مراجعة ملصادر الکلیين يف أتلیف الكايف
عبدالرضا محادي
االستاذ السيد علي رضا احلسيين الشریازي

1
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ِ
یتضمن هذا الکتاب
أهم سفر بقي من عصر احملققنی واحمل ّدثنی ..و ّ
املل ّخص :کتاب (الکايف) ؛ ّ

الکلمات املفتاحیّة :تدوین الکايف؛ مصادر الکليين؛ مصادر الشيعة املد ّونة؛ اُسلوب القدماء يف

تدوین األحادیث.

 .1ما جس تري يف علو م احلدیث.
 .2أس تاذ مساعد يف لکّ ّیة الق أر ن و احلدیث.

] [ Downloaded from lava-al-hamd.ir on 2022-06-30

موضوعات اعتقادیّة و أخالقيّة ،وقد حظي  -بداعي التبویب الدقيق للنصوص احلدیثيّة  -برتحيب
أهم علماء الشيعة ومؤلّفيهم من بدایة تدوینه .و يف هذه املقالة نوع استعراض ملصادر
واستفادة ّ
الشيخ الکليين يف تدوینه (الکايف) يف إطار إیضاح مدی إتقان هذا الکتاب ،وذلك أ ّن وجهة نظر
صحة احلدیث املبين علی استخراجه من األصول املعتمدة لدی األصحاب..
القدماء تشری إلی ّ
وهذا التحقيق یشری إلی إجالل کبار الفقهاء ل (الكايف) بدليل األسلوب العلمي الدقيق للکليين يف
األخذ عن ّأهم کتب األصحاب .وإن أمهّيّة التحقيق يف أحادیث (الکايف) طبقاً ألسلوب حوزة
احللّة یشری إلی التفاوت عن اُسلوب الکليين يف تدوین کتابه ..فيلزم لدی اعتبار التحقيق ومصداقيته
خبصوص رواایت کتب القدماء التأ ّکد من أ ّن املصادر اليت اعتمدها املؤلّفون يف کتبهم کانت حم ّققة
لدیهم و ّأّنا ذات قيمة عالية..

واحملصلة
املکسب
ّ

التسرتي1410 ،ق ،ج ،1ص)64

وبعد تکریس ثقافة التدوین وظهور (األصول) ّاّته األصحاب من الشيعة اإلماميّة إلی التأليف
تلمس هذه الظاهرة يف فرتة حياة اإلمام
يف الکتب املوضوعيّة وتدوین اجلوامع احلدیثيّة .وقد میکن ّ
جعفر الصادق ..7وقد ألّف کتاب (جامع ظریف بن انصح) يف هذه الفرتة املذکورة .ويف عصر
األئمة املتأخرین :أضحت هذه
اإلمامنی الکاظم والرضا 8ألّفت کتب جامعة أکثر ..ويف عصور ّ
الظاهرة ذات رونق أجلی( .راجع :النجاشی1429 ،ق ،أرقام  656 ،553و1208؛ احلسيين اجلاليل1425 ،ق ،ص.)140
و مع بدایة عصر الغيبة األليم صار أتليف األصحاب للکتب اجلامعة أکثر وأوسع ،وزاد الفطاحل
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النبویة من قبل
من جهة أخری؛ مل ّتد هذه املمنوعيّة طریقاً إلی عدم تدوین العلوم و املعارف ّ
النبوي و تراث معارفه
اهتم ّ
ّ
أئمة اهلدی عليهم الصالة والسالم جبمع احلدیث ّ
أئمة الشيعة ..ولطاملا ّ
اإلهليّة منذ بدایة مرحلة اإلمامة  -وعصر التأویل التايل لعصر التنزیل -وکان هذا املریاث اجلليل ینتقل
من إمام إلی إمام( ..الکليين1365 ،ش ،ج  ،1ص )238
النبویة
ومبرور الزمان؛ انتشرت هذه السریة بنی أصحاب ّ
األئمة ،:کما راجت مسإلة انتقال املعارف ّ
عن طریق التدوین والکتابة بنی تالمذة الصادقنی 8وأصحاهبما ،إلی احل ّد الذي صار نشر املعارف
من قبل العلماء منوطاً ابحلصول علی کتب األصحاب [ ]3وقد اشتهرت بعض الکتب يف هذه
احلقبة بعنوان (األصول)( .ابن شهر آشوب ،1380 ،ص 3؛ وکذا للتعرف علی تفاوت الکتاب ،األصل و التصنيف ر.ک:
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295؛ الدارمي ،1349 ،ج  ،1ص .)126





تُع ّد الکتابة من ّأهم عوامل حفظ الثقافة والرتاث البشري ..وقد کانت السنّة اإلهليّة أن حیفظ
مریاث الوحي عن طریق الکتابة والتدوین [ ]1ولطاملا أ ّکد األنبياء من أصحاب الکتب السماویّة
خاصة و مميّزة ،وقد کلّف رسول6
السنّة يف املدرسة اإلسالميّة مظاهر ّ
علی کتابة هذا املریاث ..وهلذه ُ
عرفوا بکتّاب الوحي( ،معرفت1429 ،ق ،ج ،1ص)122
أفراداً بکتابة و تدوین اآلایت القرآنيّة الشریفة؛ ُ
انهيک عن تدوین األحادیث النبویّة العدیدة املبين علی الوصية ابلکتابة؛ (مياجني1998 ،م ،ج ،1ص
النيب األکرم صلوات هللا عليه وآله شهدت منعاً  -من قبل
 )359رغم أن الفرتة اليت تلت رحيل ّ
اجلماعة احلاکمة  -عن نقل األحادیث و کتابتها [ ]2إلی حلول املئة اهلجریة الثانية ،حيث تضاءل
فاّته اجملتمع املسلم إلی مجع األحادیث وأتليف الکتب( .اهلامشي البصري1410 ،ق ،ج ،2ص
هذا املنعّ ..


