي عن ابن أبي الجيد عن محمد بان الحسان بان
الوليد عن محمد بن الحسن الصفلر عن محمد بن الحساين وابان أباي الجياد مان
مشليخ النجلشي ،ويظهر من كةم في بعض المواض تووياق مشاليخ وال أقا مان

داللت عل أنهم ال يخلون عن حسن الظلهر».4
فالظاهر من کلمات النجاش
حسن الظاهر الكاشف عن الوهاقة.

 .1تهذيب األحكام  ،313 : 5الحديث .1333
 .2الكاف  ،7٠3 : 3 :الحديث .2
 .7تهذيب األحكام  ،362 : 5الحديث .16٠3
 .3تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.253

توهيق مشمايخه وال أقمل ممن داللتمه علمى
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مشايخ اإلجازة

قد يقا بوهاقة مشايخ اإلجااة ،قا الميراا

ف بحث المكاسب« :كالل

ال داللة لكون الشخص من مشليخ اإلجلز عل وولقتا حياث يكاون تحما الرواياة
بقراء الشيخ أو القراء عل الشيخ أو وجدان في نسخة منسوب إل شخص واإلجلز
تحتلج إليهل في القسم الثللث فإن يمكان معهال أن ينساب الاراوي الرواياة إليا كمال

ال يخف ».1
وقا نظير ذل ف بحث النكا .2
فل يد مجرد شيخوخة اإلجااة على الوهاقة.
كثير الرواية

قد يقا إن کثرة الرواية عن شخص دليل على وهاقته ،قا الميراا فم رده
تعليقا على کلم الشيخ األنصاري من أن وجود سهل بن اياد ال يضر بالسند:
«ذكر المصن
نظره

أن وجود (سه ) في سندهل كإرسللهل سه ال يضر بلعتبلرهل ولع

ال مل يقلل في توويق سه من كثر روايلت التي تصدى لنقلهل أربلب الحديث

كللكليني والصدوق والشيخ

وقد يبلاغ مال رووا عنا مال باين األلفاين واأللفاين

وخمسمئة حديث وقد ورد عن المعصومين
عنل ...

 :اعرفوا منلزل الرجلل بقدر روايالتهم

1

ولكن ال يخف مل في الوجوه فإن كثر الرواية بمجردهل ال تقتضي وولقاة الاراوي
 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،5ص.183
 .2تنقيح مبان العروة (النكا ) ]مخطوط[ .ذيل مسثلة  :51األحوط ترك تيويج األمة دواما...
 .7وسائل الشيعة  ،33 23الباب  8من أبواب صفات القاض  ،الحديث .3
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حت م تصدي أربلب الحديث لنقلهل؛ ألن غلية مل يمكن أن يقلل فاي حاق أربالب
ّ
الحديث إن شثنهم نق الروايلت التي يصلح االعتملد عليهل ولو بعد اعتضلدهل برواية
أو روايلت أخرى.
و مل ورد في أن كثر الرواية طريق لمعرفة منزلة الراوي ضعي

ساندا وظالهره أن

كثر الرواية بوج معتبر تكون طريقل إل جةلة الرج ومحلفظت علا دينا ال مجارد
كثر الرواية ولو لم تكن بلل الوج ».1

قا

ف بحث الطهمارة« :وفاي رواياة زرار عان أباي عباداهّٰلل

فاي آنياة

المجوس ،قلل :إذا اضطررتم إليهل فلغسلوهل بللملء 2.و في سند الرواية موس بن بكر
وقد نوقش في وولقت  ،واستدل عليهل بكون كثير الرواية يروي األجةء كصافوان وابان
أبي عمير عن ...
ولكن شيء ممل ذكر ال يثبت وولقت  ،فإن كثر الرواية ككثار روايالت معلا بان
محمد البصري أو إبراهيم بن هلشم غير محققة ومجرد الكثر ال يثبات الوولقاة ونقا

األجةء عن تعرضنل ل مرارا.1»...
نع  ،يرى أن کثرة رواية األجملء عمن شمخص معمين لم يمرد فيمه قمد
کاشف عن وهاقته کما ذکر ف بحثه عن وهاقة ّ
محمد بن إسمماعيل 4وفم جمواب
السؤا عن حا إبراهي بن هاش .

5

 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،5ص.186
 .2وسائل الشيعة  ،322 : 7الباب  13من أبواب النجاسات ،الحديث .12
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص.133
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.763
 .5صراط النجاة (الطبعة القديمة) ،ج ،12ص.767
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الوقوع في رواية رواها المشايخ الثالثة

قمما الميممراا  :إن روايممة المشممايخ الثلهممة الكلين م والشمميخ والصممدوق
م قدست أسراره م لرواية ال يعن توهيق رواتها ،قا ف بحث الصملة بعمد نقمل
رواية ف سندها إسماعيل بن ربا « :ولكن الكة في ساندهل لعاد وباوت تووياق
البن ربل ودعوى أن الراوي عن ابن أبي عمير وهو من أصحلب اإلجمالع وممان ال
ّ
يروي وال يرس إال عن وقة والرواية كمل أشرنل رواهل المشليخ الثةواة ،وهالا كالن فاي
االعتملد عليهل ال يمكن المسلعد عليهل فإن رواية المشليخ رواية م ضع

رجللهل ال

يفيد توويقل لهم ،وكون شخص من أصحلب اإلجملع ال يدل عل اعتبلره هاو وعاد
االعتنلء بنق القد في حق وقضيت ال يروي وال يرس أمر استظهره شيخ الطلئفة ممل

ذكره الكشي في عد أشخلص من أصحلب اإلجملع».1
ّ
ولكان الرواياة وإن رواهال المشاليخ
وقا ف بحث الديات بعد نقل روايمة« :
ّ ّ
الثةوة إال أن السند ينتهي إل علي بن أبي حمز  ،عن أبي بصير ولضع الرواية سندا
ال يمكن االعتملد عليهل مضلفل إل كونهل مخللفاة للقلعاد وغيار معماول بهال عناد

المشهور».2
الوقوع في رواية موصوفة بالصحة

ّ
ّ
أشار الميراا إلى وصف الرواية بالصحة وأنه ال يمد علمى وهاقمة رواتهما
بقوله ف بحث الطهارة« :توصي

الرواية بثنهل صحيحة ال يدل عل توويق راوي فاي

 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.712
 .2تنقيح مبان األحكام  ،ج ،3ص.37
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كلملت بعض قدملء األصحلب الحتملل كون صحتهل للقريناة الموردياة عليهال فاة

تكون دالة عل وص راويهل».1
وقا ف بحث المكاسب بعد نقل مرسلة عن کتماب دعمائ اإلسملم...« :
ّ
ّ
نعم ،ذكر في الكتلب أن حل األسلنيد لةختصلر ،ولكن قد تقد عد نف مث هله
ّ
الدعوى ،وال تدخ الرواية معهل في موضوع دلي االعتبلر ّ
ٰ
حت فيمل ّ
صار المؤلا
ّ
ّ
بثن الرواية كلنت صحيحة ،وذل فإن الصحة في كة القادملء ال تادل علا تووياق
ّ
ّ
وإنمل تدل عل اعتبلرهل عند من وصفهل بهل».2
الراوي،

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.713
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب :ج ،1ص.12

الفصل الثالث :المراسيل والمضمرات
ّ
تعرض الميراا التبرييي إلمى حما بعمض المراسميل والمضممرات ممما
ّ
يكون أو يدعى کونه حجة على خل القاعدة من عدم حجية المرسل والمضمر
نذکرها تحت عناوين أربعة:
مرسالت الصدوق

جزما

قد وقمع الكملم فم اعتبمار مما أرسمله الصمدوق جيمما بمثن نسمبه إلمى
المعصوم

بقوله مثل« :قا الصادق

».

يرى الميراا عدم اعتباره کباق المرسلت.
ُ
قا ف بحث األصو بعد نقل مرسلة الصدوق ف ال ضرر« :ومل رواه في
الفقي مرس ولو رواه عن صلوات اهّٰلل وسةم علي وآل بللقط ».1
وذکر ف بحث الصلة شاهدا على ذل بعد نقل مرسلة الفقيه 2مقطوعا قا
ُ
 .1دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،5ص.8٠
 .2من ال يحضره الفقيه  ،251 : 1الحديث .363
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أمير المؤمنين

ّ
فيما علم أصمحابه( :ال تلبسموا السمواد فإنمه لبماس فرعمون):

«رواهل في العل  1مسندا في القلسم بن يحي عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير
عن أبي عبداهّٰلل

عن آبلئ عن أمير المؤمنين

 :ومان أمثالل ذلا يظهار أن مال

ذهب إلي بعض من أن المرسةت التي يرويهال الصادوق

عان اإلمال

جزمال

معتبرات ،حيث لو لم يكن صدور الحكم عن اإلمل قطعيل لم يكن ينق عان اإلمال
جزمل ضعي

غليت فإن سنده في نقل عن اإلمل مل يرويا فاي العلا مساندا أو غيار

ذل ».2
فحا مرسلت الصدوق حا باق المرسملت فم عمدم اعتبارهما ولمو
نسبها إلى المعصوم

جيما.

مرسالت ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي

قا الشيخ الطوس

ف العدةّ « :
سوت الطائفة بين مما يرويمه محممد بمن

أب عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد ابن أب نصر وغيره ممن الثقمات
ّ
الذين عرفوا بثنه ال يروون وال يرسلون إال عمن يوهق به وبين ما أسمنده غيمره ،
ولذل عملوا بمراسيله إذا انفردوا عن رواية غيره ».1
وألجل ذل يرى جمع من الفقهاء حجية مراسيل همؤالء ولكمن الميمراا
يرى أن ذل اجتهاد من الشيخ ف کلم الكش
 .1علل الشرائع  ،733 : 2الباب  ،56الحديث .2
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.131
ُ
 .7العدة ف ف أصو الفقه .153 : 1

ف أصحاب اإلجماع.

الفصل الثالث :المراسيل والمضمرات 41 ....................................
قا ف بحث المكاسب بعد نقل مرسلة البن أب عميمر« :1مرسالة ابان أباي
ّ
عمير ال بثس بهل عل شهلد الشيخ في العد من أن ال يرس وال يروي إال عن وقة،
ّ
حيث إن هلا الكة من توويق عل لمشليخ ابن أبي عمير ال يرف الياد عنا إال فاي
موارد علم فيهل نقل عن غير الثقة ،وليس لنل علم ا ولو إجملال ا بإرسلل عن غير الثقاة
حت يمن هلا العلم عن األخل بمرسةت  ،نعم بلإلضلفة إل روايلت المساند فروايتا
فيهل عن غير الثقة معلومة إجملال ،ولكن هلا العلم ينح بللظفر بثشاخلص نحتما
انحصلر غير الثقة من مشليخ بهم ،ولكن سايثتي عاد تملمياة ذلا وأنا ال اعتبالر
لمرسةت ».2
وقا ف بحث الطهارة« :وهلا م اإلغملض عن ضع

المرسلة سندا فإن في

سندهل ابن أبي عمير عن بعض أصحلبنل عن سملعة بن مهران وقد وبات أن ابان أباي
عمير قد روى عن بعض الضعفلء ومن المحتم أن تكون هله الرواية من بعضهم».1
ّ
وقا « :نعم ،يحتم أيضل أن االرتكلز نلشئ عن فتواهم ،وفتواهم أيضال العتبالر
بعض األخبلر عندهم كرواية عبدالحميد بن العةء وغيره مرفوعل حيث إن الراوي عن
ّ
ممن أجمعت العصلبة عل تصحيح مل ّ
ابن أبي عمير حيث ّإن ّ
يصح عنهم ،حيث إن
 ،وقد ذكر
من الستة األخير من أصحلب أبي الحسن موس وأبي الحسن الرضل
ّ
ّ
الكشي إجملع العصلبة عل تصحيح مل ّ
يصح عنهم وانقلدوا لهام بللفقا  4وذكرنال أن
ّ
ّ
ّ
الصاحة
المحكي هو التسللم عل أن الرواياة الصاحيحة إلايهم ال تخارج عان
ظلهر
بللرواية عنهم.
 .1الكاف  ،272 : 5الحديث .13
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.53
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.81
 .3رجا الكش  ،133 :ف تسمية الفقهاء من أصحاب أب جعفر وأب عبداهّٰلل

.
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هلا ،وكونهم فقهلء مجم علي عند الصحلبة فة داللة للكة المزبور بلإلضلفة
وأن الرواية صحيحة ّ
،
حت إل المعصو
إل الوسلئ التي بينهم وبين اإلمل
فإمل أن يكون المراد هو اإلجملع عل أن هؤالء ال يروون ّإال مال ّ
ّ
صاح
ولو ّادعي ذل
عن اإلمل

بنق الثقلت والعدول ،فهلا خة المقطاوع والشالهد لالل مثا

الرواية في المقل فإن مل وص إل ابن أباي عميار بواساطة عبدالحمياد أباي العاةء
ّ
عين ابن أباي عميار كاون الواساطة باين عبدالحمياد والحسان بان
مرفوعة ،فكي
علي

من هو.

ّ
وكلل فيمل كلن الواص إلي مرسلة م ّأنال ّ
راو
عان
ياروون
قاد
هاؤالء
أن
نال
بي
ٍ
ّ
ضعي عند الك ّ و ّ
عينل موارد الظفر في الطبقلت ،و ّأمل أن يكون الماراد أنهام ياروون
الخبر الصحيح عن اإلمل ولو كلنت ّ
صحت للقرينة أو القارائن ،وهالا ينلساب قولا :
ّ
ّ
صحة الخبر عنادهم ال
وانقلدوا لهم بللفق  ،ولكن من الظلهر أن كون شي ٍء قرينة عل
يةز كونهل قرينة عل صحت عندنل كمل ذكرنل في أخبلر الفقي  ،وأمل أن يكون اإلجملع
ّ
ّ
نظيار مال
حج ّية الخبر الصحيح إليهم وأن ال يعتبر مةحظة السند إل اإلمل
عل
ّ
المستحبلت ،وهلا يدخ في اإلجملع المنقول عل
قي من عد مةحظة السند في
ّ
ّ
المقارر
حج ّية قسم من الخبر ،وال اعتبلر بنق اإلجملع في إوبلت األحكل عل مل هو
ّ
ولو اطمئنلنل؛ ولالا
في بحث األصول ،أو ألن بعض األخبلر النلهية صلدر عنهم

ال يمكن رف اليد عن لزو االحتيلط».1
وقا ف بحث الصلة بعد نقل مرسلة البن أب عمير« :نعم يمكن المنلقشاة
في سندهل بثن ابن أبي عمير يرويهل عن بعض أصحلبنل ودعوى أن مراساي ابان أباي
ّ
عمير كمسلنيده في االعتبلر والصحة لمل ذكر الشيخ من أن ال يروي إال عن وقة قاد
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.75
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أجبنل عنهل مرارا من أن في مسندات رواية عن الضاعي

وغيار الثقاة فيكاون مرساةت

اللي يروي عن بعض أصحلب أو بعض أصحلبنل سلقطل عن االعتبلر الحتمالل كونا
رواية عن ضعي

دون الثقة».1

والحاصل أن مرسلت ابن أب عمير وصفوان والبينط غيمر معتبمرة حالهما
حا باق المرسلت الحتما روايته عن الضعيف کمما هبتمت فم مسمنداته
ّ
ف العدة أنه ال يروون وال يرسلون إال عن هقة 2اجتهاد
وکلم الشيخ الطوس
منه ف کلم الكش

ف أصحاب اإلجماع وغاية ما يد عليه هو وهاقة همؤالء

أنفسه .
مرسالت أمثال ابن إدريس

وقمممع الكممملم فممم اعتبمممار مممما أرسمممله ابمممن إدريمممس الحلممم

فممم

مستطرفات السرائر.
قا الميراا ف بحث الصلة بعد نقل رواية رواها ابن إدريس عمن حريمي

ّ
والمناقشة فيها بجهالة طريقه إليه« :ربمل يقلل :إن ابن إدريس ال يعم بخبر الواحاد
ونقل الرواية ب دعواه اإلجملع عل اعتبلر التسليم في الاركعتين 1شالهد علا كاون
ّ
الرواية واصلة إلي بسند معتبر ولبت ،ولكن ال يمكن المسلعد عليا فاإن الخبار ما
اعتبلر سنده ال يخرج عن كون خبر واحد ،ولع اعتبلرهل عنده ال لصحة ساندهل ،با
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.266
 .2العدة ف أطو الفقه .153 : 1
 .7السرائر .7٠6 : 1
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ّ
العتقلده وبوت اإلجملع عل هلا الحكم ما أن اإلجمالع علا تقاديره ال يفياد فاي
ّ
ّ
المقل ؛ الحتملل أن االتفلق عل تقديره لقولهم بثن العبلد توقيفياة ال باد فاي وباوت
أصلهل وكيفيتهل عن دلي  ،والمتيقن من المشروعية اإلتيلن بللنلفلة ركعتين ركعتين كمل
يظهر ذل بمةحظة كلملتهم أو غير هلا ممل نلكر فيمل يثتي».1
وقا « :و كي

مل كلن ،فسند ابان إدرياس إلا كتالب حرياز غيار معلاو لنال

ومعروفية كتلب حريز لكون نسخل في ذل الزملن ال تفيد في اعتبلر نقل .
و دعوى أن سنده كان معتبرا قطعا فإن ابن ادريس ال يررى اعتبرار خبرر الواحرد
أيضا ال يفيد؛ ألن نقله تلك النسخة يمكن لجزمه باعتبارها ومجررد جزمره ال يوجر
االعتبار عندنا كما يقال ذلك في بعض الروايات والمرسالت التي أوردها الصدوق
في الفقيه».2

فما أرسله ابن إدريس کباق المرسلت ال اعتبار به ما ل يعل طريق لمه
معتبر إلى من نقل عنه ،وقوله بعدم حجية خبر الواحد ال يفيد ألن غايمة مما يمد
عليه اعتبار الحديث عنده وذل ال يستليم االعتبار عندنا أيضا.
مضمرات أمثال زرارة

وقع الكلم ف اعتبار مضمرات بعض الرواة کيرارة ومحمد بن مسل .
قا الميراا ف بحث الطهارة« :و في مضمر زرار قلل :كالن يساتنجي مان
ّ
البول وةث ّمرات ومن الغلئ بللمدر والخرق .1و ّربمل يقالل إن الضامير فاي (كالن)
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.33
 .2تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،7ص.762
 .7وسائل الشيعة  1ك  ،733الباب  26من أبواب أحكام الخلوة ،الحديث .6
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ّ
كمل عن المنتق  ،1و ّربمل احتم أن الضمير في (قلل) يرجا

يرج إل أبي جعفر

وفي (كلن) إل النبي

إل أبي جعفر

ّ
ولكن لم يظهر الوج لشيء منهمال فاإن

الظلهر كون زرار راويل كمل هو مقتض ذكر (عان زرار ) ،وذكار (قالل) بعاده ،وزرار
ّ
 ،ولكان
وليس شثن مثل إال الرواية عان المعصاو
صلحب البلقر والصلدق
من غير معين».2

تعيين في البلقر

وقا ف بحث الحج« :و لكن قد يشك بثن مل رواه معلوية بن عمالر مضامر
ليمكن رف اليد بهل عن ظهور التعلي في المووقة وفي مال

لم يعلم أن قول اإلمل

ال يخف فإن المطمئن ب أن معلوية بن عملر كزرار ومحمد بن مسلم ال يتصدى لنق
الحكم عن غير المعصو

وقا

بذل

».1

ف ما نقله معاوية بن عمار حيث قا ّ « :وم إن قاد تقاد عان

الشيخ في االستبصلر وعن جملعة التفصي في نسايلن الموضاوع بالاللتزا بوجاوب
اإلعلد م التلكر في الوقت وعد وجوب القضلء م التلكر خلرج الوقت جمعل بين
صحيحة أبي العةء وسلئر األخبلر بشهلد صحيحة علي بن مهزيالر قالل :كتاب إليا
سليملن بن رشيد يخبره ...4
و ربمل يقلل :بعد إمكلن االعتملد عل مل في ذيلهل أيضل لعد إحراز أن الجواب
من اإلمل

حيث إن سليملن بن رشيد مجهول ومن المحتم أن كتب ذلا إلا

أحد قضل العلمة وتصدى علي بن مهزيلر لنقل  .فإن يقالل :لام يعهاد مان علاي بان
 .1منتقى الجمان .1٠6 : 1
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص63
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص. 283
 .3االستبصار  ،183 : 1الحديث  ،637والوسائل  ،333 : 7البماب  32ممن أبمواب النجاسمات ،الحمديث
األو .
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مهزيلر التصدي للنق من القضل  ،فلتةحظ المكلتبلت التي تصدى لنقلهال أو كتاب
فإن أبو جعفر الثلني».1

بنفس إلي

وکذا قا

بالنسبة إلى مضمرات سماعة« :وأمل طر الثللثة فلعد اعتبلرهال
 ،فإن سملعة وإن

في نفسهل ألن مل رواه سملعة مضمر لم يعلم أن سثل عن اإلمل
ّ
كلن وقة إال أن ليس من أضراب زرار ومحمد بن مسلم بثن ال يحتم ساؤال الحكام
عن غير اإلمل

 ،وقد ذكر الشيخ

فاي موضا مان التهاليب بعاد نقلا حاديثل

لسملعة مضمرا أول مل في أن مضمر فلعل سثل الحكم عن غير اإلمل

...

أقول :مضمرات روايلت سملعة التي وصلت إلينل كثير جدا وغيار مضامرات أيضال
كثير مروية عن أبي عبداهّٰلل وأبي الحسن
غيرهمل

وليس فيهال ماورد ساثل الحكام فيا عان

 ،لنحتم أن مضمرات أو بعضهل من ذل المورد ،ب وبت أن اإلضاملر ولاو

في بعضهل كلن من غير سملعة ممن يروون الحديث عن بشهلد أن بعض روايلتا مروياة
في الفقي عن أبي عبداهّٰلل

 ،ونفس تل الرواية رواهال الشايخ بساند عنا مضامرا فاي

التهليب ،ويحص ذل علد في راو يروي في كتلبا حاديثين أو أحلدياث عان ساملعة
في الثلني أو الثللث بللضمير لسابق ذكارهّ ،
وام إذا
متتللية ،ويتبدل اسم الظلهر لإلمل
روى شخص آخر تل األحلديث في كتلب م التفريق يحص اإلضملر المزبور.
راو
و يظهر ذل بوضو في مل صنع الصدوق في الفقيا مان ذكار رواياة عان ٍ
ّوم يلكر بعد ذل رواية أخرى عن ذل الاراوي ويقاول
يروي الحكم عن اإلمل
ّوم إذا أراد شخص رواية هلتين الروايتين في كتلب بة تصر فاي
وسثل أو وسثل
النق في موضعين من يحص اإلضملر ال محللة.
و عل الجملة فثمر مضمرات سملعة ظلهر لم أجد من ينلقش فيهل غير مال ذكار
الشيخ في التهليب في موض فرارا عن التعلرض بين الروايتين ،واألمر فيمل ذكر
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.72

في
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وجوه الجم بين األحلديث والفرار عن االلتزا بتعلرضهل أوضح للمتب  ،وأنا

قاد

يكتفي أو يلكر في وج الجم مل يكون االطمئنلن بخةف  ،والحلصا أنا وبات فاي
المسثلة روايتين لسملعة في إحداهمل يصلي قلعدا وفي األخرى يصل قلئمل ،وظالهر
النق أن سمعهمل عن اإلمل

ولو بتعدد الواقعة وتكرار السؤال هلا بلإلضالفة إلا

مضمرتي سملعة».1
وقا ف موضع آخر« :ويدل علا ذلا مووقاة ساملعة المشالر إليهال حياث
ذكر

 :اقراؤهل مث أقراء نسلئهل فإن كلنت نسلؤهل مختلفلت فثكثر جلوساهل عشار

أيل وأقل وةوة أيل  .2وقد ينلقش في هله المووقة بلإلضملر تلر  ...أقول أمل اإلضاملر
في روايلت سملعة عل كثر المضمرات عن جدا فة يضر بلعتبلرهل لعد احتملل أن
سملعة قد سثل الحكم عن غير اإلمل
الحسن

با المساؤول فيهال إمال الصالدق أو أباي

فإن لم يثبت ولو في مورد واحد أن سثل الحكم عن غيرهمل

حت

يحتم ذل في موارد اإلضملر ،ويشهد لمل ذكر أن بعض مضمرات عل نق الكليني
والشيخ مل عل نق الصدوق مسند إل اإلمل

وال يبعد أن يكون اإلضملر فيهل

نلشئل عن تفريق روايلت كتلب إل أبواب متفرقة في كتب النلقلين عنا كمال أوضاحنل

ذل سلبقل».1

ّ
يضار بصاحة
وقا ف بحمث النكما بعمد نقمل مضممرة ألبم بصمير« :وال
ّ
االستدالل بهل إضملرهل فإن ال يحتم علد مان مثا أباي بصاير القاول بغيار كاة
اإلمل

».4

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.38
 .2الكاف  ،33 : 7الحديث .7
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص2٠3
 .3تنقيح مبان وسيلة النجاة (النكا ) ]مخطوط[ ،القو ف النكا المنقطع ،مسثلة (.)11
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وقا أيضا بعد نقل مضمرة لعل بن رئاب« :وال ّ
يضر بلالستدالل بهل إضملرهل بعد
كون مضمرهل علي بن رئلب اللي ال يحتم في حق سؤال الحكم عن غير اإلمل

».1

فهناك رواة تكون مضمراته حجة کيرارة ومحمد بن مسل ومعاوية بن عممار
ول يعهد منه ذل .

وسماعة ممن ليس من شثنه السؤا والنقل عن غير اإلمام
و ّ
صر ف موارد أن الراوي ليس من أمثا هؤالء لتكون مضمراته معتبرة.
قا ف بحث الطهارة« :والثلني أن الرواية مضمر ودعوى أن الحسن بان راشاد هاو
أبو علي البغدادي مول آل مهلب ال الطفلوي اللي ضعفوه بقرينة رواية محماد بان
ال يمكان المسالعد

عيس عن وجةلت تمن أن يسثل الحكم عان غيار اإلمال

علي  ،فإن كون الحسن بن راشد البغدادي ممن ال يسثل الحكم عن غير اإلمال وهاو
من أضراب محمد بن أبي عمير وزرار ومحمد بن مسلم غيار ولبات وإن يؤياد كاون
المسؤول هو الهلدي

رواية الصدوق مرسة عن

.2»...

وقا ف بحث الصلة« :قد ينلقش في الرواية  ...ولام يثبات أن حرياز حكام
روايلت مضمر كلإلضملر فاي روايالت زرار فاي أن مثلا ال يساثل الحكام عان غيار
اإلمل

 ...ولكن المنلقشة األول ضعيفة  ...ونق حرياز بعاض فتالوى زرار فاي

كتلب مسندا ل إل زرار والتعبير عن قلل زرار ال ينلفي أنا إذا نقا الجاواب مضامرا
بعنوان الرواية كمل في المقل أن ال يروي عن غير اإلمل
بن عيس للصلدق

كي

عند مل قالل :حمالد

 :أنل أحفظ كتلب حريز في الصة  .1لم يق ل

حديث غيري وغير أبي».4

 .1تنقيح مبان وسيلة النجاة (النكا ) ]مخطوط[ ،القو ف النكا المنقطع ،مسثلة (.)13
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.21٠
 .7من ال يحضره الفقيه  ،7٠٠ : 1الحديث .315
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.33

في الكتلب

الفصل الرابع :أحوال الرواة
قد ّ
تعرض الميراا التبرييي ف خمل بحوهمه الفقهيمة إلمى حما بعمض
الرواة الذين وقع الكلم ف وهاقته نذکر منه تسعة عشر راويا:
إبراهيم بن هاشم
ف جواب سؤا عن وهاقة إبراهي بن هاش « :بلسام تعالل  :إباراهيم
قا
ّ
بن هلشم معتمد في الرواية وإن لم يرد في توويق خالص إال أن قباول روايتا ألسابلب
أخرى ذكرهل علملء الرجلل فهو والد المقدس الجلي علي بان إباراهيم الالي أكثار
الرواية عن أبي  ،وكثر رواية األجةء عن شخص معين لم يرد في طعن وقد يكشا

عن وولقت  ،وبللتللي قبول روايت ».1
إبراهيم بن مهزيار

ّ
بعد قو صاحب العروة ف بحث الحج« :و يدل عليا أيضال خبار
قا
حجتين في ّ
ّ
محمد الحصيني وخبر إبراهيم بن مهزيلر ففي ّ
علي بن ّ
حجة
األول تجع
 .1صراط النجاة (الطبع القدي ) ،ج ،12ص.767
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وفي الثلني تجع وةث حج في ّ
حجتين ،وكةهمل من بلب المثلل كمل ال يخف » ا:
«والخبران كةهمل إلبراهيم بن مهزيلر ففي األول ،قالل :كتاب اليا علاي بان محماد
الحصيني أن ابن عمي أوص أن يح عن بخمسة عشر دينلرا فاي كا سانة ،ولايس
يكفي ،مل تثمر في ذل  ،فكتب
وفي الثلني ،قلل :كتبت الي

يجع حجتين في حجة ،فاإن اهّٰلل عاللم بالل .1
إن موالك علي بن مهزيالر أوصا أن يحا عنا مان

ضيعة صير ر بعهل ل في ك سنة حجة إلا عشارين دينالرا وانا قاد انقطا طرياق
البصر  ،فتضلع

المؤن عل النلس ،فليس يكتفون بعشرين دينلرا ،وكالل أوصا

عد من موالي في حججهم فكتب

يجع وةث حج حجتاين إن شالء اهّٰلل.2

فإن المروي في األول :كتلب علي بن محمد الحصيني إليا
نفس إلي

 ،وفاي الثالني :كتلباة

فيمل أوص ب علي بن مهزيلر ،والخبران وإن يكونلن مورد المنلقشة سندا

لعد وبوت توويق إلبراهيم بن مهزيلر ،وإن ذكر في الحدائق 1ان وقة وكون مان سافراء
القلئم  ،ومن األبواب المعروفين عل مل ذكره ابن طلوس في ربي الشايعة أيضال،
ّ
غير ولبت إال ان األظهر اعتبلره .فإن من المعلري اللين لم ينق في حقهم قد ».4
أبو الورد
ف بحث الطهارة بعد نقل روايةّ « :
وربمل ينالقش فاي الرواياة بضاع
قا
ّ
السند؛ لعد وبوت التوويق ألبي الورد  ...وقد ذكر في الحدائق أن شايخنل المجلساي
ّ
ّ
عده في وجيزت من الممدوحين ،وشيخنل أبو الحسن قلل :روي مدح ما أن حمالد
 .1وسائل الشيعة  ،163 : 11الباب  7من أبواب النيابة ف الحج ،الحديث .1
 .2وسائل الشيعة  ،13٠ : 11الباب  7من أبواب النيابة ف الحج ،الحديث .2
 .7انظر الحدائق .233 : 13
 .3تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.233
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بن عثملن الراوي عن بواسطة من أصحلب اإلجملع ومان اجتمعات العصالبة علا
ّ
تصحيح مل ّ
بثن الرج ممدو ظلهره ّأن استظهره ّ
ممال
يصح عنهم .1وقول المجلسي
رواه في الكلفي في الصحيح عن سلمة بن محرز ،قلل :كنت عند أباي عباداهّٰلل
 :ا إل أن قلل

إذ

م :يل أبل الورد أمل

جلءه رج يقلل ل أبو الورد ،فقلل ألبي عبداهّٰلل
أنتم فترجعون مغفورا لكم ،و ّأمل غيركم فيحفظون في أهلليهم وأموالهم.2
ّ
ّ
ولكن ال يمكن لنل استظهلر المد حيث ال تدل الرواية إال عل كون أباي الاورد
ّ
ّ ّ
فإن ّ
حجهام ال يفيادهم
شيعيل وأن ح ّ الشيعة يوجب غفران ذنوبهم بخة غيرهم،
ّ
في ذل  ،م أن من أين لنل أن نعر أن الرج اللي يقلل ل أبو الورد هاو نفاس أباي
حمالد بان عثمالن ّ
الورد اللي يروي عن البلقر رواية المسح وغيرهل ،وكون ّ
ممان
أجمعت العصلبة عل تصحيح مل ّ
يصح عنهم مقتضله عد خروج الرواياة بهام عان
ّ
ّ
بلالتفلق ،و ّأمل خروجهل بغيرهم ّ
ممن تروي تل العصلبة عنهم عن اإلمل ما
الصحة

الواسطة أو بدونهل فة داللة في كة الكشي المزبور عل ذل كمل ذكرنل مرارا».1
أحمد بن هالل

قا

ف بحث الطهارة بعد نقل رواية« :لكن نوقش في الرواية تلر بضاع

سندهل بثحمد بن هةل فإن قد ورد في اللعن والبراء وضعف الشيخ 4والصادوق با
عن القميين ،وقد نق الصدوق

في كملل الدين عن سعد بن عبداهّٰلل أن لم يعار

 .1الحدائق  .71٠ : 2و النظر الوجيية ،753 :الرق .2262
 .2الكاف  ،263-267 : 3الحديث .36
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.322
 .3رجا الشيخ الطوس  ،783 :الرق .5633
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أن يرج المتشي عن تشيع إل النصب غير أحمد بن هةل العبرتلئي ،وكلنوا يقولاون
إن مل تفرد برواية أحمد بن هةل فة يجوز استعملل  1وقاد ذكار الشايخ فاي التهاليب
واالستبصلر أن مل تفرد ب أحمد بن هةل ال نعم ب .2
أقول :يق الكة تلر في سند الرواية وأخرى في داللتهل.
أمل األول :فقد قي بلعتبلرهل سندا؛ ألن اعتملد المشليخ الثةوة وغيارهم عليهال
كل ٍ في جبر ضعفهل خصوصل أن الراوي عن أحمد بن هةل بواسطة الحسن بن علي
هو سعد بن عبداهّٰلل وهو أحد الطلعنين علي كمل تقد  ،وأن أحماد بان هاةل رواهال
عل الظلهر من كتلب الحسن بن محبوب ،وقد ذكر ابن الغضلئري أن ال يتوق

فاي

رواية أحمد بن هةل عن كتلب الحسن بان محباوب ومحماد بان أباي عميار؛ ألن
ّ
كتلبيهمل معروفلن قد سمعهمل ج أصحلب الحديث ،1وقد يضل علا ذلا باثن
الراوي عن أحمد الحسن بن علي بن فضالل ،وقاد ورد عان العساكري

األخال

بروايلت بني فضلل.4
ولكن شيء ممل ذكر ال يفيد فإن اإلفتلء ممن تقاد علا عاد جاواز الوضاوء
والغس بغسللة الجنلبة ونحوهل يمكن أن يكون الستفلدتهم ذل من سالئر الروايالت
أيضل وليس مدلوال لهله الرواية خلصة كمل يثتي ،و ّأمل إن الظلهر كون الرواية عن كتلب
ّ
الحسن بن محبوب فلم يعلم وجه فلعلهل كلنت من كتب عبداهّٰلل بن سنلن ولم تكان
في كتلب الحسن م أن المنسوب إل ابن الغضلئري ال يعتبر ،والتفصي موكول إلا
ّ
محل  ،ومل ورد في كتب بني فضلل وفي حقهم ضعي سندا ،وم اإلغملض فة داللة
 .1کما الدين ،36 :وفيه م إضافة إلى المذکور م أحمد بن هل وهو مجرو عند مشايخنا.
 .2تهذيب األحكام  ،2٠3 : 3ذيل الحديث  ،812واالستبصار  ،28 : 7ذيل الحديث .3٠
 .7رجا ابن الغضائري ،111 :الرق .166
 .3الغيبة (للشيخ الطوس ) ،73٠ :الحديث .755
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في عل إلغلء شرائ اعتبلر الخبر في أخبلرهم وكتبهم ،وبتعبير آخر التوويق لام يرجا
إل أنفسهم ،أض إل ذل أن رواية سعد عن الحسن بن علي بان فضالل وإن كالن
ّ
ممكنل ب واقعل متعددا كمل يجد ذل المتتب في أسنلد الروايلت إال أن كون في هاله
الرواية الحسن بن علي بن فضلل دون الكوفي أو حسن بن علي النعملن أو ابن علاي
بن مهزيلر ممن وبت رواية سعد عنهم فليس في البين مل يدل علي .
والعمد في اعتبلر الرواية مل يقلل :إن أحمد بن هةل وإن كلن فلسدا من حياث
ّ
الملهب والعقيد ب لم يثبت ل عقيد بشيء إال أن وقة من حيث الرواية حياث ذكار
النجلشي في حق أن « :صللح الرواية» ومل عقب ذل بقول « :يعر منا وينكار» 1ال
ينلفي وولقت حيث إن إنكلر رواية شخص للمنلقشة فيمن يروى عن أو ضعف ال ينالفي
الرواياة ،أضا

وولقة الراوي وعل الجملة ظلهر كون صللح الرواية مل يقلب ضعي
ّ
إل ذل مل ذكر الشيخ في العد من عد أحمد بن هةل ممان يعما بروايلتا حالل
استقلمت  ،2ولو لم يكن موووقل في روايت لمل كلن فرق في ترك العم بين حلل استقلمت
وعدمهل وأن الرج واق في أسنلد كلم الزيلرات ،وقد شهد مؤلف جعفر بان محماد
بن قولوي بوولقة الرجلل الملكورين في أسنلده ،والجواب عن ذل أن قول الشيخ
ّ
ال يدل إال عل وولقت حلل استقلمت  ،وأمل إن كلن وقة في غير حلل استقلمت فة داللة ل
علي م أن لو دل عل وولقت مطلقل لكلن مث قول النجلشي في توويق وقول النجلشي
معلرض لمل ذكر القميون من أن ال يجوز استعملل مل ّ
تفرد ب وقد ذكر ذل الشايخ
بعد نق المكلتبة في يهودي ملت وأوص لديلنهم« :فثول مل في هلا الخبر أن ضعي
اإلسنلد؛ ألن روات كلهم مطعون عليهم وخلصة صلحب التوقي أحمد بن هةل فإنا
 .1رجا النجاش  ،81 :الرق .133
 .2العدة .151 : 1
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مشهور بللغلو واللعنة ومل يختص بروايت ال نعم علي » 1والمكلتبة وارد في الفاروع،
وليس فيهل احتملل المنلقشة فيمن يروي عن أحمد بن هةل.
والمتحص أن توويق النجلشي أو غيره معلرض بتضاعي
وولقة الرج فللسند ضعي
ذكر الشيخ

القمياين فلام يثبات

ولكن ال يضر ذل بلعتبلرهل؛ ألن لهل سندا آخر علا مال

في الفهرست من أن روى جمي كتاب حسان بان محباوب 2وروايلتا

بطريق آخر وهو صحيح فراج ».1
وقا ف بحث الصلة بعد نقل خبر« :هلا الخبر ال يخلو عان المنلقشاة فاي
في دين وعن سعد بن عبداهّٰلل أن لم يرج

سنده ألن أحمد بن هةل العبرتلئي ضعي
ّ
من ملهب التشي إل النصب إال أحمد بن هةل العبرتلئي .وقد ورد في ذمو ولعان
ولكن النجلشي ذكر أن صاللح الرواياة يعار منهال وينكار ،واساتظهر الابعض مان
كةم

التوويق وقلل :إن فسلد الملهب ال ينلفي اعتبالرخبره لكفلياة الوولقاة فيا ...

