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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

حممد بن امحد بن روح الـراوي   إىلووصلنا ، ه حجيتها سنداووج، للشيخ الصدوق عن الرشوة األعمالكان البحث حول رواية ثواب 
وكذلك ، وهو كالم الشيخ النجاشي بالتفصيل الذي مضى، كان ثالثها تاما ظاهرا، إمهالهوذكرنا وجوها ثالثة لرفع ، املهمل يف الرواية

   .أيضاتام  ذكرنا وجها رابعا وهو
  : فيه  إضافيةالوجه اخلامس مع فوائد 

  : يف املقام فنقول بعض اإلضافات قا هذا الوجه ولكن نعيده بذكر وقد ذكرنا ساب
الكشي وابن الغضـائري والعالمـة    مبراجعة الكتب الرجالية فقط كرجال النجاشي و اليس منحصر إمهالهاملهمل عن  إخراجطريق  إن

 وأمـا ، بعض منها قد سلك من قبل الرجـاليني النعم ، اإلمهالعديدة لرفع طرقاً بل ان هناك ، والسي والتستري والقهبائي ومن اشبه
اىل التوثيـق او   اإلمهـال الكثري من الرجال من ساحة  إخراجفلعله ميكن  قولو سلكت هذه الطر، فانه مهمل بشكل عام اآلخرالبعض 
ـ ، واعتبارها إما من جهة توثيق الرواية، مفيدةكثرياً ما تكون وعلى كل تقدير فان هذه الطرق ، الطعن ة تضـعيفها وعـدم   او من جه

   .اعتبارها
  : الراوي  إمهاللرفع عديدة  مصادر

  كتب الرجال والفهارس: املصدر األول والثاين
اجلـرح   أهـل من قبل  اقد سلكوهذان املصدران ، كتب الرجال والفهارس:ومها الراوي مصدران مهمان  إمهالومن هذه الطرق لرفع 

  .الفهارسوكذا  ،يف ذلك األول فان كتب الرجال هي العمود واملعتمد، والتعديل
  : الفرق بني كتب الرجال والفهارس

وقـد  ، -لو وجـدت   -وقد يستطرد اىل ذكر كتابه او كتبه ، كتب الرجال فان حمور احلديث والبحث فيها هو عن الرجل الراوي أما
فهو من جهة قـد ذكـر   ، بني حقنيان الشيخ النجاشي قد مجع يف كتابه ورجاله حيث ، جيعل ذلك منهجا كما صنع الشيخ النجاشي

الرجال من اجل بذكر وذلك انه انطلق يف كتابه ؛ فكتابه فهرست مبا للكلمة من معىن أخرىومن جهة ، وتوثيقام او جرحهم الرجال
التوثيق وان مصب كتابه هو الرجال  ثولكن حي، من له كتابذكر على رجاله اقتصر يف وذكر كتابه أو كتبه، بل انه يق او الطعن التوث

  .او الطعن مسي كتابه برجال النجاشي 
هرست فكتب الفهارس ك وأما ب الرجال هي اليت تبحث عن حال نفس الراوي بغض النظر عن امتالكه لكتاب او التان ك :واخلالصة 

فان ، وغريها الفنديورياض العلماء للحاج عبد اهللا ا ومعامل العلماء البن شهر آشوب ،نتجب الدينموفهرست الشيخ ، الشيخ الطوسي
  ، أحوالهومبناسبة ذكر الكتاب واحلديث عنه وعن قيمته يذكر راوي ذلك الكتاب واملؤلف له فتنقل ، حمور تركيزها هو نفس الكتاب

  الرجال  معرفةكثريا يف  إليهمايرجع  أساسيانكتب الرجال والفهارس كالمها مصدران ان  :واحلاصل
  : مهملة  أخرىمصادر 
عن جمموعة من الرواة لو رفعت يد  اإلمهالوهي تصلح لرفع ، غري املصدرين السابقنيباجلملة أو يف اجلملة اخرى مهملة  صادرموهناك 
   .عنها اإلمهال

  كتب التواريخ بشكل عام : در الثالث املص
ولعله ، الطائفة يف اهلند أعالم كتاب ناسخ التواريخ وهو كتاب كتبه احدمثل ، التواريخ بشكل عامكتب  وه اإلمهالاملصدر الثالث لرفع 
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  .اآلنحلد  بكامله ومل يطبع،مهمل من قبلنا  األسفولكنه مع ، وهو كتاب قيم، جملدا ١١٠من  أكثرلبلغ طبع لو 