السّنة الثانیة  -العدد الثالث (شعبان –1442محرم  )1443لواءامحلد
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منهم من تصانيفهم للکتب احلدیثية]4[ .
املسمی ب (الکايف) أتليف
أهم تراث جامع بقي من عصر الغيبة الصغری ،الکتاب اجلليل ّ
وإ ّن من ّ
حممد بن یعقوب بن إسحاق الکليين الرازي .و هو من أملع علماء الشيعة ،وعامل معروف
أيب جعفر ّ
يف اجملاميع العلميّة .وذکره النجاشي ابعتبارة شيخ األصحاب فی اإلماميّة يف الري ،وع ّده من أوثق
الناس وأدقّهم يف نقل احلدیث (1429ق ،رقم  .)1026بل إ ّن ِمن أهل اخلالف َمن ذکر الکليين ابإلجالل
واالحرتام .وکتب ابن األثری يف وصفه« :الکليين ،فقيه ،مق ّدم يف مذهب أهل البيت ،:عامل املذهب،
عظيم مربّز معروف عند الشيعة».
أهم مؤلَّف للکليين ،وقال النجاشي أبن م ّدة أتليفه استغرقت حوايل عشرین
تعترب موسوعة (الکايف) ّ
السفر احملرتم من حيث أ ّن صاحبه کانت حتت یده أصول
سنة (1429ق ،رقم  .)1026وتقع أمهّيّة هذا ّ
الشيعة وتصانيفهم األولی حتّی صار واسطة النتقال تراث حقبة احلضور إلی عصر الغيبة..
السفر اجلليل..
وهذا الکتاب (الکايف) وتبعاً ملراجعة الرتاث الذي اعتمده الکليين لدی تدوینه هذا ّ
وتتّضح أمهيّة هذه املراجعة من حيث أ ّن علماء و حم ّدثنی اإلمامية قد ألّفوا کتبهم وموسوعاهتم
ابالستفادة يف کتب األصحاب األولی (راجع :الشيخ الصدوق1413 ،ق ،ج  ،1ص 3؛ الشيخ الطوسي1390 ،ق،
أهم اُسلوب يف تصحيح النصوص احلدیثية يف وجهة نظر القدماء قد توفّر عرب
املشيخة ،ص  .)304وإ ّن ّ
وجود احلدیث يف أصول أصحاب أهل البيت :األوليّة( .الشيخ البهائي1414 ،ق ،ص27؛ الشيخ املفيد1413 ،ق
ّ
[ب] ص.)25

ویشری هذا التحقيق إلی أ ّن أحد أدلّة تبجيل األعالم لکتاب (الکايف)
[الف] ص  )70أخذه عن األصول والكتب القدمیة املعتمدة ،وإ ّن اإلشكاالت املنادی هبا يف العصر
احلاضر خبصوص األسانيد اخلاصة برواایت هذا الکتاب کانت ال توجب تضعيفاً هلا من وجهة نظر
القدماء (الشيخ الطوسي 1407 ،ق ،املشيخة ص ..)5علما أ ّن طریقة اعتبار األحادیث اليت کانت حوزة احللّة
تعتمدها ..هي متفاوتة ابلنسبة لطریقة القدماء يف تدوین األحادیث.
وهبذا اخلصوص ،فإ ّن التحقيق يف طریقة أتليف أساتذة الکليين أو دورهم [ ]5يف حتقيق کتب
سائر األصحاب ..یؤّدي بنا إلی التعرف علی مصادره يف تدوین کتاب (الکايف) .ويف احلقيقة؛ إ ّن
أسانيد کتاب (الکايف) تتش ّکل يف قسمنی:
األول :طریق الكليين إلی الکتب اليت أخذ (الکايف) أحادیثه منها.
ّ
(راجع :الشيخ املفيد1413 ،
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الري؛ من مجلة املدن اإلیرانيّة القدمیة (احلموي1995 ،م ،ج ،3ص )116واملوقع اجلغرايف هلذه املدینة کان
عامراً يف خمتلف األدوار التارخیية ،وهلذا السبب کانت احلکومات املتعاقبة تولّيها أمهّيّة کبریة ..،وقد
استسلمت الري جليش املسلمنی يف سنة ( 22قمریّة) و انضمت إلی البالد املسلمة (ابن کثری الدمشقي،
ّ
 ،1407ج  ،7ص  ..)121ويف القرن اهلجري الثالث ،وهبجرة السيد اجلليل موالان عبدالعظيم احلسين
رضوان هللا عليه و دفنه فيها ،مضافاً إلی هجرة شخصيات علویّة ف ّذة ..أضحت هذه املدینة أرضية
مناسبة النتشار التشيع واعتناق مجاعات فی س ّکاّنا دین أهل البيت( :جعفراین 1390،ش ،ص )233ويف
سنة  275قمریّة و بتسلّط املاردانيّنی علی الري تب ّدلت هذه املدینة إلی منطقة شيعيّة صرفة (احلموي،
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األول :مشایخ الرازي
الفریق ّ





الثاين :سند احلدیث إلی اإلمام املعصوم ،7من وجهة نظر القدماء مل یکن دخيالً يف اعتبار احلدیث
فی عدم اعتباره ،وإمنا یکفي يف توفّر اإلتقان يف مسار انتقال احلدیث .و يف هذا املقال وابلتحقيق
للتعرف علی املصادر
یتم مراجعة طریق السند ّ
يف أسانيد (الکايف) و متابعتها يف کتب الفهارسّ ،
اليت أخذ الکليين عنها]6[ ..
التعرف إلی أساتذة الکليين و املصادر اليت
یتم ّ
وهبذا الصدد وابلنظر إلی مبدأ أسانيد الرواایتّ ،
أهم مصادر الکليين،
عثر عربهم علی األحادیث ..جدیر ذکره يف هذا التحقيق أ ّن املراجعة مشلت ّ
وذلک أ ّن مراجعة مجيع مصادر الکليين ،وبداعي ضخامة وموسوعيّة الکتاب تتطلّب تدوین أکثر
یقسمون إلی مخسة فرق]7[ :
من مقالة .وابلنظر إلی بدایة أسانيد الکتاب ،فإ ّن مشاخیه ّ
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تطور املفکرین و حضور کثری فی العلماء ،و
کانت مدینة الري ويف خمتلف العصور موضع منو و ّ
من مجلة علماء هذه املدینة الذین متکن اإلشارة اليهم :زکرای الرازي (الذهبی 1413 ،ق ،ج  ،23ص ،)426
الفخر الرازي (نفس املصدر ،ج  ،43ص  ،)212أبو الفتوح الرازي (ابن اببویه 1366 ،ش ،ص )48
کما عاش الکثری من حم ّدثي الشيعة و أهل اخلالف وأصحاب األئ ّمة عليهم الصالة والسالم يف
املشرفة (جعفراین 1390 ،ش ،ص )252حيث أ ّن الري مسقط رأس الشيخ الکليين و ّأول مدرسة
هذه املدینة ّ
أهم أربعة من أساتذته عبارة عن:
درس فيها ..وکان ّ
 .1علي بن حممد بن إبراهيم بن إابن الرازي
حممد
أول أُستاذ للکليين يف الري ،حيث ّ
علي بن ّ
ختتص الرواایت الکثریة الواردة يف (الکايف) بهّ ..