ولكن قد ذكر الشيخ

في االستبصلر في بلب جواز شهلد النسلء في مكلتبت ألحمد

بن هةل إل أبي الحسان

وذكار فاي ذيلا أن أحماد بان هاةل ضاعي

فلساد

الملهب .4وظلهر قول « :ضعي » نفي الوولقة عن فيكون معلرضال لكاة النجلشاي
عل تقدير ظهوره في توويق ».5

 .1تهذيب األحكام  ،2٠3 : 3ذيل الحديث .812
 .2الفهرست.33-36 :
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.357
 .3االستبصار  ،28 : 7ذيل الحديث .22
 .5تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص173
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القاسم بن عروة

قا

ف بحث الصلة« :و منها معتبرة يزيد بن معاوية ،عن أبري جعفرر

قال :إذا غابت الحمرة من هذا الجان يعني ناحية المشرق فقد غابرت الشرمس فري
شرق األرض ومن غربها .1والتعبير بالمعتبرة ألن الراوي عن يزيد بن معاوية العجلري
هو القاسم بن عروة الذي ال يبعد كونه من المعاريف الذين لم ينقل في حقهم قدح إن
لم يحس كونه وزيرا ألبي جعفر المنصور قدحا ،حير مر كونره كرذلك صراح
كتاب يرويه عن أصحاب األئمة وعن أبي عبداهّٰلل

ويروي كتابه الحسين بن سعيد

ومحمد بن خالد البرقي وعبيداهّٰلل بن أحمد بن نهيك فاعتباره قدحا بعيد جدا».2
المفضل بن عمر
ف بحث الحج بعد نقل رواية« :و م ذل قي  :ال يضر ذلا بلعتبالر
قا
ّ
الرواية حيث إن المفض بن عمر وقة ومل نق عن النجلشي 1م عد داللت عل كون
ّ
ضعيفل في الرواية معلرض بمل ذكر المفيد في إرشلده من عده من شيوخ أصاحلب
أبي عبداهّٰلل

وخلصت وبطلنت ووقلت الفقهلء والصللحين 4والشايخ

فاي كتالب

الغيبة 5ذكر أن من المحمودين المختصين بإمل ويتول المفض بن عمر ،ومل ورد في
ّ
ذم في بعض الروايلت نظير مل ورد في ذ زرار وغيره من الاروا الثقالت ،ولكان ما
 .1الكاف  ،238 : 7الحديث .2
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.176
 .7النجاش  ،738 :الرق .1112
 .3اإلرشاد  .216 : 2ف النص على إمامة الكاظ
 .5الغيبة .736 :ف ذکر المحمودين ف وکلء األئمة.

.
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ذل مل ذكره النجلشي ال ينلسب غير ضاعف فاي الرواياة بحياث ال يمكان االعتمالد
عل روايت ».1
النوفلي

قا الميراا ف بحث المكاسب بعمد نقمل روايمة واإلشمكا فيهما سمندا
وداللة« :و أمل سندا فإن في سندهل الحسين بن يزيد النوفلي ،في كة أشرنل إلي آنفل.
ّ
و مل يقلل ا من أن مووق فإن الشيخ

ّ
ووق في العد  ،حيث ]قلل[ فيهل :وألجا

مل قلنل عملت الطلئفة بمل رواه حفص بن غيلث ،وغيلث بن كلوب ،وناو بان دراج،
والسكوني وغيرهم من العلمة .2ووج كون هلا الكة توويقل للنوفلي ،هو أن الاراوي
عن السكوني هو النوفلي غللبل ،فعم األصاحلب بروايالت الساكوني يكاون عماة
ّ
برواية النوفلي ا ال يخف مل في  ،فإن ظلهر الكة المزباور هاو تووياق الساكوني ،وأن
كون علميل ال يضر بلعتبلر روايت عند األصاحلب .وأمال سالئر شارائ العما باللخبر
الواحد فليس ذل الكة نلظرا إليهل؛ وللا ال يمكن دعوى اعتبلر ك رواية يكون في
سندهل أحد هؤالء الجملعة .هلا ،م أن رواية غير النوفلي عن الساكوني غيار عزياز
فةحظ الروايلت الكثير المتفرقة في أبواب الفق وفي أسلنيدهل السكوني أو إسملعي

بن مسلم».1
ولكن قا ف بحث الطهارة بعد نقل روايمة فم سمندها النموفل « :ال يبعاد
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.776
ُ
 .2العدة ف أصو الفقه .133 : 1
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.753
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اعتبلرهل سندا فإن الحسين بن يزيد النوفلي ياروي غللبال عان الساكوني ،1وقاد ذكار

الشيخ أن األصحلب عملوا بروايلت السكوني فيكون هلا توويقل للنوفلي أيضل».2
وقا ف موضع آخر بعد نقل رواية عن السكون « :ورواية السكوني معتبر ال
يرف اليد عن ظهورهل بللطعن في النوفلي فإن من المشلهير اللين لم يرد فايهم قاد
والغللب عل روايلت السكوني روايت عن  ،وقد ذكر الشيخ في العد عم األصحلب

بروايلت السكوني وهلا يقتضي االعتنلء بمل يروي عن النوفلي».1
وقا ف بحث الصلة بعد نقل رواية« :ال يكون في الباين كاة فاي ضاع
السند لمل ذكرنل من توويق الشيخ للسكوني وقلل :األصحلب يعملون بروايلت  ،التي في
غللبهل الراوي عن النوفلي 4وهو من المعلري اللين لم يثبت لهم تضعي أو لم يلكر

فيهم ضع ».5
حسين بن علوان

قا

ف بحث الطهارة بعد نقل رواية« :ودعوى ضع

السند بحساين بان

علوان وغيره لم يظهر لهل وج  ،فإن الحسين بن علوان ممدو  ،6ب يظهر وولقتا ممال
 .1العدة .133 : 1
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.223
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.337
 .3انظر جواهر الكلم .283 : 37
 .5تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،5ص.111
 .6رجا النجاش  ،52 :الرق .116
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ذكر ابن عقد في أخي  1وعمر بن خللد ووق ابن فضلل.1»2
وقا « :والحسين بن علوان أيضل وقة معرو لم يرد فيا قاد وإن كالن علميال،
وذكر النجلشي في ترجمة الحسين بن علوان :ماوالهم كاوفي عالمي وأخاوه الحسان
يكن أبل محمد ،وقة ،رويل عن أبي عبداهّٰلل

 ،وليس للحسين كتلب .وهالا الكاة

وإن كلن لم يدل عل وولقة الحسين لظهوره وال أق مان احتمالل رجوعا إلا أخيا
ّ
الحسن إال أن ابن عقد قلل :أخوه الحسن أووق من  ،والتعبيار بثفعا التفضاي يادل
عل اشتراكهمل في الوولقة».4
حمزة بن بزيع

قا

ف بحث الطهارة بعد نقل روايتين« :أض

إل ذل ضعفهمل ساندا؛

أمل األول فبحمز بن بزي  ،ومل ورد في كة النجلشي من كونا مان صاللحي هاله
الطلئفة راج إل محمد بن إسملعي بن بزي ال إلي .5»...
داود بن كثير
ف بحث الصلة« :ربمل ينلقش في السند بواسطة داود بن كثير حيث إن
قا
الكشي والشيخ 6وإن ّووقله ّإال أن النجلشي ّ
ضعف .1
 .1خلصة األقوا  ،778 :الرق .6
 .2اختيار معرفة الرجا  ،338 : 2الرق .313
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.727
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.713
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص 727وانظر النجاش  ،716 :الرق .837
 .6رجا الكش  ،232 :الرق  ،237رجا الشيخ الطوس  ،776 :الرق .5٠٠7
 .3رجا النجاش  ،157 :الرق .31٠
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وقد ورد في كتلب االختصالص تحات عناوان حاديث المفضا وخلاق أروا
الشيعة عن محمد بن علي قلل :حدوني محمد بن موس بن متوك قلل :حدونل علاي
بن إبراهيم عن محمد بن عيس بن عبيد عن أبي أحمد األزدي (محمد بن أبي عمير)
عن عبداهّٰلل بن الفض الهلشمي قلل :كنت عند الصلدق جعفر بن محمد

إذ دخ

المفض بن عمر فلمل بصر ب ضح إلي وم قلل :إلي يل مفض فاوربي إناي ألحبا
وأحب من يحب ا إل أن قلل ا :فمل منزلة داود بن كثير الرقي منكم؟ قالل

 :منزلاة

المقداد ]بن األسود[ من رسول اهّٰلل .الحديث .1وهله الرواية ساند مان اعتماد علا
روايلت داود بن كثير الرقي كللعةمة 2وجم مان المتاثخرين العتبالر ساندهل ولكان
نوقش فيهل بوجهين :األول لم يثبت كون االختصلص من كتب المفياد
الرواية تعلرضهل شهلد النجلشي 1وشيخي  4بضع

والثالني أن

الرج .

أقول ... :وأمل بلإلضلفة إل سند الرواية فللعمد في عد وباوت التووياق لاداود
ّ
المنلقشة في كون كتلب االختصلص من كتب المفيد وإال فم وبوت الكتلب لا فاة
يقد في الرجا تضاعي
اإلمل

النجلشاي وغياره ألن تضاعيفهم لايس لخبار ينتهاي إلا

حت يق التعلرض بين الخبرين كمل ال يخف ».5

 .1االختصاص.216 :
 .2خلصة األقوا  ،13٠ :الرق .788
 .7رجا النجاش  ،157 :الرق .31٠
 .3الرجا (البن الغضائري) ،58 :الرق .36
 .5تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.77
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سهل بن زياد

قمما
المصن
نظره

ف م المكاسممب تعليقمما علممى کمملم الشمميخ األنصمماري « :ذكاار
أن وجود (سه ) في سندهل كإرساللهل ساه ال يضار بلعتبلرهال ،ولعا

ال مل يقلل في توويق سه من كثر روايلت التي تصدى لنقلهل أربلب الحديث

كللكليني والصدوق والشيخ

وقد يبلاغ مال رووا عنا مال باين األلفاين واأللفاين
 :اعرفوا منلزل الرجلل بقدر روايلتهم

وخمسمئة حديث وقد ورد عن المعصومين
ّ
عنل .1ومن كون شيخ اإلجلز ومن أن الشيخ ووق في رجلل .

ولكن ال يخف مل في الوجوه فإن كثر الرواية بمجردهل ال تقتضي وولقاة الاراوي
حت م تصدي أربلب الحديث لنقلهل؛ ألن غلية مل يمكن أن يقلل فاي حاق أربالب
الحديث إن شثنهم نق الروايلت التي يصلح االعتملد عليهل ولو بعد اعتضلدهل برواية
أو روايلت أخرى.
ومل ورد في أن كثر الرواية طريق لمعرفة منزلة الراوي ضعي

ساندا وظالهره أن

كثر الرواية بوج معتبر تكون طريقل إل جةلة الرج ومحلفظاة علا دينا ال مجارد
كثر الرواية ولو لم تكن بلل الوج  ،وكلل ال داللة لكاون الشاخص مان مشاليخ
اإلجلز عل وولقت حيث يكون تحم الرواية بقراء الشيخ أو القراء علا الشايخ أو
وجدان في نسخة منسوب إل شخص واإلجلز تحتلج إليهل في القسام الثللاث فإنا
يمكن معهل ان ينسب الراوي الرواية إلي كمل ال يخف .
و أمل توويق الشيخ

في رجلل  2فهو سهو مان قلما الشاري

أو مان النسالخ

حيث لم يلكر التوويق في موض آخر من رجلل  ،ب ذكار فاي فهرسات أنا عناد نقالد
 .1وسائل الشيعة  ،133 : 23الباب  11من أبواب صفات القاض  ،الحديث .73
 .2رجا الطوس  ،783 :الرق .5633
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الحديث ،1ضعي

وكي

مل كلن فقد ضع

الرج النجلشي 2وغياره 1واساتثنله ابان

الوليد من روايلت احمد بن محمد بن يحي  ،4ولو لم يكن تضعيف ولبتل فة أقا مان
عد وبوت توويق خصوصل بمةحظة مل فع في حق أحماد بان محماد بان عيسا
األشعري من إخراج من (قم) إل (الري) والنهي عن االستملع إل حديث فاإن هالا
الفع وإن ال يكون حجة عل ضعف في الحديث كمل في فع ذل في حق أحمد بن
أبي عبداهّٰلل البرقي أال أن ال يخلو عن تثييد ضعف .
و الوج في عد كون اإلرسلل مضرا فلمل ذكار الشايخ فاي العاد فاي حاق
ّ
جملعة منهم ابن أبي عمير والبزنطي من أنهم ال يروون وال يرسلون إال عن وقة ،5ولكن
قد تقد في التكلم في مراسي ابن أبي عمير أن ال يمكن االعتمالد علا المراساي ،
أوال :فألن كة الشيخ

اجتهلد في القول المنقول في حق أصحلب اإلجملع.

وولنيل :أن قد علم رواية هؤالء عن بعض الضعفلء كمل يظهر ذلا لمان الحاظ
أسنلد الروايلت وعل ذلا فمان المحتما أن يكاون المرسا عنا فاي الحاديث
المفروض في المقل ذل الراوي الضعي ».6
عبداهّٰلل بن الحسن

قا

ف بحث الصلة« :و لكن الرواية في سندها عبداهّٰلل بن الحسن حير

 .1الفهرست ،132 :الرق .773
 .2رجا النجاش 182 :ع الرق .33٠
 .7رجا ابن داود،233 :الرق .223
 .3رجا النجاش  ،772 :الرق .373
ُ
 .5العدة ف أصو الفقه .153 : 1
 .6إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،5ص.186
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وقرد

لم يعلم منه إال كون جده علي بن جعفر الذي يروي عن موسى بن جعفرر

روى الحميري في قرب اإلسناد عنه روايات عديدة ،ووق فري إسرناد بعرض روايرات
االشعثيات ،وما رواه الصدوق
شاذان ،عن الرضا

في العلل وعيون األخبار بإسناده ،عن الفضرل برن

قال :الصالة ركعتان فكذلك جعل األذان مثنى مثنى».1

وقا « :نعم ،في خبر علي بن جعفر المروي في قررب االسرناد ،عرن أخيره
قال :سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال :بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون،
ُ ُ
وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو اهّٰلل أحد فاقطعها وارج إليهرا .2وهرذا بإطالقره
يعم العدول من سورة الجحد ،ولكن في السند ضعف فإن عباداهّٰلل برن الحسرن لرم

يثبت له توثيق».1
علي بن محمد بن الزبير

قا

ف بحث الطهارة« :علي بن محمد بن الزبير مان المعالري

الالين ال

مورد للتثم في معروفيتهم كي وهو أحد الرجلين الللين أخل كتب علي بن الحسن
بن الفضلل عنهمل ويكفي في ذل مل ذكره النجلشاي مان أنا  :رأيات جملعاة مان
شيوخنل يلكرون الكتلب المنسوب إل علي بن الحسن بن فضلل المعارو بكتالب
"أصفيلء أمير المؤمنين" ويقولون إن موضوع علي وال أص ل واهّٰلل أعلم ،قللوا :وهلا
الكتلب الصق روايت إل أبي العبلس بن عقد وابن الزبير ،ولم نر أحدا ممن روى عن
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص .36والرواية ف علل الشرائع  ،253 : 1الباب  ،182الحديث ،3
وعيون األخبار  ،112 : 2الباب  ،73الحديث األو .
 .2قرب االسناد ،213 :الحديث .873
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.287
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هلين الرجلين يقول :قرأت عل الشيخ ،غير أن يضل إل ك من الارجلين بلإلجالز
حسب .1وعل الجملة عد حكلية قد في علي بن محمد بن الزبير م معروفيت عند
جمي أه الحديث أن أحد الرجلين الماثخوذ منهمال كتاب بناي فضالل كال ٍ فاي

اعتبلره».2

وهذا عدو عما قاله قبل ذل

« :و علي بن محمد بن الزبير لم يثبت له توثيق.

وما قيل في وجهه في قول النجاشي فيه« :وكان علوا في الوقت» .3ال داللة فيره علرى

مدح فضال عن توثيق»ّ 4
وعما قاله ف بحث المكاسمب بعمد نقمل روايمة« :رواهال

الشيخ بسنده إل علي بن الحسين بن فضلل وفي سنده إلي ضع  ،لوقوع علاي بان
ّ
محمد بن الزبير في ».5
علي بن أبي حمزة البطائني

قا

بعد نقل رواية ف بحث المكاسب« :وفي سندها علي بن أبري حمرزة

البطائني وهو ضعيف».6

ُ

وقا بعد أخرى« :أما سندها فإن علي بن أبي حمزة كذاب متهم كما عرن ابرن
 .1رجا النجاش  ،733 :الرق .636
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.131
 .7رجا النجاش  ،85 :الرق .211
 .3تنقيح مباني العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.255
 .5إرشاد الطالب ف شر المكاسب:ج ،1ص.732
 .6إرشاد الطالب في شرح المكاسب ،ج ،2ص.32

 ............................................................. 11فوائد رجالية
فضال 1ومعه ال عبرة بوقوعه في سند كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم حي إن
وقوعه في سندهما ال يزيد عن التصريح بتوثيقه الذي يسقط عن االعتبرار بالمعارضرة

وكذا الحال في توثيق الشيخ في كتاب العدة وقال ألجل ذلك عملت الطائفة».2
وقا ف بحث الحج« :فقد ورد في رواية أبي بصير عرن أبري عباداهّٰلل

فري

رجل هلكت نعاله ولم يقدر على نعلين ،قال له أن يلبس الخفين أن اضطر إلى ذلرك
فيشق عن ظهر القدم الحدي  3وروى الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر

في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ،قرال :نعرم ،لكرن يشرق ظهرر

القدم .4والروايتان ضعيفتان سندا ألن في سند األولى علري برن أبري حمرزة وطريرق
الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف».5
وقا ف بحث الديات بعد نقل رواية« :ولكرن الروايرة وإن رواهرا المشرايخ
ّ
الثالثة إال أن السند ينتهي إلى علي بن أبي حمزة ،عن أبي بصير ولضعف الرواية سندا
ال يمكن االعتماد عليها مضافا إلى كونها مخالفرة للقاعردة وغيرر معمرول بهرا عنرد

المشهور».6

 .1اختيار معرفة الرجا  ،3٠5 : 2الرق .355
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،7ص 2٠8وانظر العدة .15٠ : 1
 .7الكاف  ،736 : 3الحديث .1
 .3من ال يحضره الفقيه  ،73٠ : 2الحديث .2616
 .5تنقيح مباني الحج ،ج ،2ص.232
 .6تنقيح مباني األحكام ( ،الديات) ج ،3ص.37
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علي بن السندي

قا

ف بحث القضاء والشهاداتّ ...« :
وأمل روايت عن أبي عبداهّٰلل

ففي

سندهل أيضل علي بن السندي ولم يثبت ل توويق وهو غير علي بن السري من أصحلب
الصلدق

».1

وقا ف بحث الصلة ...« :أض
ّ
لعلي بن السندي حيث ووق نصر بن الصبل اللي لم يثبت ل توويق».2
إل ذل ضع

الرواية سندا لعاد تووياق

محمد بن عبدالحميد

قا

ف بحث الطهارة« :و أمل بلإلضلفة إل رواية محمد بان علاي الحلباي

التي في سندهل محمد بن عبدالحميد فللظلهر أنهل أيضل معتبر محمد بن عبدالحميد
ال بااثس بهاال ال لماال ذكااره النجلشااي ،فااإن الظاالهر فااي عبلرتا رجااوع الضاامير إلا
عبدالحميد؛ ألن أقرب وأن لم يسبق لمحمد بن عبدالحميد في العبلر خبر ليكاون:
«وكلن وقة» 1معطوفل ،عل ذل الخبر وجع أبي جعفر خبرا بثن كلن مفلدهل محماد
بن عبدالحميد يكن بثبي جعفر وكلن وقة يحتالج إلا التقادير ،وقاد فحصانل رجالل
النجلشي من بدوه إل ختلم ولم نظفر بمورد يكون عل خة مل نلكره ،وهو أن ذكر
الكنية مجردا وبة ذكر يكن ظلهره بيلن عنوان المترجم ،ووجدنل موردا في مث التعبير
في محمد بن عبدالحميد وهو مل ذكره في ترجمة الفض بن شلذان وفي أيضال ظالهر
الضمير في «وكلن وقة» إل أبي شلذان فراج .
 .1تنقيح مبان األحكام ،ج ،2ص.711
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.1٠3
 .7رجا النجاش  ،727 :الرق .3٠6
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ب الوج في وولقت مل ذكرنل ا ولعل مرارا ا أن ما رواياة األجاةء عان شاخص
كثيرا ،وكثر روايت عن الرجلل يوجب كون الشخص من المعلري  ،وبمل أن لم ينقا
في حق ضع

يكون ذل كلشفل عن حسن ظلهره المحكاو معا بللعدالاة والثقاة

لجريلن العلد أن لو كلن في المعرو عيب يلكر في لسلن البعض ،وعد ذكر التوويق
الخلص في كلملت مث النجلشي فألنهم تعرضوا للكر التوويق فيمن وص في التوويق

الخلص من سلفهم».1
محمد بن عبداهّٰلل بن زرارة

قا

ف بحث الطهارة« :وقد ينلقش في المووقة 2بثن علاي بان الحسان بان

فضلل يرويهل عن محمد بن عبداهّٰلل بن زرار  ،ولم يثبت لمحماد بان عباداهّٰلل ،تووياق
ّ
ويجلب عن المنلقشة بوقوع في أسنلد كلم الزيلرات ،1وأن ابن داود القمي قد ووقا
في ذي رواية قضية احتضلر الحسن بن علي بان فضالل ورجوعا إلا الحاق وتركا
االعتقلد بإملمة عبداهّٰلل بن جعفر حيث إن راوي هله القضية محمد بن عبداهّٰلل بن زرار
وقد أنكر رواية الرجوع ابن أحمد بن الحسن بن علي بن فضلل وقلل ابن داود في ذي
النق  :إن محمد بن عبداهّٰلل أووق من أحمد بن الحسن.4
أقول :أمل الوقوع في أسنلد كلم الزيلرات فقد تعرضنل للل فاي بحاث القضالء
وأن وقوع شخص في أسنلده ال يدل عل وولقت وال حلجة إل إعالد الكاة فيا  .وأمال
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.5٠
 .2وسائل الشيعة  ،7٠3 : 2الباب  17من أبواب الحيض ،الحديث .13
 .7کامل الييارات ،773 :الباب  ،32الحديث  ،1٠وغيره.
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.51

الفصل الرابع :أحوال الرواة 11 ..............................................
توويق ابن داود القمي

فهو غير صحيح ب الراوي لقضية احتضلر الحسان بان علاي

بن فضلل عن محمد بن عبداهّٰلل بن زرار هو علي بن الريلن فهاو الالي ذكار بعاد نقا
حكلية إنكلر أحمد بن الحسن وكلن والد عبداهّٰلل بن محمد أصادق عنادي لهجاة مان
أحمد بن الحسن وبمل أن قضية احتضلر الحسن ورجوعا ماروي فاي الكشاي بطرياق
صحيح 1ولكن ليس في هلا اللي  ،ومل في هلا اللي مل رواه النجلشي عان المفياد
عن أبي الحسن بن داود قلل :حدونل أبي عن محمد بن جعفر المؤدب عان محماد بان
أحمد بن يحي عن علي بن الريلن عن محمد بن عبداهّٰلل بن زرار بن أعين قلل :كنل في
جنلز الحسن فللتفت إلي وإلا محماد بان الهياثم التميماي قالل لنال :أال أبشاركمل.2
الحديث .وفي سند مل رواه النجلشي محمد بن جعفر المؤدب ،وهلا هو ابن بطة اللي
ضعفوه وليس بمحمد بن جعفر المؤدب أو النحاوي الالي مان مشاليخ النجلشاي
وعل مل ذكر رواية توويق محمد بن عبداهّٰلل في سندهل ضع  .أض إلا ذلا أن فاي
نسخة النجلشي « :أبو الحسن بن داود قلل حدونل أبي» وفي خل قطعل فإن إمال كالن
الصحيح أبل الحسين بن داود فإن يروي عن أبيا محماد بان أحماد بان داود القماي،
والمعرو بللجةلة والثقة هو أبوه ال االبن ،وإمل أن كلمة «أبي» زائاد  ،وأن المفياد
يروي عن محمد بن أحمد بن داود

ال عن ابن والمتعين بقرينة غيره هو األول.

ولكن ال يبعد اعتبلر محمد بن عبداهّٰلل بن زرار فإن من المعلري

أيضال الالين

لم يرد في حقهم قد وذكرنل رواية التوويق وال أق أنهل تثييد ،والحلص أنا ال مجالل
للمنلقشة في مووقة فضاي وزرار عان أحادهمل

حيث السند».1
 .1رجا الكش  ،3٠٠ :الرق .351
 .2النجاش  ،76 :الرق .32
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.132

ال مان حياث الداللاة وال مان
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محمد بن عيسى بن عبيد

قا

ف بحث الطهارة بعد نقل موهقة« :وقد يتثم في المووقة  ...لمال عان

الصدوق عن شيخ ابن الوليد من عد االعتملد عل مل انفرد ب محمد بن عيس بن
عبيد من كتب يونس وحديث ولم يروه غيره 1فإن ظلهر النق إمل تضاعي

محماد بان

عيس بن عبيد أو وجود الخل في روايلت عن كتب يونس وحديث .
وفي النجلشي عن شيخ أبي العبلس بن نو بعد نق مل عن محمد بن الحسن
بن الوليد من أن استثن روايلت محمد بن أحمد بن يحي األشعري القمي مل يرويا
في نوادره عن جملعة منهم مل يروى عن محمد بن عيس بن العبياد بإسانلد منقطا :
وقد أصلب شيخنل محمد بن الحسن الوليد في ذل كل وتبع أبو جعفار بان بلبويا
ّ
رحمهم اهّٰلل عل ذل إال في محمد بن عيس بن عبيد فة أدري مل راب في ألنا كالن
عل ظلهر العدالة والثقة.2
وذكر الشيخ في الفهرست محمد بن عيس بن عبيد اليقطيني ضاعي

اساتثنله

أبو جعفر محمد بن علي بن بلبوي من رجلل نوادر الحكمة وقلل :ال أروي مل يخاتص
بروايلت وقي إن يلهب ملهب الغة  1وضعف أيضل في رجلل  ،4وقلل فاي االستبصالر
بعد نق مل رواه الصفلر عن محمد بن عيس عن يونس عن رج عن أبي عبداهّٰلل
قلل :سثلت عن أدن مل إذا فعل الرج بللمرأ لم تح البن وال ألبي ؟ قلل :الحاد فاي
ذل المبلشر ظلهر أو بلطنة ممل يشب مس الفرجين .أن هلا الخبر ال ينلفي الخبرين
 .1حكاه عنه المحقق ف المعتبر  ،81 : 1والعلمة ف المختلف .223 : 1
 .2رجا النجاش  ،772 :الرق .373
 .7الفهرست ،216 :الرق .611
 .3رجا الشيخ الطوس  731 :و  ،338الرق  5358و .6761
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لكتلب اهّٰلل والخبران األوالن مطلبقلن ل قلل اهّٰلل تعالل :

األولين ألن هلا الخبر مخلل

وال تنكحوا مل نكح آبلؤكم إل أن قلل :عل أن هلا الخبر مرسا منقطا وطريقا
محمد بن عيس بن عبيد عن يونس وهو ضعي

وقد استثنله أباو جعفار محماد بان

علي بن الحسين بن بلبوي رحمهم اهّٰلل من جملة الرجلل الالين روى عانهم صالحب
نوادر الحكمة وقلل :مل يختص بروايتا ال أرويا ومان هاله صاورت فاي الضاع

ال

يعترض عل حديث .1
وعن الشهيد الثلني

استنلد جمي األخبلر الوارد في ذ زرار إل محماد بان

عيس عبيد وهو قرينة عظيمة عل مي وانحرا من عل زرار  .2وعن ابان طالووس
أن محمد بن عيس قد أكثر القول في زرار حت أن لو كلن بمقل عدالت كلدت تسرع
إلي بللتهمة فكي

وهو مقدو في .1

وفي النجلشي نق عن الكشي أن قلل نصر بن الصبل  :محماد بان عيسا بان
عبيااد أصااغر أن يااروي عاان الحساان باان محبااوب 4أضاا

إلاا ذلاا بعااض

التضعيفلت األخرى.
ولكن شيء من ذل ال يمن عن اعتبلر الرج واعتبالر خباره فاإن الظالهر مان
استشهلد الشيخ في فهرست واالستبصلر أن اعتماد فاي تضاعي

الرجا علا كاة

الصدوق وشيخ ابن الوليد في استثنلئ من رجلل نوادر الحكمة ومل قلل ابن الوليد في
روايت عن كتب يونس وحديث ومل ذكر الصدوق تبعل لشيخ في االستثنلء عان رجالل
 .1االستبصار  ،155 : 7الحديث  3وذيله .واآلية  22من سورة النساء.
 .2تعليقة الشهيد الثان على الخلصة ،78 :وعنه ف نقد الرجا .256 : 2
 .7التحرير الطاوس  ،128-123 :الرق .13٠
 .3رجا النجاش  ،718 :الرق .836

 .............................................................16فوائد رجالية
نوادر الحكمة غير ظلهر في تضعي

ّ
محمد بن عيس بن عبيد نفس  ،وإال لام يمكان

تقييد االستثنلء بمل يروي محمد بن أحمد بن يحي عن محمد بان عيسا بان عبياد
بإسنلد منقط .
ويؤيد ذل أن الصدوق روى بسنده عن محمد بان عيسا مال يقارب مان أربعاة
عشر حديثل وذكار طريقا إليا فاي المشايخة وأورد فيا أيضال روايالت عان ياونس بان
عبدالرحمن تقرب مان خمساة وعشارين ولام يالكر طريقا إليا فاي المشايخة ما أن
الشيخ

كللكليني رويل أكثرهل بطرقهمل إل يونس وفي طريقهمل محمد بان عيسا بان

عبيد وذكرنل بعد بيلن عد ذكر الصدوق طريق إل تل الروايلت لعل لوقوع محماد بان
عيس بن عبيد في طريقهل وترك ذكر الطريق إليهل فإن في نوع مان المتلبعاة لشايخ ابان
الوليد من عد نق كتب يونس وحديث عن محمد بن عيس بن عبيد ،واهّٰلل العللم.
وكلا مل عن شيخ ابن الوليد من عد االعتملد عل مل يروي محمد بن عيسا
عن كتب يونس وحديث م انفراده حيث إن الكة المزبور لو كلن تضعيفل راجعل إل
محمد بن عيس بن عبيد نفس لم يكن وج لتقييد عد االعتملد بمل يروي عن كتاب
يونس وحديث ولو سلم التضعي

وأن راج إل نفس محماد بان عيسا بان عبياد

فيمكن أن يكون الوج في تضعيف مل ذكر الشهيد الثلني من استنلد األخبلر الوارد في
ذ زرار إل نقل ومن الظلهر أن الل وق عن

وقد رواه غيار محماد بان عيسا

أيضل .نعم ،أكثر مل ورد في ذم منقول بطريق محمد بن عيس م أن وق في طريق مل
ورد في مدح أيضل وعل ذل فة يعلرض مل ذكار مال ورد فاي التووياق للرجا عان
النجلشي والفض بن شلذان وقد تقد كة النجلشي عن شيخ أبي العبلس بن نو
السيرافي أن كلن عل ظلهر العدالة والثقة .قلل الكشي تحت عنوان محمد بان سانلن
برقم ( )٩٧٩وقد روى عن أي عن محمد بن سنلن الفض وأبوه ويونس ومحمد بان
عيس العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطلب والحسن والحسين ابنال ساعيد
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األهوازيلن وابنل دندان وأيوب بن نو وغيرهم من العدول والثقلت من أها العلام.1
وكةم يعطي جةلة محمد بن عيس بن عبيد وأن كغيره ممن ذكر مان عادول أها
العلم ووقلت واهّٰلل سبحلن هو العللم.
وأمل مل عن نصر بن الصبل فعبلر الكشي 2ال تفيد إنكالره رواياة العبيادي عان
الحسن بن محبوب ،ب الظلهر أن كلن من أصغر روات م أن نفس نصر بان الصابل

في االعتملد علي منلقشة».1
وقا بعد نقل رواية معتبرة« :وتعبير بعض األصحلب عنهل بللرواية لعل ألجا
وقوع محمد بن عيس بن عبيد في السند وقد تعرضنل لمحمد بان عيسا بان عبياد
ّ
وذكرنل أن النجلشي ووق ومل يستظهر من استثنلئ من رجلل نوادر الحكمة قد أجبنل عن
وقلنل إن ظلهر كةمهم عد جواز االعتملد عل روايلت عن يونس بن عبدالرحمن ومل
يروي بإسنلد منقط والمروي عنا فاي هالا الحاديث لمحماد بان عيسا صافوان

بن يحي ».4
موسى بن بكر

قا

ف بحث الطهارة« :و فاي رواياة زرار عان أباي عباداهّٰلل

فاي آنياة

المجوس ،قلل« :إذا اضطررتم إليهل فلغسلوهل بللملء» 5وفي سند الرواياة موسا بان
 .1اختيار معرفة الرجا  ،336 : 2الرق .333
 .2اختيار معرفة الرجا  ،333 : 2الرق .383
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.87
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.173
 .5وسائل الشيعة  ،322 : 7الباب  13من أبواب النجاسات ،الحديث .12
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بكر وقد نوقش في وولقت  ،واستدل عليهل بكون كثير الرواية ياروي األجاةء كصافوان
وابن أبي عمير عن  ،وإن ابن طلوس 1حكم بصحة رواية هو في سندهل.
ولكن شيء ممل ذكر ال يثبت وولقت  ،فإن كثر الرواية ككثار روايالت معلا بان
محمد البصري أو إبراهيم بن هلشم غير محققة ومجرد الكثر ال يثبات الوولقاة ونقا
األجةء عن تعرضنل ل مرارا ،وتصحيح ابن طلوس الحتملل كونا مبنيال علا أصاللة
العدالة م أن توويق مث ابن طلوس من المتثخرين ال يخرج عن االجتهلد وال يفيد.
وربمل يستدل عل وولقت بوقوع في أسنلد تفسير القماي 2وباثن العماد هاو أن
صفوان بن يحي قد شهد بثن كتلب موس بن بكر ممل ال يخف فيا أصاحلبنل ،1فاإن
هلا توويق لمؤلف .
راو فاي
و في أن وقوع في أسنلد التفسير ال يفيد شايئل لمال ذكرنال مان أن وقاوع ٍ

أسنلده أو أسنلد كلم الزيلرات كوقوع في أسنلد روايلت سلئر الكتاب المعتبار فاي
عد وبوت التوويق العل .
وأمل شهلد صفوان فة أسلس لهل أصة ،فإن مل وق في رواية الكليني عن حميد
بن زيلد عن الحسن بن محمد بن سملعة قلل :دف ّ
إلي صفوان كتلبل لموس بن بكر،
فقلل لي :هلا سملعي من موس بن بكر وقرأت علي فإذا في موس بن بكر عان علاي
بن سعد عن زرار قلل :هلا ممل ليس في اختة عند أصحلبنل عن أباي عباداهّٰلل
وعن أبي جعفر

أنهمل سئة ...4الخ الرواية .رواهل في الوسلئ فاي بالب  81مان

 .1حكاه السيد الخوئ من معج رجا الحديث .77 : 2٠
 .2تفسير القم ( 85: 1آية الكرس ) 257 ،ف تفسير فلما آتاهما صالحا األعمرا  13٠ :و  758فم
تفسير وما يؤمن أکثره
 .7الكاف  ،33 : 3الحديث .7
 .3الكاف  ،33 : 3الحديث .7

يوسف.1٠6 :
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أبواب ميراث األبوين واألوالد :1قلل :هلا ممل ليس في اختة عند أصحلبنل .الضمير
في (قلل) يرج إل (زرار ) ال إل (صفوان) والمشلر إلي بهلا ليس هو (الكتلب) ،ب
(الحكم) في فرض السؤال بمعن أن الحكم المزبور صادر عان أباي عباداهّٰلل وأباي
جعفر بة خة عند أصحلبنل.

والحلص أن الرواية من حيث السند ال تخلو عن المنلقشة».2
وقا ف بحث الحدود بعد نقل رواية« :و هله مروية في الكلفي والتهليبين،1
رواهل الحسين بن سعيد عن فضللة ،عن موس بن بكر ،عن زرار  ،وقاد تعرضانل فاي
ّ
بحث الطبقلت لموس بن بكر الواسطي ،وذكرنل أن من المعالري ما عاد وباوت
قد في  ،وهلا المقدار يكفي في اعتبلر روايت .
ّ
ومل يقلل في وج اعتبلره ان مووق بتوويق صفوان بن يحي الراوي لكتلب  ،حياث
محماد بان ساملعة ّأنا ّ
ّإن قلل عند دف كتلب إل الحسان بان ّ
ممال ال يختلا فيا
أصحلبنل ،وقد روى الكليني في بلب ميراث الولد م الزوج عن حميد بن زيالد ،عان
الحسن بن ّ
محمد بن سملعة ،قلل :دف صفوان كتلبل لموس بن بكر فقالل لاي :هالا
سملعي من موس بن بكر وقرأت علي  ،فإذا في موس بن بكر ،عن علاي بان ساعيد،
عن زرار  ،قلل :هلا ّ
ممل لايس فيا اخاتة عناد أصاحلبنل عان أباي عباداهّٰلل وأباي

ّ
ّ
 ،أنهمل سئة إلخ ،4بدعوى أن هلا ممل ليس في اختة من قول صافوان
جعفر
لحسن بن ّ
محمد بن سملعة ،وهله إشلر إل موس بان بكار أو كتلبا  ،وعلا كاة
التقديرين يفيد توويق .
 .1الوسائل  ،172 : 26الحديث .7
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص.133
 .7الكاف  ،133 : 3الحديث  .6االستبصار  ،7٠٠ : 3الحديث  ،7وتهذيب األحكام  ،3 : 1٠الحديث .12
 .3الكاف  ،33 : 3الحديث .7

 ............................................................. 81فوائد رجالية
ولكن الوج المزبور ضعي

غليت  ،فإ ّن« :هلا ّ
ممل ليس في خة » ،هاو قاول

زرار  ،وهله إشلر إل مل يروي زرار عن أبي عبداهّٰلل وأبي جعفر

 ،كمل يظهر ذل

من بعض الروايلت التي يرويهل زرار في الميراث عن أبي عبداهّٰلل وأبي جعفر

.

