
 

 الل العبرتائیالکالم حول وثاقة أحمد بن ه

و ليس فی السند من یتأمّل فيه عدا  عمدة البحث فی هذه الروایة من جهة السند النّ داللتها واضحة .

و هذا الرجل ممن انحرف عن . الذی وقع توثيقه و قبول روایته محلّاً للکالم  أحمد بن هالل العبرتائی

أعيان هذه الطائفة و وجوهها و ثقاتها، و قد وردت أوّل أمره، بل كان من الحقّ بعد أن كان مستقيماً فی 

التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة فی حقّه : عن عَلِیّ ْبن مُحَمَّدِ ْبنِ ك فيه ذموم شدیدة و مطاعن أكيدة

بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ  لْقَاسِمِقَالَ، وَرَدَ عَلَى اقُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِیُّ، 

بِالْعِرَاقِ: احْذَرُوا الصُّوفِیَّ الْمُتَصَنِّعَ . و فيه أیضاً لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاُء ذَلِكَ، أَنْ كَتَبَ )ع( إِلَى قُوَّامِهِ 

لَهُ عَثْرَتَهُ یُدَاخِلُ فِی أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، یَسْتَبِدُّ بِرَأْیِهِ، فَيََتحَامَى ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَا: لَمْ یَزَلْ لَا غََفرَ اللَّهُ لَهُ  

هِ حَتَّى بَتََر ، فَصَبَرْنَا عَلَيْمِنْ دُیُونَِنا، لَا یُمْضِى مِنْ أَْمرِنَا إِلَّا بِمَا َیهْوَاهُ وَ یُرِیدُ، أَْردَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ

 .1 هُاللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ، وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِی أَیَّامِِه، لَا رَحَِمهُ اللَّ

 لشلمغانی،و حب الجاه و الدنيا كا  و السرّ فی عدوله عن الحقّ و انحرافه عن المذهب هو البغی و الحسد 

كان من أعيان هذه الطائفة و وجوهها، و على جانب عظيم فی أعين الناس، و قد لقيه أصحابنا  حيث إنّه

و لذلك كان یتوقّع صدور التوقيع باسمه و تفویض السفارة اليه و جعله نائباً خاصاً،  بالعراق و كتبوا عنه

 .ن و االنحراف عن الحقحسده إلى الخروج عن الدیفلمّا رأى خالف ذلك دعاه بغيه و 

ولکن  2و ذكر فی ترجمته انّه كان معروفاً بالصالح و قد حج أربع و خمسين حجة عشرون منها علی قدميه

بعد وفاة النائب االول لالمام المهدی)عجّل اهلل فرجه( أبی عمرو عثمان بن سعيد لم یذعن للنائب الثانی 

باته و حين قالت الشيعة له : أال تقبل أمره و نص  ثمان بن سعيد فشکك فی نيو هو أبوجعفر محمد بن ع
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 مت إفاداتهاحة آیت اهلل الفقیه الگنجی داتقریر خارج الفقه لسم
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عليه االمام المفترض الطاعة ؟ قال لهم : لم أسمعه ینص عليه بالوكالة و لم أنکر أباه)عثمان بن سعيد( 

 .  3فقالوا : قد سمعه غيرک . فقال : أنتم و ما سمعتم

النجاشی فی حقّه باّنه صالح ما قاله الً ة ما أفاده فی توثيقه اوّو قد وثّقه السيد الخوئی قدّس سرّه و عمد

انّ من ال یکون ثقة ال یقال بحقّه انّه صالح الروایة علی االطالق إذ انّ غير  ف 4الروایة، یعرف منها و ینکر

 بعض  غير أنّالثقة ال تکون جميع روایاته صالحة فی العادة فاستخدام هذا التعبير یدل علی وثاقة الراوی 

ا لخلل فی المضمون أو لروایته عمّن ال یعتمد عليه وثانياً انّ الرجل قد وقع فی سلسلة  أحادیثه منکرة إمّ

وایّد ما افاده بتصریح الشيخ )قدس سره( فی العدّة بقبول روایاته فی 5و تفسير القمی  كامل الزیاراتأسناد  