وعالن هو خال الکليين
بعالن نقالً عن النجاشيّ ،
الکليين املعروف ّ
عالن صاحب کتاب ،وابلنظر إلی عنوان کتابه []8
وعدد رواایته يف (الکايف)  504روایة ،وکان ّ
ونصا علی إمامة اإلمام
والرواایت املنقولة عنه يف (الکايف) یبدو أ ّن أحادیث البابنی اللذین أشارا ّ
احلسن العسکري 7سالم وإمامة موالان االمام العصر ،قد أخذا من کتابه (الکليين 1365 ،ش ،ج  ،1ص
 )328-325و لکنّه يف أکثر املوارد کان له دور الطریق إلی کتب اآلخرین ..ولدی ،هناک 199
لعالن يف (الکايف) عن سهل بن زاید (النجاشي1429 ،ق ،رقم  )490و  70روایة عن صاحل بن أيب
روایة ّ
محّاد.
عالن (الکايف) و وضع حتت
سهل بن زاید؛ کان صاحب کتاب (النوادر) حيث نقل بواسطة ّ
تصرف سائر املشایخ.
ّ
وصاحل بن محّاد أیضاً؛ ألّف کتابنی حتت عنوان( :خطب أمری املؤمننی )7و (النوادر) وأکثر
رواایت ابن أيب محّاد يف (الکايف) عن اإلمام الباقر واإلمام الصادق واإلمام الکاظم ،:وقد أخذت
عالن ( )392روایة وردت يف
وعالن طریقه إلی کتابه ..و إن جمموع رواایت ّ
عن کتاب (النوادر) ّ
قسم األصول ،وهي يف الغالب نصوص عقائدیة]9[ .
حممد بن احلسن الطائي الرازي
ّ .2
حممد بن احلسن الطائي الرازي ..وتعداد رواایته يف
اثين أساتذة الكليين الکثری الروایة يف الري؛ ّ
(الکايف)  122روایة ،ومن هذا العدد کان واسطة يف نقل  97حدیثاً عن سهل بن زاید اآلدمي..
ومع أ ّن البعض اعترب (حممد بن احلسن) يف أسانيد (الکايف) أنه الص ّفار ،غری أن التحقيق يف سائر
حممد العاصمي عن الص ّفار.
حممد بن حیيی العطّار وأمحد بن ّ
األسانيد یکشف أ ّن الکليين ینقل عن ّ
علي بن عباس اجلراذیين أشار إلی أ ّن واسطة نقل کتاب
و فی جهة أخری ،فإ ّن النجاشي يف ترمجة ّ
اجملرد عن
اجلراذیين هو الکليين عن ّ
حممد بن احلسن الطائي الرازي ..وهو حب ّد ذاته قرینة علی النقل ّ
الواسطة عن الطائي الرازي (النجاشي1429 ،ق ،رقم 668؛ الربوجردي 1409 ،ق ،ج  ،1ص  52و  .)349فکثرة
النقل عن سهل بن زاید وعدم العثور علی اسم الطائي يف کتب الفهارس یشری إلی أنه ذو دور يف
الطریق إلی کتاب سهل بن زاید ،وأنه مل یکن صاحب الکتاب.
حممد بن أيب عبدهللا جعفر األسدي الکويف
ّ .3
حممد بن جعفر األسدي؛ أستاذ آخر للکليين ،وع ّده النجاشي ساکناً يف الري ،وکتب يف وصفه:
ّ
(النجاشي 1429 ،ق ،رقم )1026
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حممد بن جعفر؛ ثقة ،وکانت أحادیثه صحيحة ،وله کتاب يف اجلرب واالختيار.
ّ
 )1020وع ّده الطوسي أحد وکالء انئب إمام العصر( الطوسي ،1381 ،رقم 6278؛  1425ق ،ص )413و
عدد رواایته يف (الکايف)  82روایة ،جاء  55منها يف قسم األصول .ولکن ابلنظر إلی موضوع
کتابه و مضامنی الرواایت املنقولة بواسطة ،فإنّه الیبدو أ ّن هذه الرواایت من کتابه هو ...وأکثر
وحممد
حممد بن أمحد النخعي ب ( )18حدیثاً ،سهل بن زاید ( )17حدیثاًّ ،
رواایته عن إسحق بن ّ
بن إمساعيل الربمکي ب ( )13حدیثاً ..وبنی هذا و ذاك؛ فإسحق بن حممد النخعي (النجاشي1429 ،ق،
ّ
حممد بن جعفر
الغلو ،و من هنا؛ نقد ا ّهتم النجاشي ّ
رقم  )177وسهل بن زاید متّهمان ابلتخليط و ّ
1
األسدي ابلنقل عن الضعفاء .
وعالن کان واسطة الکليين يف  25منها،
حممد يف  43سنداً يف کتاب (الکايف) ّ
أدرج إسحق بن ّ
والواسطة يف  18منها هو األسدي ..ونقال ابالشرتاک  14روایة ،و مجيع هذه الرواایت وردت يف
األول؛ هناك
ابب (مولد أيب حممد احلسن بن علي( )8الکليين 1365 ،ش ،ج  ،1ص  )503وابستثناء السند ّ
 13سنداً بدأت ابسم إسحق وکانت معلّقة ..وهذه القرائن تشری بوضوح إلی أن هذه اجملموعة من
الرواایت قد انتقلت إلی (الکايف) من کتاب إسحق بن حممد.
العالمة احللّي ،فإن حممد بن جعفر األسدي کان طریقاً إلی رواایت سهل بن زاید
وبناءً علی ّ
(العالمة احللّي1411 ،ق ،ج ،1ص  )272ویوصل النجاشي طریقه لکتاب التوحيد حملمد بن امساعيل الربمکي
ّ
حممد بن امساعيل( .النجاشي 1429 ،ق ،رقم  )915ویبدو؛ وابلنظر إلی أن من
حممد بن جعفر بن ّ
إلی ّ
حملمد بن إمساعيل هناك  12روایة يف کتاب التوحيد فی کتاب (الکايف) و کان کتابه جزءاً
 13روایة ّ
من مصادر الکليين واألسدي طریق إلی هذا الکاب.
 .4حسنی بن حسن احلَسين العلوي اهلامشي
ذکره الطوسي يف رجاله بعنوان (احلسنی بن احلسن احلسينی) وع ّده من أهل الري (الطوسي،1381 ،
رقم  ،)6070أما يف کتب الرجال األخری فلم یرد فيه شيء .تعداد رواایته يف (الکايف)  9رواایت..
وموضوعاهتا يف الغالب؛ احلوادث التارخیيّة.
(النجاشي1429 ،ق ،رقم
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وهنا ّتدر اإلشارة إلی أن تعداد رواایت سهل بن زاید يف (الکايف)  1918روایة ..منها 419
حممد بن أيب نصر ،و  105روایة عن
روایة عن احلسن بن حمبوب ،و  343روایة عن أمحد بن ّ
ط يف رواایت
حممد حسن بن شحون ..و هلا أکرب اخل ّ
حممد بن عبيدهللا ،و  94روایة عن ّ
جعفر بن ّ
سهل.
علي بن رائب
وکان احلسن بن حمبوب صاحب کتاب (الفهرست ،رقم  )162و طریقاً إلی کتاب ّ
صاحب کتاب ،و کان ینقل
حممد بن أيب نصر البزنطي
(النجاشي 1429 ،ق ،رقم  )657و کذا أمحد بن ّ
ُ
حممد بن عبيدهللا األشعري،
احلدیث عن موالان اإلمام الرضا 7مباشرة (نفس املصدر ،رقم  )180جعفر بن ّ
طریق إلی کتاب عبدهللا بن ميمون القداحي (نفس املصدر ،رقم  )557و أخذ أکثر من  99ابملئة من
رواایت يف (الکايف) عن عبدهللا بن ميمون.
أدرج يف (الکايف)  93سنداً ابلشکل أدانه« ..ع ّدة من أصحابنا» عن «سهل بن زاید» عن
«جعفر بن حممد (بن عبيداهلل) أو (األشعری)» عن «(عبداهلل بن ميمون الق ّداح) أو (ابن القداح)».
و مورد واحد من هذه األسانيد بواسطة أيب عبيدة احل ّذاء ،و موردان بواسطة ميمون الق ّداح إلی
اإلمام الباقر عليه السالم .ويف  90مورداً آخر ینقل الق ّداح بنفسه عن اإلمام الصادق .7منها 40
حدیثاً عن االمام الصادق 7عن رسول هللا ..6وکتب عبدهللا بن ميمون کتاابً بعنوان (مبعث النيب
وأخباره) ویبدو أ ّن هذه الرواایت قد أخذت من هذا الکتاب.
األصم الذي کان صاحب
حممد بن حسن بن مشون أخذ رواایته عن عبدهللا بن عبدالرمحن بن
ّ
ّ
1
حممد بن حسن و عبدهللا بن عبدالرمحن من الغالة .و کتب يف الطریق إلی
کتاب .وع ّد النجاشي ّ
املتضمنة لالحنراف .وکان
کتاب نوادر مشون :أمحد بن عل ّي [ ]10روی مجيع کتبه لنا ابستثناء کتبه
ّ
طریق أمحد بن علي بواسطة الکليين (نفس املصدر ،رقم .)899
کد الكليين يف (مق ّدمة الکايف) هذه املسألة وأنه ألّف کتابه من اآلاثر الصحيحة عن الصادقنی:
ویؤّ
( 1365ش ،ج  ،1ص  )8و کتب الطوسي ابإلشارة إلی عدم جواز العمل أبخبار األفراد املتّهمنی
صحة أحادیث هکذا أفراد ،جیب العمل أبحادیثهم ..مثّ
ابالحنراف :يف حال وجود الدليل علی ّ
صحة أحادیث هؤالء
یشری إلی استثناء األعالم و إلی أن دليل االستثناء عدم العثور علی قرینة يف ّ