وأوضح بعض تل الروايلت مل رواه الكليني في بلب إبطلل العول عن علي بان
إبراهيم ،عن ّ
محمد بن عيس  ،عن يونس ،عن موس بن بكر ،عن علاي بان ساعيد،
ّ
ّ
قلل :قلت لزرار  :إن بكير بن أعين حدوني عن أبي جعفر أن الساهل ال تعاول وال
تكون أكثر من ستة ،فقلل :هلا ّ
ممل ليس في اختة بين أصاحلبنل عان أباي عباداهّٰلل
وأبي جعفر

ّ
 ،1ووج كون أوضح ان ليس في الباين دفا كتالب وال فاي ساندهل

صفوان».2

 .1الكاف  ،81 : 3الحديث .2
 .2تنقيح مبان األحكام ،ج ،2ص.1٠8

الفصل الخامس :حال الكتب واألخبار
ّ
تعرض الميراا التبرييي ف خل بحوهه إلى حا بعض الكتب وبعمض
الروايات المعروفة نذکر من الكتب هلهة عشر ومن الروايات ستا:
الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا

هناك کتاب منسوب إلى اإلمام الرضا

المعمرو بفقمه الرضما

اختلفت اآلراء ف اعتبار الكتاب وصحة نسبته إلى اإلمام
ويرى الميراا أنه ل تثبت نسبته لإلمام
قا تعليقا على ما نقله عنه الشيخ األنصاري
يثبت أن الكتلب المزبور لإلمل

وقمد

.

وکونه رواية فضل عن اعتباره.
ف بحث المكاسمب« :لام

 ،ومجرد دعوى السيد الفلضا الثقاة المحادث

القلضي أمير حسين رحمة اهّٰلل علي أن اطمثن من القرائن بالل بعاد مال أخاله مان
القميين اللين جلؤوا ب إل مكة ،1ال يكون طريقل معتبرا لنل خصوصل م قو احتمالل
أن الكتلب المزبور كلن لوالد الصدوق

ووق الوهم بلعتبلر التعبير في الكتلب عان

 .1فقه الرضا 11 :ف مقدمة التحقيق .وبحار األنوار .11 : 1
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المؤل

بعلي بن موس  ،ويؤيد ذل توافق عبلرات غللبل م عبالرات رساللت إلا

ولده ولتفصي الكة مح آخر».1
التفسير المنسوب إلى اإلمام العسكري

هناك تفسير منسوب إلى اإلمام العسكري
سندا ل يثبت أنه لإلمام

و يرى الميراا أنمه ضمعيف

.

ّ
ممال ورد فاي حكلياة فعا
قا ف بحث القضماء« :و يقالل بثنا يظهار ذلا
ّ
في التفسير المنسوب إل الحسن بن علي العسكري وأنا كالن يرسا
النبي

شخصين من قبل ال يعلم أحدهمل اآلخر يسثالن قبيلتهمال عان حللهمال ،فاإن جالءا
بمد وونلء حكم ،وإن جلءا ّ
بشر ستر عليهمل ودعل الخصمين إلا الصالح ،وإن لام
ّ
ّ
يكن لهمل قبيلة سثل الخصم عنهمل فإن زكلهمل حكم وإال طرحهمل.2
ّ
وفي أن الرواية لضع السند غير قلبلة لةعتملد عليهل».1
ّ
ّ
وقا ف موضع آخر« :و مل ذكر من أن مل دل عل قباول شاهلد العباد موافاق
ّ
للكتلب العزيز ينلقش في  ،بثن قد ورد في تفسير العسكري عن أميرالمؤمنين
ّ
است ْشاهدوا شاهيد ْين م ْ
وهو يلاكرنل بقولا سابحلن و ْ
ان
قلل :كنل عند رسول اهّٰلل
رجللك ْم قلل :أحراركم دون عبيدكم».4
ّ
ولكن يدف المنلقشة بثن لم يثبت كون التفسير المزبور لإلمال

 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.13
 .2وسائل الشيعة  ،273 : 23الباب  6من أبواب کيفية الحك  ،...الحديث .1
ُ
 .7أسس القضاء والشهادات ،ص.33
 .3تفسير اإلمام العسكري

.658 :

ليؤخال با ،

الفصل الخامس :حال الكتب واألخبار 81 ...................................
ّ
وم اإلغملض فمال دل علا قباول شاهلد العباد مخالل
ّ
أو جلهم».1

لمال عليا أكثار العلماة

كتب بني فضال

قا

ف بحث المكاسب تعليقا على کلم الشيخ األنصاري حيث استد

برواية ضعيفة وقع بنو فضا ف سندها( :كثن مراده أن وجود بناي فضالل فاي ساند
الرواية كل ٍ في اعتبلرهل لألمر بلألخل بروايلتهم وقد روى محمد بن الحسن في كتلب
الغيبة عن أبي الحسين بن تمل عن عباداهّٰلل الكاوفي خالد الحساين بان رو عان
الحسين بن رو عن أبي محمد الحسن بن علي

 ،أن سئ عن كتب بني فضلل؟

فقلل :خلوا مل رووا وذروا مل رأوا.2
وفي أن ال سبي لنل إل إحراز أن رواية عبداألعل مروية عن كتب بني فضلل ،ب
عل تقديره أيضل ال تكون الرواية معتبر  ،فإن األمار بللعما بروايالتهم إرشالد إلا أن
مجرد فسلد اعتقلدهم ال يوجب طر روايلتهم بثن ال يصح االعتملد عل رواية يكاون
أحد منهم في سندهل ال أن وجودهم في سند رواية يكون تمال الموضاوع العتبلرهال،
ّ
ّ
كلابل و ّ
بحيث ال ّ
يصاح
جعلال .ولالا ال
تضر جهللة بلقي رواتهل حت م كون بعضهم
عند معلرضة رواية صحيحة م رواية أخرى في سندهل منهم طر الصحيحة واألخال
بللرواية بدعوى أن مقتض األمر بلألخل بكتبهم .هلا م أن األمر بلألخل غيار ولبات،

ومنشثه الرواية التي نقلنلهل كمل ال يخف ».1
ُ
 .1أسس القضاء والشهادات ،ص.383
 .2کتاب الغيبة ،783 :الحديث  ،755وعنه ف وسائل الشيعة  ،132 : 23الباب  11من أبواب مما يكتسمب
به ،الحديث .17
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.771
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وقا بعد نقل رواية رواها الشيخ بسنده إلى عل بن الحسين بن فضما ،
وف سنده عل بن محمد بن اليبير« :وقد ذكرنل سلبقل أن تجويز اإلمل

العما

بكتب بن فضلل ا عل تقديره ا ال يقتضي اعتبلر ك خبر وبت نقل عنهل ،ولو لم يثبت
ّ
يضار بجاواز العما
أو لم يكن رواتهل بثقلت ،وإنمال يقتضاي أن فسالد اعتقالدهم ال

بروايلتهم فيمل إذا حص سلئر شروط العم بخبر الواحد».1
وقا بعد نقل رواية ف سندها على بن محممد اليبيمر وهمو راو لكتمب بنمى
فضا « :وقوع علي بن محمد الزبير في سندهل وكون راويل لكتب بني فضلل ال يقتضي
نقل هله الرواية من كتبهم التي عرضوهل للعسكري

وال داللة لقولا

« :خالوا

بمل رووا أو ذروا مل رأوا» 2عل اعتبلر ك رواية وجدت فاي كتابهم حتا مال إذا كالن
اتصللهل إل المعصو

بسند ضعي  ،ب مفلده أن فسلد مالهبهم ال يوجاب تارك

روايلتهم ،ب يعم بهل عل طبق موازين العم بللخبر الواحد ،وللا لم يعهد من أحد
االلتزا عند تعلرض الخبرين بتقديم مل يكون في سنده من بني فضلل ،وبتعبير آخر ال
يزيد الكة المزبور عل مل ذكر الكشي في حق جملعة من اإلجملع عل تصحيح مل
يصح عنهم .هلا م أن في وبوت القول المزبور عن العسكري

تثمة».1

كتاب عبداهّٰلل بن سنان

قا

ف بحث الصلة بعد نقمل روايمة رواهما الشمهيد فم المذکرى:4

«وعل ك حلل ظهور رواية اللكرى في كون التفريق الخلرجي بين الظهارين أفضا
 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،2ص.236
 .2کتاب الغيبة ،783 :الحديث .755
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،5ص.251
 .3الذکرى .773 : 2
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ّ
من الجم بينهمل ولو م عد النلفلة بينهمل غير قلب للخدشة إال أن سند الشاهيد
إل كتلب عبداهّٰلل بن سنلن المشتم لهله الرواية غيار معلاو لنال ،با ادعا بعاض
ّ
األعة من الفقهلء الوووق بعد وجود كتلب كلل لعبداهّٰلل بن سنلن ،وإال كي لام
ولاو وصا لنقلاوا

يص هلا الكتلب إل الكليني وال إل الشيخ وال إل الصدوق
ّ
هله الرواية في كتبهم وال أق من نق بعضهم ،ولكن فيهل تثم حيث لم يثبات أنهام
قدست أسرارهم نقلوا جمي الروايلت من كتب األصحلب التي كلنت عندهم ب وبت
خة ذل كمل يالعن بالل مقادار الروايالت التاي نقلهال الشايخ

بعض الروا ».1

مان كتاب

كتاب المفضل بن عمر
ف جواب سؤا عن المفضل بن عمر« :بلسم تعالل  :المفضا بان
قا
ّ
عمر في حد نفس ال بثس ب إال أن كتلبا المنقاول عنا ال يعتماد عليا لمال فيا مان
ّ
الدس علي ».2
كتاب سليم بن قيس

قا

ف جواب سؤا عن رأيه ف کتاب سلي بمن قميس« :بلسام تعالل :

كتلب سليم بن قيس كتلب معتبر ولكن لم يثبت أن الكتلب المتداول بين أيادينل هاو

نفس ذل الكتلب».1

 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج.2٠٠ ،1
 .2صراط النجاة (الطبع القدي ) ،ج ،12ص.731
 .7األنوار اإللهية (الطبع القدي ) ،ص.253
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أصل زيد النرسي

قا

ف بحث المكاسب« :أمل رواية زيد النرسي في أصل  ،قالل :سائ أباو

عبداهّٰلل عن الزبيب يدق ويلق في القدر وم يصب علي الملء ويوقد تحت ؟ قلل :ال
تثكل حت يلهب الثلثلن ويبق ٰ الثلث ،فإن النلر أصلبت  ،قلت :فللزبيب كمل هو يلق ٰ
في القدر ويصب علي الملء وم يطبخ ويصف عن الملء ،فقلل :كالل هاو ساواء إذا
أدت الحةو إل الملء فصلر حلوا بمنزلة العصير ،وم نش من غير أن تصيب النلر فقاد
حر  ،وكلل إذا أصلبت النلر فثغةه فقد فسد .رواهل في المساتدرك 1فاداللتهل علا
ّ
جريلن حكم العصير العنبي في ملء الزبيب واضحة ،إال أنهل ال تصلح لةعتملد عليهل،
حت مل لو قي بثن زيد النرسي مووق ،بلعتبلر أن الراوي عن هو محمد بن أبي عميار،
ّ
وذكر الشيخ في عدت أن ال يروي إال عن وقة ،2وهلا توويق عل لمشليخ محمد بن أبي
عمير ،ويرف اليد عن في مورد وبوت الخة ال م عدم كمل في المقل  ،حت مل لاو
قي بثن أص زيد النرسي معتبر كمل عن النجلشي وغيره ،1ووج عد صلوحهل عاد
إحراز أن مل نق عن هله الرواية وهي النسخة التي كلنت بيد المجلسي

هاي أصا

النرسي المعتبر ،ب من المحتم أنهل كلنت مجعولة مدسوسة ،ومجرد اشتمللهل عل
بعض الروايلت التي وبت أنهل لزيد ال يدل عل أنهل بتملمهل روايلت .
وبعبلر أخرى النسخة التي كلنت بياد المجلساي

ونقا عنهال هاله الرواياة

وكلنت مصححة بخ الشيخ منصور بن الحسن اآلبي لم يظهر لنل وسلئطهل إل زيد،
 .1أصل ايد النرس  ،58 :وعنه ف مستدرك الوسائل  ،78 : 13الباب  2من أبواب کتاب األطعمة واألشربة،
الحديث .1
 .2العدة .153 : 1
 .7النجاش  ،131 :الرق  .36٠الفهرست 233 ،17٠ :و  ،7٠٠ورجا ابن الغضائري ،62-61 :الرق 52
و .57
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كمل هو المثلو بين أصحلب الحديث لنعتمد عليهل م إحراز حلل تل الوسالئ ،
ويزيد الشبهة مل عن الصدوق

من أن أص زيد النرسي وأص زيد الزراد موضوعلن

وضعهمل محمد بن موس الهمداني ذكر ذل محمد بن الحسن الوليد .1
ال يقلل :قد ذكر المجلسي في البحلر أن وجد في أول النسخة هكلا :حدونل الشايخ
أبو محمد هلرون بن موس التلعكبري أيده اهّٰلل ،قلل حدونل أبو العبلس احمد بان ساعيد
الهمداني ،قلل حدونل جعفر بن عبداهّٰلل العلوي أبو عبداهّٰلل المحمدي ،قلل حدونل محماد
بن أبي عمير عن زيد النرسي ا والنسخة المزبور كلنت مصححة ا بخ الشايخ منصاور
بن الحسن اآلبي ،وهو نقلهل من خ الشيخ الجلي محمد بان الحسان القماي وكلنات
كتلبتهل سنة أرب وسبعين ووةومئة ،2وعل ذل فللنسخة مسند بطريق مثلو .
فإن يقلل :لم يظهر لنل حلل منصور بن الحسن اآلبي حت يثبات بنقلا النساخة
وإسنلدهل إل زيد ،ومل حكي عن منتجب الدين أنا عاللم فلضا قارأ علا الشايخ
الطوسي 1غير المصحح للنسخة كمل يشهد بلل تالريخ التصاحيح ،ما أن شاهلد
صلحب البحلر بكتلبة منصور بن الحسن ليست بطريق قد وصا إلينال وسالئط كمال

ال يخف ».4
وقا ف بحث الطهارة« :و يستدل أيضل عل حرمة العصير الزبيبي بمل عن زيد
النرسي في أصل  :الزبيب يدق ويلق في القدر ّوم يصب علي الملء ويوقد تحت فقلل:
ال تثكل حت يلهب الثلثلن ويبق الثلث فإن النلر قد أصلبت  ،قلت :فللزبيب كمل هاو
يلق في القدر ويصب علي الملء ّوم يطبخ ويصف عن الملء ،فقلل :كلل هو ساواء
 .1حكاه عنه العلمة ف الخلصة ،733 :الرق .1733
 .2بحار األنوار.37 : 1 :
 .7فهرست منتجب الدين ،1٠5 :الرق .736
 .3إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.83
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إذا أدت الحةو إل الملء فصلر حلوا بمنزلة العصير ّوم نش من غيار أن تصايب النالر
فقد حر وكلل إذا أصلبت النلر فاثغةه فقاد فساد .وفاي الجاواهر وطهالر الشايخ
ّ
األنصلري :في الزبيب يدق ويلق في القدر ويصاب عليا المالء فقالل :حارا إال أن
يلهب ولثله قلت :فللزبيب كمل هو يلق فاي القادر قالل هاو كالل ساواء إذا أدت
ّ
الحةو إل الملء فقد فسد كلمل غل بنفس أو بللنلر فقد حر إال أن يلهب ولثله .وفي
الجواهر نسب إل زيد الزراد .وذكر في البحلر أن أص زياد النرساي رواه عان نساخة
قديمة بخ الشيخ منصور بن الحسن اآلبي والنسخة هكلا ،حدونل الشيخ أبو محمد
هلرون بن موس التلعكبري ا أيده اهّٰلل تعلل ا حدونل أبو العبالس أحماد بان ساعيد
الهمداني قلل :حدونل جعفر بن عبداهّٰلل العلوي أباو عباداهّٰلل المحمادي قالل :حادونل
محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي.1
قلل الشيخ الطوسي

في الفهرست :زيد النرسي وزيد الزراد لهمل أصةن لام

يروهمل محمد بن علي بن الحسين بن بلبوي وكلن محمد بن الحسن بن الوليد يقاول
همل موضوعلن ،وكلل كتلب خللد بن عبداهّٰلل بان سادير قاد وضا هاله األصاول
ّ
بللسملن.
محمد بن موس الهمداني 2المعرو
و في النجلشي أن زيد النرسي من أصحلب الصلدق والكالظم

لا كتالب

أخبرنل أحمد بن علي بن نو السيرافي ،قلل :حدونل محمد بن أحماد بان الصافواني
قلل :حدونل علي بن إبراهيم بن هلشم عن أبي عن ابان أباي عميار عان زياد النرساي
بكتلب  ،وقد ذكار الشايخ فاي الفهرسات أيضال رواياة محماد بان أباي عميار كتالب
زيد النرسي.1
 .1بحار األنوار .37 : 1
 .2الفهرست 233 ،17٠ :و .7٠٠
 .7رجا النجاش  ،131 :الرق .36٠
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أقول :لو قلنل بثن لزيد النرسي ولزيد الزراد أصلين وإن مل ذكر محمد بن الحسن
الوليد تسرع في الطعن ،فإن قد ذكر النجلشي

طريق إل ك منهمل ولكن ال يثبات
بخ الشايخ اآلباي

بلل أن الرواية المثخوذ من النسخة التي وجدهل المجلسي
هي أص زيد النرسي اللي ذكر النجلشي طريق إلي .
وعل الجملة فليس للمجلسي

طريق مثلو إل أص زيد النرساي أو إلا

أص زيد الزراد ،وإنمل ينق هله الرواية عن نسخة وجدهل وقد كتب في أول النساخة
سندا ولعلهل موضوعة ،واشتمللهل عل بعض الروايلت التي نقلت في بعاض الكتاب
كتفسير علي بن إبراهيم وغيره عن ابن أبي عميار عان زياد ال يادل علا أن النساخة
بتملمهل روايلت أص زيد النرسي ،ولعلهل أدرجت فيهل إيهلمال علا أنهال أصا زياد
اللي ذكره النجلشي وغيره.
ويقرب ذل أن النسخة كلنت عند صلحب الوسلئ وم ذل لم ينق عنهل في
الوسلئ شيء ،ويحتم قويل أن الوج في ذل عد وبوت إسنلد تلا النساخة إلا
زيد بطريق مثلو .
ودعوى أن إسنلد النسخة إلي كإسنلد نسخة الكلفي التي بثيدينل إل الكليناي
في الغنلء عن الطريق ،واالكتفلء بللشهر ال يخف مل فيهل ،أض

إل ذل عد وبوت

التوويق لزيد النرسي وزيد الزراد ورواية ابن أبي عمير عن زياد النرساي ال تادل علا
وولقت عل مل ذكرنل عند التعرض لمل ذكر الشيخ الطوسي
ّ
إال عن وقة».1

من أن ال يروى وال يرس

وقا ف بحث الصلة« :وكلا الحلل في رواياة زياد النرساي التاي رواهال فاي
المستدرك 2عن كتلب والرواية التي رواهل وإن كلنت مخدوشة من حيث المتن والسند
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص 23٠والنظر العدة .153 : 1
 .2مستدرك الوسائل  ،36 : 3الباب  22من أبواب األذان واإلقامة ،الحديث األو .
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فإن النسخة التي رويت هله الرواية منهل كلنت بنحو الوجلد ال الرواية».1
وقا أيضا بعد نقل الخبر« :فقد تقد عد إمكلن االعتملد علي ألن لام يثبات
النسخة المحكية هي بتملمهل أص زيد النرسي اللي ذكر النجلشي طريق إلي وطريق
الشيخ حيث رواه عن ابن أبي عمير عن زيد هو طريق إل محمد بن أبي عمير حيث
ذكر في الفهرست طريق إل جمي كتب محمد ابن أبي عمير وروايلتا  ،2ولكان زياد
النرسي لم يثبت ل توويق وال أن النسخة التي وقعت بيدي النوري

بطرياق الوجالد

هو أص زيد النرسي».1
تحف العقول

من الكتب الروائية کتاب تحف العقو البن شعبة الحرانم وقمد نقمل عنمه
الشيخ األنصاري ف بداية کتاب المكاسب رواية مهمة عمن الصمادق

أنمه

سئل عن معايش العباد ،فقا  :جميع المعائش کلها من وجموه المعماملت فيمما
بينه مما يكون له فيه المكاسب أربع جهات من المعاملت ،...ويكمون منهما
حل من جهة ،حرام من جهة 4...وه رواية مفصلة.
قا الميراا

تعليقا عليها ف بحث المكاسب« :أمل رواية تحا

العقاول اا

وإن قي بثن الكتلب من الكتب المعتبر وأن مؤلف شيخ صادوق كمال عان صالحب
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.781
 .2الفهرست.213 :
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.787
 .3تحف العقو  .771 :جوابه

عن جهات معايش العباد.
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الوسلئ
تح

1

ا فة ريب في أنهل بلعتبلر إرسللهل ضعيفة ،فإن غلية األمر أن يكون كتالب

العقول مث بحلر المجلسي أو وسلئ الحر العلملي مل ،ومؤلف كمؤلفيهمل.
ومن الظلهر أن مجرد اعتبلر كتلب ال يقتضي قبول كا مال فيا  ،كمال أن جةلاة

المؤل

ال تقتضي قبول ك روايلت والغماض عان رواتهال الواقعاة فاي أسانلد تلا

الروايلت إل اإلمل

.

والحلص أن ال يكفي في العم بللرواية العدالة أو الوولقة في خصوص الراوي
النلق لنل حت م اعتبلر الكتلب ،بمعن عد وقوع الدس في  ،با ال باد مان إحاراز
حلل جمي رواتهل.
ودعوى أن مؤل

تح

العقول قد حل األسالنيد فاي غللاب روايالت كتلبا

لةختصلر ال لإلبهل لم يعلم لهل شلهد ،ب عل تقديره أيضل ال يمكن العم بهل ،فإن
ال بد في العم بللرواية من إحراز حلل جمي رواتهل كمال مار ،حياث مان المحتما
صدورهل عن اإلمل

اعتقلد المؤل

ألمر غير تل عندنل ،ال حالفهل لكاون رواتهال

وقلتل أو عدوال.
فللمتحص أن حل المؤل

سند الرواية م االحتملل المزبور ال يكون توويقال

أو تعدية لرواتهل كمل ال يخف .
ومثلهل دعوى انجبالر ضاعفهل بعما المشاهور ،وذلا فاإن بعاض األحكال
الملكور فيهل لم يعهد اإلفتلء ب من فقي فضة عن ج أصحلبنل.
ونحوهمل دعوى وجود القرائن في الرواية الكلشفة عن صدق مضمونهل كمل عن
السيد اليزدي

2

 ،ولع الصحيح هو العكس كمل هو مقتض اضطراب متنهل واشتبله

 .1وسائل الشيعة ،156 : 7٠الفائدة الرابعة ف ذکر الكتب المعتمدة...
 .2حاشية المكاسب (السيد الييدي).2 :
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المراد وعد كون العم معهودا لبعض ظلهرهل كمل سنشير إلي ».1
دعائم اإلسالم

من الكتب الروائية کتاب دعائ اإلسلم للقاض نعمان المصري وقمد نقمل
عنه الشيخ األنصاري فم مكاسمبه روايمة عمن الصمادق

وهم قولمه« :إن

الحل من البيوع کل ما هو حل من المثکو والمشروب وغير ذلم ممما همو
قوام للناس ومبا له االنتفاع به ،وما کان محرما أصله منهيا عنه لم يجمي بيعمه
وال شراؤه».2
قا الميراا

ف بحث المكاسب تعليقا على الرواية« :وال يخف أن مل فاي

دعلئم اإلسة عل تقدير اعتبلر مؤلف رواية مرسلة حيث إن المؤل

وهو نعمالن بان

محمد بن منصور قلضي مصر المللكي أوال كلن فاي أيال الدولاة اإلساملعيلية ،فاة
يمكن روايت عن الصلدق

بة واسطة ،والواسطة مجهولة لنل .نعم ذكر في الكتلب

أن حل األسلنيد لةختصلر ،ولكن قد تقد عد نف مث
الرواية معهل في موضوع دلي االعتبلر ،حت فيمل إذا ّ
صر
صحيحة ،وذل فإن الصحة في كة القدملء ال تدل عل

هله الدعوى ،وال تدخ
ّ
المؤل بثن الرواية كلنات
ّ
توويق الراوي ،وإنمال تادل

عل اعتبلرهل عند من وصفهل بهل».1
وقا ف بحث الطهارة بعد بيان استناد البعض إلى روايمة عنمه وهم « :قالل
أن قلل :إذا ّمر الجنب بللملء وفي الجيفة أو الميتة فإن
روينل عن جعفر بن محمد
 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.1٠
 .2دعائ االسلم .13 : 2
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.12
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تغير للل طعم أو ريح أو لون فة يشرب منا وال يتوضاث وال ّ
كلن قد ّ
يتطهار منا .1
ّ
بدعوى أن دعلئم اإلسة كتلب يعتمد علي لقاول مؤلفا وهاو النعمالن بان محماد
القلضي أن اقتصر في الكتلب عل إوبلت الصحيح ممل جلء عن األئمة من أه بيات
الرسول

م قا بعد ذل  :م وأمل دعلئم اإلسة فة يصلح لةستنلد إلي في الفتوى

لكون روايلت مرسلة ،وصحة الرواية عند مؤل

كتلب لوولقاة رواتهال عناده ال تجادي

بلإلضلفة إلينل الحتملل استنلده إل أصللة العدالة ،ب المجدي إخبلره بوولقة الروا م

كون ممن يتب قول في التوويق كمل ال يخف ».2
األشعثيات

من الكتب الروائية کتاب األشعثيات لمحمد بن األشعث.
قا الميراا ف بحث المكاسب بعد نقل رواية عنه« :وأمل األشعثيلت التي
ّ
بثيدينل وأخل الرواية منهل لم نعلم أن كتلب محمد بان األشاعث الالي ووقا الشايخ
النجلشي وقلل ل كتلب الح الملكور في مل روت العلمة عن جعفر بان محماد
في الح  1إذ مل بثيدينل مشتم عل أكثر أبواب الفق .
وكلل لم يعلم أن مل بثيدينل مل ذكر الشيخ النجلشي والشيخ الطوسي في ترجمة
إسملعي بن موس بن جعفر

أن ل كتبل يرويهل عان أبيا عان آبلئا منهال كتالب

الطهلر  4إل آخر مل ذكراه حيث لم يظهر أن مل بثيدينل هي تل الكتب م أن الموجود
 .1دعائ االسلم .112 : 1
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.276
 .7رجا النجاش  ،733 :الرق .1٠71
 .3رجا النجاش  ،28 :الرق  ،38والفهرست ،35 :الرق .71
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بثيدينل يختل

عن تل الكتب ،ومن المحتم أن تل الكتب لام تصا حتا إلا

الشيخ الطوسي ره وللا لم يلكر في كتلبي عن رواية».1
وقا ف بحث الطهارة بعد نقل الرواية النبوية م  :ممن بما فليضمع إصمبعه
ّ
الوسطى ف أصل العجان ه يسلها هلها 2م « :الرواية موجود في النسخة المسمل
فعة بلألشعثيلت ويلكر أن النسخة المزبور هي بعينهل كتب إسملعي بن موسا بان
التي يرويهل عن أبي موس بان جعفار عان آبلئا عليا وعلايهم الساة ،

جعفر

ووصلت تل الكتب إل محمد بن األشعث الكوفي قراء عن موس بان إساملعي
بن موس بن جعفر

ولكن كون النسخة المسمل بعينهل تل الكتب غير ولبت».1

االختصاص

قا

فم بحمث الصملة عمن کتماب االختصماص« :قرد ورد فري كتراب

االختصاص تحت عنوان حدي المفضل وخلق أرواح الشيعة عن محمد بن علري،
قال :حدثني محمد بن موسى بن المتوكل ،قال :حدثنا علي بن إبراهيم ،عرن محمرد
بن عيسى بن عبيد ،عن أبي أحمد األزدي (محمد برن أبري عميرر عرن عباداهّٰلل برن
الفضل الهاشمي ،قال :كنت عند الصادق جعفر بن محمد

إذ دخل المفضل برن

عمر فلما بصر به ضحك إليه ثم قال :إلي يا مفضل فروربي إنري ألحبرك وأحر مرن
يحبك ر إلى أن قال :ا فما منزلة داود بن كثير الرقي منكم؟ قال

 :منزلة المقداد برن

 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،3ص.221
 .2األشعثيات (الجعفريات) .12 :عنه ف مستدرك الوسائل  ،26٠ : 1الباب  1٠من أبواب أحكمام الخلموة،
الحديث .2
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.36
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األسود من رسول اهّٰلل .الحدي .1
وهذه الرواية سند من اعتمد على روايات داود بن كثير الرقي كالعالمرة 2وجمر
من المتأخرين العتبار سندها ،ولكن نروقش فيهرا بروجهين ،األول :لرم يثبرت كرون
االختصاص من كت المفيرد  ،والثراني :أن الروايرة تعارضرها شرهادة النجاشري

3

وشيخيه 4بضعف الرجل».5
نهج البالغة

قا

ف جواب سؤا عن نهج البلغة واعتباره« :بلسم تعلل  :كتلب نها

البةغة بخطب وغيرهل من كلملت اإلمل علاي

صادوره مان اإلمال

معلاو
الرضاي

إجملال وبعض مل ورد في من الخطب موجود في كتب قب تثلي الشاري
ّ
وقاد ألفات كتاب
وبعض الخطب مروية بطريق صحيح كعهده لمللا األشاتر
ّ
متعدد مرتبطة بهلا الكتلب يمكنكم مراجعتهل ،واهّٰلل العللم».6
بحار األنوار

قا

ف جواب سؤا عن رأيه ف کتاب بحار األنوار« :بلسم تعلل  :كتلب

 .1االختصاص.216 :
 .2خلصة األقوا  ،13٠ :الرق .788
 .7رجا النجاش  ،157 :الرق .31٠
 .3الرجا (البن الغضائري) ،58 :الرق  ،36ولآلخر انظر النجاش المتقدم :قا أحمد بن عبدالواحد (بن
عبدون) وهو شيخ النجاش .
 .5تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.77
 .6األنوار اإللهية (الطبع القدي ) ،ص.131
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بحلر األنوار كتلب جلم لمل وق تحت يد مؤلفا العةماة المقادس الجليا
بة تمييز بين المعتبر والضعي

األخبلر المروية عن أه البيت
ّ
إال بللروايلت المعتبر الواجد لشرائ العم بهل».1

مان

وال يجزي العم

مفاتيح الجنان

قا

ف جواب سؤا عن کتاب مفماتيح الجنمان وضمعف بعمض رواياتمه

سندا« :ال ّ
يضر ضع بعضهل سندا من جواز قراء األدعياة الاوارد فيا رجالء وكالا
ّ
ّ
بثن صلحب الكتلب الملكور عللم ّ
متتب جلي مطل  ،علا أن عالد
الزيلرات علمل
ّ
السل الصللح المداومة عل قراءتهل لصحة مضلمينهل وفق اهّٰلل للعم الصللح».2
مقبولة عمر بن حنظلة

من الروايات المعروفة مقبولة عمر بن حنظلة.
ُ
قا ف بحث األصو بعد نقل المقبولة وعبارة« :فإن قد جعلتمه علميك
حكما فإذا حك بحكمنا فل يقبله منه فإنما استخف بحك اهّٰلل وعلينما رد والمراد
علينا الراد على اهّٰلل :1وأمل السند فة بثس ب ألن عمر بن حنظلة من المعلري

اللين

لم يرد في حقهم قد ».4
وهذا عمدو عمما ذکمره فم مواضمع ممن ضمعف الروايمة کمما فم بحمث
 .1صراط النجاة (الطبع القدي ) ،ج ،12ص.73٠
 .2صراط النجاة (الطبع القدي ) ،ج ،3ص.33
 .7وسائل الشيعة  ،176 : 23الباب  11من أبواب صفات القاض  ،الحديث األو .
ُ
 .3دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.232
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المكاسب حيث قا « :نعم ،ربمل يستفلد ذل من مقبولة عمر بن حنظلة ،حيث ورد
ّ
فيهل« :والراد علينل الراد عل اهّٰلل» ،إال أنهل للمنلقشة في سندهل ال تصلح لةعتملد».1
ّ
وقد ّ
صر بعدوله ف بحمث القضماء حيمث قما « :ودعاوى أن ذكار الرجا
ّ
بلعتبلر أن الغللب في العللم بللقضلء هو الرجا  ،ما كاون قلضاي التحكايم رجاة
ّ
مفروض في السؤال في صحيحة الحلبي ،فة يدل عل التقييد ،وعلا الجملاة ذكار
الرج أو فرض في السؤال ال يدل عل االختصلص وال يمن عن األخل بلإلطةق في
ّ
مقبولة عمر بن حنظلة ،حيث ذكر فيهل« :ينظران إل من كلن منكم» إلاخ» ،فإنهال
ّ
تعم من كلن منهم بة فرق بين اللكر واألنث ال يمكن المسالعد عليهال ،ال لضاع
ّ
المقبولة سندا ،كمل بنينل علي سلبقل وعدلنل عن فيمل بعد ،حيث إن عمر بن حنظلة من

المعلري اللين لم ينق فيهم قد ».2
حديث األربعمئة

قمما

ُ
ف م بحممث األصممو « :ماان الرواياالت المسااتدل بهاال عل ا اعتباالر

االستصحلب رواية ]الصدوق

في[ الخصلل المعروفة بحديث األربعمئة عان أبيا

عن سعد بن عبداهّٰلل عن محمد بن عيس اليقطيني عن القلسم بن يحيا عان جاده
الحسن بن راشد عن أبي بصير عن محمد بن مسلم عن أباي عباداهّٰلل

حياث ورد

في  :من كلن عل يقين فش فليمض عل يقين فاإن الشا ال يانقض اليقاين .وفاي
نسخة أخرى .فإن اليقين ال يدف بللش  .1وفي السند القلسم بن يحي ولم يثبات لا
 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،3ص.133
ُ
 .2أسس القضاء والشهادات ،ص.15
 .7الخصا .352 : 2
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توويق .نعم ،مل ذكر العةمة من تضعيف  1غير معتمد فإن أخله من الكتلب المنساوب

إل الغضلئري (أحمد بن الحسين بن عبيداهّٰلل) 2ولم يثبت أن الكتلب ل ».1
حديث مناهي النبي

ّ
ّ
تعرض ف موارد متعمددة إلمى حمديث منماه النبم
ُ
ّ
عنها.4
مفصل وردت فيه مجموعة من األمور الت نهى النب
قا ف بحث المكاسب« :رواية الحسين بن زيد عن الصلدق

وهمو حمديث
عن آبلئ في

حديث المنلهي« :ونه عن التختم بخلتم صفر أو حديد ونه أن يانقش شايء مان

الحيوان عل الخلتم 5وفي مضلفل إل ضع سندهل.6»...
ّ
ّ
المتقد ( :وقلل رسول الل من ّ
صور صور كلف اهّٰلل
وقا « :وفي حديث المنلهي
يو القيلمة ان ينف فيهل وليس بنلف ) وربمل ينلقش فاي داللتهال بعاد اإلغمالض عان
سندهل.1»...

 .1الخلصة ،783 :الرق .1567
 .2رجا الغضائري ،86 :الرق .112
ُ
 .7دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،5ص.168
 .3راجع من ال يحضره الفقيه ،3 :باب ذکر من مناه النب

 ،الحديث .3368

 .5وسائل الشيعة :ج ،12الباب  33من أبواب ما يكتسب به ،الحديث .6
 .6إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.122
 .3إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.122
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توقيع إسحاق بن يعقوب

قا

ف بحث المكاسب وف عداد أدلمة القمائلين بواليمة الفقيمه« :منهال

التوقي المروي عن محمد بن محمد بن عصل عن محمد بن يعقوب عن إسحلق بن
يعقوب قلل :سثلت محمد بن عثملن العمر ي أن يوص لي كتلبل قد سثلت عن مسلئ
 :أمل مل سثلت عن أرشادك

أشكلت علي فورد التوقي بخ موالنل صلحب الزملن
اهّٰلل و ّوبت  .ا إل أن قلل :وأمل الحوادث الواقعة فلرجعوا فيهل إلا روا حاديثنل فاإنهم
حجتي عليكم وأنل حجة اهّٰلل .وأمل محمد بن عثملن العمري فرضي اهّٰلل عن وعان أبيا
من قب فإن وقتي وكتلب كتلبي.1

وهلا التوقي ضعي من جهة سنده بإسحلق بن يعقوب حيث إن مجهول».2
عهد مالك األشتر

قا

ُ
ف بحث األصو « :وأمل العهاد المعارو إلا مللا األشاتر  :اختار

للقضلء أفض رعيت  ،1فهو وإن كلن معتبرا من حيث السند حيث إن الشيخ

ذكار

ل طريقل معتبرا ،4وعد اإلشلر إل االختة في ماتن العهاد وأنا ياروي باللطريق

المعتبر العهد المعرو دلي عل عد الخة في متن ».5

 .1وسائل الشيعة  ،13٠ : 23الباب  11من أبواب صفات القاض  ،الحديث .3
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،3ص.21٠
 .7نهج البلغة :من کتاب له

کتبه لألشتر النخع رق (.)57

 .3الفهرست ،85 :الرق .113
ُ
 .5دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.323
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خطبة البيان

قا

ف جواب سؤا عن خطبة البيمان« :بلسام تعالل  :لام يثبات صاحة

نسبتهل لإلمل أمير المؤمنين

 ،واهّٰلل العللم».1

زيارة عاشوراء

کتب

رسالة ف ايارة عاشوراء نذکر مقاطع منها .قا « :إذا اشتهر خبر مال،

راو ،فوصا إلا
بمعن أن نق في مصلدر حديثية مختلفة وبثسنلد متنوعة أل كثر مان ٍ
ّ
حااد الشااهر فااإن ذلا موجااب لإلطمئناالن والووااوق بصاادور هاالا الحااديث عاان
 .م ه قا  :م بةغة اللفظ وسمو المعن في زيلر علشوراء ّ
مؤياد قاوي
المعصو
عل صدورهل من أه البيت
لموالنل األمل علي بن أبي طللاب

 ،وهلا األمر يتجل لنل في كتالب «نها البةغاة»
فللمعالني السالمية واالنساجل باين األلفالظ

يوجبلن االطمئنلن بصدور هلا الكة عن أمير المؤمنين علاي بان أباي طللاب

.