التفصيل و إن كان قوالً )و هذا ته حال االستقامةفانّه إن لم یکن ثقة لم یجز العمل بروایا6حال استقامته

 اال انّه ممّا یعدّ مویّداً لما استدلّ علی وثاقته(. 7مستقالً فی المقام

 8لتوثيق النجاشی من وثاقة الرجل و قبول روایته "قده"انّ الصحيح ما ذهب إليه السيد الخوئی أقول : 

وعه فی أسناد كامل الزیارات السليم عن المعارض و تأیيده بأمور ستأتی اإلشارة اليها . اما التمسك بوق

قد رجع السيد  و لکلّ من یقع فی سنده، فاسد-بن محمد بن قولویه القمیجعفر -الذی وثّق المولّف

مع الواسطة و ليس العبرتائی تکونوا  التی لم    المولّف  و اعتقد بوثاقة مشایخهذا المبنی  عن    "قده"الخوئی  

 كذلك . 
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مع انّه لو جلّاء عنه كسعد بن عبداهلل و محمد بن علی بن محبوب و ممّا یویّد توثيق النجاشی روایة األ

 كان ضعيفاً فکيف یروی عنه األجلّاء . 

ی بالرغم و قد كان مشهوراً بالحسن و الوجاهة حتّ  9و كذلك روایته أكثر اصول الشيعة كما ذُكِر فی ترجمته

 القاسم بن عالء فيه فخرج مرّة أخری من خروج التوقيع فی ذمّه ثبت قوم علی إنکار ما خرج فيه فعادوا  

سْتَقَرّاً وَ لَا ا مَنَّ بِهِ عَلَْيهِ مُلَا شَکَرَ اللَّهُ قَدْرَهُ! لَمْ یَدُْع الْمَرُْء رَبَّهُ بِأَنْ َلا یُِزیغَ قَلَْبهُ بَعْدَ أَنْ هَدَاهُ وَ أَنْ یَجْعَلَ مَ  :

نَ مِنْ أَمْرِ الدِّهْقَانِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ خِدْمَتِهِ وَ طُولِ صُحَْبتِِه، فَأَبْدَلَهُ اللَّهُ  یَجْعَلَهُ مُسْتَوْدَعًا، وَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَا كَا

أجاد شيخنا االستاذ الميرزا جواد لقد    و.    10مَةِ وَ َلا ُیمْهِلُهُ ينَ فَعَلَ مَا َفعَلَ، فَعَاجَلَُه اللَّهُ بِالنَّقِحِ  بِالْإِیمَانِ كُْفراً

ته مقبوليّمن تشتهر بين الناس ف تهازلّف  ةص اذا وصل الی حدّ األعلی من الشهربانّ الشخ "قده" التبریزی

  .  یکشف حسن حاله بين الناس

إنحرف عن الحق و الصواب لرسوخ  ن الکذب نعم قد  شارة الی صدقه فی الحدیث و تحرّجه عإفکل هذه  

نحطاط فأنکر وكالة من هو منصوب من قِبَل اإلمام  حبّ الدنيا و المقام فی قلبه الی أن وصل الی نهایة اإل

عه نصب النائب الثانی محمد بن عثمان العمری مع انّه لو المعصوم عليه السالم مدّعياً بعدم سماعه و اطّال

 اً كان من الواجب عليه أن یبحث عن الحقيقة حتّی یصل إلی نتيجة واضحة . كان شاكّاً حقيقت

الّتی جعلوها معارضاً لتوثيق النجاشی)علی فرض قبوله والّا    عدّة مطالبل  11و فی المقابل ضعّفه بعض آخر

لوثاقة أو  مستدلّاً بانّها دالّة علی عدم ا ناقشوا فی داللة كالم النجاشی علی التوثيق ایضاً كما ستعرف(

 : یوجب عدم احراز وثاقته علی األقل
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يد أنّه یستثنی من روایات محمد تبعًا لشيخه محمد بن الحسن بن الول  12ذكر الصدوق و هو العمدة :    منها :

و عدّ منهم أحمد بن هالل و    فی كتاب نوادر الحکمة ما یرویه عن جماعة  13بن أحمد بن یحيى األشعری