يفيـد  لرمبـا   و، هايالرجال والرواة موجودة ف أمساءفان كثريا من ، وتاريخ الطربي وغريها األثريكتاب الكامل يف التاريخ البن وكذلك 
  .فيهاالقرائن او الشواهد الكثري من فاا متثل ارضية جيدة لوجود كدليل أو مؤيد ؛ لرجوع اليها توثيقا لرجل او طعنا لراوا

  : األخرىيف ترك املصادر املعذورية عدم 
بسبب التطور التقين ولكن و، -وغريها  –رواة يف كتب التواريخ ال أحوالكان العلماء الرجاليون سابقا معذورين عن تتبع  : ولقن وهنا

كتـب الرجـال   ولو ان حمققا استدرك على ، فان العذر قد ارتفع، احلديثة واحلاسوب األجهزةاحلاصل يف عمليات البحث من خالل 
ورفع  علم الرجال فانه قد وسع دائرة البحث يف، كما صنع البعض ذلك مثل الشيخ النمازي يف مستدركاته ،لتحققت مثار مهمة وكبرية

 أخرى قرائنوذلك لوجد  – كبريمع ما بذله من جهد  –مما ذكره  أوسعنرى ان الدائرة هي وبرغم ذلك عن الكثريين، ولكنا  اإلمهال
   .والبحث يف املصادر األخرى يف حقل البحث الرجايل من خالل االستفادة من هذه التقنيات كشفهامكترتة ميكن 

  ب التاريخ بشكل عام هو كت اإلمهالاملصدر الثالث من مصادر رفع :  إذن
   كتب تواريخ املدن: املصدر الرابع 

وتاريخ  وتاريخ قم وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد كتاريخ الكوفة، أيضاكتب تواريخ املدن وهو من املصادر املهمة  فهواملصدر الرابع  وأما
مما ميكن ان  أعالمهاتحدث عن تلك املدينة ي فانه وبناسبة احلديث عن، وكتب تواريخ اخرى مؤلفة عن مدن خاصة، مكة وتاريخ املدينة
  بعض الرواة  إمهاليستفاد منه لرفع 

  االسر العلمية تواريخ كتب  :املصدر اخلامس
 ١ها كما يف كتاب ايب غالب الزراريالعلمية وهذا املصدر يستعني به علماء الرجال يف حقل األسراملصدر اخلامس فهو كتب تاريخ  وأما

 أليب الفرج األصـفهاين  وهو كتاب قيم وكذلك كتاب مقاتل الطالبني أعنيوهو زرارة ابن ، األعلىجده  أسرةحيث يتحدث فيه عن 
  .عديدةوكتب اخرى 

   اإلجازات: املصدر السادس 
لبين حللي ال اجازة العالمة ثواالستجازات م اإلجازات فهوالراوي  إمهالدس من املصادر اليت ميكن ان يعتمد عليها لرفع اسوأما املصدر ال

وهذه االجازات ، والسيد هاشم البحراين، وغريهمومثل اجازة صاحب الوسائل وصاحب البحار ، هوإجازة الشهيد الثاين لتالميذ ،زهرة
ن علـى  يشكل قرائ قد ذلكو –من اخذ عمن اخذ  –جازات تشكل ثروة من حيث معرفة الرجال وطبقتهم ومن حيث سلسلة واالست

  .رفع اإلمهالأو  قالتضعيف او التوثي
  املشجرات النسبية : املصدر السابع 

  إذ ميكن االعتماد عليها وهنالك كتب عديدة حول ذلك  اإلمهالمن مصادر رفع  آخرجرات هي مصدر وهذه املش
   الفوائد الرجالية: املصدر الثامن
، وية للمريدامادماكما يف كتاب الرواشح السالرجال  يف علم كثرياًيستفاد منها  أيضاوهذه  ،ككتب الفوائد أخرىوهناك مصادر عديدة 

عـن   واليت تتحدثاهم كتبنا جملدات والفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين وهذه الثالثة هي من  ٤والفوائد الرجالية للسيد حبر العلوم يف 
آلقا بزرك  اىل تصانيف الشيعة عةذريكتاب الوكذلك  ،توثيقات او تضعيفات كثرية ولرجال كثريينولكنها تضمنت رجالية خمتلفة فوائد 

ويتطرق احملدث النوري فيها اىل رجال  ،جملدات وهو كتاب قيم جدا فيه فوائد رجالية مهمة) ٦( ك يفدروكتاب خامتة املستالطهراين، 
  .وكذا فوائد الشيخ علي اخلاقاين أيضاكثريين 