م وقا  :م مطلبقة المضلمين الوارد فاي زيالر علشاوراء للمةكالت واألدلاة العلماة
الملكور في الكتلب والسنة القطعيين .وهالا بنفسا دليا آخار علا صاحة زيالر
علشوراء .2»...

 .1صراط النجاة (الطبع القدي ) ،ج ،3السؤا .253
 .2ايارة عاشوراء فوق الشبهات (الطبع القدي ) ،ص.33

الفصل السادس :الطرق
ّ
تعرض الميراا التبرييي إلمى مما يتعلمق بطمرق األصمحاب إلمى الكتمب
والروايات جمعناه تحت عناوين تسعة:
طرق الصدوق

قا الميراا

في الفقيه

أن طرق الصدوق ف مشيخة الفقيمه نماظرة إلمى روايمات

الفقيه دون باق کتبه بخل طرق الشيخ ف الفهرست.
قا ف بحث الطهارة بعد نقل ما ف الخصما  :قما عبمدالرحمن بمن أبم
عبداهّٰلل قا ل أبو عبداهّٰلل  :اغتسل ف ليلة أربعة وعشرين وما علي أن تعممل
ّ
ف الليلتين جميعاّ .1
وربما يدعى بمثن (قما ) ممن کملم حريمي وأنمه يمروي عمن
عبدالرحمن بن أب عبدالله أنه قا له أبو عبمداهّٰلل
الصدوق

 ،...وقمد يحتممل کونمه ممن

ومعه ال تكون الرواية معتبمرة سمندا« :ودعاوى أن الصادوق ذكار فاي

مشيخة الفقي أسلنيده وسنده إل عبدالرحمن بان أباي عباداهّٰلل البصاري صاحيح ال
 .1الخصا  ،5٠8 :باب السبعة عشر ،الحديث .1
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يمكن المسلعد عليهل فإن الملكور في مشيخة الفقي سنده إل الرجالل الالين أورد
فيهل الحديث عنهم ال كتب األخرى فة يمكن إحراز أن رواية الخصالل بللساند الالي

ذكره في مشيخة الفقي ».1
وقا ف بحث الصملة بعمد نقمل روايمة« :أوردهال فاي الوسالئ نالقة عان
الصدوق

في الخصلل عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عان

داود بن سرحلن.
ومن الظلهر أن مل ذكر الصدوق من أسلنيده إل روا بدأ الحديث بثسملئهم في
ّ
الفقي ال يعتبر إال بلإلضلفة إل روايلت الفقي ال حت بلإلضلفة إل تل الروا في كتب
األخرى وال يدرى أن صلحب الوسلئ

ألي جهة لم يلكر في المقل سند الصدوق

إل أحمد بن محمد م كون المروي عن من كتلب الخصلل ال الفقي ».2
وتعممرض إلممى حمما طممرق الصممدوق مممن الصممحة والضممعف ف م
موارد مثل:
طريقه إلى الكتاب المشترك بين محمد بن حمران النهمدي وجميمل طريمق
واحد وهو صحيح 1وطريقه إلى األعمش مجهو  4وطريقه إلمى جميمل بمن دراج
صحيح على ما ف مشيخة الفقيه 5وطريقه إلى حمران بن أعين مجهو
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.335
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.26٠
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.131
 .3إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،2ص.6
 .5تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.136
 .6تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.135
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إلى محمد بن مسل ضعيف 1ف طريقه إليه عل بن أحمد بمن عبمداهّٰلل عمن أبيمه
ّ
ول يثبت توهيقهما 2وطريقه إلى يونس بن يعقوب لميس فيمه ممن ينماقش فيمه إال
الحك بن مسكين وهو من المعاريف الذين ل يمرد فميه قمد  .1وطريقمه إلمى
جميع کتب حريي ورواياته صحيح على ما ف الفهرست 4وطريقه إلى فضميل بمن
عثمان األعور صحيح کما ف مشيخة الفقيه.5
طريق الصدوق

قا الميراا

فيما يروي عن راويين

ف بحث الصلة بعد نقل خبر« :والتعبير بللخبر ألن ابان أباي

عمير يروي عن بعض أصحلبنل عن زرار  .وقد يقلل بضع مل رواه في الفقي عن زرار
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر

فإن الصدوق لم يرو سنده إل زرار ومحمد بن

مسلم معل ،وإنمل ذكر سنده إل ك منهمل منفردا وسنده إل زرار صحيح وإل محمد
بن مسلم ضعي

وفي أن روايت عنهمل عن اإلمل

ظلهره النق عنهمل بسانده إلا

ك منهمل فة مورد للمنلقشة في السند».6

 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.71٠
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،5ص.236
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.23
 .3تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص .73وانظر الفهرست ،118 :الرق .233
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص ،173وانظر مشيخة الفقيه .376 : 3
 .6تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.752
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فيما يقول« :روي عن»

طريق الصدوق

قا الميراا ف بحث الصوم« :والمنلقشة في سند مال رواه فاي الفقيا عان
محمد بن إسملعي بن بزي بثنهل مرسلة حيث ّ
عبر الصدوق بقول  :روي عان محماد
ال بقول  :روى محمد بن إسملعي بن

بن إسملعي بن بزي  ،عن أبي جعفر الثلني
ّ
بزي  ،عن أبي جعفر الثلني غير صحيحة فإن مل يلكره في المشيخة من طريق إلي
ّ
يعم كة النقلين كمل استشهدنل بلل في الطبقلت عند ّ
التعرض لروايلت الفقي ».1
طرق الشيخ

قا الميراا

في الفهرست والتهذيبين

بثن طرق الشيخ الطوس

ّ
فم الفهرسمت تعم ّ کمل کتبمه،

وطرقه ف مشيخة التهذيب يختص بنفس الكتاب .قا ف بحث الصلة بعد نقل
صحيحة ارارة عن أب جعفر

قا  :قا وقت الجمعة ساعة تيو الشمس إلمى
قا  :ال يسث اهّٰلل عبد فيهما خيمرا

أن تمض ساعة تحافظ عليها فإن رسو اهّٰلل
ّ
إال أعطاه اهّٰلل« :2التعبير بللصحيحة م كون رواية الشيخ الرواية في المصبل ألنا

ذكر في الفهرست 1لجمي روايلت حريز وكتب طريقل صحيحل يدخ فاي روايلتا مال
روى عن في غير التهليبين .نعم ،مل ذكره في مشيخة التهليب عن اإلسانلد ال يساتفلد
ّ
منهل إال طريق إل نفس الكتب التي بدأ السند عند نق الرواية بلسم أصحلبهل».4
 .1تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص.133
 .2وسائل الشيعة  ،72٠ : 3الباب  8من أبواب صلة الجمعة وآدابها ،الحديث .13
 .7الفهرست ،118 :الرق .233
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.53
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وقا بثن بدء السند ف خصوص کتاب التهذيب براو ظاهر ف أخذ الروايمة
عن کتابه .قا ف بحث الطهارة« :وأمل مل نقا الشايخ

فاي الخاة والمحقاق

والعةمة والشهيد 1من رواية العيص فقد يقلل إن الظلهر أخل الشيخ

إيلهل من كتلب

العيص وقد قلل في الفهرست :العيص بن القلسم ل كتلب أخبرنل ابن أبي الجيد عان
ابن الوليد عن الصفلر والحسن بن متي عن إبراهيم بان هلشام عان ابان أباي عميار
وصفوان عن  .2فتكون الرواية معتبر سندا وال ّ
يضر إضملرهل حيث يبعد أن يسثل مثا
العيص غير اإلمل

ويودع في كتلب ومدلولهل نجلسة غسللة المتنجس باللبول أو

قلر غيره حيث ذكرنل أن ذل مقتض األمر بغس مةقيهل.
ولكن للمنلقشة في سندهل مجلال واسعل حيث إن ذكر

الحديث في الخاة

وبدأه بللعيص ال يدل عل أخله من كتلب  .نعم ،يكون بدء الحاديث بلسام شاخص
كلشفل في التهليب عن أخله من كتلب حيث ذكر

أن بدأ الحديث فيهمل بلسم مان

أخله من كتلب  ،ولع هله الرواية أخلهل من شخص آخار ياروي عان العايص باثن
وجدهل في كتلب نلقة عن العيص وعل ذلا فاة يمكان االعتمالد عليهال لقصاور

سندهل».1
وقا ف بحث المكاسب« :و أمل أص الحكم فإن روى الشيخ
عن حملد بن عيس عن أبي عبداهّٰلل

أن أميار الماؤمنين

فاي نهليتا

أتا بعباد ذماي قاد

أسلم ،فقلل :اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ومن ال صلحب  ،وال تقروه عناده.4
 .1الخل  ،133 : 1المسثلة  ،175والمعتبر  ،3٠ : 1ومنتهى المطلب  ،132 : 1والذکرى .83 : 1
 .2الفهرست ،137 :الرق .533
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.331
 .3النهاية ،733 :باب جامع ف القضايا واألحكام ،الحديث .2
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فيقلل ظلهر هله الرواية عد سلطلن للكلفر عل إقرار المسلم في ملك .
ّ
وفي أن ال بد في المسثلة من االعتملد عل وج آخر ،فإن هله الرواياة لضاع
سندهل بللرف ال يمكن االعتملد عليهل.
ال يقلل :سند الشيخ ال حملد ملكور في المشيخة ،وليس في ضع  .فإن يقلل:
لم يحرز أن الشيخ رواهل في النهلية عن كتلب حملد ،ومةحظة المشيخة تنف فيمل إذا
أحرز أن روايت عن كتلب  ،واإلحراز بلإلضلفة إل روايلت التهليب واالستبصالر فقا ،
للكره في أول التهليب ببدء الرواية بلسم صلحب الكتلب اللي يروى عن  ،وبدؤه
ا في التهليب بمحمد بن يحي مرفوعل عن حملد ا قرينة عل عد أخله الرواية مان
ّ
كتلب حملد وإال لكلن المنلسب بدء السند ب ال بمحمد بن يحي ».1
وقا ف بحث الصلة« :ودعوى صحة طريق الشيخ إل كتلب هشل بن سللم
عل مل يستفلد من الفهرست 2ال يمكن المسلعد عليهل فإن لم يثبت أن الرواياة التاي
يرويهل الشيخ في غير التهليبين ببدئهل بلسم الراوي مثخوذ من كتالب ذلا الاراوي

ولعل روى هله الرواية من كتب غير هشل بن سللم عن سلئر الروا قبل ».1
وتعرض إلى حا طرق الشيخ من الصحة والضعف ف موارد مثل:
طريقه إلى حماد ف المشيخة ال ضعف فيه 4وطريقه إلى عل بن حسن بمن
فضا معتبر ،حيث إن عل بن محمد بمن اليبيمر ممن المعماريف 5وطريقمه إلمى
 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،2ص.163
 .2الفهرست ،253 :الرق .382
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.1٠5
 .3إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،2ص.168
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.255
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محمد بن الحسين معتبر 1وطريقه إلى کتب الحسن بن محبوب ورواياته صمحيح
على ما ذکره ف الفهرست 2وطرقه إلى کتب محمد بن الحسمن ورواياتمه أسمانيد
هلهة منها جماعة عن أب جعفر بن بابويه عنه 1وطريقمه إلمى کتماب معاويمة بمن
حكي ضعيف 4وطريقه إلى جميع روايات حريي وکتبه معتبر 5وطريقه إلى النوفل
ّ
ضعيف 6وطريقه إلى سهل بن اياد معتبمر إال أن السمهل ضمعيف 1وطريقمه إلمى
کتب وروايات محمد بن عيسى اليقطين صحيح کما ف الفهرست 8وطريقه إلى
أب محمد هارون بن موسى التلعكبري وإلى بريد بن معاويمة مجهمو  9وطريقمه
إلى محمد بن عبداهّٰلل بن جعفر صحيح 11وطريقه إلى محمد بمن أحممد بمن داود
القم صحيح.11

 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.253
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص ،72٠الفهرست ،36:الرق .162
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.777
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.33
 .5تنقيح مبان العروة (اليکاة والخمس) ،ص ،138تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج.333 ،3
 .6تنقيح مبان األحكام ،ج ،3ص.138
 .3تنقيح مبان األحكام ،ج ،7ص.238
 .8تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص ،73وانظر الفهرست ،216:الرق .611
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.333
 .1٠تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،3ص.1٠5
 .11تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.253
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طريق الشيخ

إلى كتب علي بن الحسن بن فضال

يممرى الميممراا طريممق الشمميخ إلممى کتممب علمم بممن الحسممن بممن
فضا صحيحا.
قا ف بحث الطهارة بعد نقل رواية« :رواهل الشيخ

بسانده عان علاي بان

الحسن بن فضلل وسنده إلي أحمد بن عبدون المعبار عنا بثحماد بان عبدالواحاد
المعرو بلبن الحلشر عن علي بن محمد بن الزبير القرشي ولم يلكر لعلي بن محمد
في التهليبين عان كتاب

بن الزبير توويق ،وعلي تصبح الروايلت التي ذكرهل الشيخ
ّ
علي بن الحسن بن فضلل ضعيفة إال مل ذكر في روايت عن سندا آخر كبعض مال روى
فيهمل عنا ولكان بنينال علا عاد صاحة المنلقشاة فاي تلا الروايالت مان هاله
الجهة لوجهين:
األول أن علي بن محمد بن الزبير مان المعالري
معروفيتهم كي

الالين ال ماورد للتثما فاي

وهو أحد الرجلين الللين أخل كتب علاي بان الحسان بان فضالل

عنهمل ويكفي في ذل مل ذكره النجلشي من أن رأيت جملعة من شايوخنل يالكرون
أن الكتلب المنسوب إل علاي بان الحسان بان فضالل المعارو بكتالب أصافيلء
أميرالمؤمنين ويقولون أن موضوع علي ال أص ل واهّٰلل أعلم .قللوا هلا الكتلب الصق
روايت إل أبي العبلس بن عقد وابن الزبير ولم نر أحدا ممن روى عن هلين الرجلين
يقول قرأت عل الشيخ غير أن يضل إل ك من الرجلين بلإلجالز حساب .1وعلا
الجملة عد حكلية قد في علي بن محمد بن الزبير م معروفيت عناد جميا أها
الحديث أن أحد الرجلين المثخوذ منهمل كتب بني فضلل كل ٍ في اعتبلره.
الثلني أن النجلشي م أخله كتب علي بن الحسن برواية أحمد بن عبدون عان
 .1رجا النجاش  ،233 :الرق .636
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علي بن محمد بن الزبير بللسملع لقراء بعضهل وقراءت بعضهل األخرى كمل ذكار فاي
ترجمة علي بن الحسن قد ذكر أن أخلهل من األخيرين عن طريق شيخ محماد بان
جعفر (المعرو بللمؤدب أو النحوي) عن أحمد بن محماد بان ساعيد يعناي ابان
عقد عن علي بن الحسن بن فضلل ،1فيكون هلا الطريق أيضل إل مل رواه الشيخ
عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير من كتاب علاي بان الحسان بان
فضلل ألن اللي أخله النجلشي في األخيرين عن طريق محمد بن جعفر عن أحماد
بن سعيد بن عقد هي التي كلن قد أخلهل من قب عن أحمد بن عبدون عن علي بن

محمد بن الزبير والمفروض أن الشيخ أيضل كلن آخلا ذل الكتلب بهلا الطريق».2
وأما ما ف مواضع من بحث المكاسب من کون الطريمق ضمعيفا بعلم بمن
محمد بن اليبير حيث قا  :وطريق الشيخ إل علي بن حسان بان فضالل ضاعي

بعلي بن محمد بن الزبير 1فقد عد عنه إلى ما نقلنا.
طريق الشيخ

قا

إلى محمد بن أحمد بن داود

ف بحث الصلة بعد نقل توقيع« :وأمل المنلقشة في سند التوقيا باثن

الشيخ رواهل بإسنلده عن محمد بن أحمد بن داود وسنده إلي غير معلو فة وج لهل
ّ
كمل أشرنل أوال ،فإن الشيخ وإن لم يلكر سنده إلي في المشيخة من التهليب إال أن
ذكر سنده إلي في الفهرست 4والسند إلي صحيح .وقلل األردبيلي  :وسند الشيخ إل
 .1رجا النجاش  ،233 :الرق .636
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.13٠
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،2ص.236
 .3الفهرست ،211 :الرق .6٠7
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محمد بن أحمد بن داود صحيح في المشيخة والفهرست 1ما أنا

لام يالكر فاي

المشيخة سنده إلي .
وقد يقلل إن محمد بن أحمد بن داود القمي راوي كتالب أبيا أحماد بان داود
القمي وذكر الشيخ في المشيخة أن مل يروي :عن أحمد بن داود القمي فقد أخبرني ب
الشيخ أبو عبداهّٰلل محمد بن محمد بن النعملن والحسين بن عبيداهّٰلل عن أبي الحسن
محمد بن أحمد بن داود عن أبي  .2فيعلم من ذكر هلا الطريق إلا كتاب أحماد بان
داود أن من يروي عن محمد بن أحمد بان داود هاو المفياد

واآلخار الغضالئري،

فيكون السند إل محمد بن أحمد متحدا م مل يروي هو عن أبي  .وعل الجملة أنا
لو لم يكن الملكور في الفهرست لكلن المحتم أن من ذكار فاي المشايخة وسالئ
الشيخ

عند مل ينقل محمد بن أحمد عن كتب أبي ال مطلقل والوسلئ إلا كتالب

نفس االبن غير من ذكر ألن ال بعاد فاي أن ينقا مان كتالب أبيا رواياة لام يالكرهل

في كتب ».1
طرق ابن إدريس

إلى جامع البزنطي وغيره

روى ابن إدريس الحلم

فم مسمتطرفات السمرائر روايمات عمن جمامع

البينط ومسائل عل بن جعفر وغيرها من الكتب وقد وقع الكلم ف اعتبارها.
قا الميراا ف بحث الطهارة بعد نقل روايمة رواهما ابمن إدريمس عمن
البينط « :ال يمكن االعتملد عليهل ألن ابن إدريس رواهل عن نوادر البزنطاي وطريقا
 .1جامع الرواة .512 : 2
 .2تهذيب األحكام  ،38 : 1٠المشيخة.
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.253
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إل كتلب غير معرو لنل ولم يلكر هو طريق إلي ».1
وقا ف بحث الصلة بعد نقل رواية کذل « :قاد ينالقش فاي الرواياة بعاد
معلومية سند ابن إدريس إل جلم البزنطي وأجيب بثن ابان إدرياس حياث ال يارى
اعتبلر خبر الواحد ولم يكن يعم ب فنقل كتلبل يدل عل أن وص إلي بللتواتر أو بخبر
واحد محفو بللقرينة ...ا إل أن قلل ا :ولكن ال يخف مل في فإن لو كلن عد عم
ابن إدريس بخبر الواحد دلية عل وصول جلم البزنطي إليا باللتواتر أو المحفاو
بللقرينة القطعية لكلن جمي الروايلت التي تنقلهل عن جلمع معتبر ألن ال ينقا فاي
ّ
المستطرفلت الخبر الواحد اللي ال قرينة قطعية علا اعتبالره ألنا ال يعما باللخبر
الواحد المجرد والحلص إذا لم يثبت لنل أن مال ينقا فاي المساتطرفلت عان جالم
البزنطي أو غيره قد وص إلي بطريق معتبر عندنل فة تخرج تل الروايلت عن الخلا

ضع ».2

في السند ولو لم يكن في الروا لصلحب الكتلب عن اإلمل
1
وقا ف بحث الصومّ « :أمل مكلتبة علي بن مهزيلر المروية فاي آخار السارائر

ّ
عن كتلب المسلئ مضلفل إل إرسللهل حيث إن سند ابان إدرياس إلا الكتالب غيار
ّ
ّ
معلو ال تدل عل نفي الفدية عن المرضعة إال بلإلطةق المقلمي ا يعني السكوت في
مقل البيلن ا والصحيحة بيلن لوجوب الفدية عليهل وعلا الحلما مطلقال كوجاوب

القضلء عليهمل».4
وقا « :و يستدل على اعتبار اإلتيان بالنافلة ركعتين ركعتين بما رواه ابن إدريس
في آخر السرائر نقال من كتراب حريرز برن عباداهّٰلل ،عرن أبري بصرير ،قرال :قرال أبرو
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.85
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.233
 .7السرائر .587 : 7
 .3تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص.138
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جعفر

 :...وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسرليم .1وداللتهرا علرى اعتبرار

الفصل تامة ،وإنما الكالم في أن سند ابن إدريس إلى كتاب حريز غير مذكور فتكرون

الرواية مرفوعة».2
وقا « :و ما رواه في آخر السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبروب عرن
عبداهّٰلل بن سنان عن أبي عبداهّٰلل

قال :إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن

رأيته قبل ذلك فأتم صالتك ،فإذا انصرفت فاغسله ،قال :وإن كنت رأيته قبل أن تصلي
فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صالتك فانصرف فاغسله وأعد صالتك 1وهذه أيضا

م المناقشة في سندها لجهالة طريق ابن إدريس إلى كتاب المشيخة».4
وقا ف بحث الصلة« :وال يمكن االعتماد على ذلك؛ ألن سند ابرن إدريرس

إلى كتاب حريز غير معلوم ،بل لم ينقل أرباب مشايخ الحدي الرواية من حريز».5
وقا « :و لكن ال يخفى أن سند ابن إدريس كما ذكرنا إلى كتاب حريز الذي كان
نسخا غير ظاهر عندنا وسند الفقيه إلى زرارة ويروي عنه حريز معلوم كما في مشريخة

الفقيه فيشكل االلتزام بثبوت رواية زرارة على النحو الذي رواها في آخر السرائر».6
وقا « :وفي الحدائق ذكرر عرن المردارك اسرتحباب سرجود الرتالوة فري غيرر
المواض األرب مقطوع به في كالم األصحاب مدعى عليه اإلجماع ولرم أقرف علرى
 .1السرائر .585 : 7
 .2تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،1ص.36
 .7السرائر .532 : 7
 .3تنقيح مباني العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.2٠
 .5تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،5ص.738
 .6تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،7ص 763وانظر السرائر .585 : 7
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نص يعتد به ،ثم قال :إن أراد ما كان صحيح السند باصطالحه فالخبر الذي في نروادر
البزنطي صحيح السند حي رواه عن العالء عن محمد بن مسلم فإن الثالثة ثقرات،
ثم قال :العذر من صاح المدارك معلوم حي إن نظره مقصور على أخبرار الكتر
األربعة وعدم الفحص عن غيرها م أنه متى ظن في خبر ظاهره الوجوب أو التحريم

بضعف السند حمله على االستحباب أو الكراهة.1
أقول :ما ذكر صاح الحدائق من االيراد على صاح المدارك غير صحيح فإن
سند ابن ادريس إلى كتاب نوادر البزنطي غير معلوم وكون الثالثة من الثقات ال يفيرد
شيئا والشيخ وإن رواها في التهذي إال أن الذيل فيما رواه غير موجود ،وأيضرا عردم
الحكم باالستحباب بالعنوان األولي ال ينافي الحكم بترت الثواب على موافقرة ذلرك

الخبر عمال باألخبار المعروفة الدالة على التسامح في أدلة السنن».2
نع  ،قا باعتبار طريقه إلى کتاب محمد بن علم بمن محبموب فم بحمث
الطهارة« :وأمل رواية محمد بن مسلم فهي وإن كلنت تلمة سندا فإن ابن إدريس رواهل

عن كتلب محمد بن علي بن محبوب التي كلن عنده بشهلد خط ».1
وقا « :وأمل المنلقشة في سندهل بللقط فهو غير صحيح ألن ناوادر محماد بان
علي بن محبوب كلن عند ابن إدريس بخ الشيخ

فيروي عان الشايخ

وطرياق

الشيخ إل نوادره وغيره معرو ملكور ،والعمد أن في السند محمد بن عمر بن يزيد

الراوي لكتلب محمد بن علافر كمل ال يخف ».4
 .1الحدائق الناضرة .771 : 8
 .2تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،3ص.132
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص 156وانظر السرائر .613 : 7
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.263
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طرق المحقق والشهيد

إلى كتاب عيص وغيره

أشار الميراا إلى حا طرق المحقق والشهيد

إلى بعض الكتب.

قا ف بحث الطهارة« :و قد يستظهر تنجس الثوب بللمالء المتانجس باللبول
وإن غسل بللملء مطهره بة حلجة إل التعدد من مضامر العايص بان القلسام التاي
رواهل الشهيد في اللكرى أو غيره قلل :سثلت عن رج أصلبت قطار مان طشات فيا
وضوء؟ فقلل :إن كلن من بول أو قلر فيغس مل أصلب  ،1بدعوى أن اإلضاملر ال يضار
حيث ليس من شثن العيص السؤال من غير اإلمل المعصو

 ،كمل أن قول الشهيد

أو المحقق روى العيص أو مل هو بمعنله إن إخبلر حسي عن العيص ،وحيث لم يكن
الشهيد أو المحقق معلصرا للعيص فة منلص من أن يراد أن وجدهل في كتلب قطعي
االنتسلب إل العيص ،وبمل أن الشهيد أو المحقق وقة عدل يعتمد عل نقل  .وفي مال
ال يخف ؛ فإن غليت أن وص إل الشهيد أو المحقق كتالب العايص بطرياق فيكاون
لهمل إلي طريق كمل أن للشيخ

والصدوق إل الكتب طريق ،ونقلهمل عن صالحب

الكتلب ال يدل عل اعتبلر طريقهمل إلا ذلا الكتالب فاة يزياد نقا المحقاق أو

الشهيد عن نقلهمل وهلا ظلهر ،والعجب صدور هلا الكة عن القلئ الخبير».2
وقا ف بحث الصلة« :نعم ،ربما يستظهر عدم جواز الرجوع عرن سرورة قررأ
نصفها مما رواه الشهيد في الذكرى من كتاب البزنطي ،عن أبري العبرا ،،عرن أبري
ُ
عبداهّٰلل في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ،قال :يرج إلى التري يريرد
وإن بلغ النصف .3ووجه االستظهار أن ما في الجرواب مرن تجرويز الرجروع وإن بلرغ
 .1الذکري .83 : 1
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.135
 .7الذکرى .756 : 7
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نصف السورة التي قرأها يفيد أن بلوغ النصف أيضاً ال يمن عن الرجروع وأن بلوغره
حد لجوازه ولو كان جوازه ثابتا حتى بعد تجاوز النصف لم يناس ذكر بلوغ النصرف
بخصوصه بإن الوصلية الظاهرة في كون ما بعدها بيان للفرد الخفي من جواز الرجوع،
وفيه أن سند الشهيد إلى كتاب البزنطي غير مذكور ،بل قد يقال بعدم االسناد عن أبي
العبا ،الظاهر في البقباق النقل إلى أبي عبداهّٰلل

في بعض نسخ الذكرى أو أكثرها

فيحتمل كون المنقول قول نفس أبي العبا.1»،
وقا « :أض

ّ
ّ
المحقق إل كتلب أحمد بن ّ
محمد بن البزنطي
إل ذل أن سند

غير ملكور».2
طريق صاحب الوسائل والمجلسي

أشار الميراا

إلى كتاب علي بن جعفر

إلى طريق صاحب الوسائل إلى کتاب عل بن جعفر ف

بحث المكاسب حيث قا « :الثال  :ما رواه ابن إدريس في آخر السررائر نقرال عرن
كتاب الجام ألحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاح الرضا

 ،قال :سرألته

عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته؟ قال :أما من عارضيه فال بأ ،،وأما مرن
مقدمها فال ،3ولكن ظاهره عدم جواز األخذ من مقدم اللحية ،وهذا ال يمكن االلتزام
به ،وحمله على جواز حلق العارضين دون مقدم اللحية بال قرينة غير ممكن .واسرناد
ابن ادريس إلى جام البزنطي غير معروف لنا ،ولكن رواه أيضا علري برن جعفرر فري
كتابه ،وقد ذكرنا أن طريق صاح

الوسائل إلرى كتابره ينتهري إلرى الشريخ

 .1تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،7ص.281
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.227
 .7السرائر .533 : 7

وسرند
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الشيخ إلى الكتاب المزبور صحيح».1
وأشار

إلى طريق المجلس

في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه

إليه ف بحث الحج حيث قما « :قرد ورد
على ما رواه في التهذي  ،قال :سرألته عرن

رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بالده وواق النسراء كيرف يصرن ؟ قرال :يبعر
بهدي إن كان تركه في حج ،بع به في حج ،وإن كان تركه في عمرة بع به في عمرته،
ووكل من يطوف عنه ما تركه في طوافه .2وفيما رواه في قرب االسناد بدنرة ،بردل مرن
الهدي ،3وكذا في البحار ،4ولكن في طريق الحميري في قررب االسرناد عباداهّٰلل برن

الحسن وطريق المجلسي الى كتاب علي بن جعفر نفس طريق الشيخ».5

 .1إرشاد الطالب في شرح المكاسب ،ج ،1ص.237
 .2مسائل عل بن جعفر ،1٠6 :الحديث  ،3التهذيب  ،128 : 5الحديث .321
 .7قرب اإلسناد،233 :الحديث .36
 .3بحار األنوار  ،25٠ : 1٠الحديث .1
 .5تنقيح مبان العروة (الحج) ،ج ،7ص.33

الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة
ّ
تعرض الميراا التبريميي إلمى مما يتعلمق بحما المرواة ممن جهمة تمييمي
ّ
المشترکين منه ومن جهة اتحاده ف الواقع ومن جهة طبقمته وإمكمان روايمة
بعضه عن بعض أو عن إمام ّ
معين فنذکر لكل جهة موارد:
األحول الراوي عن عثمان بن عيسى
قا ف بحث الحج بعد نقمل روايمة« :الرواياة المشالر إليهال رواهال الكليناي
والشيخ

 ،أمل الشيخ ففي موضعين مان بالب الزيالدات فاي فقا الحا  ...وفاي

الموض الثلني فقد روى بإسنلده عن محمد بن الحسين عان جعفار بان بشاير عان
األحول عن عثملن بن عيس عن أبي الحسن

...

نعم ،في السند منلقشة أخرى وهي أن األحول الراوي عن عثملن بن عيس عان
أبي الحسن

يبعد كون محمد بن النعملن المعرو بلألحول ،فإن يروي عن البلقر

والصلدق وبعض أصحلبهم
وموس بن جعفر

وروايت عن عثملن بن عيس اللي يروي عن الرضل

لم توجد في مورد ،خصوصل الاوارد فاي الساند فاي الموضا

األول ،وفي رواية الكليني هو جعفر األحول ومل قي من أن الظلهر سقوط لفظة «أبي»
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وكلن األص أبي جعفر األحول وأبي جعفر كنياة لمحماد بان النعمالن األول ،ولعلا
للل أضل في الوسلئ اللفظة فرواهل عن الشيخ بإسنلده عن أبي جعفر األحول عن
عثملن بن عيس ال يمكن المسلعد علي  ،فإن من المحتم سقوط لفظة« :جعفار»،

في الموض الثلني م كون جعفر األحول شخص آخر مجهول أو مهم ».1
عمار بن مروان الراوي عن أبي بصير

ّ
قا ف بحث الحج« :ومرسلة الصدوق في الفقي قلل :قلل الصلدق  :وقت
رسول اهّٰلل أله العراق العقيق ،و ّأول المسلخ ،ووسط غمر  ،وآخره ذات عرق ،و ّأول
أفض  ،2ولكن ينلقش في المرسلة بضع

السند بلإلرسلل ،وفي المصححة بلشاتراك

عملر بن مروان الراوي عن أبي بصير بين اليشكري الثقة والكلبي الالي لام يثبات لا
ّ
توويق ،ولكن المرسلة صللحة للتثييد ،ورواية أبي بصير معتبر  ،ألنا لام يثبات تعادد
ّ
عملر بن مروان ،وعل تقديره ،فلإلطةق منصر إل اليشكري ألنا صالحب كتالب
ّ
فإن ّإمل لةتحلد أو ندر روايلت ».1
دون اآلخر ،وللا لم يتعرض ل بعض الرجلليين
وقا ف بحث اإلجارة« :لكن ال يخف أن المستند في عد جواز أخل األجار
عل القضلء رواية عملر بن مروان المروية في البلب  ٥من أبواب مل يكتسب با قالل:
ّ
قلل أبو عبداهّٰلل  :ك شيء غ من اإلمل فهو سحت والسحت أنواع كثير  :منهل مل
أصيب من أعملل الوال الظلمة ،ومنهل أجور القضل وأجاور الفاواجر وومان الخمار
والنبيل المسكر والربل بعد البينة ،فثمل الرشل يل عملر في األحكل فإن ذل الكفار بالهّٰلل
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.253
 .2من ال يحضره الفقيه  ،7٠3 : 2الحديث .2526
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.3٠

ّ
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العظيم وبرسول

 .1وعملر بن مروان هو الكلبي بقرينة رواية الحسن بان محباوب

عن أبي أيوب الخزاز .والكلبي لم يحرز ل توويق ومجرد اتحلده م اليشكري الثقاة ال

يكفي في االعتملد عليهل».2
محمد بن سماعة الراوي عن محمد بن حمران
قا ف بحث الطهارة بعد نقل رواية« :والرواية في سندهل ضع

فاإن الظالهر

أن الراوي عن محمد بن حمران هو محمد بن سملعة بن مهران ال محمد بن ساملعة
بن موس وابن سملعة بن مهران لم يثبت ل توويق ،والوج فاي الظهاور مةحظاة مال
روي من بعض الروايلت عن البزنطي عن محمد بن سملعة بان مهاران فاإن مقتضا
التعيين فيهل وبوت رواية البزنطي عن  ،ولم يثبت وال في مورد واحد رواية عن محمد بن
سملعة بن موس وإن كلن هلا معروفل لكون صلحب كتلب يروي عن ال لمجرد وولقت
ليقلل بثن مجرد الوولقة ال يوجب المعروفية في الطبقة .وأمل محمد بن حمران فهو إمال
محمد بن حمران بن أعين أو محمد بان حماران النهادي ،واألول موواق كمال ذكاره
النجلشي والشيخ في رجلل  1بخة الثلني وال يبعد اتحلدهمل وإن عبر عن الشيخ في
الفهرست بمحمد بن حمران بن أعين ،والنجلشي بمحمد بن حمران النهدي ،فإن من
البعيد أن ال يتعرض النجلشي لمحمد بن حمران بن أعين ما كونا صالحب كتالب
تعرض ل الشيخ في فهرست اللي كلن في متنلول يد النجلشي عند تثليف رجلل وذكار
الشيخ

كة من محمد بن حمران بن أعين ومحمد بن حمران النهدي في رجلل في

 .1وسائل الشيعة  ،35 : 13الحديث .12
 .2تنقيح مبان العروة (اإلجارة) ،ص.133
 .7رجا النجاش  ،753 :الرق  ،365رجا الطوس  ،717 :الرق .3651
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أصحلب الصلدق

 1ال يقتضي تعددهمل فإن قد يتفق للشايخ فاي رجللا التعارض

لشخص واحد مرتين عند عده أصحلب إمل واحد

كمال يظهار ذلا لمان تتبا

رجلل  .وعل ك تقدير فللسند في الرواية ال يخلو عن الضع ».2
محمد بن حفص الراوي عن منصور بن حازم
ّ
قا ف بحث المكاسب بعد نقل رواية« :و لكان الرواياة ضاعيفة ساندا ،الن
ّ
ّ
محمد بن حفص مجهول ،واحتملل كون ابن العمري اللي كلن وكي النلحية ،وكالن
األمر يدور علي  ،كمل هو ظلهر جلم ّ
الروا  ،وكلن من أصحلب العساكري بعياد
ّ
غليت ؛ ألن رواية إبراهيم بن هشل اللي لقي الرضل وأدرك الجواد عن وروايتا
ّ
عن منصور اللي من أصحلب الصلدق ال يمكن علد م أن في كون منصور هاو
منصور بن حلز أو منصور بن يونس تثمة ،وإن ال يبعد ذلا بلعتبالر كونا صالحب
الكتلب والمشهور من أصحلب أبي عبداهّٰلل

».1

وقا ف بحث القضاء کذل « :أقول :الرواية ضعيفة سرندا ،فرإن محمرد برن
حفص الراوي عن منصور بن حازم مجهول ،وال يمكن أن يكون وكيل الناحية».