األفراد (الطوسي 1417 ،ق ،ج  ،1ص  )151وهذا القول شاهد علی أ ّن األعالم حنی نقلهم حدیثاً عن
مضعَّفاً ،فإن
صحته ..وعلی هذا؛ فإ ّن سهل بن زاید وإن کان متّهماً َ
فرد متّهم کانوا مطمئنّنی إلی ّ
یبجلون
النقل عنه ال یوجب ضرراً علی مکانة أحادیث کتاب (الکايف) .ولذا؛ وجدان أعالم الشيعة ّ
هذا الکتاب و مؤلّفه الکليين..
وکذا يف نظر القدماء ،إذا کان لشخص دور يف نقل رواایت سائر األصحاب ،وقد وقع حتت
طائلة تضعيف الرجاليّنی ،فإن إشکاالً ال یطال قبول رواایته من جهة اآلخرین( .راجع :اجمللسي1406 ،
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املؤرخون تشيع أهايل قم مدیناً آلل األشعري .وقد کان مالك بن عامر األشعري من أصحاب
یع ّد ّ
امریاملؤمننی 7يف حرب ص ّفنی (راجع :جعفراین 1390 ،ش ،ص 184؛ العباسي 1384 ،ش ،ص  )55کما کان ولده
سائب بن مالك من أصحاب املختار و من الطالبنی ابلثأر لدم سيد الشهداء( 7راجع :الدینوري1368 ،
ش ،ص  )307و هذا مما یؤّکد تشيع آل األشعري وأ ّن إسالم أهل مدینة قم کان علی ید هذه األسرة
الصاحلة الطریقة ،و قد ظهرت ميول أهل قم إلی التشيع منذ البدایة ..وقد ورد يف بعض املصادر
ن آل األشعري قد أخفوا تشيعهم منذ دخوهلم مدینة قم ،حفاظاً علی حياهتم (األشعري القمي،
التارخیية أ ّ
 1361ش ،ص  )279ومع ضعف احلکومة األمویة و مساعي العباسينی إلی اإلمساک ابلسلطة حتت
العباسيّة 1391 ،ق ،ص  )194هتيّأت
حممد( »6الطربي ،1387 ،ج  ،7ص 358؛ أخبار الدولة ّ
شعار «الرضا من آل ّ
األرضيّة املناسبة إلظهار التشيع يف خمتلف مناطق البالد املسلمة.
ويف هکذا أجواء وظروف أضحت مدینة قم مرکز الشيعة يف إیران ،ولعل الکثری من العلویّنی
توجهوا إلی إیران حفظاً ألرواحهم قد حطّوا رحاهلم يف مدینة قم وأطرافها..
الذین غادروا العراق و ّ
أهم أسباب سفر الشيعة والعلویّنی إلی إیران..
وإ ّن هجرة اإلمام علي بن موسی الرضا 8کانت من ّ
وقد تبع ذلك وصول موالتنا الص ّدیقة فاطمة املعصومة سالم اهلل عليها إلی هذه املدینة يف سنة
 201قمریة ..وقد کانت شهادهتا (األشعري القمي 1361 ،ش ،ص  )213و مدفنها الطاهر يف قم ،وکان
حتول هذه املدینة املقدسة إلی قاعدة شيعيّة ..وکان للکليين رضوان هللا عليه
هذا عامالً مهماً يف ّ
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أساتذة کثر يف قم ..وهذا الفریق یش ّکل أکثر مشایخ الکليين..
 .1علي بن إبراهيم بن هاشم
أهم أساتذة الکليين و أکثر من تعزی إليه رواایت (الکايف) هو علي بن إبراهيم رمحهما اهلل..
ّ
وإن عدد رواایته يف هذا ِ
السفر اجلليل ( )5630هو :ابن إبراهيم بن هاشم الذي کتب النجاشي
ّ
فی وصفه :یقول األصحاب :کان علي بن إبراهيم أول من نشر أحادیث الکوفينی يف قم ( 1429ق،
ّ
علي بن إبراهيم أکثر فی  %85من رواایته عن أبيه [ .]11کان إبراهيم بن هاشم
رقم  )18وقد أخذ ّ
صاحب کتاب و طریقاً إلی کتاب ابن أيب عمری (نفس املصدر ،رقم  )887وحسنی بن یزید النوفلي
(نفس املصدر ،رقم  ،)77وکذلک عن کتاب حریز بن عبدهللا [ ]12بواسطة محّاد بن عيسی (نفس املصدر،
علي بن رائب [ ]13بواسطة احلسن بن حمبوب (نفس املصدر ،رقم  )657أخذ
رقم  )375و عن کتاب ّ
احلدیث [ ]14وإن کثرة روایته عن ابن أيب عمری واحلسنی بن یزید تشری إلی أنّه يف هذه الرواایت
کان طریقاً يف کتايب هذین االثننی..
حممد بن عيسی بن عبيد ..وعدد رواایته عن
لعلي بن إبراهيمّ :
وفی األساتذة الکثریي الروایة ّ
حممد بن عيسی  503روایة ،ومنها اکثر من  440روایة عن یونس بن عبدالرمحن رضوان هللا عليه،
ّ
مع أن ابن الوليد قد استثنی منفردات حممد بن عيسی من کتاب یونس ،فأظهر بذلک عدم اعتماده
عليه ..ولکن األصحاب مل یقبلوا قول ابن الوليد ،و ذکروه إبجالل]15[ .
و من مشایخ عل ّي بن إبراهيم ،ومیکن اإلشارة اليهم؛ هارون بن مسلم بن سعدان ،وکان طریقاً
إلی کتاب مسعدة بن صدقة [ ،]16و صاحل بن السندي الذي أخذ  %95من رواایته عن جعفر
بن بشری .وکان هذا األخری رجالً زاهداً ومن مؤلّفي الشيعة (نفس املصدر ،رقم .)304
حممد بن حیيی العطّار
ّ .2
حممد بن حیيی العطّار ،اثين أساتذة الکليين الکثری الروایة .و عدد رواایته يف (الکايف) 4842
ّ
حممد بن عيسی
وتشمل  %25من موسوعة الکليين ..و  %73منها أخذت عن أمحد بن ّ
األئمة الرضا واجلواد والعسکری صلوات
األشعري ..و کان هذا األخری صاحب کتاب ،و التقی ّ
وعلي بن احلکم
هللا عليهم (نفس املصدر ،رقم  )198وهو طریق إلی کتاب احلسن بن حمبوب (نفس املصدر) ّ
(الشيخ الطوسي ،رقم  )376واحلسنی بن سعيد األهوازي (النجاشي1429 ،ق ،رقم  136و  )137واحلسن بن علي
حممد بن سنان (الشيخ الطوسي ،رقم .)620
بن ّ
فضال (نفس املصدر ،رقم  )72و ّ

