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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

، أيبحدثين ": ذا اإلسناد الشيخ الصدوق يرويهاحيث ان  ،سندها تصحيح إمكانومدى  األعمالكان البحث حول سند رواية ثواب 
  ....".عن حممد بن امحد عن موسى بن عمران  إدريسحدثين امحد بن : قال

  موسى بن عمران : السلسة أفرادحماولة توثيق بقية 
  .عدة وجوه لتوثيقهوتوجد ، )موسى بن عمران(وصلنا اىل  )بن روح(وبعد ، لسلسلةا والزال الكالم يف توثيق بقية أفراد

  : وجهان لتوثيق موسى بن عمران
   .القمي إسناد تفسري علي بن إبراهيمموسى بن عمران قد وقع يف  إن: األولالوجه 

  .كامل الزيارات البن قولويه  إسنادانه وقع يف : الوجه الثاين
فان من املناسـب ان  ، يف املباحث املختلفة ذلكما جند تصحيح الرواة ك علىما ذان الوجهان كثريا ما يستشهد ويستدل هملا كان و

  : نتوقف عند هذين الوجهني واملبنني فنقول
  تفسري القميإسناد ورود الراوي يف : الوجه األول

 تـويف  وقيل، هـ ٣٠٧عام بعد القمي املتوىف  إبراهيمتفسري علي بن  حبث موجز عنمن خالل  يتم فان الكالم فيه ،األولالوجه  أما 
  .ـه ٣٢٩ عام

 اإلماموهو حفيد ، وذلك ان راوي هذا التفسري؛ –وهنا موطن الشبهة -تفسري القمي هو مزيج من تفسريين ان : حقيقة تفسري القمي
 اإلرباكبعض أوجد قد ، )عليه السالم(الفضل العباس بن حممد بن القاسم بن محزة بن موسى بن جعفر  أبووامسه  )عليه السالم( الكاظم

فهو تفسري علي بـن   – األصلوهو  – األولالتفسري  أما، )تفسري القمي(ملزج بني تفسريين يف كتاب واحد وهو من خالل الدمج وا
وهو شـيخ   )عليه السالم(و هو من أصحاب اإلمام الباقر ، اجلارود زياد بن منذر اخلاريفأليب التفسري الثاين فهو  وأما، القمي إبراهيم

  ، اجلارودية
سلسـلة  كتابـه يف  من يقع يف كل وثق فان الظاهر انه  ١بل مجيعهم، كان قد وثق بعبارته مشاخيه املباشرين وان إبراهيمان علي بن ف

خلصنا من  ذلك إمنا يتم لو لكنو، – بانه بالفعل قد وثقهملو قبلنا  –كبرية يف علم الرجال ثروة وهذه ، ياراو )٢٦٠( وهم اإلسناد 
النه يف سلسة ؛ اإلمجايلعلي بن ابراهيم هل هو موثق بتوثيق هذا التفسري يف لرواية املعينة ي لالراو إنان الكتاب خمتلط فال نعلم  مشكلة

الفضل العباس وهو تلميذ علي  وذلك إن أبا فال دليل على اعتباره؟ اجلارودأبو التفسري االخر وهو تفسري هو من رواة او ؟ رواة تفسريه
   .عليه من روايات مبا يشتمالنكال التفسريين دمج قد  إبراهيمبن 

، سيد اخلوئي استظهروا ان علي بن ابراهيم يف كالمه قد وثق مشاخيه كلهملوصاحب الوسائل وا ،لدينا يف املقام تفسريان ان: واحلاصل
نعلم  ال إناالبعض اعترض بولذا فان ؛ ولكن املشكلة املوجودة هي اخللط واملزج بني التفسريين، سالسل األسانيدوالتوثيق منه هو لكل 

كيما  -األصل  –يف سلسلة الرواة يف تفسري علي بن ابراهيم هل وقع املراد توثيقه  -يف املقام موسى بن عمران ك -الراوي الفالين ان 
  .املطروحةشبهة هي ال وهذه، فال يكون كذلك اآلخرانه من التفسري  أم، اإلمجايليكون موثقا بتوثيقه 