4

علي بن حسان الراوي عن علي بن عطية
قا ف بحث الصلة بعد نقل رواية« :ونوقش في السند باثن ساند الصادوق
 .1رجا الطوس  ،281 :الرق .3٠53
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.661
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،6ص.733
ُ
 .3أسس القضاء والشهادة ،ص.752

ّ
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عل مل ذكر في مشيخة الفقي  :ومل كلن في عن علي بن عطية فقد رويتا عان أباي
عن سعد بن عبداهّٰلل عن أحمد بن محمد بن عيس عن علي بن حسلن عن علي بان
عطية ،1مردد بين الهلشمي الضعي

وبين الواسطي الثقة .نعم ،نفس علي بان عطياة

وقة كثخوي الحسن ومحمد وقد ووقهم النجلشي 2وغيره ،ولكن المنلقشة ضعيفة ،فإن
علي بن حسلن الهلشمي لم يثبت روايت عن غيار عما عبادالرحمن بان كثيار ،روى
الكشي عن العيلشي ،قلل :سثلت علي بن الحسن بن علي بن فضالل عان علاي بان
حسلن؟ قلل :عن أيهمل سثلت؟ أمل الواسطي فهو وقة ،وأمل اللي عنادنل ا يشاير إلا
علي بن حسلن الهلشمي ا ياروي عان عما عبادالرحمن بان كثيار ،فهاو كالاب.1

والحلص ال مجلل للمنلقشة في سندهل».4
علي الراوي عن أبي بصير

قا

ف بحث النكا بعد نقل رواية رواها الشيخ بإسناده عن الحسين

بن سعيد عن عل عن أب بصير قما  :سمثلت أبما عبمداهّٰلل

« :...نعام ،الرواياة

ّ
فإن الراوي عن أبي بصير علي بن أبي حمز البطلئني الضعي ».5
ضعيفة سندا،

 .1من ال يحضره الفقيه .332 : 3
 .2رجا النجاش  ،36 :الرق .37
 .7اختيار معرفة الرجا  ،338 : 2الرق .851
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.133
 .5تنقيح مبان العروة (النكا ) ]مخطوط[ ،ذيل مسثلة  :26يجوا لمن يريد تيويج امرأة...
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محمد بن إسماعيل الراوي عن الفضل بن شاذان
قا ف بحث الحج ...« :صحيحة منصور بن حالز رواهال فاي الكالفي عان
محمد بن إسملعي عن الفض بن شلذان عن صفوان عن منصور بن حلز  ،1وروايلت
في الكلفي عن محمد بن إسملعي عن الفض بن شلذان كثير ومحمد بن إسملعي
هو البندقي النيشلبوري اللي يروي عن الكشي عان الفضا بان شالذان كاللكليني،
واحتملل كون محمد بن إسملعي بن بزي إلمكلن إدراك الكليني إيله أو كون روايلتا
ّ
عن مرفوعة ضعي جدا ،فإن لم يوجد رواية ابن بزي عن الفض بان شالذان ،وكالا
احتملل كون هو محمد بن إسملعي البرمكي صلحب الصومعة فإن متقد في الطبقة

عل الكليني».2
وقا ف بحث الصلة« :ويستدل عل ذلا بمعتبار زرار  ،قالل :قلات ألباي
جعفر مل يجزي من القول فاي الاركعتين األخيارتين؟ قالل :أن تقاول سابحلن اهّٰلل
ّ
والحمد هّٰلل وال إل إال اهّٰلل واهّٰلل أكبر وتكبر وترك  ...1والمنلقشة في السند بثن محمد بن
إسملعي هو النيشلبوري اللي يروي عن الفض بن شلذان ولام يثبات لا تووياق وال
يحتم أن يكون هو محمد بن إسملعي بن بزي اللي من أصحلب الرضل

 ،كمال

أن كون محمد بن إسملعي البرمكي المعرو بصلحب بعيد جدا ولكن ال يخف أن
كثر روايلت الكليني عن محمد بن إسملعي وعد وبوت قد في ولو بطريق ضعي

كل ٍ في وبوت وولقت ».4
 .1الكاف  ،321 : 3الحديث .2
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.37
 .7الكاف  ،713 : 7الحديث .2
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.763

ّ
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محمد بن الوليد الراوي عن يونس بن يعقوب
قا ف بحث اليکاة« :أمل بلإلضلفة إل إخراج الزكل بغير الدرهم والادينلر مان
العروض فقد يستدل عل جوازه بخبر يونس بن يعقوب عن عبداهّٰلل بن جعفر في قرب
اإلسنلد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ،قلل :قلت ألبي عبداهّٰلل

 :عيلل

المسلمين أعطيهم من الزكل فلشتري لهم منهل ويلبل وطعلمل وأرى أن ذل خير لهام؟
قلل :فقلل :ال بثس .1واللي ال يبعد اعتبلره سندا فإن محمد بن الوليد فاي الساند هاو

البجلي الخزاز بقرينة روايت عن يونس بن يعقوب».2
عبدالملك بن عتيبة الراوي عنه علي بن الحكم
قا ف بحث المكاسب ...« :رواية عبدالمل بن عتيبة رواهل الشيخ بإسانلده
،1

عن أحمد بن محمد بن عيس عن علي بن حكم عن  ،قلل :سثلت أبل الحسن
ّ ّ
وسند الشيخ إل أحمد بن محمد بن عيس وإن كلن في كة ال يسع المجلل إال أنا

معتبر ،ولكن عبدالمل بن عتيبة لم يووق فإن الهلشمي ال النخعي الثقة بقريناة رواياة

علي بن الحكم».4
أبو سعيد الراوي عنه أحمد بن محمد بن يحيى
قا ف بحث الحج بعد نقمل روايمة« :الرواياة المشالر إليهال رواهال الكليناي
 .1قرب اإلسناد ،33 :الحديث .153
 .2تنقيح مبان العروة (اليکاة والخمس) ،ص.33
 .7التهذيب  ،53 : 3الحديث .257
 .3إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،3ص.2٠٠
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والشيخ

 ،أمل الشيخ ففي موضعين من بلب الزيلدات في فقا الحا  ،وفاي األول

بإسنلده عن محمد بن أحمد بن يحي عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفار
األحول عن عثملن بن عيس  ،قلل :قلت ألبي الحسن الرضل

 :مل تقول في الرجا

يعطي الحجة فيدفعهل إل غيره ،قلل :ال بثس .1وهلا موافق لمل رواه الكليني عن عد
من أصحلبنل عن سه بن زيلد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر األحول عن عثملن بان
عيس  ،قلل :قلت ألبي الحسن الرضل

 ...2وفي الموض الثلني فقد روى بإسانلده

عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن األحول عن عثملن بن عيس عن أباي
الحسن  ،1وعل ذل فة مجلل للمنلقشة في سندهل بساه بان زيالد ،حياث إن
ّ
كلمة :أبي سعيد ،وإن كلنت كنية لسه بن ز يلد إال أن في الموض الثلني لم يق سه
في سندهل ،واحتملل كون أبي سعيد غير سه بن زيلد موهو عند من الحاظ بعاض
روايلت محمد بن أحمد بن يحي التي أوردهل الشيخ عن عن أبي ساعيد ،وسانده
في الموض الثلني إل محمد بن الحسين معتبر حيث يروي عن ابن أبي الجياد عان
محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفلر عن محمد بان الحساين
وابن أبي الجيد من مشليخ النجلشي ،ويظهر من كةما فاي بعاض المواضا تووياق

مشليخ وال أق من داللت عل أنهم ال يخلون عن حسن الظلهر».4

 .1التهذيب  ،313 : 5الحديث .1333
 .2الكاف  ،7٠3 : 3الحديث .2
 .7التهذيب ،362 : 5 :الحديث .16٠3
 .3تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.256

ّ
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محمد بن قيس الراوي عنه قاسم بن حميد
قا ف بحث الديات بعد نقل رواية« :و قد أورد الشهيد الثلني عل الرواية
ّ
ّ
بثن ّ
محمد بن قيس مشترك ،1ومدلولهل ال ينطبق عل القواعد ،ولكن ال يخف أن
سندا
ّ
ّ
محمد بن قيس هو البجلي وقة بقرينة أن الراوي عن علصم بن حميد ،والماروي عنا
أبو جعفر

ويروي قضليل علي

».2

وقا ف بحث الحدود« :وهي صحيحة ّ
محمد بن قيس عن أباي جعفار ،عان
ّ ّ ّ
ّ
في رج ّ
أي حاد هاو قالل :أمار أن
أقر عل نفس بحد ولم يسام
أمير المؤمنين
ّ
يجلد حت يكون هو اللي ينه عن نفس في الحد .1وقد عم بظلهرهل جملعة ،من
القلضي والشيخ ، 4ولكن نلقش فيهل في المسلل بضع السند ،5الشتراك ّ
محماد
ّ
بن قيس اللي يروي عن أبي جعفر بين أبي النصر األسدي الثقة وبين أبي أحماد
ّ
األسدي اللي لم يثبت ل توويق ،وفي مجم البرهلن في سندهل سه بن زيلد .6ولكن
ّ
المنلقشة ضعيفة ألن قضليل أمير المؤمنين نقلهل أبو النصر األسدي المكنا باثبي
عبداهّٰلل عن أبي جعفر ،وهله من قضليله  ،بقر ينة رواية علصم بن حميد عن ّ
محمد
بن قيس ،ورواهل الكليني عن عبدالرحمن بن ابي نجران ،عن علصم بطاريقين ساه

بن زيلد في أحدهمل ،والطريق اآلخر علي بن إبراهيم ،عن أبي  ،عن ابن أبي نجران».1
 .1الروضة البهية (شر اللمعة) .168 : 1٠
 .2تنقيح مبان األحكام (الديات) ،ج ،3ص.118
 .7وسائل الشيعة  ،25 : 28الباب  11من أبواب مقدمات الحدود ،الحديث .1
 .3النهاية ،3٠7-3٠2 :المهذب .523 : 2
 .5مسال االفهام .726 : 13
 .6مجمع الفائدة والبرهان .72 : 17
 .3تنقيح مبان األحكام (الحدود والتعييرات) ،ج ،2ص ،56الكاف  ،213 : 3الحديث .1
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بكر بن حبيب الراوي عنه منصور بن حازم
قا ف بحث الطهارة« :وال يستفلد من رواية بكر بن حبيب أزيد من ذلا ما
أنهل ضعيفة سندا ،حيث إن بكر بن حبيب اللي يروي عن البالقر والصالدق

لام

يثبت ل توويق ،ودعوى أن بكر بن محمد بن حبيب اللي ووقا الكشاي (النجلشاي)
وأسند إل جده كمل هو الحلل في غيره من بعض الروا كمل عن الشيخ األنصلري

1

ال يمكن المسلعد عليهل؛ فإن بكر بن حبيب اللي يروي عن منصور بان حالز عان
البلقر

غير بكر بن محمد بن حبيب اللي قي إن يروى عن الجواد

م أن لام

يثبت ل رواية وال توويق ودعوى أن الكشي أو النجلشي ووق وهم ،فراج ».2
الحسن الراوي عنه العباس بن معروف
ّ
قا ف بحث الديات« :و يدل أيضل عل ذلا مال رواه الشايخ بلسانلده عان

ّ
محمد بن أحمد بن يحي  ،عن العبلس بن معرو  ،عان الحسان ،عان محماد بان
ّ
يحي  ،عن غيلث ،عن جعفر ،عن أبي  ،عن علي  :أن قض في شحمة األذن بثلث
دية األذن ،وفي اإلصب الزائاد ولاث دياة اإلصاب  .1الحاديث ،والرواياة معتبار ألن
ّ
الحسن اللي يروي عن العبلس بن معرو وإن كلن ّ
مرددا بين ابن فضلل والحسن بن
ّ
محبوب والحسن بن محمد الحضرمي وهم اللين يروي عنهم العبلس بن معرو إال
ّ ّ
ّ
أن كلهم وقلت ،ومل في نسخة الوسلئ الحسن بن محمد بن يحي غل 4؛ ألن الراوي
 .1کتاب الطهارة .1٠٠ : 1
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.732
 .7تهذيب األحكام  ،261 : 1٠الحديث .1٠73
 .3وسائل الشيعة  ،751 : 23الباب  37من أبواب ديات األعضاء ،الحديث .1

ّ
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عن غيلث بن إبراهيم هو ّ
محمد بن يحي الخزاز ا و هو بتاري وقاة ا ال الحسان بان
ّ
ّ
مصح «عن».1
محمد بن يحي  ،فلفظة« :بن» ،في نسخة الوسلئ
الحسن بن علي الراوي عنه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
ّ
قا ف بحث الطهارة« :و يستدل علا ذلا بللمرسا فاي الفقيا  :قالل أباو
ّ
ّ
جعفر  :إذا انكش أحدكم لبول أو لغير ذل فليق  :بسم اهّٰلل فإن الشيطلن يغاض
بصره عن ّ
حت يفرغ ،2وبمل رواه الشيخ عن محماد بان علاي بان محباوب ،عان
 .1وأخرجا فاي

محمد بن الحسين ،عن الحسن بن علي ،عان أبيا  ،عان آبلئا
الوسلئ عن الشيخ بإسنلده عن ّ
محمد بن علي بن محبوب ،عن محمد بن الحسين،
 .4ولكن لم أجد في روايالت

عن الحسن بن علي ،عن أبي  ،عن آبلئ  ،عن جعفر
ّ
محمد بن الحسين بن أبي الخطلب المملو لهلا السند ،وال يبعاد أن يكاون الماراد
بللحسن بن علي هو أبو محمد

وحمل عل الحسن بن علي بن فضلل ال تسلعده

نسخة التهليب وال نسخة الوسلئ  ،ويبعده عد مث ذل فاي روايالت الحسان بان

علي بن فضلل».5

 .1تنقيح مبان األحكام ،ج ،3ص.13٠
 .2من ال يحضره الفقيه  ،25 : 1الحديث .37
 .7تهذيب األحكام  ،757 : 1الحديث .1٠33
 .3وسائل الشيعة  ،7٠3 : 1الباب  5من أبواب أحكام الخلوة ،الحديث .3
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.125
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حماد الراوي عنه ابن أبي عمير
قا ف بحث الطهارة« :وصحيحة يونس ال داللة لهال علا اختصالص جاواز
ّ
النكس بللقدمين ّ
حت بنلء عل مفهو الوص ؛ فإن الرجلين من قبيا ذكار متعلاق

الشيء يعني المسح ال من قبي الوص  ،وكلل األمر في الصحيحة الثلنياة ّ
لحمالد
ّ
ّ ّ
مجرد اتحلد السند م الصحيحة األول ال يدل عل أنهل رواياة واحاد ،
بن عثملن ،و
حيث ّإن ظلهر النق ّأن ّ
وال تنلفي
حملد بن عثملن قد سم كة القولين من اإلمل
بينهمل .ب ربمل يقلل ّإن الراوي في الصحيحة هو ّ
حملد بن عيسا كمال يحكا مان
بعض نسخ الوسلئ وبعض نسخ التهليب ،وعليا فكونهمال روايتاين 1ال كاة فيا ،
حملد الراوي عن ابن أبي عمير هو ّ
ولكن ال يخف ّأن ّ
حملد بن عثملن فة يعتنا بمال

في بعض النسخ».2
أبو داود المروي عنه في الكافي
قا ف بحث الطهارة« :ولكن رواهل الكليني
هو .نعم ،ذكر المجلسي

عن أبي داود ،ولم يعلم أن من

في مرآ العقول أن سليملن بن سفيلن المسترق وكالن لا

كتلب ،1ولمل كلن الكتلب معلومل فربمل يقول في بدء السند :أبو داود ،فللخبر ليس في
إرسلل .وأورد علي في المعجم أن الكليني

يلكر السند هكلا ،عاد مان أصاحلبنل

عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعل ،4فيعط
 .1تهذيب األحكام  58 : 1و  ،87الحديث  161و.213
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.768
 .7مرآة العقو .76 : 17
 .3معج رجا الحديث  ،153 : 22الرق .13262

أبال داود علا أحماد بان محماد،

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 129 .............................
فللراوي عن في هلا السند العد  ،وقد يقول في السند :عد من أصحلبنل عان أحماد
بن محمد وأبو داود فيعط

أبل داود عل العد  ،فلوال رواية الكليني عن أبي داود بة

واسطة في الثلني لمل كلن وج لعط

أبي داود عل العد  ،ب كالن المتعاين عطفا

عل أحمد بن محمد كمل في السند األول .والمتحص أن أبل داود اللي يبدأ السند ب
تلر  ،وأخرى يروي عن بواسطة العد مجهول ،كمل ذكر المجلسي الثلني.1
أقول :يحتم أن يقلل إن الكليني في هله الموارد يروي عن كتلب الحساين بان
سعيد وكتلب أبي داود المنشد معل ،وحيث إن مشليخ إل كتلب أبي داود تل العد
خلصة أو غيرهم أيضل ،فيعط
ويعط

أبل داود عل أحمد بان محماد فاي بعاض الماوارد،

عل العد في بعضهل اآلخر ،لمل تقد من عد حلجة النق عن كتالب أباي

داود إل ذكر الواسطة ،ويؤيد ذل أن لم يعهد من الكليني

الرواية عن الحسين بن

سعيد بواسطة واحد في غير بعض موارد بدء السند بثحمد بن محمد ،ولنل فاي تلا
الموارد كة يثتي في الموض المنلسب.
وعل الجملة فإوبلت أن أبل داود اللي قد يبدأ الكليني

السند ب وقاد يعطفا

عل العد وعل أحمد بن محمد هو أبو داود المنشد اللي ووق علي بن الحسن بن
فضلل 2مشك  ،ولكن محتم ولكن ال يضر بلعتبالر الرواياة فإنا رواهال الشايخ فاي
التهليب 1فتدخ في روايلت الحسين بن سعيد والتي لجمي روايلت وكتبا لا ساند

صحيح».4
 .1مرآة العقو .76 : 17
 .2اختيار معرفة الرجا  ،6٠6 : 2الرق .533
 .7تهذيب األحكام  ،223 : 1الحديث .656
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.578
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حسن بن صالح المروي عنه في النوادر
قا ف بحث القصاص بعد نقل روايمة« :الرواياة ضاعيفة ساندا بحسان بان
ّ
ّ
فإن زيدي ّ
يختص بروايت صللحة للتثييد.
بتري متروك العم بمل
صللح الثوري
ّ
ّ
و دعوى أن الراوي عن الحسن بن محبوب وهو مان أصاحلب اإلجمالع أو أن
ابن الوليد لم يستثن الحسن بن صللح من رجلل نوادر الحكمة وعاد اساتثنلئ دليا
ّ
عل وولقت ال يمكن المسلعد عليهال؛ ألن دعاوى كاون الحسان بان محباوب مان
أصحلب اإلجملع ،ككون غيره منهم ال يكون توويقل للروا في السند من قبل  ،وحسن
ّ
بن صللح اللي لم يستثن ّ
القميون من رجلل نوادر الحكمة غير هلا الحسن فاإن هالا
 ،وهو ّ
ممن روى عن في نوادر الحكمة ،يعني الحسان
من رجلل الصلدق والبلقر

بن صللح بن محمد الهمداني واختل أحدهمل بلآلخر في كة بعضهم ،فراج ».1
ّ
أبو بصير المردد بين يحيى بن القاسم وليث بن البختري
قا ف بحث الطهارة« :وأمل المنلقشة في السند بثبي بصير ّ
لتردده باين الموواق
وغيره فة وج لهل لمعروفية أبي بصير يحي بان القلسام كمال يكشا

عان ذلا أن

الصدوق قد روى في الفقي بمل يقرب من وملنين ماوردا وأطلاق وذكار فاي المشايخة
سنده إلي  2والراوي علي بن أبي حمز وهو راوي كتلب أبي بصير األسدي وغليت ّ
تردده
بين يحي بن القلسم وليث بن البختري المرادي وكةهمال وقاة علا األظهار لتووياق
النجلشي األسدي 1م كون من أصحلب اإلجملع وليث المرادي قد ورد في روايالت
 .1تنقيح مبان األحكام (القصاص) ،ج ،7ص.133
 .2من ال يحضره الفقيه .371 : 3
 .7رجا النجاش  721 :و  ،331الرق  836و .1183

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 111 .............................
معتبر في حسن حلل ب رواية ابن مسكلن يعين في الثلني كمل يشهد بلل بعض مال
رواه اباان مسااكلن عن ا كااللمروي فااي التهااليب فااي باالب عةمااة ك ا وقاات ماان

أوقلت الصة ».1
وقا ف بحث الصلة« :وفي صحيحة أبي بصير ،قلل :سثلت أبال عباداهّٰلل
مت يحر الطعل عل الصلئم وتح صة الفجر؟ فقلل لي :إذا اعترض الفجر فكالن
كللقبطية البيضلء فثم يحر  ...2والمنلقشة في سندهل بثن الصدوق وإن ّ
عين أبل بصاير
ّ
بليث المرادي إال أن الشيخ وصاف باللمكفو  1وأطلقا الكليناي 4فلام يعينا بلياث
المرادي أو المكفو الضعي

يدفعهل بثن أبل بصير يعني يحي بن القلسام أو يحيا

بن أبي القلسم األسدي المكفو من المعلري  ،ب من أصاحلب اإلجمالع الالين
ذكرهماال الكشااي

5

فااة فاارق فااي اعتباالر السااند بااين كوناا ليااث الماارادي أو

األسدي المكفو .
وقا « :قد نلقش في مووقة أبي بصير صلحب المدارك

6

بثن أبل بصير مشاترك

وال يعلم المراد من  ،وفي أن أبل بصير الوارد في الروايلت م عد القرينة يراد من لياث

المرادي ويحي بن أبي القلسم وكةهمل وقة فة مورد لإلشكلل في سندهل».1
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص ،723وانظر تهذيب األحكام  ،13 : 1الحديث ..55
 .2من ال يضحره الفقيه  ،17٠ : 2الحديث .1373
 .7تهذيب األحكام  ،73 : 2الحديث .37
 .3الكاف  ،33 : 3الحديث .5
 .5اختيار معرفة الرجا  ،733 : 1الحديث .285
 .6مدارك األحكام .263-266 : 7
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.733
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ّ
ابن سنان المردد بين محمد بن سنان وعبداهّٰلل بن سنان
قا ف بحث الطهارة« :وفي مقلب مل تقد صحيحة إسملعي بن جلبر ،قالل:
سثلت أبل عبداهّٰلل عن الملء اللي ال ّ
ّ
ينجس شيء؟ فقللّ :
الكار؟
كار ،قلات :ومال
قلل :وةوة أشبلر في وةوة أشبلر .1فقد يقلل بضع

ساندهل فاإن الكليناي رواهال عان

محمد بن يحي عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنلن عن إسملعي بن جلبر،
ّ
ورواية البرقي عن ابن سنلن لو لم تكن قرينة عل أن محماد بان سانلن بقريناة سالير
ّ
ّ
ّ
روايلت البرقي عن فة أق من أن ال يحارز أنا عباداهّٰلل بان سانلن .وذكار المحادث
ّ
الكلشلني في أول الكلفي بثن ابن سنلن قد يطلق علي محمد بن سنلن .2فإن قي ظلهر
ّ
ذل أن حيث يطلق ابن سنلن يكون المراد عبداهّٰلل بن سنلن ،ألن ال يطلق عل محمد
ّ
ّ
إال م التقييد إال شلذا ،وهله شهلد من المحدث المزباور علا أن الماراد مان ابان
سنلن حيث يطلق هو عبداهّٰلل بن سنلن .قلنل :لو فارض أن ظالهر كةما ذلا فإنا ال
ّ
يخرج عن اجتهلده في سند األخبلر فة عبر ب م أن المتتب في أسنلد الروايلت يجد
أن إطةق بة تقييد وإراد محمد بن سنلن بقرينة الراوي عن والمروي عن كثير فللقلئ

أعلم بمل قلل».1
وقا بعد نقل رواية« :وفي أن الرواية ضاعيفة ساندا ألن الاراوي عان عباداهّٰلل بان

مسكلن هو محمد بن سنلن عل مل يقضي ب التتب في سند الروايلت وطبقلت الرجلل».4

وقا ف بحث الصلة« :ويستظهر ذل من رواية الحلبي التي ّ
عبار عنهال فاي

 .1الكاف  ،7 : 7 :الحديث .3
 .2کتاب الواف .21 : 1
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.772
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.353

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 111 .............................
بعض الكلملت بللصحيحة قلل :سثلت عن رج نسي األول والعصر جميعل وام ذكار
ذل عند غروب الشمس؟ فقلل :إن كلن في وقت ال يخل فاوت إحاداهمل فليصا
الظهر وم ليص العصر ...1ولكن ال يخف ضع

سندهل فإن ابن سنلن الالي ياروي

عن ابن مسكلن محمد بن سنلن ال عبداهّٰلل بن سنلن».2
ّ
حسين بن خالد المردد بين ابن أبي العالء وابن خالد الصيرفي
ّ
قا ف بحث الحدود« :بقي الكة في سند رواية حسين بن خللد ،حياث إنا
ّ
قد يقلل إن مشترك بين الحسين بن أبي العةء وبين الحسين بن خللد الصيرفي ،ولام
يثبت للثلني توويق وال مد  ،فتقييد الصحيحة بهل يكون مشكة ،ويجلب عن اإلشكلل
بثن الحسين بن خللد الخفل  ،هو الحسين بن أبي العةء ل كتاب ومعارو بكثار
روايت ورواية األجةء عن  ،فيكون اللفظ عند اإلطةق منصرفل إلي  .ولكن فاي الانفس
ّ
من الجواب شيء ،وهو أن الملكور في سند الروايلت الكثير هاو الحساين بان أباي
العةء ،والخفل الثقة معرو بهلا العنوان ،و ّأمل بعنوان الحسين بن خللد ،فلم يعلم
معروفيت ب حت ينصر اللفظ إلي  .نعم ،لو كلن المروي عن أبل عبداهّٰلل
حمل عل أبي العةء لكثر روايت عن

 ،يمكان

 ،ب لم يثبت أص رواية الصيرفي عن

ولكن المروي عن في هله الرواية هو أبو الحسن

،

 .وأمال مال ذكرنال سالبقل مان أن

الراوي عن الحسين بن خللد عمرو بن عثملن الخزاز ،وهلا قرينة عل كون ابان أباي
العةء الخفل  ،فقد اعتمدنل عل مل استظهره األردبيلي ،وم راجعنل روايلت الحساين
بن خللد والحسين بن أبي العةء ولم نجد وج لمل استظهره».1
 .1وسائل الشيعة  ،123 : 3الباب  3من أبواب المواقيت ،الحديث .18
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.127
 .7تنقيح مبان األحكام (الحدود والتعييرات) ،ج ،2ص.172
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ّ
إسماعيل الجعفي المردد بين ابن جابر وابن عبدالخالق وابن عبدالرحمن
قا ف بحث الصلة« :وروى الكليني
قلل :سمعت أبل جعفر

في الصحيح عن إسملعي الجعفي

يقول :األذان واإلقلمة خمسة ووةوون حرفل فعد ذل بياده

واحدا واحدا األذان وملنية عشر حرفل واإلقلمة سبعة عشر حرفال .1والرواياة معتبار ألن
إسملعي الجعفي هو إسملعي بن جلبر الجعفي الثقاة ،با لاو كالن إساملعي بان
عبدالخللق الجعفي أو إسملعي بن عبدالرحمن الجعفي أيضل ال يضر بلعتبلرهال ألن
األول وقة والثلني لو لم يثبت وولقت فهو ممدو إلا غيار ذلا  ،وذكار النجلشاي أن
إسملعي بن جلبر راوي األذان.3»2
ّ
علي بن محمد القاساني واحد أم متعدد؟

ُ

قا ف بحث األصو « :وممل اساتدل با علا اعتبالر االستصاحلب مال رواه
الشيخ  :بإسنلده إل محمد بن الحسن الصفلر عن علي بن محمد القلسلني قالل:
كتبت إلي وأنل بللمدينة أسثل عن اليو اللي يش في من رمضالن ها يصال أ ال؟
فكتب :اليقين ال يدخ في الش صم للرؤية وأفطر للرؤية .4وفاي علاي بان محماد
القلسلني كة فإن النجلشي ذكره وقلل أن مكثر الرواية فلضة غماز عليا أحماد بان
محمد بن عيس وأن سم من ملاهب منكر ولكن ليس في كتب مل يدل علي  .5وذكر
 .1الكاف  ،7٠2 : 7الحديث .7
 .2رجا النجاش  ،72 :الرق .31
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.75٠
 .3تهذيب األحكام  ،153 : 3الحديث .335
 .5رجا النجاش  ،255 :الرق .663

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 115 .............................
الشيخ الرج في أصحلب الهلدي وضعف وقلل بعد ذلا « :علاي بان شاير
ّ
القلسلني من أصحلب الهلدي وأن وقة» .1وظلهر ذل تعددهمل وأن من ووق غير
من ّ
ضعف قب ذل  ،وقد يقلل كمل عان العةماة بلتحلدهمال ،2وأن تضاعي الشايخ
معلرض بتوويق فيؤخل بمل عن النجلشي من المد فيعد حديث رواية حسنة وللكة

مح آخر .وإن السند ال يخلو عن تثم ».1
علي بن أبي حمزة بال وصف من هو؟
قا ف بحث الحج بعد نقل رواية« :مضلفل إل ضع سندهل حت بنلء علا
ّ
كون المراد بعلي بن أبي حمز  ،ابن أبي حمز الثمللي ،وذل فإن روى في الفقي هله
الرواية عن القلسم بن محمد عن علي بن أبي حمز  ،وسنده إل قلسم بن محمد غير
ملكور ،ب ال يحتم كون المراد ابن أبي حمز الثمللي لعد معهودياة نقا روايالت
األحكل عن و ّ
ممل ذكر يظهر الحلل فيمل رواه في الفقي في بلب العمر فاي كا شاهر
وفي أق مل يكون عن علي بن أبي حمز  ،قلل :سثلت أبل الحسان موسا

 ،قالل:

لك شهر عمر  .قلل :فقلت ل أيكون أق من ذل ؟ قالل :لكا عشار أيال عمار ،4

ووج الظهور االنصرا إل البطلئني عل مل ذكرنل».5

ّ
ّ
وقا ف بحث الطهارة« :مضلفل إل أنهل ضعيفة سندا فإن علي بن سللم لو لم

 .1رجا الطوس  ،788 :الرق  5311و .5312
 .2الخلصة ،767 :الرق .6
ُ
 .7دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،5ص.131
 .3من ال يحضره الفقيه  ،273 : 2الحديث .1131
 .5تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.718
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يكن ظلهرا في علي بن سللم الكوفي وال أق من احتملل وتاردده باين علاي بان أباي
حمز سللم البطلئني وبين .
ّ
ودعوى أن علي بن أبي حمز معرو واللفظ م االشتراك في الطبقاة ينصار
ّ
إل المعرو ال يمكن المسلعد علي ؛ ألن البطلئني م عد وبوت التوويق لا أيضال
معرو بعنوان علي بن أبي حمز ال بعنوان علي بن سللم ،والمعروفية بلسام توجاب
انصرا ذل االسم إلي عند إطةق  ،كمل ذكرنل نظير ذل في دعوى إنصرا الحسين

بن خللد إل الحسين بن أبي العةء».1
ّ
اتحاد جعفر بن محمد بن مسرور وجعفر بن محمد بن قولويه
قا ف بحث الصلة« :وربمل يقلل إن جعفر بن محمد بن مسرور هو جعفر بن
محمد بن قولوي واستظهر ذل من عبلر النجلشي حيث ذكر علاي بان محماد بان
جعفر بن موس بن مسرور أن ا أي عليل ا ملت حديث السن لم يسم من  ،ل كتالب
فض العلم وآداب أخبرنل محمد والحسن بن هدبة قلال :حدونل جعفر بان محماد بان
قولوي قلل حدونل أخي ب  .2فإن ظلهره أن جعفر بن محمد بن قولوي بن جعفر وعلاي
بن محمد بن جعفر بن موس بن مسرور أخوان فيكون جعفر بن محمد بن جعفر بان

موس بن مسرور هو جعفر بن محمد بن قولوي ».1

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.333
 .2رجا النجاش  ،262 :الرق .685
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،3ص.153

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 111 .............................
ّ
اتحاد سعيد بن عبداهّٰلل األعرج وسعيد بن عبدالرحمن األعرج
قا ف بحث الطهارة ...« :وروى الكليني عن أبي علي األشعري عن محماد
بن عبدالجبلر ،عن محمد بن إسملعي عن علي بن النعملن ،عن سعيد األعرج قلل:
سثلت أبل عبداهّٰلل

عن قدر فيهال جازور ،وقا فيهال قادر أوقياة مان د  ،أ يؤكا ؟

« :نعم ،ألن النلر تثك الد »...1

فقلل

أقول :الظلهر أن سعيد األعرج هو سعيد بان عبادالرحمن األعارج الالي ووقا
النجلشي ،2والشلهد للل أن الصدوق

روى بسنده عن سعيد األعارج وذكار فاي

مشيخة الفقي سنده هكلا :ومل كلن في عن سعيد األعرج فقد رويت عن أبي

عان

سعد بن عبداهّٰلل ،عن أحمد بن محمد بن عيس  ،عن أحمد بن محمد بن أباي نصار
البزنطي ،عن عبدالكريم بن عمرو الخثعمي ،عن سعيد بن عبداهّٰلل األعارج الكاوفي

1

هكلا وسعيد بان عباداهّٰلل األعارج وهاو ساعيد بان عبادالرحمن األعارج ،وإن ذكار
الشيخ

في رجلل سعيد بن عبدالرحمن األعرج 4خلصة وذكر في الفهرسات ساعيد

األعرج 5خلصة ،ولو كلنل متعددين للكر في ك من الكتلبين كة منهمل ،م أن الراوي
عنهمل صفوان والمروي عن أبو عبداهّٰلل

 .1الكاف  ،275 : 6باب الدم يقع ف القدر.
 .2رجا النجاش  ،181 :الرق .333
 .7من ال يحضره الفقيه .332 : 3
 .3رجا الطوس  ،217 :الرق .2383
 .5الفهرست ،173 :الرق .727
 .6تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص.16٠

».6
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ّ
اتحاد نوح بن شعيب البغدادي ونوح بن شعيب الخراساني أو النيشابوري
قا ف بحث الطهارة« :ومل ورد في رواية محمد بن مسلم التي ال يبعاد كونهال
معتبر التحلد نو بن شعيب النيشلبوري م نو بان شاعيب البغادادي الالي ذكار
الفض بن شلذان أن كلن فقيهل عللمل صللحل مرضيل 1مان قولا  :ويادخةن المساجد

مجتلزين وال يقعدان في وال يقربلن المسجدين الحرمين».2
وقا « :وفي أوال أن في سند الرواية نو بن شعيب ولم يحرز أن نو بن شعيب
البغدادي اللي ووق الفض بن شلذان ،واستظهر اتحلده م نو بن صللح البغادادي
من ترجمة الكشي 1وأمل االستظهلر بثن نو بن شعيب البغادادي وناو بان شاعيب

الخراسلني أو النيشلبوري واحد فلم يظهر ل وج ».4
محمد االصفهاني والقاسم بن ّ
ّاتحاد القاسم بن ّ
محمد الجوهري

قمما فم جممواب سممؤا عممن حمما القاسم بممن ّ
محمممد االصمفهان ّ « :اممما
ّ
االصفهان والقاس بن ّ
محمد الجموهري فمل يبعمد اتحادهمما وکمون الشمخص
معتبرا لكونه من المشاهير الذين ل يرو ف حقه قد کما ذکرنما تفصميل ذلم
ف البحث».5
 .1رجا الشيخ الطوس  ،733 :الرق .5613
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص 253وانظر للرواية وسائل الشيعة  ،2٠3 : 2الباب  15من أبواب
الجنابةع الحديث .13
 .7رجا الكش  ،735 :الرق  ،373نو بن صالح البغدادي.
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.7٠2
 .5صراط النجاة (الطبع القدي ) ،ج ،2ص.382

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 119 .............................
ّ
ّ
ومحمد بن أحمد الجاموراني
اتحاد أبي عبداهّٰلل الرازي
ّ
قا ف بحث اإلجارة بعد نقل رواية ...« :فإن في سندهل أبي عباداهّٰلل الارازي
محمد بن أحمد الجلموراني وقد ّ
وهو ّ
ّ
القميون».1
ضعف
علي بن السندي هو علي بن ّ
السري أم غيره؟
قا ف بحث الصلةّ « :
وأمل روايت عن أبي عبداهّٰلل ففي سندهل أيضل علاي بان
السندي ولم يثبت ل توويق ،وهو غير علي بن ّ
السر ي من أصحلب الصلدق

».2

عبداألعلى مولى آل سام هو عبداألعلى بن أعين أم غيره؟
قا ف بحث الطهارة بعد نقل رواية« :أض

إل ذل ضاع

الرواياة ساندا

ّ
فإن عبداألعل ٰ مول ٰ آل سل لم يثبت ل توويق وفي كون من المعلري اللين لم يارد
ّ
ّ
فيهم قد ّ
تثم الحتملل التعدد وكون غير عبداألعل بن أعين اللي مدح با ووقا
ّ
وجلل المفيد ».3
رواية المعلى بن خنيس عن أبي الحسن الماضي
قا ف بحث الصلة« :وفي مقلبلهل رواية المعل بن خنيس قالل :ساثلت أبال
الحسن الملضي ...4ولكن الرواية لضع

سندهل بلإلرسلل ،ونق المعل بن خنايس

 .1تنقيح مبان العروة (اإلجارة) ،ص.133
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.711
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) :ج ،3ص.61٠
 .3وسائل الشيعة  ،766 : 6الباب  13من أبواب السجود ،الحديث .5
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عن أبي الحسن
الحسن

م أن ملت في زملن الصلدق

زملن حيل أبي عبداهّٰلل

واحتمالل أنا ساثل مان أباي

ال يمكان المسالعد عليا ؛ وذلا لوصا

المعل بن خنيس أبل الحسن بللملضي وتوصيف

بللملضي من بعاض الاروا وإن

كلن محتمة ولكن خة الظلهر ،وعل أي تقدير ال تصلح هاله الرواياة للمعلرضاة

لمل تقد من الروايلت».1
رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر

ُ

قا ف بحث األصو « :وأمل مل رواه الكليني
بن أبي حملد عن علي بن مهزيلر عن أبي جعفر

عن علي بن محمد عن صللح
قلل :قي ل إن رجة تزوج بجلرية

صغير فثرضعتهل امرأت وم أرضعتهل امرأ ل أخرى ،فقالل ابان شابرمة :حرمات عليا
الجلرية وامرذتله ،فقلل أبو جعفر

 :أخطث ابن شبرمة حرمت علي الجلرياة وامرأتا

التي أرضعتهل أوال وأمل األخير فلم تحر علي كثنهل أرضاعت ابنتهال .2فهاو وإن كالن
ّ
ظلهرا في حرمة المرضعة األول إال أن قد ينلقش في بوجهين:
األول :أن الرواية مرسلة فإن ظلهر نق فتوى ابن شبرمة أن المراد بثبي جعفر هاو
البلقر

وعلي بن مهزيلر لم يدرك البلقر

فتكون الرواية مرسلة.