مع مناقشة األوّل أستاذه فی مورد و النجاشی  بن وليدإل آخر تلميذ بن نوحقد وافقهما فی ذلك كلّ من إ

أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد  محمد بن عيسی بن عبيد فقال : و قد و هو استثناء 

رحمه اهلل على ذلك إال فی محمد بن عيسى بن عبيد فال أدری فی ذلك كله و تبعه أبو جعفر بن بابویه 

 . 15ه، ألنه كان على ظاهر العدالة و الثقة في 14ما رابه

ثبوت وثاقة هوالء عندهم   و قد أجاب السيد الخوئی بانّ االستثناء ال یدلّ علی التضعيف بل غایته عدم

. و هو رحمه اهلل كما لم یر االستثناء دالّاً علی التضعيف فکذلك    16فال تعارض بينه و بين توثيق النجاشی

لمن عدّ عدم خالفاً دالّاً علی التوثيق معلّالً بابتنائه علی الحدس و اإلجتهاد  لم یکن یری عدم االستثناء 

 .17ت العامة االستثناء من التوثيقا

فقال قلت للسيد الخوئی قده أیام تشرفی  "قده" علی السيد الخوئیأورد بعض من عاصرناه هذا و قد 

بالحضور فی مجلس درسه بانّه كيف بنيتم علی وثاقة العبرتائی استنداً الی استفادة توثيقه من كالم النجاشی 

لو تمّ فهو معارض بما یستفاد من كالم إبن وليد من ضعف من استثنوا من رجال نوادر الحکمة ؟    مع انّه

ی الذی وثّقه اللُّؤْلُؤ شابه بوقوع التعارض بينهما و هو فی الحسن بن حسينو قد التزمتم فی مورد م
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انّ توثيق   18م ؟ فقلتالنجاشی من جهة و قد ذكر فی عداد من استثنی من نوادر الحکمة من جهة أخری

النجاشی و تضعيف ابن الوليد و الصدوق واردان علی مورد واحد فالیمکننا الحکم بوثاقة الرجل، فما هو 

 التفریق بين الموردین و تقدیم التوثيق علی الجرح بشأن العبرتائی ؟  وجه

 .19فی ذلكو لم یذكر جواباً علی السوال فی حينه و وعدنی بالمراجعة فلم اطّلع علی نظره الشریف 

ی النّ النجاشی یصرّح اللُّؤْلُؤ و زدت علی ما اإلیراد بانّ حال العبرتائی اسوء من حال حسن بن حسين

فأألولی بالبحث   "صالح الروایة یعرف منها و ینکر"حال األول هکذا  بالوثاقة فی الثانی مع انّ تعبيره فی 

 حل التعارض فی حال العبرتائی . 

نّ استثناء إبن وليد دالّاً علی عدم الوثاقة فی حدّ نفسه ما لم یکن فی مورده ولکنّ الجواب عنه واضح ال

الحدس و اإلجتهاد كما فی المقام فانّ من الممکن تأثير رمی العبرتائی بالنصب أو الغلو و صدور    شبهةً من

ثال ذلك فی استثنائه عن و أم 20احْذَرُوا الصُّوفِیَّ الْمُتَصَنِّعَ الذموم الشدیدة فی حقّه كقوله عليه السالم 

ذ ليس فيه شئ من نسبة الغلو أو  ی إاللُّؤْلُؤ رجال نوادر الحکمة بخالف الحال فی الحسن بن حسين

ی ظاهر فی عدم التوثيق اللُّؤْلُؤ   النصب ممّا یتطرّق فيه الحدس و اإلجتهاد، فاستثناء مثل الحسن بن حسين

فال تعارض   ة اإلجتهاد ال ظهور لالستثناء فی عدم الوثاقة فيعارض توثيق النجاشی؛خالفاً للمقام إذ مع شبه

أنکر داللة استثناء محمد بن عيسی بن عبيد  "قده"الخوئی ی و انّ السيد . عل بينه و بين توثيق النجاشی

 .21رأی إبن الوليد و إجتهاده علی عدم الوثاقة مستدلّاً بانّه مبتن علی
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 " قده"  . و كالم الشيخ  الظاهر فی تضعيفه  22ند مشایخنامجروح عبانّه  فی شأنه    "قده"  قول الصدوق  منها :