حممد بن عامر األشعري
 .3حسنی بن ّ
حممد بن عامر ..وهو صاحب کتاب
األستاذ القمي اآلخر لثقة اإلسالم الکليين؛ حسنی بن ّ
النوادر ،و الکليين کان طریق الشيخ الطوسي والنجاشي إلی کتابه (النجاشي1429 ،ق ،رقم 156؛ الشيخ
الطوسي ،1381 ،رقم  )6106وعدد رواایته يف (الکايف)  ،843منها  629حدیثاً أخذ عن املعلّی بن
حممد أکثر من  %71من رواایته عن
حممد البصري( .النجاشي1429 ،ق ،رقم )1117وقد أخذ املعلّی بن ّ
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حممد بن حسنی بن أيب اخلطّاب الذي کان طریقاً يف  460روایة حملمد
وأستاذ العطّار اآلخرّ :
بن حیيی ..هو من أهايل الکوفة وصاحب کتاب (نفس املصدر ،رقم  )608وکتب :التوحيد ،املعرفة ،البداء
حممد بن احلسنی طریق إلی کتب صفوان
واإلمامة تع ّد فی مجلة مؤلّفاته (النجاشي 1429 ،ق ،رقم  )897و ّ
بن حیيی (رقم  )524و حممد بن إمساعيل (الشيخ الطوسي ،رقم  )706و حممد بن سنان (نفس املصدر ،رقم )620
ّ
ّ
حممد بن
وبواسطة حممد بن عبدهللا بن هالل وصل کتاب عقبة بن خالد االسدي (رقم  )533إيل ّ
حیيی العطّار.
حممد بن أمحد بن حیيی بن عمران األشعري .وعدد رواایت
ويف أساتذة العطّار الکثریي الروایة؛ ّ
العطار عنه  216روایة .وقد جعل من صاحب کتاب نوادر احلکمة والعطار يف طریقه إلی کتابه.
عمار بن موسي الساابطي []17
حممد بن أمحد طریق إيل كتاب ّ
(النجاشي1429 ،ق ،رقم  )939و کذلك ّ
وکتاب یونس بن عبدالرمحن]18[ .
حممد بن عيسی األشعري؛ املل ّقب ب (بنان) أخو أمحد
ومن إساتذة العطّار اآلخرین؛ عبدهللا بن ّ
حممد بن عيسی األشعري (الشيخ الطوسي 1348 ،ش ،ج  ،2ص  )799وعدد رواایته يف (الکايف) 93
بن ّ
روایة؛ ومل یذکر يف عداد أصحاب الکتب .وابلنظر إلی أ ّن أکثر رواایته يف (الکايف) واردة بواسطة
علي بن حکم عن إابن بن عثمان ،وإابن يف عداد الکتّاب (النجاشي 1429 ،ق ،رقم  )8وهو طریق إلی
ّ
کتاب إابن.
سلمة بن خطّاب (نفس املصدر ،رقم  ،)498عمر بن علي (نفس املصدر ،رقم  )828وعبدهللا بن جعفر
حممد بن حیيی .وکذا للعطّار عشر مکاتبات
احلمریي (رقم  )573من مجلة أساتذة صاحب کتاب ّ
عن اإلمام العسکري 7نقلها ،وأکثرها مکاتبات حممد بن احلسن الص ّفار مع اإلمام( .7الکليين1365 ،
ّ