   التفسريين يز ظاهر وواضح بنييالتم: جواب الشبهة
                                                             

وحنن ذاكرون وخمربون مبا ينتهي إلينا، ورواه مشاخينا وثقاتنا عن الـذين فـرض اهللا   (عبارة القمي الوسائل والسيد اخلوئي وآخرون، وهو املنصور ونص صاحب  - ١
 ).طاعتهم وأوجب واليتهم
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  : وجواب هذه الشبهة واضح وذلك

التفسريين وذلك انه يروي  الفضل العباس قد فرز لميذه اباد ان تجي) تفسري القمي(ـدقق يف التفسري املوجود بني أيدينا املسمى بيمن انه 
مث انه ، ة وتنتهي اىل نفس ايب اجلارودواضحة وحمدد ايب اجلارود ذكر سلسلة السند وهي عدل اىل تفسري إذامث انه ، إبراهيمعن علي بن 

دقة  وأكثروهذه الطريقة هي طريقة صحيحة وعملية ،  عودا اىل تفسري علي بن إبراهيمأي ، )رجع(لكالم عنه يقول يف عبارته ا أى إذا
  .آنذاكمل تكن متداولة  األقواسإذ قد يسقطها النساخ أو ختتلف مواضعها، مث ان  استعمال األقواسمن 
جـارود   أيبان ينقل عن تفسري  أراد إذامث ، ٢القمي إبراهيمان يروي الراوي عن علي بن  هو يف تفسري القمي األصلان  :عبري آخروبت

وان املتتبـع  ، هذا هو االصـل ، )رجع اىل علي بن ابراهيم ( مث ينهي ذلك بقول  اليت تنتهي إىل أيب اجلارود حدد وذكر سلسلة السند
  ،واطن خمتلفة للتفسري جيد ذلك يف م

   ٣فال مشكلة عندنا يف هذا التفسري من هذه اجلهة: وعليه
   السابقة األزمنةوهو انه ال يعلم ان النسخة املوجودة يف ايدينا هي نفس تفسري القمي املعهودة يف : الثاين اإلشكال

 إذاإال ، نفس النسخة املوجودة يف األزمنة السابقة اعتبار النسخة املتداولة يف األزمنة الالحقة هيالعقالء على  بناءان  :وجواب االشكال
يعلم ان النسخة احلالية هـي   إذ ال، سيالة اىل أي كتاب نضع يدنا عليه فإاسرت  هذه الشبهة لوان : بل نقولدل دليل على اخلالف 

  .م الشهرة يف مجيع الطبقاتإذ ال تعل ،بالغة وكتاب التهذيب وغريهاالكايف وكتاب ج الحىت يف مثل ، بقةنفس النسخة السا
  : كل واحد وهوالواجلواب يف 

، يبنون على انه لـه  فام، ىل شخصإ اشتهر يف زمن نسبتهالكتاب الذي  إنان بناء العقالء وسريم جارية يف كل امللل والنحل على 
  ، املعرفية بكلها نظومةاملدمت إللو فتح هذا الباب و، وغريهاكتب العالمة واحملقق كما يف كتب ابن سينا وكذلك 

وهو مما يورث العلم عندهم وليس ، هي قضية مفروغ عنها عند العقالء -وحدة النسخة وعدم التشكيك  -وهذه القضية اليت نذكرها
أو متعمـداً  ئـا  خاطيكون  -كثرية  أحيانفان الثقة يف ؛ أو الظواهراحلجية لديهم من خرب الثقة يف  أقوىبل هي ، فقط الظن النوعي

اىل خرب الثقة او الظواهر  فيها نادرة جدا بالقياس -أو تعمد الكذب  –اخلطأ نسبة فان  أصحاانسبة الكتب الشهرية اىل أما  –لكذب ا
لم هو قبول نسبة الكتب األصل العقالئي املسمما يعين ان ، قد وقع يف كتب حمددة فقط واإلشكالجند ان النقاش  فإنناولذا ، او غري ذلك