ولكن ال يخف مل في فإن علي بن مهزيلر ظلهر نقل أن بللحس وهلا يكون قرينة
ونق فتوى ابن شبرمة إلي

عل أن المراد بثبي جعفر هو الجواد

ال يكون قرينة

عل خة ذل  .ولع نلق الفتوى شاخص آخار قاد سامعهل منا مبلشار أو ما
الواسطة نقلهل إل أبي جعفر الثلني

».1

 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،3ص.65
 .2الكاف  ،336 : 5الحديث .17
ُ
 .7دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،1ص.135

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 141..............................
ّ
 ،إال

وقا ف بحث القضاء« :ورواية منصور وإن رواهل الكليني والصادوق

ّ
أن فااي سااند الكلينااي 1إرساالال حيااث رواهاال عاان بعااض أصااحلبنل ،وفااي سااند
الصدوق

2

محمد بن علي ملجيلوي ».1

رواية جعفر بن بشير عن الصادق
قا ف بحث الحج بعد نقمل روايمة« :وهاله الرواياة علا مال فاي الوسالئ
صحيحة بة كة بنلء عل أن الراوي لقضية دخول النبالحي علا أباي عباداهّٰلل
وسؤال عن

 4جعفر بن بشير والمفض بن عمر فإن لو قي بضع

مفض بن عمر

يكفي في صحتهل كون النلق جعفر بن بشير ولكن لم يعهد أن يروي جعفر بان بشاير
رواية عن الصلدق

كي

وهو معدود من أصحلب الرضل

والصحيح أن الراوي

عن المفض بن عمر هو جعفر بن بشير كمل في غيرهل من بعض الروايلت».5
رواية حريز وابن مسكان عن أبي عبداهّٰلل

قا ف بحث الحج بعد نقل صحيحة أب بصير عمن أبم عبمداهّٰلل

قما :

«ليس على النساء جهر بالتلبية وال استلم الحجر وال دخو البيت وال سع بمين
الصفا والمروة يعن الهرولة« :6الرواية في الفقي  1مرسلة مرفوعاة وكالا علا رواياة
 .1الكاف  ،768 : 3الحديث .6
 .2الفقيه  ،55 : 7الحديث  ،772٠وانظر لسنده ف المشيخة  3ك .373
ُ
 .7أسس القضاء والشهادة ،ص.53٠
 .3وسائل الشيعة  ،132 : 17الباب  16من أبواب بقية کفارات اإلحرام ،الحديث .3
 .5تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.776
 .6وسائل الشيعة  ،723 : 17الباب  18من أبواب الطوا  ،الحديث .1
 .3من ال يحضره الفقيه  ،238 : 1الحديث .3٠8
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ّ
الكليني ،1وأمل عل رواية الشيخ في التهليب فللظلهر أن حريز بن عبداهّٰلل ياروى عان
فتكون مسند معتبر وإن كالن نقا الكليناي والصادوق

أبي عبداهّٰلل

يوجاب

احتملل سوء التعبير في كة الشيخ ».2

وقا بعد نقل صحيحة حريي عن أب عبداهّٰلل
المحرم السم

قما  :ال بمثس بمثن يصميد

و يثکل صالحه وطريه و يتيود« :...و المنلقشة في صاحيحة حرياز

بثنهل مرسلة عن حريز في الكلفي حيث رواهل حرياز عمان أخباره ال يضار بلعتبلرهال

الحتملل أن حريزا قد سمعهل مرتين تلر بللواسطة وأخرى بة واسطة».1
وقا ف بحث الطهارة« :رواية الكليناي

عان حرياز عمان أخباره 4ال يضار

بصااحة الروايااة الحتماالل سااملع حريااز عاان غياار اإلماال أوال وسااملع عاان
اإلمل

ولنيل».5
وقا ف بحث الصلة بعد نقل رواية عن ابن مسكان« :قد ينلقش فيهال بثنهال

مرسلة ألن عبداهّٰلل بن مسكلن ال يروي عن أبي جعفر
أن قي بروايت عن أبي عبداهّٰلل

بة واسطة ،ب ذكر النجلشي

وليس بثبت .6وفي الكشي عن محمد بان مساعود

يعني العيلشي عن محمد بن نصير عن محمد بن عيس عن يونس أن لم يسم حريز
ّ
بن عبداهّٰلل من أبي عبداهّٰلل إال حديثل أو حديثين وكلل عباداهّٰلل بان مساكلن لام
 .1الكاف  ،3٠5 : 3الحديث .8
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.133
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.27٠
 .3الكاف  ،3 : 7الحديث .7
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.278
 .6رجا النجاش  ،213 :الرق .553

ّ
الفصل السابع :االشتراك واالتحاد والطبقة 141 .............................
ّ
يسم إال حديث( :من أدرك المشعر فقد أدرك الح ) .1وإذا كلن األمر في روايت عان
أبي عبداهّٰلل

كلل فكي

بثبي جعفر

.

ولكن ال يخف أن روايلت عن أبي عبداهّٰلل

في أبواب مختلفة متعدد عل مل

ال يقب التردد والتشكي ».2
وقا ف بحث الحج« :أض
عل كعب بن عجز األنصلري والقم يتنالور مان
عبداهّٰلل قللّ :مر رسول اهّٰلل
إل ذل مل ورد فاي صاحيحة حرياز عان أباي

رأس وهو محر  ،فقلل :أتؤذي هوام ؟ قلل :نعم ،قلل :فثنزلت هاله اآلياة .1وعلا
ذل فة يكون في التفري مجلل الستكشل المراد من الحصر الوارد في صدر اآلية،
ودعوى أ ّن الرواية مرسلة فإن الكليني رواهل بإسنلده عن حريز ّ
عمان أخباره عان أباي
عبداهّٰلل 4ال يمكن المسلعد علي  ،فإن يمكن أن يسم حرياز عان أباي عباداهّٰلل بعاد
سملع ّ
عمن أخبره عن أبي عبداهّٰلل ».5
رواية البرقي عن كل من عبداهّٰلل ومحمد بن سنان
قا ف بحث الطهارة بعد نقل رواية« :ورواهل الشيخ عن محمد بن محمد بن
النعملن عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبي عن محمد بن يحي عن محمد بان
أحمد بن يحي عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبداهّٰلل بن سنلن عن إسملعي بن
 .1اختيار معرفة الرجا  ،68٠ : 2الحديث .316
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.13٠
 .7وسائل الشيعة  ،165 : 17الباب  13من أبواب بقية الكفارات ،الحديث .1
 .3الكاف  ،758 : 3الحديث .2
 .5تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.77٠
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جلبر تلر  ،1وعن محمد بن محمد بن النعملن عن أحمد بن محمد عن أبي عن سعد
بن عبداهّٰلل عن أحمد بن محمد عن محماد بان خللاد عان محماد بان سانلن عان
إسملعي بن جلبر أخرى...2
ّ
نعم ،قد يقلل إن عبداهّٰلل بن سنلن سهو من قلم الشيخ والصحيح محماد بان
ّ
سنلن فإن يبعد أن يروي البرقي الحديث عن ك من محماد بان سانلن وعباداهّٰلل بان
سنلن ،ورواية البرقي عن محمد بن سنلن واق في غير مورد بخة روايت عن عبداهّٰلل
بن سنلن فإن لو كلن فهو نلدر.
ّ
وفي أن تكرار الحديث في التهليب فاي أحاد الموضاعين بللساند األول ،وفاي
الثلني بللسند الثلني ،وفي االستبصلر عن الحسين بن عبيداهّٰلل عن أحمد بن محمد بن
يحي عن أبي عن محمد بن أحمد بن يحي عن أحمد بن محماد عان البرقاي عان
عبداهّٰلل بن سنلن عن إسملعي بن جلبر 1ظلهر في رواية البرقي عن ك من عبداهّٰلل بان
سنلن ومحمد بن سنلن عن إسملعي بن جلبر ،وكون رواية البرقي عن عبداهّٰلل بن سنلن
ّ
نلدرا ال يمن عن األخل م التصريح في السند بعباداهّٰلل بان سانلن وإنمال يمنا عان
الحم علي فيمل ذكر ابن سنلن مطلقل ،وبللجملة فة ينبغي المنلقشة في السند».4
رواية البزنطي عن محمد بن مسلم
قا ف بحث الطهمارة« :واسرتدل عليره بخبرر محمرد برن مسرلم ،عرن أبري
ُ
جعفر قال :سألته هل يمس الجن الدرهم األبيض؟ فقال :إنري ألوتري بالردرهم
 .1تهذيب األحكام  ،31 : 1الحديث .115
 .2تهذيب األحكام  ،73 : 1الحديث .1٠1
 .7االستبصار  ،1٠ : 1الحديث .2
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.777

ّ
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فآخذه وإني لجن وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا إال عبداهّٰلل برن محمرد كران
يعيبهم عيبا شديدا يقول :جعلوا سورة من القرآن في الدرهم فيعطى الزانية وفي الخمر
ويوض على لحم الخنزير ،1فقوله :وما سمعت أحدا يكره من ذلك الرخ ،يحتمرل أن
يكون من تتمة كالم اإلمام
اإلمام

أو من قول محمد بن مسلم ،وظاهرها كونه من كرالم

حي لم يكرر لفظ (قال) بل لو كان من كالم محمد بن مسلم أيضرا لردل

على جواز مس كتابة القرآن على الدرهم محدثا ،وال يحتمل الفرق برين كتابتره علرى
الدرهم أو كتابته على اللوح أو غيره وأضاف في المعتبر في االسرتدالل علرى الجرواز
بلزوم الحرج.

ولكن ال يخفى أنه ال يمكن االعتماد على الرواية فإنه لم يعهد رواية البزنطي عن

محمد بن مسلم م اختالف طبقتهما ففي البين واسطة لم يظهر لنا من هو».2
رواية محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نـجران
ّ
قا ف بحث الحج بعد نقل رواية« :أمل المنلقشة في الرواية ساندا باثن رواياة
ّ
محمد بن الحسين بن أبي الخطلب عن ابن أبي نجران غيار معهاود ففيهال أن رواياة
الصفلر وغيره عن محمد بن الحسين بن أبي الخطلب عن ابن نجران ولبتة في بعاض
الموارد ،كمل ذكرنل ذل في الطبقلت ،كمل أن رواية سعد بن عباداهّٰلل عان محماد بان

الحسن الصفلر كلل  ،فة مورد للمنلقشة في السند أصة».1

 .1المعتبر .188 : 1
 .2تنقيح مباني العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.222
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.56

الفصل الثامن :الزيادة والسقط والتصحيف
تعممرض الميممراا التبريمميي إلممى بعممض ممما وقممع مممن الييممادة والسممقط
ّ
والتصحيف ف أسانيد الروايات من قبل بعض المحدهين أو ّنساخ الكتب فنمذکر
من کل من الثلهة موارد:
زيادة تعبير «عليه ّ
السالم»
قا ف بحث الحج« :نعم روى الشيخ بإسنلده عن موس بن القلسم عن علي
قلل :ال يحلق رأس وال يزور حت يضحي فيحلق رأس ويزور مت شلء ،1فقي ظلهرهال
جواز تثخير الحلق مت شلء كللطوا  ،وفي أن الرواية مضامر وعلاي ّ
ماردد فيحتما
كون علي بن أبي حمز البطلئني  ...وقيد« :علي ّ
السة » ،بعاد «علاي» اشاتبله مان
بعض النسلخ».2

 .1تهذيب األحكام  ،276 : 5الحديث .335
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.266
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زيادة كلمتي «ابن» و«أبي»
قا ف بحث المكاسب« :يشهد للقلعد المزبور مل رواه الشيخ بإسنلده عان
الحسن بن محمد بن سملعة عن محمد بن زيلد عن محمد بن عبداهّٰلل الكلهلي قلل:
لعمي غة فثبق فثت األنبلر فخارج اليا ّ
قلت ألبي عبداهّٰلل  :كلن ّ
عماي وام رجا

عم في غةم ؟ قلل :بعت فمكث مل شلء اهّٰلل وام ّ
فقلت ل  :مل صنعت يل ّ
عماي مالت
ّ
عم  ،وقد ترك ّ
فجلء الغة فقلل :أنل غة ّ
عمي أوالدا صغلرا وأنل ّ
وصيهم ،فقلت :إن
عمي ذكر أ ّن بلع  ،فقللّ :إن ّ
عم كلن ل مضلرا وكره أن يقول ل فتشمت ب  ،وأنل
واهّٰلل غة بني  ،فقلل :صدق ّ
عم وكلب الغة فثخرج وال تقبل .1
ّ
والظلهر أن محمد بن عبداهّٰلل الكلهلي سهو با السالئ هاو عباداهّٰلل الكالهلي

بقرينة رواية الحسن بن محمد بن سملعة عن محمد بن زيلد عن عباداهّٰلل بان يحيا
الكلهلي في غير هلا المورد وعد وجود محمد بن عبداهّٰلل الكلهلي في الرجلل علا
مل أعلم ّ
فللرواية من حيث السند مووقة».2
وقا ف بحث الحج« :ويدل عل االنحةل رواية جعفر بن نلجية قلل :ساثلت
أبل عبداهّٰلل
لضع

عمن بلت ليللي من بمكة ،فقلل :علي وةوة من الغنم يلبحهن ،1ولكن

سندهل بجعفر بن نلجية ال تصلح للتثييد ،وربمل يستظهر مان عبالر المقنعاة

والهداية والمراسم والكلفي والجم والعلم والعم التسوية بين ترك المبيات ليلاة أو
أزيد في وجوب شل  ،ولكن قد تقد أن ظلهر صحيحة علي بن جعفر عان أخيا
االنحةل كمل هو مقتض القضية الشرطية فيهل المؤيد برواية جعفر بن نلجية ،ومل في
 .1تهذيب األحكام  ،273 : 3الحديث .1٠76
 .2إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،6ص.3٠3
 .7وسائل الشيعة ،257 : 13الباب  1من أبواب العود إلى منى ،الحديث .6

الفصل الثامن :الزيادة والسقط والتصحيف 149 ............................

الوسلئ بثن أبي جعفر بن نلجية ،اشتبله وعل تقديره فهو غير ملكور».1
زيادة الواسطة
قا ف بحث الطهمارة« :و قاد يساتدل علا نجلساة الغساللة بمووقاة عمالر
السلبلطي عن أبي عبداهّٰلل قلل :سئ عن الكوز واإلنلء يكون قلرا كيا يغسا ؟
وام يفارغ منا ّ
وكم ّمر يغس ؟ قلل :يغس وةث ّمرات يصب في الملء فيحرك في ّ
وام
يصب في ملء آخر فيحرك في ّوم يفرغ ذل الملء ّوم يصب في ملء آخر فيحرك في ّ
وام
يفرغ من وقد طهر ا إل أن قلل :ا وقلل :اغس اإلنالء الالي تصايب فيا الجارذ ميتال
سب ّمرات.2
أقول :روى الشيخ الحديث بإسنلده عن أحمد بن يحي عن محمد بان أحماد
بن يحي عن أحمد بن الحسن بن علي 1والظلهر أن أحمد بن يحي اشتبله في نساخ
التهليب فإن محمد بن أحمد بن يحي يروي عن أحمد بن الحسن عل مل في سالير
الروايلت التي بللسند المزبور بة واسطة ،ولم يوجد ل رواية منا بواساطة أحماد بان
يحي غير مل ينق في المقل  ،ويشهد لالل أن الكليناي

قاد نقا بعاض فقارات

المووقة عن محمد بن أحمد بن يحي عن أحمد بن الحسن بن علي فراج ».4

 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.713
 .2وسائل الشيعة  ،336 : 7الباب  57من أبواب النجاسات ،الحديث .1
. 7تهذيب األحكام  ،283 : 1الحديث .872
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.332
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زيادة وصف «الثالث»
قا ف بحث الصلة« :ويستدل عل الجواز مطلقل بصحيحة علي بن مهزيلر،
عن القراطيس والكواغد المكتوبة عليهال ها

قلل :سثل داود بن فرقد أبل الحسن

يجوز السجود عليهل أ ال؟ فكتب :يجوز.
رواهل الشيخ

في التهليب في موضعين رواهل في أحدهمل بإسنلده عن أحمد

بن محمد عن علي بن مهزيلر قلل :سثل داود بن يزيد أبل الحسن ،1وفي موض آخار:
 2وال يخف أن داود بن فرقد هو داود بن أبي

وسثل داود بن يزيد أبل الحسن الثللث

يزيد ال داود بن يزيد ،وداود بن أبي يزيد من الروا عن أباي الحسان موسا
روايلت عن أبي عبداهّٰلل
الشيخ

فتوصي

ولا

أبي الحسن بللثللاث عان الصادوق  1وعان

في أحد الموضعين البد من الحم عل االشتبله إمل منهمل أو من النسالخ

فإن أبل الحسن الثللث هو الهلدي

».4

سقط كلمة «عن»
ّ
قا ف بحث الصوم بعد نقل موهقة« :و قد ينلقش في المووقاة بثنهال ضاعيفة
ّ
ّ
فإن في سندهل عمران بن موس وهاو ّ
ماردد باين عماران بان موسا الخشالب
سندا
المجهول حلل وبين عمران بن موس الزيتوني األشعري الثقاة ال يمكان المسالعد
ّ
علي ؛ فإن عمران بن موس هو الزيتوني القمي وليس في هله الطبقة عمران بن موس
 .1تهذيب األحكام  ،7٠3 : 2الحديث .125٠
 .2تهذيب األحكام  ،275 : 2الحديث .323
 .7من ال يحضره الفقيه  ،23٠ : 1الحديث .873
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.281
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ّ
اآلخر ،وتوهم نشث من سهو قلم الشيخ حيث حك الرواية عن عمران بان موسا
ّ
ّ
ّ
ّ
الخشلب 1م أن سند الرواية عمران بن موس عن الخشلب ،وتوهم من ساق كلماة
ّ
ّ
ّ
«عن» أن عمران بن موس متعدد ،ب الصحيح عن الخشلب يعني الحسن بن موس
ّ
الخشلب ،اللي يروي عن عمران بن موس كثيرا».2
تصحيف «عن» بـ«بن»
ّ
قا ف بحث الديات« :ويدل أيضل علا ذلا مال رواه الشايخ بإسانلده عان

ّ
محمد بن أحمد بن يحي  ،عن العبلس بن معرو  ،عان الحسان ،عان محماد بان
ّ
يحي  ،عن غيلث ،عن جعفر ،عن أبي  ،عن علي  :أن قض في شحمة األذن بثلث
دية األذن ،وفي اإلصب الزائد ولث الدياة .1الحاديث ،والرواياة معتبار ألن الحسان
ّ
يروي عن العبلس بن معرو وإن كلن ّ
مرددا بين ابان فضالل والحسان بان محباوب
ّ ّ ّ
والحسن بن محمد الحضرمي وهم اللين يروي عنهم العبلس بن معرو إال أن كلهم
ّ
وقلت ،ومل في نسخة الوسلئ  :الحسن بن محمد بن يحيا غلا ؛ ألن الاراوي عان
محمد بن يحي الخزاز وهو بتري وقة ال الحسن بن ّ
غيلث بن إبراهيم هو ّ
محماد بان
ّ
مصح
يحي فلفظة «بن» في نسخة الوسلئ

«عن»».4

وقا ف بحث الحج« :وقد روى في الفقي عن أبلن عن الحكم قالل :سامعت
 .1تهذيب األحكام  ،2٠3 : 3الحديث  ،6٠3وقد ذکر الشيخ موردا واحدا بلقب الخشماب (التهمذيب : 6
 ،73الحديث .)36
 .2تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص.36
 .7التهذيب  ،261 : 1٠الحديث .1٠73
 .3تنقيح مبان األحكام ،ج ،3ص.13٠
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أبل عبداهّٰلل

يقول :الصبي إذا ح ب فقد قض حجة اإلسة حت يكبر.1

والتقييد بللغلية قرينة عل أن المراد بحجة اإلسة الح المندوب ،كمل أطلاق
لفظ حجة اإلسة عل ح النلئب حت يستطي وفي الوسلئ أبلن بن الحكم ولكن
الظلهر هو أبلن عن الحكم؛ فإن أبلن بن الحكم غير ملكور في الرجلل ،ما أن ظالهر
كة الصدوق في المشيخة أن مل يروى عن أبلن مطلقل هو أبلن بن عثمالن ،فإنا قاد
أطلق أبلن في غير واحد من الموارد م كون المراد ب أبلن بن عثملن كمل يظهار ذلا
للمتتب  .والحكم المروي عن هنل هو الحكم بن الحكيم الصيرفي الخةد بقرينة مث
الرواية السلبقة من البلب  88رواية أ ٰ
خرى ل ملكور في البلب  8١الحديث .2»٧
تصحيف الواو بـ«عن»
قا ف بحث الطهارة« :ورواه الشيخ بإسنلده عن ساعد بان عباداهّٰلل عان أباي
جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيس عن علي بن حديد وعبدالرحمن بن أبي نجران
والحسين بن سعيد عن حملد عن حريز .1ومال فاي الوسالئ علاي بان حدياد عان
عبدالرحمن بن أبي نجران والحسين بن سعيد كمل في نسخة التهليب أيضل الظلهر أن
غير صحيح لعد وجدان رواية لعلي بن حديد عن عبدالرحمن بن أبي نجران وال عن

الحسين بن سعيد».4

 .1من ال يحضره الفقيه .23٠٠ ،375 : 2
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.71
 .7تهذيب األحكام  ،7٠2 : 1الحديث .833
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.155
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تصحيف «أسلم» بـ«مسلم»
قا ف بحث الحج« :و يستظهر االستحبلب النفسي أيضل ممال رواه الصادوق
في العل عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحي وأحمد بن إدريس عن محماد
بن أحمد بن يحي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطلب عن محمد بن مسلم عن
يونس عن أبي بصير قلل :سمعت أبل عبداهّٰلل

يقول :مل من بقعة أحب إلا اهّٰلل مان

المسع ألن يلل في ك جبلر.1
السند الملكور في المروي في الوسلئ  2عن العل  ،وحيث إن لام يجاد رواياة
يرويهل محمد بن الحسن األشعري عن محمد بن مسلم كمل لام يوجاد رواياة رواهال
محمد بن مسلم عن يونس ،والصحيح هو محمد بن أسلم ولم يثبات لا تووياق فاة
يمكن االعتملد عليهل».1
تصحيف «الحلبي» بـ«علي»
قا ف بحث الحج بعد نقل رواية« :4وقد ينلقش فيهل سندا وداللاة أمال ساندا
فإن الموجود في بعض نسخ التهليب :الحسين بن سعيد عن حملد عن علي ،وحملد
اللي يروي عن الحسين بن سعيد هو حملد بن عيس  ،وعل اللي يروي من حمالد
بن عيس هو علي بن أبي حمز البطلئني ،وال أق من كاون ذلا محاتمة ،وفيا أن
الحديث أخرج في االستبصلر عن الحسين بن سعيد عن حملد عان الحلباي ،ولام
 .1علل الشرائع  ،377الباب  ،168الحديث .1
 .2وسائل الشيعة  ،331 : 17الباب  1من أبواب السع  ،الحديث .13
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص.237
 .3تهذيب األحكام  ،162 ،57 : 5واالستبصار  ،167 : 2الحديث .573
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ينق اختة في نسخة االستبصلر ،ورواية حملد بن عيس عن عماران الحلباي فاي
التهليبين متعدد ،ب نظير السند أيضل موجود فة موجب الحتملل كون الراوي علاي

بن أبي حمز البطلئني ب نسخة «علي» اشتبله ،بقرينة رواية االستبصلر».1
تصحيف أبي الخزرج بـ«أبي الجراح» والفضيل بـ«فضل»
قا ف بحث الطهارة« :وصحيحة الفض بن عثملن األعور والصحيح فضاي
بن عثملن األعور عن الصلدق عان أبيا

 ...ومثلهال الرواياة التاي رواهال الشايخ

بإسنلده عن وفي سندهل محمد بن سنلن عن أبي الجرا  2ولكن الصحيح محماد بان

سنلن عن أبي الخزرج طلحة بن زيد وأبو الخزرج كنية لطلحة بن زيد بقرينة غيرهل».1
تصحيف «صباح الحذاء» بـ«جراح الحذاء»
قا ف بحث الطهارة« :وفيمل رواه الصدوق في وواب األعمالل ،ومال فاي ساند
ّ
ّ
ّ
الصدوق ّ
جرا الحلاء 4لعل من اشتبله النسخة ،والصحيح صبل الحلاء كمل في نقا
ّ
الكلفي ورواية عمرو بن عثملن ّ
الخزاز عن في غير مورد ،وعد وجود ّ
جرا الحلاء فاي
ّ
الرجلل ،وتجديد الوضوء للمغرب وارد في مووقة سملعة بن مهران األخرى التاي رواهال
ّ
ّ
في الكلفي والمحلسن 5ولعلهل عين المووقة األول حص فيهل تبعيض في النق ».6
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.12٠
 .2تهذيب األحكام  ،723 : 7الحديث .1٠7٠
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.173
 .3هواب األعما .13 :
 .5الكاف  ،32 : 7الحديث  ،3المحاسن  ،712 : 2الحديث .23
 .6تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.238
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تصحيف «عثمان بن عبدالملك» بـ«عثمان بن عبداهّٰلل»
قا ف بحث الطهارة« :و روى في موضا آخار أي فاي بالب تطهيار الثيالب
وغيرهل من النجلسلت بإسنلده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عان عثمالن
بن عبدالمل عن أبي بكر عن أبي جعفر

 :يل أبل بكار مال أشارقت عليا الشامس

فقد طهر.1
وال يبعد كونهمل رواية واحد وق االختة فيهمل في نق المتن باللعمو تالر
وبلإلطةق أخرى عن الشيخ ،كمل وق فيهمل االختة في السند بتوصي
عبدالمل وأبي بكر بللحضرمي في الموض األول وترك التوصي

عثملن بن

في الثلني .وكيا

مل كلن فمل في الوسلئ في ذكر عثملن بن عبداهّٰلل بادل عثمالن بان عبادالمل لعلا
مثخوذ من نسخة االستبصلر ،حيث نق في االستبصلر ا فاي بالب األرض والباواري
يصيبهل البول ا الثلنية عن عثملن بن عبداهّٰلل بدل عثملن بن عبدالمل  .2ولكن الظلهر
أن نسخة االستبصلر اشتبله ،فإن هلا السند وارد في التهليب في موض آخر أيضل في
بلب كيفية الصة وفي أيضل عثملن بن عبدالمل  ،وقد نق الكليني

أيضل مل نقا

الشيخ في بلب كيفية الصة وفي سند الكلفي أيضل عثملن بن عبادالمل وأيضال مال
نق عثملن بن عبدالمل عن أبي بكر الحضرمي متعادد ،وهالا كلا قريناة علا أن
الصحيح عثملن بن عبدالمل عن أبي بكر ،ولكن م ذل لم يثبت ل توويق وأنا ال
بثس بثبي بكر الحضرمي واسم عبداهّٰلل بن محمد فإن لكثر روايلت ورواياة األعالظم
عن من المعلري

ولم ينق في طعن وتغميز ،ب ورد في حق مل ظلهره حسن حللا .

وعل الجملة مل ذكر من أن من كلن من المعلري
 .1تهذيب األحكام  ،237 : 1الحديث .8٠3
 .2االستبصار  ،137 : 1الباب  ،113الحديث .7

ولم ينق في حق تضعي

وطعان
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يكش ذل عن حسن حلل  ،وهلا المقدار كل ٍ في العما بروايتا  .ولكان هالا ال
يفيد في المقل ؛ ألن الراوي عن لم يثبت وولقت وعلي فللرواياة أو الروايتالن ضاعيفتلن

سندا ال يمكن االعتملد عليهمل».1
االشتباه في وصف يحيى األزرق بـ«ابن حسان»
قا ف بحث الحج بعد نقل رواية« :والرواية في ساندهل مفضا بان صاللح
والصحيح عن يحي األزرق عن أبي الحسن

قلل :سثلت عن رج قد يو التروية

متمتعل وليس ل هدي فصل يو التروية ويو عرفة؟ قلل :يصو يومال آخار بعاد أيال
التشريق ،2والمعرو من يحي األزرق هو يحي بان عبادالرحمن األزرق وهاو وقاة،
ّ
فتكون الرواية صحيحة إال أن الصدوق روى أيضل هلا الحديث عن يحيا األزرق
وقلل في مشيخة من ال يحضره الفقي  :مل كلن في عان يحيا األزرق فقاد رويتا عان
أبي

عن علي بن إبراهيم بن هلشم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن أبالن بان

عثملن عن يحي بن حسلن األزرق ويحي بن حسلن األزرق غير معرو  ،ب كمل قي
يحي بلبن حسلن مان طغيالن

لم يوجد ل رواية في الكتب األربعة ،ويقلل إن توصي
قلم ّنسلخ من ال يحضره الفقي  ،وصفوان يروي عن يحي بن عبدالرحمن األزرق كمال
في غير هلا المورد أيضل ،وعل ذل فللرواية كمل ذكرنل صحيحة».1

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.231
 .2وسائل الشيعة  ،136 : 13الباب  52من أبواب الذبح ،الحديث .2
 .7تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.233

الفصل التاسع :مصطلحات وتعابير
تعرض الميراا التبرييي

ّ
ّ
والحديثيمة
الرجاليمة
إلى بعمض المصمطلحات

والتعممابير الت م تممرتبط بحمما رواة أو الروايممة ف م خممل مباحثممه وه م أربعممة
عشر عنوانا:
تبديل السند

من آرائه الرجالية تبديل السند وملخص هذه النظرية أنه متى وجدت عن
الشيخ الطوس

رواية کان ف سندها رجل ضعيف ،وکان بينه وبين اإلممام

ّ
هقة ،وللشيخ ف فهرسته طريق صحيح إلمى جميمع کتبمه ورواياتمه فلنما أن نبمد
ُ
القطعة األولى من السند الواقعة بين الشيخ وذاك الثقة والتم فيهما ذاك الضمعيف
ّ
يفسمر تعبيمر الشميخ« :أخبرنما
بالسند الذي ذکره الشيخ ف الفهرسمت فكثنمه
بجميع کتبه ورواياته» بثن للشيخ له طريقا إلمى جميمع الروايمات المنسموبة إلمى
الراوي الت وصلت إلى الشيخ فيت التبديل.
و يمكن بذل تصحيح روايات کثيرة نذکر موارد تعرض لها ف بحوهه:
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ُ
األصو فيما رواه الشيخ عن ّ
محمد بن يعقموب عمن علم
قا ف بحث
بن محمد عن صالح بن أب حماد عن عل بن مهييار عن أبم جعفمر

قما :

قيل له إن رجل تيوج بجاريمة صمغيرة« :...الرواياة معتبار  :ألن الشايخ رواهال فاي
التهليب 1عن الكليني بللسند المزبور ،ولكن ذكر في فهرست أن ل إل كتب علاي
ّ
بن مهزيلر وروايلت طريقل صحيحل إال نص كتلب مثللب  ،2وهله تدخ فاي روايالت
ّ
علي بن مهزيلر ويبعد كونهل من روايلت كتلب المثللب م أن طريق إل نصف اآلخر
ّ
في إبراهيم بن مهزيلر اللي ينالقش فاي وباوت التووياق لا  ،لكان ال يبعاد عاده مان
المعلري

اللين لم يرد فيهم قد  ،فللرواية لتبادي أمار ساندهل ال مجالل للمنلقشاة

في سندهل».1
وقا ف بحث الحج فيما رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن اياد عن ابن محبوب عن عل بن رئاب عن مسمع عن أبم
عبداهّٰلل ف الرجل يعتمر عمرة مفردة « :...4وقوع سه بن زيلد في ساند رواياة
ّ ّ
يضر ألن الشيخ يروي عن الحسن بن محبوب ولا إلا كتاب الحسان بان
مسم ال

محبوب وروايلت سند صحيح عل مل ذكره في الفهرست».5
وفيما رواه بإسناده عن عل بن السندي عن حماد عمن حريمي عمن ارارة أنمه
 .1تهذيب األحكام .1272 ،237 : 3
ّ
 .2الفهرست ،152 :الرق  .733وفيه :إال کتاب المثالب فإن العباس روى نصفه عنه.
ُ
 .7دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،1ص.136
 .3تهذيب األحكام  ،727 : 5الحديث .1111
 .5تنقيح مبان الحج ،ج ،1ص 72٠وانظر الفهرست ،36 :الرق .162
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سث أبا جعفر

عن رجل ّقبل امرأتمه« :...1ال يبعاد اعتبالر الرواياة وإن وقا فاي

سندهل علي بن السندي وذل فإنهل مروية عن حرياز عان زرار وللشايخ

لجميا

كتب وروايلت حريز سند آخر عل مل ذكره في الفهرست».2
وف بحث الطهارة فيما رواه الشيخ

عن المفيد عن أحمد بن محمد عمن

أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمماد
عن معاوية عن أب عبداهّٰلل
الشيخ

ّ
قا سمعته يقو  :ال يغسل الثوب« :...1ال يقالل إن

يروي الرواية عن المفيد عن أحمد بان محماد عان أبيا عان محماد بان

الحسن الصفلر وأحمد بن محمد لم يثبت وولقت .
فإن يقلل :ال يضر مث ذل بصحة الرواياة إذ للشايخ

إلا جميا روايالت

محمد بن الحسن الصفلر وكتب التي منهل هله الرواية طريق آخر علا مال ذكاره فاي

الفهرست».4

محمد بن عل بن محبوب عن ّ
وفيما رواه بإسناده عن ّ
محممد بمن الحسمين

عن عل بن حديد عن حماد بن عيسى عن حريي عن أب جعفمر
له

قما  :قلمت

 :رواية من ماء سقطت فيها« :5...فللصحيح في ّرد االستدالل بللرواياة ال مان

جهة ضع

السند بعلي بن حديد كمل قي إلمكلن تبديل بطريق الشايخ إلا كتالب

 .1تهذيب األحكام  ،785 : 5الحديث .1372
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص ،28٠وانظر لحريي الفهرست ،118 :الرق .233
 .7تهذيب األحكام ،272 : 1الحديث .63٠
 .3تنقيح مبمان العمروة (الطهمارة) ،ج ،1ص 23٠وراجمع للصمفار :الفهرسمت ،221-22٠ :المرق ،621
ولألهوااي الفهرست ،112 :الرق .27٠
 .5وسائل الشيعة  ،173 : 1الباب  1٠من أبواب األسئار ،الحديث .8
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ّ
ألن مضمون الرواية ّ
ممل لم يلتز ب أحد».2
حريز 1ب

وفيما رواه عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن
محمد بن أحمد بن يحيى عن أب جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفمر
ّ
بن محمد قا  :ال يفسد الماء إال ما کانت له نفس سائلة« :1الرواية وإن كلنات

ّ
ظلهر إال أن في سندهل أحمد بن محمد عن أبيا عان أحماد بان إدرياس ،والماراد
بثحمد بن محمد هو ابن محمد بن يحي العطلر ولم يثبت لا تووياق ،ولهالا تكاون
صللحة لتثييد الحكم ،ولكن للشيخ

لجمي كتاب محماد بان أحماد بان يحيا

وروايلت ومنهل هله الرواية طرياق آخار علا مال فاي الفهرسات ،4وعليا فاة باثس

بلالعتملد عليهل».5

وفيما رواه عن المفيد عن أحمد بن ّ
محمد عن أبيه عن سعد بن عبداهّٰلل عمن

الهيث بن أب مسروق النهدي عن مروك بن عبيد عن نشيط بمن صمالح عمن أبم

قا  :سثلته ک يجيي من الماء« :...6وال ّ
يضر وقوع أحمد بن محمد بن
عبداهّٰلل
ّ
الحسن بن الوليد في سندهل فإن م كون وقة عل األظهر في السند سعد بان عباداهّٰلل

وللشيخ إل جمي كتب وروايلت طريق آخر كمل ذكره في الفهرست 7فراج ».8
 .1الفهرست ،118 :الرق .233
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.238
 .7تهذيب األحكام ،271 : 1الحديث .663
 .3الفهرست ،221 :الرق .622
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،2ص.33
 .6تهذيب األحكام  ،75 : 1الحديث .37
 .3الفهرست ،175 :الرق .716
 .8تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.183
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وقا ف بحث الصلة فيما رواه الشيخ بإسناده عن العياشم عمن جعفمر
محمد جميعا عن ّ
بن أحمد عن عل بن الحسن وعل بن ّ
محمد بن عيسمى عمن
1

يونس عن معاوية قا  :سثلت أبا عبداهّٰلل عن رجل قام ف الصلة المكتوبة...
وما رواه بإسناده عن العياش عن حمدويه عن ّ
محمد بن الحسين عن الحسن بن
محبوب عن عبدالعييي بن المهتدي عن عبداهّٰلل بن أب يعفور عن أب عبمداهّٰلل
قا  :سثلته عن رجل قام ف صلة فريضمة« :2...كيا

وقاد ورد ذلا فاي روايتاي

معلوية وعبداهّٰلل بن أبي يعفور وال يبعد الحكم بلعتبلرهمل ،وإن كلن ساند الشايخ إلا
ّ ّ
العيلشي ضعيفل إال أن في سند األول يونس بن عبدالرحمن وفي الثلنياة الحسان بان
محبوب ،وللشيخ لجمي كتبهمل وروايلتهمل علا مال فاي الفهرسات 3ساندا وأسانلد

معتبر عل مل ذكرنله في أمر تبدي السند».4
وفيما رواه بإسناده عن ّ
محمد بن عل بن محبوب عن موسى بمن عممر عمن
الحسن بن عل بن فضا عن ابن بكير وهعلبة بن ميمون جميعا عن بريد عن أب
جعفر قا  :الجبهة إلى األنف« :5...والتعبير بللمعتبر فإن وإن لم يثبت لموس
ّ ّ
بن عمر بن يزيد الراوي عن الحسن بن فضلل توويق إال أن للشيخ لروايلت الحسن
 .1وسائل الشيعة  ،6 : 6الباب  2من أبواب النية ،الحديث .2
 .2وسائل الشيعة  ،6 : 6الباب  2من أبواب النية ،الحديث .7
 .7راجع ليمونس بمن عبمدالرحمن الفهرسمت ،266 :المرق  817ولحسمن بمن محبموب الفهرسمت،36 :
الرق .162
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.5٠
 .5وسائل الشيعة  ،756 : 6الباب  3من أبواب السجود ،الحديث .7
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ّ
بن علي بن فضلل وكتب طريق آخر ذكره في الفهرسات ،1فاللمورد مان ماوارد تبادي

السند التي ذكرنلهل مرارا».2
وفيما رواه بإسناده عن سهل بن اياد عن عل بن مهييار عمن أبم علم بمن
ّ
راشد قا  :قلت ألب جعفر  :إن موالي قد اختلفوا« :1...ال يقلل :روى الشايخ
ّ
م اإلغملض عن سانده إليا  ،فإنا

الحديث بإسنلده عن سه بن زيلد وهو ضعي
ّ
يقلل :ال ّ
يضر ذل بلالستدالل بللحديث فإن للشيخ في الفهرست في ترجمة علاي
ّ
بن مهزيلر أن لجمي كتب علي بن مهزيلر وروايلت طرقل صاحيحة ،4وعلا مال ذكاره
الرواية التي رواهل عن سه بن زيلد مورد السند اللي ّ
تعرضنل ل مرارا».5
بل قد ّ
صحح رواية الشميخ بطريمق صمحيح ذکمره النجاشم

التحماد

طريقهما حيث قا ف بحث الطهارة بعد نقل ما رواه عن جماعة عن همارون بمن
موسى عن أب العباس أحمد بن محمد عن عل بن الحسن وأحممد بمن عبمدون
عن أب الحسن عل بن محمد بن اليبير عن علم بمن الحسمن بمن فضما عمن
محمد بن عبداهّٰلل بن ارارة عن محمد بن أبم عميمر عمن حمماد بمن عثممان عمن
عبيداهّٰلل الحلب ومحمد بن مسل عن أب عبداهّٰلل

قا  :أمرنم أبم أن أجعمل

ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات.6 ...
 .1الفهرست،33 :الرق .163
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،3ص.83
 .7وسائل الشيعة  ،7٠3 : 8الباب  1٠من أبواب صلة الجماعة ،الحديث .2
 .3الفهرست ،152 :الرق .733
 .5تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،5ص.36
 .6تهذيب األحكام  ،721 : 1الحديث .373
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قا « :فنقول قد يورد عل سندهل بثن الشيخ رواهل بسنده ،عن علي بن الحسان
بن فضلل ،عن محمد بن عبداهّٰلل بن زرار  ،عن محمد بن أباي عميار ...الاخ .وساند
الشيخ إل علي بن الحسن ضعي » إلى أن قا « :فسند الشيخ إل علي بن الحسان
ّ ّ
ّ
بن فضلل ،يمكن تصحيح بثن ك من الشايخ والنجلشاي رويال كتاب علاي بان
ّ
الحسن بن فضلل ،عن أحمد بن عبدون ،عن علي بان محماد بان الزبيار عنا  ،1وال
يحتم أن مل رواه أحمد بن عبدون ،عن علي بن محماد بان الزبيار ،عان علاي بان
الحسن للنجلشي غير مل رواه للشيخ الطوسي .
ّ
ّوم إن للنجلشي إل تل الكتب طريقل آخر يرويهل عان محماد بان جعفار فاي
ّ
آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد ،عن علي بن الحسن بكتب  ،وحياث إن ظالهر
ّ
هلا الكة أن مل وص إلي بللطريق المشترك م الشيخ قد وص إلي بهلا الطريق