                                                             
 هـ ٣٦٨وهو واحد من أهم أعالمنا وقد توىف  - ١
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  .  وآخرينكمشيخة الشيخ الصدوق يف الفقيه ومشيخة الطوسي  ،من املصادر املهمة كتب املشيخة :املصدر التاسع

كـن ان  ولعله خيرجه عن الطعن او الوثاقـة ممـا مي  ، اإلمهالاملختلفة قد خيرج الراوي عن  اىل جمموع هذه املصادرفان الرجوع : وعليه
  .وهناك مصادر أخرى قد نتطرق هلا يف وقت آخر ،٢لكذاو قرائن على  بأدلةتشف يك

  دار من احلديث عن رواينا املهمل نكتفي به يف املقام وهذا املق
  : فائدتنا مهمتان

  ٣املذكورالبحث عن الرجل املهمل  فإننا قد توسعنا يف، فائدتني مهمتني ، نذكرونذكر قبل ان نتم البحث يف سلسلة السند
  باالضافة اىل موضوعية البحث ، طريقيةال: األوىلالفائدة 

بة الطريقية فإننا كنا نقصد من ذلك اجلن ٤حثباىل موضوعيه ال باإلضافة فهي انه، وركتوسعة حبثنا املذ تتمخض عناليت األوىل الفائدة  أما
، بل وحىت لو حبث فيها مجيعاً الرجالية الكتبحبثه يف بعض رد الروايات بطرح  اإلسراعيف أو الفقيه كي ال يتساهل الباحث ؛ أيضاله 

ـ  الباب مادام  )عليه السالم(ال جيوز أن يطرح الرواية أو ينفي صدورها عن املعصوم ثيقا فانه ان حبث فيها ومل جيد تو ث مفتوحـا للبح
ميكن ان أو أصالً فتثبت حكما  )عليه السالم(قد صدرت عن املعصوم  أايف سندها راو مهمل حيتمل كان اليت  ان الرواية والفحص إذ

بل حىت لو مل تكن الرواية منشأ حكم،  روايةأية استفراغ الوسع اطراح  ز قبل متام الفحص ووعليه فال جيو، تفرع عليه الكثري من املسائل
 ،رمن مصادوهذا متوقف على مراجعة ما ذكرناه  ،واملطلوب هو الفحص اىل حد اليأس، فانه ال جيوز نفي صدورها قبل استفراغ الوسع

  .رغم أمهيتها الفائقة ،ي وفهرسته ورجال النجاشي والعالمة وغريهاوال يصح االكتفاء باملصادر التقليدية السابقة كرجال الطوس
مسلكه من كان وأما ، –عارض املبتالة باملغري  –راسيل الثقة بشكل عام مكالمنا يف املقام هو ملن مل يكن مسلكه حجية مث ال خيفى أن 

ح او معارض يف هذه املصادر والكتب فيجب عليـه  إال لو احتمل وجود جر، عما ذكرناه دوحةمسلك حجية مراسيل الثقاة فانه يف من
   .الفحص

  قرينة او الدليل على اخلالف وجود الالثقاة او يرى ذلك وحيتمل  مراسيلان الفحص التام الزم على من ال يرى حجية  :واملتحصل 
   عدم التسرع يف تضعيف الروايات :الفائدة الثانية

  :ذلكمهم و أمرفتتضح بذكر  الثانيةالفائدة  وأما
 ،الروايات املعتربة ويطرح تلك غري املعتربة يعينوكان مبناه هو ان ، األنواريات حبار ارو كتبه تطرق لبحث سند أحد يف األعالمان احد  

وعليها تبىن العقيدة ورجال ، بان الذي دعاه لذلك هو ان هذه الروايات هي مصدر االعتقاد -منا وببيان  –وهو يصرح يف مقدمة كتابه 
عليهم ( األطهارواله  الرسولاا عن وا على حيث يتلقّ؛ تمدون عليها وينقلون عنها كذلكيع فإمدين وغريهم عندما يطلعون عليها ال

 مهة تسهيل املهمة على الباحثني قـا ولذا ومن ج، صلوات اهللا عليهم األطهارواله  األكرملعل الرواية مل تثبت عن النيب و، حقا )السالم
وما مل ، ربة او موثقة او حسنةتمع أاواي رواية كانت موثقة يكتب عنها  –وهو جهد كبري حقا  –ايات البحار رواية رواية مبطالعة رو

   .وقد يصرح باا ضعيفة، كما انه كثرياً ما يستشكل على مضامينها تكن كذلك يطرحها
  ، هذه فلسفة تأليف هذا الكتاب:  إذن