السّنة الثانیة  -العدد الثالث (شعبان –1442محرم  )1443لواءامحلد


52

الوشاء .وهذا األخری کان فی أصحاب األصول وطریقاً إلی کتاب إابن بن عثمان
علي ّ
احلسن بن ّ
األمحر (نفس املصدر ،رقم .)80
عمه عبدهللا بن عامر األشعري ،حيث أخذ عنه  74حدیثاً،
واألستاذ اآلخر حلسنی بن حممد؛ ّ
علي
ونقل احلسنی کتابه (نفس املصدر ،رقم  )570ونقل عبدهللا األشعري أکثر من  %85فی رواایته عن ّ
الکميّة الکبریة تشری إلی کونه طریقاً إلی کتاب ابن مهزایر.
بن مهزایر ..وهذه ّ
ومیکن اإلشارة إلی أساتذة آخرین للحسنی بن عامر ،منهم :أمحد بن إسحق بن عبدهللا بن سعد
األشعري( .نفس املصدر ،رقم .)225
 .4أمحد بن إدریس
القم ّي ،وکنيته :أبوعلي .وعدد رواایته يف (الکايف)  823حدیثاً .وذکره الطوسي
ولقبه :األشعري ّ
والنجاشي بعنوان :فقيه األصحاب و صحيح الروایة وکثری احلدیث (النجاشي 1429 ،ق ،رقم 228؛ الشيخ
القم ّي ،منها 593
حممد بن عبداجلبّار ّ
الطوسي ،رقم  )81وقد أخذ أکثر من  %72من رواایته عن ّ
حممد بن عبداجلبار
حدیثاً يف (الکايف) وذکر الطوسي عن أمحد بن إدریس يف الطریق إلی کتاب ّ
(الشيخ الطوسي ،رقم .)631
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علي بن عبدهللا بن املغریة ،وعدد أحادیثه عنه 64
واألستاذ اآلخر ألمحد بن إدریس؛ احلسن بن ّ
حممد بن حسان الرازي
حدیثاً .هو من أهل الکوفة وصاحب کتاب النوادر (النجاشي1429 ،ق ،رقم ّ )147
حممد بن أمحد حیيی بن عمران األشعري (نفس املصدر ،رقم  )939ب
(نفس املصدر ،رقم  )903ب  51حدیثاًّ ،
 42حدیثاً ،حممد بن سامل ( )19ب  35حدیثاً ،وأمحد بن حممد بن عيسی األشعري (نفس املصدر ،رقم
ّ
حممد بن سامل من
 )198ب  15حدیثاً .یُع ّد هؤالء من أساتذة أمحد بن إدریس ،ومجيعهم ابستثناء ّ
اخلزاز الذي کان صاحب
حممد بن سامل رواایته أیضاً عن أمحد بن النضر ّ
مصنّفي الشيعة ..وقد أخذ ّ
ط توثيق (نفس املصدر ،رقم  )244و أکثر رواایت أمحد بن النضر مأخوذة عن عمرو بن مشر؛
کتاب و حم ّ
وهو طریق إلی آحاىيث جابر بن یزید اجلعفي (نفس املصدر ،رقم  332و .)765
حممد بن بندار
علي بن ّ
ّ .5
حممد بن عبداهلل الربقي (درایيت1429 ،ق ،ص  )5أبوه معروف ب (ماجيلویه) وج ّده ملقب
امسه:علي بن ّ
حممد
ب (بندار) (النجاشي ،1429 ،رقم  683و  )947و تعداد رواایته يف (الکايف)  188روایة .و علي بن ّ
حممد .والربقي
حممد بن خالد الربقي ،و أخذ  124من أحادیثه عن أمحد بن ّ
حفيد ابنة أمحد بن ّ