  . ٤أصحاا إىل -كقدر متيقن –املشهورة 
تام  ،املعزول مبا ذكرناه عن تفسري ايب اجلارود ٥هو وقوعه يف اسناد تفسري القميولتوثيق موسى بن عمران  األولان الوجه  :واملتحصل

  فتدبر .ظاهراً
   وروده يف كتاب كامل الزيارات: الوجه الثاين

 ٣٦٧املتـوىف  ومصنفه هو جعفر بن حممد بن قولويه  ،٦هو وروده يف كتاب كامل الزياراتف صحيح وتوثيق راويناواما الوجه الثاين لت
  -هـ  ٣٦٩وعلى قول -هـ 

                                                             
اآلية  من آل عمران، هو خالص يف علي بن إبراهيم مث أن أبا الفضل يدمج بعد هذه ٤٥علماً بأن التفسري من أول سورة احلمد مث كامل سورة البقرة مث إىل اآلية  - ٢

 .بني التفسريين
  .ولو وجد خالف ذلك فهو األقل وموارده حمدودة فتنحصر الشبهة به - ٣
  .بل ان إثبات التواتر أو االستفاضة والشهرة املسلمة هلذه الكتب يف كل الطبقات واألزمنة ليست ممكنة إال يف النادر من الكتب - ٤
  .سورة النحل –راجع مثالً تفسري القمي  - ٥
  خيفى هنا ان موسى بن عمران ليس مرويا عنه باملباشرة للقمي وابن قولويه وإمنا بالواسطة، أي انه ليس شيخا مباشرة هلما  وال - ٦
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  آراء أصحاب الوسائل واملستدرك واملعجم

 وأما ،ثروة مهمة وهذه، راويا ٣٨٨صاحب الوسائل استظهر من عبارته املذكورة يف مقدمة كتابه توثيق كافة املشايخ طوليا وهم أما 
فقط ين رشمقدمته يفيد توثيق مشاخيه املبا رات يفاستظهر بان كالم صاحب كامل الزيافانه  يف مستدرك الوسائل احملدث احملقق النوري

  ،شيخا وراويا  ٣١ وهم )وليس منهم موسى بن عمران يف مقامنا: أقول(
 ٣٨٨كل الرواة وهم لتوثيق أو ، ياًراو ٣١وهو  األقلدد توثيق العمقدمته مهمة جدا وذلك اما ل فان حتليل عبارة ابن قولويه يف: وعليه
  راويا

  : أقوالوعلى ثالثة ، قد اضطرب اجتهاده يف تشخيص املراد يف قول ابن قولويهف )عليه السالم(اخلوئي  واما السيد
وال لغـري  للرواة املباشرين توثيقاً  أي ال، ان عبارة ابن قولويه ال تفيد أي توثيق يف املقامإىل ذهب فقد وهو يف بداياته : األولالقول *

  .)٢٧ص ٣ج كما يف فقه الشيعة(املباشرين 
  .تفيد توثيق املشايخ كافة املباشرين وغري املباشرين  النقيض املقابل حيث ذهب اىل ان عبارته اىلذهب فيه : القول الثاين*
  .ق املشايخ املباشرين فقط دون غريهمعمره اىل التفصيل املعروف من توثي آخرمث استقر رأيه يف : القول الثالث*

  ه ينبغي على الفقيه املتبصر ان يرجع بنفسه اىل عبارة ابن قولويه ليستظهر منها املراد وال يكون يف ذلك مقلدا متبعا للغري نومن هنا فا
ه لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من وقد علمنا بانا ال حنيط جبميع ما روي عنهم يف هذا املعىن وال يف غري: (فهي عبارة ابن قولويه وأما

  ).أصحابنا رمحهم اهللا برمحته، وال أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال
  .فتأمل). ما وقع لنا من جهة الثقات(سلسلة الرواة بقرينة  أفرادتوثيق لكل  إار العبارة ظاه: فقد يقال

ىت يكون كتابا مصدريا يرجع اليه ح) كامل الزيارات(بريه توثيق كل روايات كتابه اىل ان ابن قولويه يريد ان يبين على قوله وتع إضافة
عدم االعتمـاد  و وإال فان توثيق املشايخ املباشرين منه مع اجلهل بالباقي، عليه فالقرينة املقامية منه تقتضي توثيق سلسلة السند بكلهاو، 