، ضعيف، فاسد المذهب ال یلتفت إلى حدیثه، فيما یختص بانّ أحمد بن هاللفی حقّه فی بعض كلماته 

 . فيعارضان توثيق النجاشی له .  23بنقله

كانّ ما قاال فی حقّه  ؛فی العبرتائی ليس فی مقام الجد "هما اهللرحم" انّ قول الصدوق و الشيخ و فیه :

ما كان فی مورد كانا فی مقام الرد و المعارضة ، فبالطبع یضعّفانه بأدنی شئ و لو لم یکن فی نفسهما انّ

حوث عنها فی كيف و قد عمل الشيخ بکثير من روایات المرویّة عن العبرتائی منها روایة المبقائالً له . 

نسب التعرّض له فيه یویّد ما و عدم تضعيفه فی رجاله مع كون األ 24المقام التی عمل بنصّه فی المبسوط

بالعمل بروایاته  25ذكرنا من عدم كونه فی مقام التضعيف جدیّاً . اضف الی ذلك تصریح الشيخ فی العدة 

 فی حال إستقامته و ليس وجهه الّا كونه ثقة فی نظره .

یث العبرتائی الّا فيما فه فی حدحکی عن إبن الغضائری توقّ  قال بانّ روایته غير مقبولة و  أنّ العالمةمنها :  

. فتوثيق النجاشی 26یرویه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة و محمد بن أبی عمير من نوادره

 معارض بتوقّف شيخه إبن الغضائری .

خصوصاً فيما یمکن إبتنائه العالمة و توثيقه، و كذا غيره من المتأخرین،    انّه لم یعتمد على تضعيف  و فیه :

 كما فی المقام .  جتهادعلى الحدس و اال

إن لم  ليه()و لو لم نصدّق هذه النسبة التوقّف مثل إبن الغضائری الذی مشهور بکثرة الجرح و الطعنو 

 نقل بکونه كاشف عن حسن حال المتوقّف فيه فال أقل لم یکن مضرّاً بالوثاقة .  
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  فی داللة كالم النجاشی»صالح الروایة یعرف منها و ینکر« علی التوثيق   27بعض من عاصرناه  مناقشةمنها :  

باّن  "قده"النّه ال یخلو من تدافع بين صدره و ذیله كما هو واضح فلذلك قال المحقق التستری :  الًاوّ

ح فی كالمه و احتمل المستشکل أن یکون لفظ صال 28الصواب أن یقول كثير الروایة یعرف منها و ینکر

كلمات الرجاليين استخدام وثانياً : بانّ المتدوال فی تصحيف واسع أی واسع الروایة یعرف منها و ینکر . 

 . 29التعبير ب)یعرف حدیثه و ینکر( لإلشارة الی عدم الوثوق بالروای تماماً 

فی  "أو  "ینکر و رب الحدیث یعرف منهضطبانّه م"ص ی شخفلتعبير ا  مثل ه فرق واضح بينانّ و فیه :

ورد فی  الذی  "ینکریة یعرف منها و بصالح الروا"بين التعبير و  "شئ یعرف منه و ینکربعض الحدیثه 

اشارة الی انّ   وایةبخالف الثانی فانّ التعبير بصالح الرعلی التوثيق وّل االداللة  عدممن ؛ حق العبرتائی

علی أمور   هإشتمالمن جهة اته ل ببعض روایعمَیُلم لو  و  ن كاذباًو لم یک نقل الروایةص یصلح لالشخ

 لنجاشی و ذیله . صدر كالم اال تعارض بين . ف منکرة

فروایة الحلبی تامة من حيث  "قده"وفاقاً للسيد الخوئی  بن هالل العبرتائی أحمدفی أس ال بو بالجملة 

 السند .  
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ما قال النجاشی فی عبد الرحمن بن احمد بن نهيك :)لم یکن فی الحدیث بذاک یعرف منه و ینکر( و قال فی عمر بن توبة)فی حدیثه  ك 29

 بعض الشئ یعرف منه و ینکر( و قال الشيخ فی اسماعيل بن علی بن رزین)كان مختلط االمر فی الحدیث یعرف منه و ینکر( .  