                                                             
وان كنا قد سلكنا بعض هذه  يق،بسلوكه هذا الطرحممد بن امحد بن روح وميكن آلخر ان يكتشف مامل نذكره البحث عن ومل نسلك هذا الطريق يف  - ٢

  ).قاعدة اإللزام(الطرق يف حبث سابق يف 
  .وقد فعلنا ذلك يف رواية قاعدة اإللزام - ٣
فان العشـرات   األخصوكذلك احلال يف الرشوة وإا موضوعة لألعم او  ،فانه يف حبث قاعدة االلزام ميكن ان تنبتين عليه املئات بل األلوف من املسائل - ٤

 .بذلكات املسائل ميكن ان تثبت من أمه
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 بىن كل التوثيقات والتضعيفات علىولكن صاحب الكتاب ، بين عليها الكتاب وان كانت صحيحة ان هذه الفلسفة اليت :ولكن نقول

اخرى غـري   مبانيه بل يرى مبان –اجتهاداً أو تقليداً  –ولكن ما أكثر من يطالع حبار األنوار وهذا الكتاب وهو ال يقبل مبانيه الرجالية 
  ،لرواية حجة ومعتربة ا قد تكونوعلى ضوئها  ،اليت بىن عليها يف كتابه

وهو الذي يسهل على من يطـالع  نفعا ومنهجية  األكثرعلى املباين املتعددة وهذا هو  وثاقةالمدى يذكر  انهو  به األجدرومن هنا كان 
وال وقت له لدراسة سند كل رواية، ليعرف حجية الرواية من عدمها على خمتلف  –من عامل وخطيب ومؤلف وغريهم  –حبار األنوار 

   .املباين
عليه (عن املعصوم هي الرواية اليت وحتديد كون له املرجعية يف احلجية تان ألجل ان الفرض يف هذا الكتاب انه كتب هذا كله إضافة إىل 

  ، يستند اليها وإال فتطرح حبسب املبىن الرجايل، كي )السالم
ال ، اسنادات نفس الروايـة بقية  ،الغاية هذه اجل حتقيق من فانه كان ينبغي ان يستقرئ الكاتب -وهو كذلك  -ذلك  اهلدفولو كان 

  .عن الكتاب اخلاصاملوضع اخلاص هذا ان يالحظ االسناد اخلاص ا يف 
انـه  : واحلاصل، ٥آخرمعتربة بسند فقد تكون  األربعةخصوصا ان هذا العلم يصرح بان هذه الرواية اليت طرحها لعله لو راجعنا الكتب 

او يف  ٦وال يالحظ ان هذه الرواية لعلها يف الكايف مثالً األعمالعن ثواب يف هذه الصفحة يف البحار الوارد  هذا السنديالحظ خصوص 
سند صحيح بـل وال  بقد تكون موجودة يف نفس البحار ويف كتاب اخر و بل وال يالحظ ان الرواية، صحيح، مذكورة بسند آخر غريه

   .-كما يصرح بانه ال يالحظ كل ذلك  –ن البحار مموجودة يف باب اخر لعلها  يالحظ ان الرواية
  ليست بصحيحة بناءا على ما ذكره من فلسفة وغاية كتابه حيث ان ذلك يؤدي اىل نقض غرضه املنهجية ان هذه : واحلاصل

ان البحـث  اة هـو  يف البحوث الرجالية رغم ان مسلكنا هو حجية مراسيل الثق أحيانانا املطول ان توقف : وزبدة القول يف هذه الفائدة
لكـل مـن   نقول  ، وهنايعتقد باملبىن املقابلو ،من ال يرى مبناننا أيضاً خناطب اخلارج ينبغي أن تطرح فيه خمتلف املباين ونتائجها فنحن

 الرواياتيدرس الروايات بضرورة االحتياط يف رد.   
الثبوت الـواقعي  يف اطراحه رواية رغم احتمال اهللا تعاىل  أماممعذوراً اإلنسان انه البد من استفراغ الوسع التام حىت يكون : واخلالصة 

  وللكالم تتمة .هلا
  .وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

                                                             
 حوايل ولعله نقل عن ،فان العالمة السي عادة يف حباره ال ينقل عن الكتب األربعة لشهرا وتوفرها وإمنا عمل يف حباره على حفظ التراث من الضياع - ٥

 .كتابا ٨٠ حوايل كتاب من كتب املخالفني، ولكن عمدة ما اعتمد عليه هو ١٠٠كتاب من كتب اخلاصة و ٤٠٠
  فقد كان الشيخ السي رجال دقيقا حمتاطا ويعرف املباين املتعددة -  ٦