  ،عليهم ناقض لغرضه يف توثيق الكتاب والروايات 
  .٧الوجه الثاين لتوثيق راوينا موسى بن عمران وبشكل موجز هذا هو 

  توثيق ابن سنان : تكملة سلسلة السند
 وأمـا ، ثقة ال كالم فيه واألخري، حممد بن سنان وعبد اهللا بن سنان ومها، مشترك بني اثنني وهذا) ابن سنان  ( فهو اآلخرالراوي  وأما

  .حممد بن سنان فهو خمتلف فيه 
  الراوي هو حممد بن سنان بقرينة املروي عنه: االتمييز بينهم

وذلك ان حممد بن سنان هو الذي يروي عـن  ؛ بن سنان ال عبد اهللا بن سنان ان ابن سنان هو حممدعنه، هو  وبقرينة املروي: والظاهر
  ؟ ال هل حممد بن سنان ثقة ورواياته حجة اوف، اجلارودأيب 

  : د بن سنان ونقولونتوقف قليال يف حمم: توثيق حممد بن سنان
اسقطوا ف، بالغلو جهة رميه كان من إشكاهلم إمناعليه كالنجاشي  أشكلواوذلك الن الرجاليني الذين ؛ ان رواياته معتربة وحجيتها ثابتة

  .عن احلجية  -مع أمهيتها  -رواياته 
  بنائي ومبنائي : نقاشان يف املقام

  يست صحيحة نسبة الغلو اىل حممد بن سنان ل: النقاش املبنائي

                                                             
  وهناك وجوه أخرى للتوثيق ولكن ما ذكرناه كاف يف املقام  - ٧
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غلوه  إلثباتذي سار عليه النجاشي لالن الضابط ا ؛بالغلو ٨رمي حممد بن سنانإننا ال نقبل صحة نسبة : النقاش املبنائي فنقول فيه أما

  .ليس بضابط صحيح 
يف  د البهبـهاين ميني القدامى كان هلم مسلك متشدد يف رمي بعض الرواة بالغلو وهذا املسلك يشري له الوحيوذلك ان بعض الق: بيانه

  ، ٩يد حسن الكاظمي يف اية الدرايةوكذلك الس، فوائده
ينفي السهو عن  ممن الراوي كونومنها ،  كانوا يرمون الراوي بالغلو وذلك جلهات متعددةنيان العديد من القمي: حيث يقول العلمان

ا ومنه، التكوينية األموريف  وتصرفاًرقة قوى خا )ليه السالمع(ة لالئمان يرى  ممن الراوي كونومنها ، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النيب 
  .وغري ذلك.. بعلوم الغيبالواسعة  يرى للمعصومني اإلحاطة كونه

   ، الغلو أمر ووثاقة اللهجة أمر آخرنقاش بنائي: النقاش الثاين
  : وهنا نقول

يف مورد اليت هي  ةياووهذه الر، أمر آخر وصدق احلديثلهجة وثاقة الو أمرالغلو يف العقيدة  ولكن فرضاً سلمنا بان حممد بن سنان غال
م ع حىت يتطرق اليها الوه األئمةمات ابحث فيها عن مقامات وكريال و؛ –ية الرشوة رواأي  –يدة قعبأمور اليست رواية تتعلق حبثنا ل

فان الـراوي ان   يف مواطن أخرى النجاشي الشيخ ما سار عليههو نفس ونذكره وما نقوله ، روايتهور قد ز ان الراوي حممد بن سنانب
وللكالم  .عموما بصدق اللهجةاالحنرافات العقائدية فان هذه ال عالقة هلا  مبتلى بغري الوقف منان ثقة فهو معترب وان كان واقفيا او ك

  تتمة 
  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
 ومن أشبه  بن عمر وكذلك يونس بن ظبيان و املفضل - ٨
  راد حتصيل جمموعة من الفوائد الرجالية املهمةوهذان الكتابان مهمان جدا ملن أ - ٩