أيضل فة يبق مجلل للمنلقشة فيمل يروي الشيخ عن تل الكتب».2
ّ
ّ
تردد ف هذه النظرية أي تبديل السند أخيرا لما يظهر من الشميخ
لكنه
نفسه من عدم االلتيام به لتصحيح ما رواه ف التهذيبين فحكم بضمعف روايمات
ّ
مع أنها من موارده.
التعليق على السند

أشار الميراا
رواه الكليني

إلى التعليق ف أسانيد الكاف ف بحث الحمج بقولمه« :مال

عن عد من أصحلبنل عن أحمد بن محمد وسه بن زيلد جميعل عن

أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو ،وعن زرار عن أحدهمل
 .1الفهرست ،156 :الرق  ،73٠ورجا النجاش  ،253 :الرق .636
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.255
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أن قلل :من لم يجد هديل وأحب أن يقد الثةوة األيل في أول العشر فة بثس ب  ،1هلا
عل مل في الوسلئ  ،2وروى في بالب آخار الرواياة عان الكليناي

عان عاد مان

أصحلبنل عن سه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بان عمارو عان
زرار عن أحدهمل

.1

والرواية بهالا الساند ضاعيفة لوقاوع ساه بان زيالد ،وبحساب النقا األول
صحيحة؛ ألن الراوي عن البزنطي سه بان زيالد وأحماد بان محماد جميعال عان
البزنطي ،والموجود في الكلفي أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو
عن زرار عن أحدهمل

 ،وحيث إن

روى قب ذل عن عد من أصحلبنل عان

أحمد بن محمد وسه بن زيلد جميعل عن رفلعة بن موس  ،وبدأ الرواية التي بعادهل
بثحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمارو عان زرار  ،حما صالحب
الوسلئ البدء بثحمد بن محمد بن أبي نصر عل التعليق عل الرواية السلبقة حياث
إن الكليني ال يمكن أن يروي عن أحمد بن محمد بان أباي نصار باة واساطة وكاثن
الواسطة من ذكره في الرواية السلبقة ،ولكن المعهود مان التعليقالت علا الحاديث
السلبق في الكلفي تكرار الراوي اللي يقتصر في ذكر الواسطة بين وبين ذلا الاراوي
عل التعليق بللحديث السلبق ،وأحمد بان محماد بان أباي نصار غيار مالكور فاي
الحديث السلبق ،وإنمل روى الحديث عن أحمد بن محمد بن أبي نصار فاي البالب
اللي قب البلب السلبق عل هلا البلب ،والواسطة فيهل عد من أصحلبنل عان ساه
بن زيلد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والتعليق علي ممكن عن لمن تتب تعليقلت
 .1الكاف  ،5٠3 : 3الحديث .2
 .2وسائل الشيعة  ،133 : 13الباب  53من أبواب الذبح ،الحديث .1
 .7وسائل الشيعة  ،133 : 13الباب  36من أبواب الذبح،الحديث .2
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الكليني  ،ولع صلحب الوسالئ مان أحاد الموضاعين مان الوسالئ رأى هالا
التعليق ،ولكن أحمد بن محمد بن عيس أو سه بن زيلد أنمل يرويلن عن رفلعة بان
موس بواسطة أو بواسطتين ،فللواسطة بينهمل وبين رفلعة ال يبعد أن يكون احماد بان
محمد بن أبي نصر وإن سق في بعض نسخ الكلفي أو كلهل ،كمل يدل عل ذل بدء
الرواية الثلنية بثحمد بن محمد بن أبي نصر ،ولع هلا المقدار كل ٍ في اعتبلر الرواية
وإحراز صحتهل ،وإن يحتم ان يكون الواسطة بين وبين البزنطي أحاد الساندين إلا
البزنطي وهو السند المعرو  :عد من أصحلبنل عن سه بان زيالد عان أحماد بان
محمد بن أباي نصار ،فاإن هالا المقادار أيضال يكفاي فاي التعلياق علا الحاديث

السلبق علي ».1
الوجادة

من طرق تحمل الحديث الوجادة وه نقل الحمديث بمجمرد وجموده فم
کتاب من دون أن يكون للناقل طريق إلمى نفمس الكتماب ،أشمار الميمراا إلمى
الوجادة واعتبارها ف بحث الصلة بقوله بعد نقل رواية« :وقد ينلقش فاي الرواياة

2

سندا وداللة أمل من جهة السند فلعد معلومية رجلل السند الوسالئ باين الطبرساي
ومحمد بن عبداهّٰلل بن جعفر الحميري.
ويجلب عن ذل بثن الشيخ رواهل في كتالب الغيباة 1وسانده إلا محماد بان
عبداهّٰلل بن جعفر صحيح كمل ذكر صلحب الوسلئ قلل :روى الشيخ
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.237
 .2االحتجاج .7٠5 : 2
 .7الغيبة ،78٠ :الحديث .736

جمي مسلئ
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محمد بن عبداهّٰلل بن جعفر عن جملعة عن أبي الحسن محمد بان أحماد بان داود،
قلل :وجدت بخ أحمد بن إبراهيم النوبختي وإمةء أبي القلسام الحساين بان رو
وذكر المسلئ  1كمل رواهل الطبرسي ومن الظلهر أن مراد الشيخ من جملعة محمد بان
النعملن المفيد والحسين بن عبيداهّٰلل الغضلئري وأحمد بن عبدون كمال ذكارهم فاي
الفهرست في طريق إل محمد بن أحمد بن داود القمي يكن أبل الحسن.2
ويمكن المنلقشة بثن طريق الرواية يتضامن الوجالد ال الطرياق الماثلو مان

القراء واإلجلز خصوصل م عد ظهور حلل الكلتب عندنل».1
المكاتبة

قد يحكى کتابة اإلمام

ويعبر عن ذل بالمكاتبة ،وأشار الميراا إليهما

واعتبارها بقوله ف بحث الطهارة بعد نقل مكاتبة عمن صمفوان« :4ال يقالل :رواياة
صفوان لكونهل مكلتبة ال يمكن االعتملد عليهل؛ لغلبة التقية عل المكلتبالت  ...فإنا
يقلل :دعوى أن المكلتبلت ال تعتبر لغلبة التقية فيهل أو كونهل معرضل لرعليتهل كمل ترى،
فإن المكلتبلت الواصلة بثيدينل نظير سلئر األخبلر المنقولة إلينل المنتهية إل المشالفهة
في أن لو كلن في البين قرينة عل أن المكلتبة الفةنية لرعلية التقياة كمال إذا كالن لهال
معلرض مخلل

للعلمة تطر المكلتبة كمل تطر الرواية بللمشالفهة بالل  ،وإذا لام

تقم قرينة عل ذل فة علم وال اطمينلن بصدور بعضهل لرعلية التقية كمل ال علام وال
 .1وسائل الشيعة  ،137 : 7٠الرق .38
 .2الفهرست ،211 :الرق .6٠7
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،3ص.1٠5
 .3من ال يحضره الفقيه  ،233 : 1الحديث .356
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اطمينلن بلل بلإلضلفة إل الروايلت بللمشلفهة وال فارق فاي الساير الجلرياة علا
العم بثخبلر العدول والثقلت بين الرواية بللكتلبة أو المشلفهة .وه يمكن لفقيا أن
يلتز أو يحتم أن من كلن يكلتب اإلمل

مبلشر أو بيد وللث كالن ال يعما بمال

يص إلي من الجواب؟ حت فيمل لم يكن في البين رواية أخرى عل خةفهال ،وها
كلن اإلمل

يكتب في جميعهل أو غللبهل الجواب عبثل ال لعم السلئ ؟ وإذا كلنت

كتلبتا للعما فااة يكااون فاارق بااين وصااول تلا الكتلبااة إليناال أو وصااول الروايااة

بللمشلفهة».1
الحسنة

أشار الميراا إلى حجية الرواية الحسنة کالصحيحة والموهقة وه ما ورد
ّ
ف سندها إمام ممدو ل يوهق ول يرد فيه قد لقيام السيرة علمى العممل بهما
وقد أمضاه الشارع.

ُ

قا ف بحث األصمو « :ال ينبغاي ّ
التثما فاي عاد إمكالن تحصاي العلام

الوجداني التفصيلي بلألحكل والتكللي

الواقعية فاي معظام الوقالئ بحياث يكاون

حكم ك واقعة معلومل تفصية ،وأمل بلإلضلفة إلا االعتبالري المعبار عنا باللطريق
الخلص فقد تقد اعتبلر ظواهر الكتلب المجيد ،فإن ظواهرهال مان الطارق المعتبار
بللخصوص وكلا اعتبلر خبر الثقة ب الحسلن من الطرق الخلصاة بللساير العقةئياة

الممضل من الشلرع».2

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.53
ُ
 .2دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،3ص.183
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وقا ف بحث الطهارة« :كما أن التفصيل بين الثوب والبدن باالكتفراء برالمرة
في الثاني ال وجه له بعد اعتبار حسنة الحسين بن أبري العرالء وحسرنة أبري إسرحاق
النحوي أو صحيحته وعدم المعارض لهما والتفصيل ال بد من أن يسرتند إلرى عردم

اعتبار الحسان من األخبار ،وقد بين ضعفه في بح حجية األخبار».1
ّ
وعد من الممدوحين جماعة:
قا ف معاذ بن مسلم :إن لو لم يكن من الثقات والعدول كما هو ظاهر المفيد

في اإلرشاد فال أقل من كونه من الحسان الممدوحين.2
وف أبي علي بن راشد :أن ممدوح كما عن الشيخ

.1

وف جعفر بن عيسى أخ محمد بن عيسى اليقطيني :فيه مدح ومعروف.4
وف الحسن بن موسى الخشاب :أن من المعاريف م ظهور كالم النجاشري

في مدحه.5
وف الحسين بن علوان :أن ممردوح ،برل يظهرر وثاقتره ممرا ذكرر ابرن عقرد

في أخيه.6
 .1تنقيح مباني العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.181
 .2تنقيح مباني العروة (الطهارة) ،ج ،5ص 75٠وانظر االرشاد  ،216 : 2فصل ف النص على إمامة االممام
موسى الكاظ

 ،وفيه معاذ بن مسل .

 .7إرشاد الطالب في شرح المكاسب ،ج ،3ص .727حكاه ابن داود ف رجالمه ،22٠ :المرق  ،66وانظمر
اختيار معرفة الرجا  ،8٠٠ : 2الرق  ،2332و ،867الرق .1٠22
 .3تنقيح مباني األحكام ،ج ،1ص 3٠3وانظر لمدحه رجا الكش  ،383 : 2الرق .355
 .5تنقيح مبان األحكام ،ج ،1ص 75٠ورجا النجاش  ،32 :الرق .85
 .6تنقيح مباني العروة (الطهارة) ،ج ،3ص .268حكاه العلمة ف خلصة األقوا  ،778 :الرق .6
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وف إسماعيل بن عبدالرحمان الجعفي :أن لو لم يثبت وثاقته فهو ممدوح.1

وف

الهيثم بن أبي مسروق النهدي :أن ممدوح.2

وقد ناقش ف موارد ف مستند المد  ،قا بعد نقمل روايمة فم سمندها أبمو
الورد :قول المجلسي بأن الرجل ممدوح 3ظاهره أنه استظهره مما رواه في الكافي في
الصحيح عن سلمة بن محرز ،قال :كنت عند أبي عبداهّٰلل
أبو الورد ،فقال ألبي عبداهّٰلل

 :إلى أن قال

إذ جاءه رجل يقرال لره

 :ا يرا أبرا الرورد أمرا أنرتم فترجعرون

مغفورا لكم وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم ،4ولكن ال يمكن لنا استظهار
المدح حي ال تدل الرواية إال على كون أبي الرورد شريعيا وأن حرج الشريعة يوجر

غفران ذنوبهم بخالف غيرهم ،فإن حجهم ال يفيدهم في ذلك.5
التسامح في أدلة السنن

هناك من يقو بالتسامح ف أدلمة السمنن بمعنمى اعتبمار األخبمار الضمعيفة
إلهبات االستحباب ،أشار الميراا إلى عدم تمامية ذل ف مواضع:
ُ
قا ف بحث األصو « :إذا فرض البلوغ بخبر ضعيف فال تكون داعويتره إلرى
العمل إال باإلتيان برجاء إصابة الواق كما إذا كان البلوغ بخبر معتبرر كران اإلتيران بره
بنحو المطلوبية الواقعية إلحرازها ،وترت الثواب على العمل في بعض الروايرات وإن
 .1تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،2ص.75٠
 .2تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،3ص.33
 .7الوجيية ،753 :الرق .2262
 .3الكاف  267 : 3م الحديث .36
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.327
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كان صحيحا ،إال أن المرراد العمرل علرى مقتضرى البلروغ ،والمرراد مرن األجرر فري
الصحيحة هو خصوص الثواب البالغ في الخبر ال مطلق األجر والثواب ،ويفصح عن
كون المراد الثواب البالغ ظاهر صحيحة هشام بن سالم المروية في «الكرافي» 1فإنهرا
م ما في «المحاسن» 2رواية واحدة قد وصلت بطريقين.

و الحاصل ال تكون الصحيحة بظاهرهرا اسرتحباب نفرس العمرل البرالغ عليره
الثواب حتى م فرض عدم صدق الخبر ،بل وال استحباب العمل باالحتياط مولويرا،
فإن الثواب المعطى إما على الطاعة أو االنقياد.

كما ال مجال لدعوى أن المستفاد من تلك األخبار إلغاء الشررائط المعتبررة فري
اعتبار الخبر باإلضافة إلى األخبار الواردة في المستحبات أو مطلرق غيرر اإللزاميرات،
والوجه في عدم المجال لها أن الوارد في األخبار إعطاء الثواب البالغ للعامل حتى في
فرض عدم صدق الخبر ،وهذا ليس من لوازم الحجية للخبر ليكون ترتبه كاشرفا عرن
اعتبار الخبر ،ولو كان المرراد منهرا إلغراء الشررائط المعتبررة فري حجيرة الخبرر فري
اإللزاميات لورد األمر فيها بالعمل على الخبر ،سواء عرف المخبر بالعدالة أو الثقرة أو
جهل أو عرف بخالف ذلك.
ومما ذكر يظهر أنه ال يترت على ذلك العمل األثر المترت على العمل المشروع
والمستح  ،كما إذا بنى على استغناء كل غسل مستح أو واج عن الوضوء فرال
تترت مشروعية االستغناء واستحبابه على الغسل الوارد في خبر ضرعيف أو ورد خبرر

ا في طريقه ضعف ا في ترت الثواب عليه».1
 .1الكاف  ،83 : 2الحديث األو .
 .2المحاسن  ،37 : 1هواب من بلغه هواب...
ُ
 .7دروس في مسائل علم األصو  ،ج ،3ص.777
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ّ
وقا ف جواب سؤا عن کراهة لبس السواد« :إن هنلك عاد روايالت 1وفيهال
ّ
ّ
ّ
الصحل دلت عل أن من بلغ وواب عل عم وأت ب رجلء ذل الثواب فإن يعطي
الشتبله الراوي أو العتمالده فاي النقا
أو المعصو
ّإيله وإن لم يقل الرسول
عل آخر ّ
ويعبر عن هله األخبلر با«أخبلر من بلغ» وعان القلعاد باا«التسالمح فاي
ّ
أدلة السنن».
واختل في المراد من هله الروايلت عل وجوه منهل:
ّ
ّ
ّ
ّ
تحقق في ّ
حجية األخبلر الدالة عل حكم إلزامي (الوجوب
األول :أن مل يشترط
والحرمة) أو المستلزمة لحكم إلزامي كللنجلسة والملكية والزوجياة غيار ماثخوذ فاي
األحكل غير اإللزامية أعني االستحبلب والكراهة.
ٰ ّ
أخرى :أن الخبر في غير األحكل اإللزامية معتبر وإن كلن ضعي
وبعبلر

السند،

مل لم يحص العلم بكلب  ،لعد اشتراط شيء في اعتبلر ّ
حجيت .
ّ
ّ
هاو
أو اإلمال
الثلني :أن أص قيل الخبر المحتم أنا قاول الرساول
ّ
ّ
يتضمن ووابل علا عما  ،فالل
المرجحة ،فإذا كلن ذل الخبر
بنفس من العنلوين
ّ
مستحبل.
العم يكون

ّ
ّ
والنتيجة أن إذا قل الخبر الضعي عل وجوب العما الفةناي فإنا ال يثبات
ّ
وجوب  ،نعم يثبت بلل استحبلب بمقتض مل تقد ».
ّ
ّ
إلى أن قا « :هلا ولكننل في البحث عن قلعد «التسلمح في أدلة السانن» فاي
ّ
ّ
ّ
صحة كة هلين المعنيين ،وإنمل المستفلد مان األخبالر أن
علم األصول قد قلنل بعد
ّ
ّ
مطلوبية عم مل إل اهّٰلل تعلل ٰ  ،فإن كالن عان طرياق صاحيح
المكل عند مل تصل
 .1وسائل الشيعة  ،82-8٠ : 1الباب  18من أبواب مقدمة العبمادات ،بماب اسمتحباب اإلتيمان بكمل عممل
مشروع روي له هواب عنه

.
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فيثتي ب جزمل وإن كلن الخبر ضعيفل فيثتي ب رجلء وانقيلدا وهالا االنقيالد مان العباد
ّ
ّ
والتقرب إل اهّٰلل سبحلن  ،ومقدار ذل الثواب لم يعر إال
موجب الستحقلق الثواب
عن طريق ّ
التعبد الشرعي وال داللة علي من جهة العق أصة ،وأخبلر «من بلغ» هاي
التي ّبينت مقدار ذل الثواب وهو نفس مل بلغ أي الملكور في الخبر.
ّ
فمن تيقن بمطلوبية العم يثتي ب انقيلدا للمول ٰ بنحو الجاز ويعطا الثاواب

وإن لم يكن الواص إلي مطلبقل للواق ومن لم يحص ل ذل اليقاين لكاون الخبار
ضااعيفل يااثتي بللعم ا رجاالء وانقياالدا لعااد علم ا بصاادوره ماان الرسااول
المعصو

أو

ول ذل الثواب أيضل.

ّ
هلا هو المستفلد من أخبلر «من بلغ» وحلصل  :أن من بلغ واواب علا عما

وأت ٰ ب رجلء الحصول عل ذل الثاواب يعطا الثاواب المالكور وإن كالن الخبار
ّ
حجية الخبر».1
ضعيفل وغير جلم لشرائ
وقا ف بحث القضاء ...« :لما ذكرنا في بح األصول من أن قاعدة التسامح
في أدلة السنن ال أسا ،لها ،فإن الروايات الواردة فري الثرواب علرى عمرل بلرغ فيره
الثواب ال تدل على أزيد من إعطاء الثواب البالغ لمن أتى برذلك العمرل علرى طبرق
البلوغ ،فإن كان الخبر البالغ معتبرا يكون اإلتيان به بنحو الجزم ،وإن كران غيرر معتبرر

يؤتى به رجاء أو بعنوان االحتياط ،وأنها ال تعم غير موارد بلوغ الخبر».2
وقا ف بحث الصلة« :و استحبابها مبنية على التسامح في أدلة السنن بمعنى
عدم اعتبار مالحظة السند في ثبوت االستحباب أو قيام خبر ولرو كران ضرعيفاً مر
احتمال صدقه بوجوب اسرتحباب العمرل ،وهرذا المبنرى ال يسرتفاد مرن الروايرات
ّ
العقائدية ]الطبع القدي [ ،ص.67
 .1األنوار اإلل ّهية ف المسائل
ُ
 .2أسس القضاء والشهادة  ،ص.66
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المعروفة بروايات التسامح في أدلة السنن».1
وقا « :وربما يقال بانجبار سندها بعمرل المشرهور ،برل عرن الربعض دعروى
اإلجماع عليه ،ولكن ال يخفى أن من المحتمل جدا أن عمل جل األصحاب أو جملة
منهم لكون المورد من المستحبات التي يؤخذ فيها بأخبار التسامح فري أدلرة السرنن
حي ال يالحظ فيها تمامية السند ،وبما أن هذا يعني الحكم والفتروى باالسرتحباب

ولو م ضعف السند خارج عندنا من مدلول أخبار التسامح في السنن».2
وقا « :لم تثبت كراهة الصالة في تمام الموارد المذكورة بطريق معتبرر واالفتراء
بها فيها جميعا يبتني في غير ما صح طريقها على أمرين:
األول :أن يقال المستفاد من األخبار المعروفة بأخبار التسامح في أدلة السرنن

3

أن تمامية الطريق سندا وداللة غير معتبر في السنن أو أن قيام طريق غير معتبر في نفسه

من العناوين المرجحة في موارد السنن فيصير الفعل بذلك مستحبا».4
ّ
تعبير «غير واحد» و«جماعة» و«عدة»

يرى الميراا أن التعبير بم«غير واحد» ال يضر باعتبار الرواية ،وکمذا تعبيمر
«جماعممة» و«عممدة» لظهورهمما فمم کثممرة النمماقلين وال يحتمممل عممادة کممونه
جميعا ضعفاء.

 .1تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،1ص.1٠3
 .2تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،1ص.257
 .7وسائل الشيعة  ،8٠ : 1الباب  18من أبواب مقدمة العبادات.
 .3تنقيح مباني العروة (الصالة) ،ج ،2ص.183
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قا ف بحث الطهارة م بعد نقل ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محممد
بن عيسى عن الحسن بن عل الوشاء عن عل بمن أسمباط عمن غيمر واحمد ممن
أصحابنا عن أب عبداهّٰلل

قا « :من نسي صة من صة يوم واحد ولم يدر أي

ّ
صة هي صل ٰ ركعتين ووةول وأربعل» 1م «السند معتبر ألن ال يحتم عالد أن يكاون
غير واحد الظلهر في كثر النلقلين كلهم ضعفلء لو لم نق بظهوره في قطعية النق عن
اإلمل

».2
وقا ف موضع آخر« :وقد يتثم في اعتبلر المرسلة ال إلرسللهل لمل تقاد مان

ظهور غير واحد عرفل في إراد الكثير كمل يقلل :دخ غير واحد وفر واحد من العسكر

وغير ذل .1»...
وقا ف بحث القضاء بعد نقل صحيحة جميل عن جماعمة ممن أصمحابنا:

ّ
«فإن اإلرسلل بمث مل في الرواية من التعبير بللعد والجملعة وغير واحد ظلهره عاد

انحصلر راويهل بواحد أو اونين ،وم كثر روات ال يخلو روات عن الثقة والعادل ،كمال

يظهر بوضو بمةحظة من روى عن جمي ».4
وعليه قا

ّ
باعتبمار مرسملة يمونس الطويلمة واسمتد بهما 5وهم مما رواه

الكلين ف باب جامع ف الحائض والمستحاضمة «عمن علم بمن ابمراهي عمن
 .1تهذيب األحكام  ،133 : 2الحديث .35
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.172
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص.87
ُ
 .3أسس القضاء والشهادة ،ص.138
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،6ص 135و .183
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ّ
محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحمد سمثلوا أبما عبمداهّٰلل
ّ
ّ
ّ
سن ف الحائض هلث سنن.1»...
والسنة ف وقته ،فقا  :إن رسو اهّٰلل

عمن الحمائض

تعبير «عن بعض أصحابنا» و«روى أصحابنا»

أشار الميراا إلى تعبير «عن بعض أصحابنا» وأنه يوجب اإلرسما بقولمه
ف بحث الصلة« :والرواية عل مل أورده في الوسلئ مرسلة ألن لم يظهر من المراد
من« :بعض أصحلبنل» وظلهر أن محمد بن الحسين لم يار خا اإلمال وكتلبتا
وضمير «قلل» في قول « :قلل :فكتب إلي» يعني قلل بعاض أصاحلبنل نقا أن اإلمال
كتب إلي ال تص عل الزجلج .2ولع الراوي اللي تخي أن الزجلج ممل انبتت األرض
بتخيل أن الملح نبلت األرض وفيمل رواه علي بن عيس في كتلب كش

الغماة نقاة

عاان كتاالب الاادالئ لعبااداهّٰلل باان جعفاار الحميااري ف اي دالئ ا علااي باان محمااد
العسكري

قلل :وكتب إلي محمد بن الحسين بن مصعب يسثل  1الخ ،وسند علي

بن عيس إل كتلب الدالئ غير معلو  ،ومحمد بن الحسن ...لم يثبت ل توويق كمل
قي ولكن ال يخف أن ظلهر أبي الحسن الملضي هو الكلظم
كش

الغمة أن المكتوب إلي أبي الحسن الثللث

وأشار

وظالهر النقا فاي

».4

إلى تعبير «روى أصحابنا» أيضا بقوله ف بحمث الحمج« :قاد ورد

فيمل رواه الشيخ بإسنلده عن موس بن القلسم قلل :روى أصحلبنل عان أحادهمل
 .1الكاف  ،87 : 7الحديث .1
 .2الكاف  ،772 : 7الحديث .13
 .7کشف الغمة .138-133 : 7
 .3تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.283
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ّ
أن قلل :إذا كلن في دار الرج شجر من شجر الحر لم تنزع فإن أراد نزعهل كفر بلبح
بقر يتصدق بلحمهل عل المسلكين ...1م أنهل ضعيفة ساندا بلإلرسالل ودعاوى أن
اإلرسلل الملكور كإرسلل ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحلبنل ال يضر بلعتبلرهل؛
ألن الواسطة بين موس واإلمل

جملعة األصحلب ال يمكان المسالعد عليهال؛

ألن موس بن القلسم ال يمكن علد أن يروي عان الصالدقين

بواساطة واحاد

والتعبير بثصحلبنل لرعلية الطبقتين أو األزيد من الواسطة ،وهلا معنله اإلرسلل لصدق

م كون الراوي عن اإلمل واحدا لم يثبت وولقت ».2
تعبير « ّ
عمن ذكره»

أشار

إلى تعبير « ّ
عمن ذکره» بقوله ف بحث الصلة« :من تلا الروايالت

مل رواه الكليني عن علي بن محمد عن سه بن زيلد عن محمد بن عيس عان ابان
أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبداهّٰلل

قلل :وقت سقوط القرص ووجاوب اإلفطالر

من الصيل أن تقو بحلاء القبلة وتفقد الحمر التي ترتف من المشرق فإذا جلزت قمة
الرأس إل نلحية المغرب فقد وجب اإلفطلر وسق القرص»...1
لكن في سنده ضع لوقوع سه بن زيلد واإلرسلل ودعوى أن مراسي ابن أبي
ّ
عمير معتبر فإن ال يروي وال يرس إال عن وقة 4غير صحيحة كمل تعرضنل للل مارارا.
أض

إل ذل مل يقلل :ال داللة في مث الرواية أن المرس هو ابن أبي عمير ال الالي

بعده يعني محمد بن عيس والوج في ذل احتملل أن فلع «ذكر» هو ابن أبي عمير
 .1تهذيب األحكام .1771 ،781 : 5
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.767
 .7الكاف  ،233 : 7الحديث .3
ُ
 .3العدة ف أصو الفقه (للشيخ الطوس ) .153 : 1
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وضمير المفعول يرج إل من يعني ابن أبي عمير ونسي محمد بن عيس .
ّ
وفي أن ظلهر «عمن ذكره عن أبي عبداهّٰلل » ،أن «ذكر» بمعن روى أي عمن
سم بثن ّ
ّ
سام ابان أباي
روى البن أبي عمير عن أبي عبداهّٰلل ال أن يكون بمعن
ّ
المسم ٰ عن أبي عبداهّٰلل
عمير ذل الشخص وروى ذل

ألن تقدير كلمة «روى»

وتعلق الجلر ب دون «ذكر» تكل .
واحتملل أن اإلرسلل كلن عمن يروي عن ابن أبي عمير ال من ابن أبي عمير حت
لو كلن «ذكره» بمعن روى البن أبي عمير يجري فاي جميا المرساةت ويدفعا أن

ظلهر نق الروا عن المروي عنهم أنهم ينقلون كمل روي إليهم».1
تعبير «عنهم

أشار

»

) وأنمه ال يوجمب اإلرسما بقولمه فم بحمث

إلى تعبير (عنه

القصاص« :و في رواية يونس عنهم

قلل :سئ عن رج قتا مملوكا ؟ قالل :إن

كلن غير معرو بللقت ضرب ضربل شديدا وأخل من قيمة العبد ويدف إل بيت مالل
المسلمين ،وإن كلن ّ
متعودا للقت قت ب  .2وال يبعد اعتبلر الرواية سندا...
ّ
فكمل هو ظلهر رواية يونس التي ذكرنل عد البعد في اعتبلرهل سندا؛ ألن اسملعي
بن مرار الراوي عن من المعلري

اللين لم يرد فايهم قاد  ،وياونس بان عبادالرحمن

يمكن أن يروي عن الكلظم والرضل
إل جميعهم

ويسند مل سم عن أحادهمل أو عان كليهمال

فة وج لمل حكي عن الشهيد 1من الخدشة فيهل بلإلرسلل».4

 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،1ص.173
 .2الكاف  ،7٠7 : 3الحديث .3
 .7مسال األفهام .113 : 15
 .3تنقيح مبان األحكام ،ج ،7ص.88
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تعبير «مضطرب الحديث»

ورد التعبير بمضطرب الحديث ف کلمات النجاشم

وأشمار الميمراا

إلى معناه بقوله ف بحث الصلة« :منهل مل رواه الكليناي عان الحسان بان محماد
األشعري عن معل بن محمد عن الوشلء عن أبلن بن عثملن عن عبدالرحمن بن أبي
عبداهّٰلل ،قلل ...1وال يبعد اعتبلر الحسين بن محمد األشعري ويعبر الكليني عنا تالر
بحسين بن محمد وتلر بحسين بن محمد بن علمر ووللثة بحسين بن محمد بن عمران
حيث إن الكليني قد أكثر الرواية عن وجلهل عن معل بن محماد عان الوشالء وكثار
الرواية عن م عد ورود قد في كلفية في االعتملد علي .
ّ
واألمر في معل بن محمد وإن كلن كلل إال أن النجلشي قلل« :هو مضاطرب
الحديث والملهب» .2وهلا يعد من القد .
وقد يقلل إن هلا القد ال ينلفي كون الشخص وقة في الحاديث والعرفالن تالر
واإلنكلر أخرى في كة النجلشي يكون بحسب حلل المروي عن  ،فإن كالن شخصال
مجهوال أو ضعيفل فة يعر وإن كلن وقة أيضل كللراوي يعر وال ينكر كلا االضطراب
في الحديث ،وأمل االضطراب في الملهب وهو ميل تلر إل ملهب كاللغلو وأخارى
إل غيره فة يكون ل استقرار في  ،وشيء من األمرين ال ينلفي كون وقة في نفاس قاول
النجلشي بعد مل ذكر« :كتب قريبة» ،ال بد أن ال يكون منلفيل لمل ذكره قب ذل من أنا
مضطرب الحديث والملهب واالضطراب في الحديث بللمعن الملكور يجاري فاي
ج أصحلب الحديث وكلا ممل ذكر في المعنا الماراد مان قولا « :حديثا يعار
وينكر» .وكي

مل كلن فروايلت معل بن محمد البصري ال تخلو عان اإلشاكلل فاي

 .1الكاف  ،237 : 7الحديث .5
 .2رجا النجاش  ،318 :الرق .1113
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االعتملد عليهل إذا فرض انحصلر المدرك في مسثلة فيهل ،واهّٰلل العللم».1
ّ
وقا ف بحث الطهارة بعد نقل رواية« :والعمد في الجاواب أن الرواياة مان
حيث السند ضعيفة لوقوع معل بن محمد في .
أقول :السند ال بثس ب إمل عند القلئ فلوقوع في أسانلد كلما الزيالرات كمال
اختلره سلبقل وعدل عن الحقل ،وأمل عندنل فألن اعتملد الحسين بن محمد بان عالمر
األشعري علي في النق وهو من مشليخ الكليني ،ونق الكلفي عن بكثر كلش

عان

كون الرج من المعلري  ،وممن يعتمد علي م عد وبوت تضعيف وقول النجلشي
ّ
ّ
ّ
أن « :مضطرب الحديث والملهب» .2ال يكفي في التضعي فإن م ذكره :إن «كتبا
ّ
قريبة» أن االضطراب في الملهب قد أنكره جم  ،م أن ال ينلفي الوولقة واالضطراب
ّ
في الحديث لم يعلم من إال نقل بعض الروايلت التي ال يعم بهل إلرسللهل أو ضاع
بعض رواتهل ونحوهمل كمل ال يخف  .ويؤيد ذل أن

قد أضل إل التعبير المزبور

أن ال يعبث ب في بعض الموارد».1
تعبير «صحيح الحديث»

أشار

إلى معنى وصف الراوي بصحيح الحديث ف بحث الطهارة بقوله:

«وال بثس بسندهل فإن منب بن عبداهّٰلل أبي الجوزاء صاحيح الحاديث علا مال ذكاره
النجلشي 4وظلهر كون الرج صحيح الحديث توويق  ،وإن كلن توصي
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.53
 .2رجا النجاش  ،318 :الرق .1113
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.715
 .3رجا النجاش  ،321 :الرق .1123

الرواية بثنهال
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صحيحة ال تدل عل توويق راوي في كلملت بعض قدملء األصحلب الحتمالل كاون
صحتهل للقرينة الموردية عليهل فة تكون دالة عل وص

راويهل».1

تعبير «له كتاب معتمد»

يرى أن وصف الراوي بثن له کتابا معتمدا يد على وهاقته ،قا ف بحمث
الصلة« :الظلهر أن طلحة بن زيد أيضل وقة لقول الشيخ
ّ
يكون كتلب معتمدا كة م ضعف كمل ال يخف ».1

ل كتلب معتمد ،2فإنا ال

تعبير «أوثق منه»

ّ
ّ
ّ
أشار إلى أن الوصف باألوهق ّية يد على اشتراك المفضل والمفضل عليمه
ف الوهاقة قا ف بحث الطهارة« :والحسين بن علوان أيضا ثقة معروف لم يررد فيره
قدح وإن كان عاميا وذكر النجاشي في ترجمة الحسرين برن علروان« :مروالهم كروفي
عامي وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبري عبرداهّٰلل

ولريس للحسرين

كتاب» .وهذا الكالم وإن لم يدل على وثاقة الحسين لظهروره وال أقرل مرن احتمرال
رجوعه إلى أخيه الحسن إال أن ابن عقدة قال« :أخوه الحسرن أوثرق منره» ،4والتعبيرر

بأفعل التفضيل يدل على اشتراكهما في الوثاقة».5
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.713
 .2الفهرست ،133 :الرق .732
 .7تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.2٠2
 .3خلصة األقوا  ،778 :الرق .1773
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.713
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وقا ف بحث الصلة بعد نقل رواية« :لهذه المعتبرة التي ال يبعد عدها موثقة
لقول ابن عقدة في الحسن بن علوان« :إن الحسن كان أوثق من أخيره وأحمرد عنرد
أصحابنا» .1فإن ظاهر العبارة تحقق الوثاقة في أخيه الحسين أيضا».2

ّ
ّ
نع  ،قد يد نفس الوصف على الضعف وذل فيمما کمان المفضمل عليمه

ضعيفا کما قا ف بحث المكاسب« :ومرا عرن ابرن الغضرائري فري ترجمرة ابنره
ّ
الحسن من أن أباه أوثق منه .3ال يوج توثيقره ،ألن الكتراب المزبرور لرم يثبرت أنره
لحسين بن عبيرداهّٰلل الغضرائري أو ابنره؛ ألن النجاشري لرم يرذكر أن لشريخه كتراب
الرجال ،4م أنه أعرف بحاله وكتابه موضوع لذكر كت مشايخه وغيرهم ،كما أنره لرم
يذكر ذلك الشيخ أو غيره من أصحاب الرجال .ومن المحتمل يكون الكتاب المزبور

وضعه بعض المخالفين ،ونسبه إلى ابن الغضائري ،هذا أوال.
وثانيا :أنه ذكر في الكتاب المزبور في ابنه الحسن أنه ضعيف وأبروه أوثرق منره،
فيكون ظاهر الكالم المزبور أن ابنه الحسن أضعف من أبيه».5

 .1خلصة األقوا  ،778 :الرق .1773
 .2تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.12
 .7خلصة األقوا  ،773 :الرق .172٠
 .3رجا النجاش  ،63 :الرق .166
 .5إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،3ص.2٠3
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هناك فوائد متفرقمة ممن کملم الميمراا التبريميي ال تنمدرج تحمت أحمد
ّ
العناوين المتقدمة وربما تعلقت بسائر العلوم غيمر علم الرجما ولكنهما تمرتبط
باعتبار األخبار وأسانيدها فنذکرها هنا وه أربع عشرة فائدة:
عمل المشهور برواية وإعراضهم عنها

أشار الميراا إلى أهر عمل المشهور برواية وإعراضه عنهما فم اعتبارهما
ُ
ف بحث األصو حيث قا « :يق الكة في الشهر في الفتوى في جهتين...
والثلنية :ه تكون الشهر في الفتوى بمضمون رواية في طريقهل ضاع