تتضمن  90کتاابً (نفس املصدر ،رقم .)182
من مصنّفي الشيعة املکثرین .و موسوعته (احملاسن) ّ

مراجعة ملصادر الکليين يف أتليف الكايف

حممد هذا من املؤلّفنی ،وعلی ح ّد قول
ص  ،35ح  3و ص  ،358ح 6؛ ج  ،7ص  ،114ح  )10و یُع ّد ّ
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علي بن حممد  40حدیثاً..
وأستاذ علي بن ّ
حممد اآلخر :إبراهيم بن إسحق األمحري ،أخذ عنه ّ
وع ّده النجاشي و الطوسي إبراهيم األمحري ضعيفاً يف احلدیثّ .أما الشيخ الطوسي فقد اعترب کتبه
حِ
سنةً( .نفس املصدر ،رقم 21؛ الشيخ الطوسي ،رقم )9
َ
 .6عبدهللا بن جعفر احلمریي
القممينی؛ عبدهللا بن جعفر احلمریي .وعدد رواایته يف (الکايف)  49روایة،
من أساتذة الکليين ّ
وحممد بن
حممد بن حیيی العطّار ّ
أخذ منه مباشرة تسعة أحادیث ،وکان سائر أحادیثه بواسطة ّ
عبدهللا الذي کان ولد احلمریي ..وإن خصوصيّة هذه اجملموعة من الرواایت ّأّنا أخذت عنه مباشرة.
ولکن الکليين حيث أخذها عن عبدهللا األشعري وعبدهللا بن جعفر احلمریي عن إبراهيم بن مهزایر؛
ّ
األئمة ،:وأّنا مأخوذة عن کتاب
وذلک ابلنظر إلی قضيّة أ ّن هذه الرواایت عن والدة أو استشهاد ّ
البشارات إلبراهيم بن مهزایر( .النجاشي1429 ،ق ،رقم )17
 .7سعد بن عبدهللا األشعري
ذکره النجاشي بتبجيل ،وع ّده عظيماً فقيهاً تناط به کرامة الشيعة ،وهو صاحب أتليفات مجّة،
وکانت له أسفار کثریة جلمع األحادیث ،کما مسع الکثری من أحادیث املخالفنی (نفس املصدر ،رقم )467
حممد بن حیيی العطّار ،و حدیث
وعدد رواایته يف (الکايف)  27روایة ،منها  14روایة نقلت بواسطة ّ
عالن الکليين ،و  12حدیثاً نقلت بال واسطة.
واحد بواسطة ّ
اجملردة عن الواسطة ،الواردة عن سعد أ ّن موضوعها:
کما ّ
تبنی ،فإ ّن خصوصيّة أحادیث الکليين ّ
والدة واستشهاد األئمة( :الکليين ،1365 ،ج  ،1ص  ،457ح  ،458 ،10ح ،461 ،11ح  ،463 ،2ح  ،468 ،1ح
ّ
 472 ،6و  ،475ح  ،486 ،8 ،7ح  ،491 ،9ح  ،497 ،11ح )12وقد أخذ سعد بن عبدهللا غالب هذه
األحادیث عن إبراهيم بن مهزایر ،وإبراهيم مؤلّف کتاب بعنوان البشارات ..وطریق الکليين األخر
إلی أحادیث إبراهيم بن مهزایر؛ عبدهللا بن جعفر احلمریي.
حممد بن عبدهللا بن جعفر احلمریي
ّ .8
هو ابن عبدهللا بن جعفر احلمریي ،وعدد رواایته يف (الکايف)  10رواایت ،نقلها مجيعاً عن أبيه

العصر( النجاشي 1429 ،ق ،رقم )949
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النجاشي؛ إنّه کتب رسائل إلی إمام
حممد بن أمحد بن علي بن الصلت األشعري
ّ .9
حممد يف (الکايف)
القمي ،ویروي عنه ..الرواایت املأخوذة عن ّ
هو ابن أخ عبدهللا بن الصلت ّ
 10رواایت ،نقلها مجيعاً عن عمه .وکان عبدهللا بن الصلت القمي مؤلّف کتاب يف التفسری (نفس
ّ
ّ
حممد بن أمحد ،هناک مثانية يف تفسری
املصدر ،رقم  )564وفی هذه األحادیث العشرة اليت نقلها عنه ّ
اآلایت ،و واحد يف تالوة سورة الواقعة من قبل اإلمام ،وحدث عن موضوع اخلوف والرجاء ،ویبدو
ّأّنا مجيعاً مأخوذة من کتابه هو.
القمينی  47نفراً.
إ ّن جمموع املؤلّفنی الذین استفاد منهم الکليين بواسطة أساتذته ّ
الفریق الثالث :مشایخ الكوفة و بغداد