جالبر

لهل بحيث تكون بموافقتهل الفتوى المشهور صللحة لةعتملد عليهل في الفتاوى بهال
وأن الرواية ولو صح سندهل ولكنهل بفتوى المشهور عل خة مدلولهل تكون سلقطة
عن االعتبلر فة يمكن الفتوى بمدلولهل عل مل هو المعرو في األلسنة من أن عم
المشهور برواية جلبر لضعفهل وإعراضهم عنهل موهن لهل ...
أمل الكة في الجهة الثلنية فإن أحرز أو احتم أن عم المشهور برواية ضعيفة
في سندهل كونهل مطلبقة لةحتيلط أو مخللفة لمل علي العلمة ونحو ذل ممل ال يصلح
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بمجرده في النظر لصيرورتهل معتبر فة وج لةعتملد عليهل والفتوى بمضمونهل.
وإن لم يحرز أو لم يحتم وج العم بهل فيمل وص بثيدينل بثن حص الوواوق
بثن وج فتواهم بلل كلن أمرا لو وص إلينال لكالن صاللحل لةعتمالد عليا ككاون
الحكم المشهور اللي تضمنت الرواية المزبور كلن من المتسللم علي في ذل الزملن
بين الشيعة.
وهلا لو فرض تحقق كلن بنفس موجبل لةعتملد علي وال تجع الرواية المزبور
معتبر لكي يصح التمس بهل في حكم آخر ّ
تضمنت أو خصوصية أخرى وردت فيهال
لثبوت الحكم اآلخر ،والمراد بللشهر في المقبولة كمل تقاد الشاهر فاي الرواياة وال
ّ
تحصر بمل إذا دخ الخبر معهل في السنة وإال كلن المتعين تقديم الحكام ممان كالن
مستنده الخبر المشهور كمل ال يخف ممل يستفلد من غيرهل.
وبلل يظهر الحلل في كون إعراضهم عن رواية تلمة في سندهل تركهل المشاهور
حيث إن لو أحرز أو احتم وج تركهم ولم يتم ذلا الوجا عنادنل ال يكاون مجارد
إعراضهم موهن لهل ،بخة مل إذا حص الوووق واالطمئنلن بخل فيهل لم يص إلينل
بحيث لو وص إلينل كلن ذل موجبل لحملهل عل االشتبله من الروا في نقلهل ونحوه

ممل تسق عن االعتبلر بلل ومث هله الرواية قد توجد بين روايلتنل».1

ّ
ّ
وقا ف جواب سؤا  ...« :وم إن قلل بعضهم بثن عم المشهور جلبر لضع
ّ
هلا الخبر وإن كلن ضعي السند ولكن ليس بصحيح ب لو عم عل طبق الك لمل
انجبر ضعف وذل الحتملل استنلدهم إل أخبلر «من بلغ» فهلا صلحب المدارك قد
ّ
ّ
المووقة ّ
وضعفهل جميعل ،وم ذل أوبات الحكام
نلقش سند الروايلت كلهل بضمنهل

غير اإللزامي».2
ُ
 .1دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،3ص.113-111
ّ
العقائدية ]الطبع القدي [ ،ص.66
 .2األنوار اإلل ّهية ف المسائل
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وأشار إلى عمل المشهور بالرواية ف مواضع متعمددة کمما قما فم بحمث
الطهارة« :ويستدل عل ذل برواية مسام بان كاردين عان أباي عباداهّٰلل قالل:
ّ
المرجو والمرجومة يغسةن ويحنطلن ويلبسلن الكفن قب ذل  ،وم يرجملن ويصل
عليهمل والمقتص من بمنزلة ذل يغس ويحن ويلبس الكفن وم يقلد ويصل علي .
ورواه الصدوق 1مرسة عن أميار الماؤمنين
ّ
الكليني والشيخ 2إال أن في السند عل النقلين ضع  ،ويقلل :إن ضعفهل ينجبر بعم

 ،وهاله الرواياة وإن رواهال كا مان

األصحلب من غير نكير».1
کما أشار

إلى إعراضه عن رواية ف بحث الصوم بقوله« :والمنلقشاة فاي

سند مل رواه في الفقي عن محمد بن إساملعي بان بزيا  4بثنهال مرسالة حياث ّ
عبار
الصدوق بقول  :روي عن محمد بن إسملعي بن بزي  ،عن أبي جعفار الثالني ال
ّ
بقول  :روى محمد بن إسملعي بن بزي  ،عن أبي جعفر الثلني غير صحيحة فاإن
ّ
يعام كاة النقلاين كمال استشاهدنل بالل فاي
مل يلكره في المشيخة من طريق إليا
ّ
الطبقلت عند ّ
التعرض لروايلت الفقي ولكنهل غير معمول بهال عناد المشاهور ،وغيار

نلظر إل وظيفة الولي».5
وقد ناقش ف الفقه ف کثير من الموارد التم ادعم جبمر الشمهرة لضمعف
السند باحتما استناده ف الفتوى إلى دليل آخر أو کمون عملهم بالروايمة ممن
 .1من ال يحضره الفقيه  ،153 : 1الحديث .33٠
 .2الكاف  ،213 : 7الحديث  ،1تهذيب األحكام  ،773 : 1الحديث .338
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.122
 .3من ال يحضره الفقيه  ،736 : 7الحديث .3722
 .5تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص.133
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باب االحتياط وأمثا ذل کما تردد ف موارد ف أصل تحقق الشهرة.
قا ف موضع من بحث المكاسب« :ال يقلل :قد ورد فاي روايالت مستفيضاة
ّ
من ّ
صور صور كلف اهّٰلل يو القيلمة ان ينفخ فيهل وليس بنلفخ ،1وداللتهال علا حرماة
التصوير بنحو المجسمة تلمة ،وضع

سندهل منجبر بعم المشهور ،ب بعد ظهور

الخة بين األصحلب ،فإن يقلل :لم يعلم استنلد كلهم أو جلهم في حكمهم بعاد
الجواز ال تل الروايلت ،ولعلهم استفلدوا الحكم من صحيحة محمد بن مسالم أو

مووقة أبي بصير 2المتقدمين».1

وقا ف موضع آخر« :و ممل ذكرنال يظهار الحالل فاي المرسا المالكور فاي

المختل  4وان ال سبي لنل إل إحراز أن المستند لمن المشهور عن بي الاراهن فإنا

يحتم ان يكون استنلدهم إل القلعد التي أشرنل إليهال فاة مجالل لادعوى انجبالر

ضع المرسلة بلالستنلد إليهل».5

وقا ف بحث الحج« :وفي التهليب مثل بسندين آخرين 6ويقلل بثن اإلرسلل
ّ
غير ضلئر لعم المشهور وألن صفوان بن يحي ممن ال يروي وال يرس إال عن وقاة،1
بمل أن الظلهر وال أق من المحتم أن يكون وج عم المشهور هو األمر الثلني اللي
ذكر الشيخ في العد وذكرنل أن اجتهلد من كة الكشي فاي أصاحلب اإلجمالع فاة
 .1من ال يحضره الفقيه  ،5 : 3الحديث .3368
 .2المحاسن ،613 :الحديث  53و  ،613الحديث .73
 .7إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.22٠
 .3المختلف .321 : 5
 .5إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،7ص.163
 .6تهذيب األحكام  733 : 5و  ،366الحديث  1137و .1623
ُ
 .3العدة ف أصو الفقه .153 : 1
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يمكن االعتملد عليهل».1
وقا ف بحث الطهارة« :يمكن االعتملد عليهل ،ودعوى انجبلر ضعفهل بعما
المشهور ال يمكن المسلعد عليهل؛ ألن الشهر عل تقديرهل لام تحارز أنهال للعما
بللمرساالة ويمكاان أن يكااون اسااتنلد بعضااهم إل ا ساالئر الرواياالت أو العم ا بهاال

العتضلدهل بغيرهل».2

وقا « :و ّربمل ينلقش في الرواية بضع

السند؛ لعد وبوت التوويق ألبي الاورد،

ويجلب عن ذل بلنجبلر ضعفهل بعم المشهور حيث لم يعر ولم ينقا الخاة
ّ
ّ
في جواز المسح عل الحلئ للبرد عن أحد من المتقدمين ،وإنمل نلقش في الحكم أو
خللف بعض المتثخرين...

ممل ال ينبغي ّ
أقول :عم المشهور بللرواية ّ
التثم في  ،و ّأمل كون وج عملهم بهل
ّ
ّ
ممال
أمرا كلن عندهم لم يص إلينل ذل األمر فهو غير معلو  ،ولعلهم استفلدوا ذلا
ورد في المسح عل الدواء والجبلئر خصوصل بمةحظة مل ورد في رواياة عباداألعل
ّ
مول آل سل  :يعر هلا وأشبله من كتلب اهّٰلل ،قلل اهّٰلل ّ
عز وج  :مل جع عل ْايك ْم
في الدين م ْن حرج امسح علي ».1
ٍ
4
وقا « :ورواية محمد بن الفضي في سندهل ساه بان زيالد ودعاوى انجبالر
ضعفهل بعم المشهور ال يخلو عن التثما والمنا  ،حياث إن المشاهور با ادعاي
اإلجملع عل لف في خرقة م أن غير وارد فيهل ويحتم أن يكون فتوى المشهور مان
 .1تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص.238
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.738
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص .322وانظمر وسمائل الشميعة  ،363 : 1البماب  73ممن أبمواب
الوضوء ،الحديث  ،5واآلية  38من سورة الحج.
 .3الكاف  ،2٠8 : 7الحديث .6
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بلب االحتيلط في العم واهّٰلل العللم».1
وأشار إلى أن نقل األعاظ للرواية وعملهم بهما ال يكمون جمابرا لضمعفها :
«ودعوى أن األعلظم نقلوا هله الرواية أو الروايتين في كتبهم وعملوا بهل ،حيث ذكروا
أن الشمس تطهر ك مل ال ينق  ،فضع السند يجبر بلل ال يمكن المسلعد عليهل،
فإن نقلهل لعل كلن من بلب التثييد واستفلدتهم الحكم كالن مان الروايالت المتقدماة

وغيرهل بللتقريب اآلتي كمل ال يخف ».2
دعوى أضبطية الكليني

أشار الميراا

من الشيخ

إلى دعوى أضبطية الكلين

من الشميخ الطوسم

بحث المكاسب بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار قا  :سثلت أبا عبداهّٰلل

فم
عن

الرجل من أهل المعرفة يثتين بالبختج ،و يقو قد طبخ على الثلث وأنا أعرفه أنمه
يشربه على النصف أ فثشمربه بقولمه وهمو يشمربه علمى النصمف؟ قما  :خممر ال
تشربه« :1الموجود في رواية الكليني :فقلل :ال تشرب  .4بة ذكر لفظ خمر ،ب الظالهر
أن نسخ التهليب كلنت مختلفة وكلنت الزيلد في بعضاهل؛ ولالا نقا فاي الوسالئ
الرواية عن الكلفي أوال ،وم قلل ورواه الشيخ

5

بة تعرض من لزيلد لفظ «خمر» في

رواية التهليب.
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.33
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.232
 .7وسائل الشيعة  ،237 : 25الباب  3من أبواب األشربة ،الحديث .3
 .3الكاف  ،321 : 6الحديث .3
 .5وسائل الشيعة  ،233 : 25ذيل الحديث .3
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والحلص أن لم تثبت لفظة «خمر» في رواية الشيخ  ،ب عل تقاديره يكاون
خلو رواية الكلفي موجبل لعد وبوت ال لترجيح رواية الكلفي ،وكون روايلت أضب حت
يقلل ال دلي عل الترجيح ،بعد كون ك منهمل خبر عدل يدخ في دلي اعتبلر خبار
العدل لوال اآلخر ،ب بلعتبلر أن عد اللفظ في أحاد النقلاين فاي المقال لايس مان
اختةفهمل بلألق واألكثر في النق حت يؤخل بللثلني ،ويقلل إن راوي األق ال ينفاي
الزائد فإن الظلهر في مث المقل ممال يوجاب وجاود اللفاظ فاي أحادهمل اخاتة

المضمون أن الراوي بة زيلد ينفي وجودهل».1
دعوى اشتباه الشيخ

كثيرا في النقل

أشار الميراا إلى دعوى اشتباه الشيخ الطوس

ف نقل الروايات وعدم

الدليل عليها ف بحث الطهارة بقوله« :والصحيح في الجواب أن المروي عن كتلب
علي بن جعفر في الوسلئ  2وقرب اإلسنلد لفظ «الشيء» 1بدل «المني» وعلي فلو لم
يكن الوارد فيهمل هو الصحيح لوقوع االشتبله كثيرا في روايلت الشيخ عل مل شلهدنل
فة أقا مان عاد وباوت رواياة الشايخ وإجمالل الرواياة مان هاله الجهاة فيكاون
المتب اإلطةقلت.
أقول :هلا الكة غير تل بنظري القلصر فإنا ال ينبغاي التثما فاي أن مال رواه
الشيخ عن علي بن جعفر هو «فيخرج من المني» وسند صلحب الوسلئ إلا كتلبا
هو بطريق الشيخ فة يكون ل طريق إل النسخة التي فيهل «فيخرج من الشيء» ليعتبر
 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،1ص.36
 .2وسائل الشيعة  ،133 : 2الباب  8من أبواب الجنابة ،الحديث .1
 .7قرب اإلسناد ،181 :الحديث .63٠

 ............................................................ 191فوائد رجالية
قول وتعرض الشيخ لرف المنلفل بينهل وباين الروايالت المطلقاة المشالر إليهال يبعاد
احتملل أن النسخة التي كلنت عند الشيخ كالن أيضال (فيخارج منا الشايء) واشاتب
الشيخ في رؤية مل في تل النسخة واللي يشلهد عن الشيخ

كثيرا هو االشتبله فاي

نق مل في تل الكتب واألصول إل كتلب حيث يسهو القلم .وعل الجملة االشاتبله
في رؤية مل فاي تلا النساخة لام يحارز كثرتا عان الشايخ لاو لام نقا لام يحارز
أص وقوع ».1
الرواية غير المسندة إلى اإلمام

أشار الميراا إلى عدم اعتبار رواية غير مستندة إلى اإلمام

.

قا ف بحث الحج بعد نقل رواية رواها الشيخ بإسمناده عمن أحممد بمن

محمد قا  :سمعت أبي يقول في الرج يلبس ويلب ويتهيث لإلحرا ّوم يواق أهل قب
ّ ّ
ّ
فاة
أن يه بلإلحرا قلل« :علي د » ،م أن هله الرواية غير مساند إلا اإلمال

اعتبلر بهل أصة.2
وقا ف بحث الصلة« :قد يستشك في التمس بللمووقة 1في إوبالت ملنعياة
قراء سور من العزائم وعد صلوحهل للجزئية في الفريضة وجواز قراءتهل فاي النلفلاة
ولاو بنحاو

وعد ملنعيتهل فيهل بثن مل ورد فيهل فتوى سملعة ال نقلهل عن اإلمال
ّ
تضار بلعتبلرهال ألنا حصا باللتقطي فاي
اإلرسلل ليقلل إن اإلرسلل فاي روايلتا ال
الروايلت التي كلنت في كتلب  ،وفي أن لم يعهد فيمل يروى عن سملعة اإلفتلء ما أنا
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.257
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،2ص ،186وانظر تهذيب األحكام  ،713 : 5الحديث .1٠31
 .7وسائل الشيعة  ،1٠5 : 6الباب  3٠من أبواب قراءة القرآن ،الحديث .2
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روايلت كثير جدا».1

وقا ف بحث النكا بعد نقمل مرسملة جميمل عمن أحمدهما

...« :2

ولكن الرواية بلعتبلر ضع ساندهل بلإلرسالل ال يمكان االعتمالد بهال .نعام ،رواهال
الصدوق في الفقي عن جمي بن ّدراج 3وظلهره عد اإلرسلل ولكن لم يسند إلا
اإلمل

حت يكون األخل عل ظلهر الرواية».4
وقا فيه أيضا بعد نقل رواية أب العباس البقبماق ...« :ولكان رواهال الشايخ

بسنده إل علي بن الحسن 5وفاي سانده إليا ضاع  ،ولام يساند أباو العبالس إلا
م ّأن موردهل مجم واهّٰلل سبحلن هو العللم».6
اإلمل
إثبات وثاقة شخص أو مدحه برواية نفسه

أشار الميراا إلى عدم االعتبار بالتوهيق الذي نقله الراوي نفسه.
قا ف بحث المكاسب بعد نقل رواية ف سندها عل بمن ميممون الصمائ
واإلشكا فيها سندا وداللة« :أمل سندا فلعد وبوت وولقة علي بن ميماون الصالئغ.
ّ
نعم ذكر الكشي رواية في مدح إال أن راويهل نفس علي بان ميماون وال يصاح إوبالت
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،7ص.253
 .2وسائل الشيعة  ،353 : 2٠الباب  13من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ،الحديث .13
 .7من ال يحضره الفقيه  ،2٠3 : 7الحديث .3673
ّ
ّ
 .3تنقيح مبان العروة (النكا ) ]مخطوط[ ،ذيل مسثلة  :11إذا تيوج امرأة ف عدتها...
 .5تهذيب األحكام  ،163 : 8الحديث .587
ّ
ّ
 .6تنقيح مبان العروة (النكا ) ]مخطوط[ ،ذيل مسثلة  : 11إذا تيوج امرأة ف عدتها...
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وولقة شخص أو مدح برواية نفس ».1
وقا ف بحث الحج ف عل الصائ أنه« :عل تقدير كون علي بان ميماون

الصلئغ لم يثبت وولقت والمد الوارد في برواية نفس ».2
وقا ف بحث الصوم ف عبدالمل
في مدح عن دعلء اإلمل

بن عمرو« :لم يثبت ل تووياق ،ومال ورد

ل و ّ
لدابت راوي هو نفس ».1

االستشهاد برواية ضعيفة إلثبات االستعمال

أشار الميراا إلى إمكان االستشمهاد بروايمة ضمعيفة إلهبمات اسمتعماالت
األلفاظ دون الحك الشرع .

ّ
قا ف بحث الطهارة« :إن عنوان الملد يعم الكر المعتصم كمل يشهد بلل مل

ورد في ملء الحمل بثن  :ال بثس ب إذا كلنت ل مالد  .4وال يضار ضاع
ّ
االستشااهلد فااي أن معناا الماالد يعاام الماالء الراكااد المعتصاام ال علاا تحديااد
الساند؛ ألن

الحكم الشرعي».5
الرجوع عن المذهب الفاسد

قا الميراا بثن الرجوع عن المذهب الفاسد ال يد على الوهاقة.
 .1إرشاد الطالب ف شر المكاسب ،ج ،2ص ،2٠8رجا الكش  ،261 :الرق .217
 .2تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.1٠1
 .7تنقيح مبان العروة (الصوم) ،ص ،31رجا الكش  ،233 :الرق .236
 .3وسائل الشيعة  ،133 : 1الباب  3من أبواب الماء المطلق ،الحديث .3
 .5تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.253
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قا ف بحث الطهارة رواية« :فة يمكن التعدي من إلا غيار المفاروض فاي
الرواية التي ال يبعد اعتبلرهل لحسن حلل علي بن خللد الراوي عن أحمد بن الحسان
بن علي بن فضلل ،وإن كلن في كفلية هلا المقدار من الحسن وهو الرجوع إل الحق

من ملهب الزيدية في اعتبلر خبره تثم ».1
ّ
وقا ف بحث القصاص« :قد ّادعي عد ضعفهل سندا فإنهل قاد وصافت فاي
كلملت بعض األصحلب باللصحيحة وإن حم الوص بعضهم عل كاون الرواياة
ّ
صحيحة إل حبيب التي ّ
يعبر عنهل بللصحيح عن فاةن ،وقاد ذكار فاي الجاواهر :ان
حم توصيفهم عل اطةعهم بحلل حبيب أول من حمل عل الصحيح إليا  ،2ما
ّ
ّ
ّ
أن قد ورد في حق حبيب مد فتكون الرواية حسنة ،والمد مال ذكار الكشاي 1عان
ّ
العيلشي من أن كلن شلر يل ]يعني من الخوارج[ ّوم دخ في هلا المالهب وكالن مان
وكلن منقطعل إليهمل .أضا إلا ذلا عما
أصحلب أبي جعفر وأبي عبداهّٰلل
المشهور بللرواية ،ولو كلن فيهل ضع لكلن عملهم جلبرا لهل .ولكن ال ّ
يتم شيء مان
ّ
ذل  ،فإن التوصي في كة بعض األصحلب ال يفيد شيئل م عاد وباوت التووياق
ّ
بوج ا معتباار وال يسااتفلد ماان كااة ّ
العيلشااي إال كون ا صاالر إملمياال ومنقطعاال إل ا
اإلملمين

وعم المشهور غير محرز كمل يظهر ذل من تعبير الملتن ».4

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،7ص.86
 .2جواهر الكلم .121 : 32
 .7رجا الكش  ،238 :الرق .135
 .3تنقيح مبان األحكام ،ج ،7ص.113
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عدم إخراج رواية في الكتب األربعة

قا الميراا  :أن عدم إخراج رواية ف الكتب األربعمة ال ّ
يضمر باعتبارهما،
ُ
قا ف بحث األصو « :روى الشيخ في أمللي قلل :حدونل محمد بان محماد يعناي
المفيد

قلل :أخبرني أبو القلسم جعفر بن محمد عن محمد بن عبداهّٰلل بان جعفار

الحميري عن أبي عن هلرون بن مسلم عن مسعد بن زيلد قلل :سامعت جعفار بان
ْ
ّٰ ْ
ّ
محمد يقول وقد سئ عن قول اهّٰلل تعلل  :فلل الحجاة البللغاة  1فقالل :إن اهّٰلل
تعلل يقول للعبد يو القيلمة :أكنت عللمل؟ فإن قلل :نعم ،قلل ل  :أ فاة عملات بمال
ّ
تعلمات ّ
حتا تعما  ،فيخصام وذلا
علمت ،وإن قلل :كنت جلهة ،قلل ل  :أ فة
ّ
الحجة البللغة .2وال ضع

في السند ،وال ّ
يضر عد إخراجهل في الكتب األربعة».1

ّ
االتفاق على رواية

أشار الميراا إلى دعوى االتفاق على روايمة وقيمتهما فم بحمث الطهمارة
بقوله« :كي كلن فقد استدل عل الحكم بللنبوي اللي أورده في أول السرائر ،وذكار
أن متفق عل روايت  :خلق اهّٰلل الملء طهورا ال ينجس شي ء ّإال مل ّ
غير طعم أو لون أو
رائحت  .4ونقل في الوسلئ عن المحقق أيضل في المعتبار ...5ولكان ال يخفا عاد
ّ
إمكلن االعتملد عل شيء منهمل ،فإن لو أريد من االتفلق علا الرواياة نقا جميا
 .1سورة األنعام :اآلية .133
 .2أمال الشيخ الطوس  ،3 :المجلس األو  ،الحديث .1٠
ُ
 .7دروس ف مسائل عل األصو  ،ج ،6ص.228
 .3السرائر .63 : 1
 .5وسائل الشيعة  ،175: 1الباب األو من أبواب الماء المطلق ،الحديث  ،3عن المعتبر .3٠ : 1
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أصحلب األصول والكتب فخةف قطعي؛ لعد إيراده في الكتب األربعة وغيرهل مان
كتب األخبلر ،وإن أريد رواية الفريقين فمجرد ذل ال يكفي في اعتبلر الرواية ،ب البد

من مةحظة سندهل».1
اشتباه كالم الراوي بكالم الصدوق

أشار الميراا إلى مورد اشتباه کلم الراوي بكلم الصمدوق فم بحمث
الطهارة حيث قا « :وفيمل رواه الصدوق في الخصلل عن أبي عن علي بن إبراهيم بن
هلشم عن أبي عن حملد بن عيس عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

:

الغس في سبعة عشر موطنل؛ ليلة سبعة عشر من شهر رمضلن ،وليلة تسعة عشر وليلاة
إحدى وعشرين وليلة وةث وعشرين يرج فيهل ليلة القدر.
وقلل عبدالرحمن بن أبي عبداهّٰلل قلل لي أبو عبداهّٰلل

 :اغتس في ليلاة أربعاة

وعشرين ومل علي أن تعم في الليلتين جميعل.2
وربمل يدع بثن «قلل» من كة حريز وأنا ياروي عان عبادالرحمن بان أباي
عبداهّٰلل أن قلل ل أبو عبداهّٰلل

 ،وعل هلا يتم الدلي علا اساتحبلب غسا ليلاة

أرب وعشرين.
وقد يحتم كون من كة الصدوق

ومع ال تكون الرواية معتبر ...

ولكن الصحيح أن في رواية الخصلل قرينة إل رجوع الضمير إل حرياز حياث
قلل :حدونل أبي

قلل حدونل علي بن إبراهيم بن هلشم عن أبي عن حملد بن عيس

عن حريز بن عبداهّٰلل قلل :قلل محمد بن مسلم عن أبي جعفر
 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.276
 .2الخصا  ،5٠8 :باب السبعة عشر.

 :الغس فاي سابعة
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عشر موطنل :ليلة سب عشر من شهر رمضلن وهي ليلة التقلء الجمعين ليلة بدر ،وليلة
تسعة عشر وفيهل يكتب الوفد وفد السنة ،وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي مالت
فيهل أوصيلء النبيين

وفيهل رف عيس بن مريم وقابض موسا

 ،وليلاة واةث

وعشرين يرج فيهل ليلة القدر ا وقلل عبدالرحمن بن أبي عبداهّٰلل البصري :قلل لي أبو
عبداهّٰلل

 :اغتس في ليلة أربعة وعشرين مل علي أن تعم فاي الليلتاين جميعال،

رج «رف » الحديث إل محمد بن مسلم في الغس اا وياو العيادين وإذا دخلات
الحرمين ،الحديث.1
والقرينة مل ذكر «رج » أو «رف » فإن الظلهر أن الراج هو الحاديث أو الاراوي
يعني حريز بعد روايت ليلة أربعة وعشرين عن أبي عبداهّٰلل

رج حديث إل محمد

بن مسلم أو رف الحديث إل محمد بن مسلم ،فإن ذكر الصدوق

رواية فاي أونالء

رواية شخص آخر قب إتملم غير معهود ،وعلي استحبلب الغس ليلة أرب وعشارين

يثبت برواية معتبر ».2
رواية شخص عن اإلمام

بالواسطة تارة ومباشرة أخرى

بالواسمطة تمارة

أشار الميراا إلى احتما روايمة شمخص عمن اإلممام
ُ
ومباشرة أخرى وأنه ليس من قبيل الترديد بين اإلرسا واإلسناد ف بحث الطهارة
بقولهّ « :
وأمل المنلقشة في صحيحة عبدالرحمن بن أبي نجران فمن وجهين أيضل:

ّ
ّ
أحدهمل :أنهل مرسلة فإن الشيخ رواهل عن عبدالرحمن بن أبي نجران ،عن رج ،
 .1الخصا .5٠8 :
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.335
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عن أبي الحسن

...1

ويمكن الجواب عن المنلقشة األول بثن الصدوق رواهل عان عبادالرحمن بان
أبي نجران وأن سثل أبل الحسن موس
اإلمل بواسطة وم يسائ عنا

 .2ويمكن أن ياروي شاخص حاديثل عان

ويرويا عنا باة واساطة ،ومثا ذلا غيار عزياز

في الروايلت».1
وقا ف بحث الحج« :يدل عل صحة الح فاي الفارض مووقاة ياونس بان
يعقوب وحسنة محمد بن يحي الخثعمي ،والمنلقشة في الحسنة باثن الشايخ رواهال
بإسنلده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحي الخثعمي عن بعض أصحلب عن أباي
عبداهّٰلل

 ،4ورواهل الكليني بإسنلده عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحي الخثعمي

عن أبي عبداهّٰلل  ،5وبعيد أن يروي محمد بن يحي الحكم الواحد في فرض واحد
 .فللرواية ّ
مردد بين المرسالة
البن أبي عمير تلر مرسة ،وأخرى مسندا إل االمل
والمسند فة يمكن االعتملد عليهل غير صحيح؛ ألن ال يبعد أن يسم الحكم محمد
بن يحي بواسطة بعض أصحلب من االمل

وأخرى يسمع من

مبلشر وينقل

البن أبي عمير مضلفل إل اختة النقلين في الجملة ،وكون رواية الكليني
عن مسند إل االمل

.6

 .1تهذيب األحكام  ،1٠3 : 1الحديث .285
 .2من ال يحضره الفقيه  ،1٠8 : 1الحديث .227
 .7تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.165
 .3تهذيب األحكام  ،232 : 5الحديث .332
 .5الكاف  ،337 : 5الحديث .5
 .6تنقيح مبان الحج ،ج ،7ص.183
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ذكر الشيخ

اسما في أصحاب إمامين واسمين في أصحاب إمام

اسمما فم أصمحاب إممامين

وقع کلم ف موارد ذکمر الشميخ الطوسم
ّ
وداللته على التعدد کما وقع ف ذکره اسمين فم أصمحاب إممام واحمد وداللتمه
على ذل .
يرى الميراا فيهما عدم الداللة ،أشار إلمى األو فم موضمع ممن بحمث
الطهارة حيث قا بعد نقل رواية« :وأمل من حياث الساند فقاد يقالل بعاد وباوت
التوويق لعبداألعل مول آل سل وإن قي هو عبداألعل بن أعين العجلي اللي شهد
الشيخ المفيد في رسللت العددية أن من فقهلء أصحلب الصلدقين

ومن األعاة

والرؤسلء المثخوذ منهم الحةل والحرا .1
ووج دعوى االتحلد هو مل رواه الكليني في بلب الفضا فاي تازوي األبكالر
والشيخ

2

في التهليب في بلب اختيلر األزواج عن علي بن رئالب عان عباداهّٰلل بان

أعين مول آل سل عن أبي عبداهّٰلل

.1

ويجلب عن ذل بثن ال داللة في الرواية المزبور عل االتحلد حيث يحتم أن
يكون عبد األعل مول آل سل من حيث اسم األب مشتركل م عباداألعل العجلاي
ويفصح عن التعدد أن الشيخ

ذكر في أصحلب الصلدق

كة مان عباداألعل

مول آل سل وعبداألعل بن أعين العجلي 4وهلا يدل عل تعددهمل.
 .1جوابات أهل الموصل ف العدد والرؤية (مصنفات الشيخ المفيد)  26-25 : 3و .73
 .2الكاف  ،773 : 5باب فضل األبكار ،الحديث .1
 .7التهذيب  ،3٠1-3٠٠ : 3الحديث .3
 .3رجا الطوس  ،232 :الرق  7726و .7728
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أقول :يمكن المنلقشة في ذل وأن الشيخ
في أصحلب ك من الصلدق أو البلقر

قد يكرر في رجلل شخصل واحادا

نظيار العاةء بان األسادي والعاةء بان

األسود األسدي ،1وهلا ظلهر لمن الحظهل وهالا ال يادل علا التعادد ،با اشاتراك
الراوي عن في بعض الموارد يوحي إل االتحلد واهّٰلل العللم».2

ُ

وأشار إلى الثان ف موضع آخر حيث قا بعمد نقمل روايمة أخمرى« :وذكار
ّ
1
الشيخ كة من محمد بن حمران بن أعين ومحمد بن حمران النهدي فاي رجللا
في أصحلب الصلدق

ال يقتضي تعددهمل فإن قد يتفق للشيخ في رجلل التعارض

لشخص واحد مرتين عند عده أصحلب إمل واحد

كمال يظهار ذلا لمان تتبا

رجلل  .وعل ك تقدير السند ال يخلو عن الضع ».4
مكاتبات الحميري والمراد بالفقيه فيها

وقع الكملم فم مكاتبمات الحميمري المشمتملة علمى تعبيمر «کتبمت إلمى
الفقيه» ،وقد نقل الميراا ف بحث الصلة مكاتبة له وبحث فيهما حيمث قما :
«ويستدل عل االعتبلر بمل رواه الشيخ

بإسنلده عن محمد بن أحمد بن داود عان

أبي عن محمد بن عبداهّٰلل الحميري ،قلل :كتبت إل الفقي
قبور األئمة

أسثل عن الرج يزور

ه يجوز ل أن يسجد عل القبر أ ال؟ وه يجوز لمان صال عناد

قبورهم أن يقو وراء القبر ويجع القبر قبلة ويقو عند رأس ورجلي ؟ وها يجاوز أن
 .1رجا الطوس  ،233 :الرق  7332و .7333
 .2تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،5ص.137
 .7رجا الشيخ الطوس  717 :و  ،283الرق  3651و .3٠53
 .3تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،3ص.666
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يتقد القبر ويصلي ويجعل خلف أ ال؟ فثجلب

وقرأت التوقي ومن نسخت :أمل

السجود.1...
وسند الشيخ إل محمد بن أحمد بن داود القمي صحيح ومحمد بن أحمد
ّ
بن داود من الثقلت وجةلت كجةلة أبي أوضح ،فللسند ال تثم فيا إال مال يقالل :إن
الفقي يعبر ب عن الكلظم فإن كلن المراد الكلظم فة يكون نقا محماد بان
ّ
إال بللواساطة ال محللاة،
عبداهّٰلل بن جعفر الحميري الكتلب لبعد زملن عن زملن
فيكون السند مقطوعل فيلحق روايلت بللمرسةت وإن أريد من صلحب الزملن

فة

ينلسب أن يقول الحميري« :وقرأت التوقي ونسخت».
م أن لم يوجد موارد ّ
عبر عن إمل العصر ا عج اهّٰلل تعالل فرجا الشاري
بللفقي م أن للحميري مكلتبالت معا

اا

 ،لعلا لالل المنساوب إلا المشاهور

الكراهة إلحلقل مل ورد في المقل مندرجل في األخبلر الوارد المعروفة بثخبلر التسالمح
في أدلة السنن.
وبتعبير آخر لمحمد بن عبداهّٰلل بن جعفر الحميري مكلتبالت إلا إمال العصار
ّ
والزملن إال أن المراد من الفقي في نق بعض المكلتبلت هو إمل العصر غير ظلهر ولم
يح عد الجواز عن غير البهلئي والمجلسي والكلشلني 2وجملعة مان المتاثخرين
عنهم ومل في الوسلئ في ذي الرواية ورواه الطبرسي في االحتجالج عان محماد بان
عبداهّٰلل الحميري عن صلحب الزملن ال يثبت أن المراد مان الفقيا إمال العصار
الحتملل تعدد الرواية وتعدد المروي عن كمل يشهد للل اختة المتن حياث ورد
 .1تهذيب األحكام  ،228 : 2الحديث .838
 .2الحبل المتين ،153 :والبحار 715 : 8 :و  ،716ومفاتيح الشرائع  ،1٠2 : 1المفتا .116 :
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في  :وال يجوز أن يصلي بين يدي وال عن يمين وال عن يسلره ألن اإلمل ال يتقد عليا
وال يسلوي.1
أض إل ذل عد اعتبلر رواية االحتجلج لجهللة سنده إل محمد بن عبداهّٰلل
الحميري وقد يقلل ظلهر نقل «كتبت إل الفقي » أن المراد من الفقي مل ّ
عبار عنا با
بصلحب النلحية بغير إمل العصر ا عج اهّٰلل تعلل فرج الشري
حيااث يطلااق الفقياا علاا العسااكري

ا أو العسكري

أيضاال فااة موجااب لرفاا اليااد عاان

الظهور الملكور.
ومل في متن الرواية« :وقرأت التوقي ومن نساخت» ،ال ينالفي األخال باللظهور
الحتملل كون قول أحمد بن محمد بن داود أو قول والده.
وفي مل ال يخف فإن لو كلن« :قرأت ومن نسخت» قول محمد بن أحمد أو قول
أبي محمد كلن نق الرواية هكلا :محمد بن أحمد عن أبيا قالل :كتاب محماد بان
عبداهّٰلل الحميري إل الفقي

سثل عن الرج يزور قباور األئماة اا إلا أن قالل اا

وقرأت التوقي ومن نسخت .ليكون هلا قاول أحادهمل ال قاول محماد بان عباداهّٰلل
الحميري .والمتحص مل في الرواية« :وقرأت ونسخت» ،ظلهره ال يجتما ما كاون
المراد من الفقي صلحب النلحية والعسكري

...

هلا ولكن ال مجلل للمنلقشة في سند مل يروي الشيخ بإسانلده عان محماد بان
أحمد ألن ظلهر مل ورد فيهل« :قلل :كتبت إل الفقيا وقارأت التوقيا ونساخت» ،أن
فلع «كتبت» هو القلري للتوقي وهو النلساخ فاإن كالن فلعا «قارأت ونساخت»
شخصل آخر يروي عن محماد بان عباداهّٰلل الحمياري يكاون فلعا «كتبات» ذلا
 .1انظر وسائل الشيعة  ،161 : 5الباب  26من أبواب مكان المصل  ،الحديث  1و  ،2واالحتجاج .712 : 2
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الشخص وإن كلن فلعلهمل محمد بن عبداهّٰلل الحميري كلن فلع «كتبت» أيضال هاو
الحميري وال يعد في شيء من االتحلد في الفلع لكاون التوقيا الالي فيا جاواب
ّ
الكتلب يمكن أن يبق بيد الوكي لكون مكلفل بإبةغ الجواب إلا الحمياري لكاون
سؤال في ضمن أسئلة أشخلص آخرين ويقرأ السلئ ذل التوقيا وينساخ  ،وعلا
ذل فة داعي في رف اليد عن ظهور الرواية في كون الضمير في ك ذل يرجا إلا
محمد بن عبداهّٰلل الحميري وبقلء بعض التوقيعلت بيد وكي النلحية واالستنسلخ منهل
ظلهر بعض الروايلت».1
فائدة التواتر اإلجمالي فيما كانت في البين رواية معتبرة

أشار الميراا إلى فائدة التواتر اإلجمال فيما لو کمان فم البمين روايمة أو
روايات معتبرة وعدم انحصار فائدته ف األخبار الضمعيفة حيمث قما فم بحمث
ّ
الطهارة بعد اإلشارة إلى أخبار کثيرة فيها الصحيح والموهق« :وقاد يقالل :إن تلا
ّ ّ
األخبلر وإن كلنت متواتر إجملال للعلم بعد كلب جمي تل األخبلر إال أن ال حلجة

إل إوبلت التواتر اإلجمللي فإن التواتر اإلجمللي يفيد فيمل إذا كلنت ك األخبلر الكثير
ّ
ضعيفة سندا ال في مث المقل ّلمل يكون في األخبالر الدالاة علا الحكام الصاحيح
ّ
والمووق فإنهمل كلفيلن في اإلوبلت.
أقول :ال تنحصر الحلجة إل التواتر اإلجمللي بمورد ضاع

األخبالر ساندا با

يحتلج الفقي إلي عند تعلرض هله األخبلر ببعض األخبلر المعتبر التي ال يكون فيهال
ّ
بثخصاهل مضامونل دون
تواتر إجمللي فإن في هله الصور يؤخل من المتواتر إجملال
ّ
معلرضهل لدخولهل في السنة فة يكون المعلرض معتبرا لمل تقرر فاي محلا أن الخبار
 .1تنقيح مبان العروة (الصلة) ،ج ،2ص.253
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المخاالل

للكتاالب والساانة بحيااث ال يكااون بيناا وبينهماال جماا عرفااي ساالق

من االعتبلر».1

قد وقع الفراغ من جمع هذه الفوائد وترتيبها ومراجعتها فم  13ربيمع ّ
األو
سنة  1378الهجرية والحمد هّٰلل رب العالمين وصلى اهّٰلل علمى نبينما محممد وآلمه
ّ
الطيبين الطاهرين.

 .1تنقيح مبان العروة (الطهارة) ،ج ،1ص.283

المصادر
 -1دروس فمم مسممائل علمم األصممو آليممة اهّٰلل العظمممى الميممراا جممواد
التبرييي .
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 -3األنوار اإلل ّهية ف المسمائل
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