فُتحت أرض العراق يف السنة الثانية عشرة من قبل جيوش املسلمنی
و کانت الکوفة فی مجلة املدن اليت شيّدت بُعيد الفتح (احلموي 1995 ،م ،ج  ،4ص  )491وکانت بغداد
منطقة طيّبة املاء واهلواء حيث بنيت يف عصر العباسيّنی حتّی أضحت عاصمة احلکومة العبّاسيّة
الظاملة (نفس املصدر ،ج  ،1ص 457؛ البالذری ،1988 ،ص .)270
أّنا کانت عاصمة دولة أمری املؤمننی 7واستشهاد و مدفن اإلمام احلسنی7
وأرض العراق وبدليل ّ
فيها ،فقد أضحت منطقة شيعيّة ..و مما أوجب مرکزیة األرض العراقية للتشيع أسفار اإلمام الباقر
واإلمام الصادق 8إلی الکوفة وکربالء والنجف (الثقفي 1395 ،ق ،ج  ،2ص 851؛ ابن طاووس ،ص  )51و
سجن اإلمام الکاظم 7و فرض اإلقامة اجلربیة و سجن اإلمامنی اهلادي و العسکري 8يف بغداد و
دون الکثری من الرتاث احلدیثي و الروائي للشيعة من قبل
سامراء (جعفراین 1390 ،ش ،ص  )103وقد ّ
األئمة يف الکوفة (شفيعي 1389 ،ش ،ص  )221و من هنا؛ کان أکثر رواة هذا الفریق من
أصحاب ّ
مشایخ الکليين من أهل الکوفة ،أو سافروا وانتقلوا إلی بغداد أو ساکنيها ..والبحث هذا عن هؤالء
املشایخ ضمن فریق واحد...
 .1محيد بن زاید الكويف
كان من أهل الكوفة ،ساكناَ يف نينوي ،وذکر له النجاشي أحد عشر عنواانً من کتبه ،و کانت
وفاته يف سنة  310هجریة (1429ق ،رقم  )339عدد رواایته يف (الکايف)  435روایة ..منها  396عن
حممد بن مساعة ،و  19عن عبيد هللا بن أمحد بن ّنيك الذي هو صاحب کتاب النوادر
احلسن بن ّ
(الطربي ،1387 ،ج  ،3ص)343
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حممد بن
(نفس املصدر ،رقم  )615و 14روایة عن احلسن بن موسی ّ
اخلشاب .ع ّد النجاشي احلسن بن ّ
متعصباً يف الوقف ،و لکنّه اعتربه ثقة و کثری احلدیث (نفس املصدر ،رقم  )84وکان احلسن
مساعة واقفياً ّ
الرد علی الواقفة (نفس
بن موسی ّ
اخلشاب من کبار األصحاب أیضاً ،وألّف کتاب النوادر و کتاابً يف ّ

املصدر ،رقم .)85

مراجعة ملصادر الکليين يف أتليف الكايف

 .5أمحد بن حممد بن سعيد ،املعروف اببن عقدة
حممد من أهل الکوفة ،وکان له سفر إلی بغداد ،ومع أنّه کان زیدایً جارودایً ،إال أنه
کان أمحد بن ّ

55

] [ Downloaded from lava-al-hamd.ir on 2022-06-30

.)199



حممد العاصمي
 .2أمحد بن ّ
أصله کويفٌّ ،ومسع احلدیث عن مشاخیها ،مثّ ذهب إلی بغداد (نفس املصدر ،رقم  )232وعدد رواایته
علي بن
علي بن احلسن بن ّ
فضال ،وذکر النجاشي ّ
يف (الکايف)  136روایة .أخذ  75منها عن ّ
فضال أنّه فقيه من أصحاب الکوفة ،وأشار إلی  35عنواانً لکتبه (نفس املصدر ،رقم .)676
احلسن بن ّ
حممد بن احلسن الص ّفار ..و جمموع الرواایت
حممد عنه احلدیثّ ،
والراوي اآلخر الذي أخذ أمحد بن ّ
حممد العاصمي عن الص ّفار  25روایة ،موجود منها يف بصائر
الواردة يف (الکايف) بواسطة أمحد بن ّ
حممد العاصمي
الدرجات عشرون مورداً ..وهذا املطلب میکن أن یکون قرینة علی کون أمحد بن ّ
واسطة يف النقل يف کتاب البصائر []20
الرزاز الکويف
 .3حممد بن جعفر ّ
مل یذکر امسه يف الکتب الرجاليّة بنی املؤلفنی ،و لکن یبدو أنه کان طریقاً إلی کتب اآلخرین
الرزاز الکويف ( ،1365ج  ،4ص  ،578ح  .)3عدد رواایته يف (الکايف) 57
[ ]21ذکره الکليين بعنوان ّ
حممد بن عيسی بن عبيد.
روایة ..منها  32روایة عن أیوب بن نوح بن ّ
دراج .و  15مورداً أخذ عن ّ
وأیوب بن نوح من املؤلّفنی و وکيل لإلمام اهلادي واإلمام العسکري( 8النجاشي1429 ،ق ،رقم  )254ویُع ّد
حممد بن عيسی صاحب کتاب و من کبار األصحاب (نفس املصدر ،رقم .)896
ّ
 .4حسنی بن أمحد بن عبدهللا املالکي األسدي
نقل احلدیث يف بغداد (اخلطيب البغدادي1986 ،م ،ج  ،8ص  ،4رقم  )4034ویبدو أن احلسنی بن أمحد مل
یکن صاحب کتاب ،وذلک أنّه مل یذکر يف زمرة املؤلّفنی .رواایته يف (الكايف)  6رواایت ،منها 4
اُخذت عن أمحد بن هالل الکرخي العرباتئي ،وهو صاحب کتاب النوادر( .النجاشي1429 ،ق ،رقم
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کان أميناً يف احلدیث علی ح ِّد قول النجاشي (نفس املصدر ،رقم  .)233عدد رواایته يف (الکوفة) مخسة
أحادیث؛ مجيعها عن أمری املؤمننی ،7له کتاب عنوانه« :ما روي عن أمری املؤمننی ،»7ویبدو أ ّن
تلکم الرواایت مأخوذة عن هذا الکتاب.
معمر الکويف
حممد بن علي بن ّ
ّ .6
معمر .ونسب له
األستاذ الکويف اآلخر للکليين وکان يف واسط أیضاً؛ هو حممد بن علي بن ّ
الطوسی نقالً عن ابن الندمی کتاابً بعنوان قرب اإلسناد (الشيخ الطوسي ،رقم  .)873عدد رواایته يف
(الکايف) ثالث.
 .7حبيب بن احلسن الکويف []22
مل یعثر يف کتاب الرجال علی معلومات دقيقة عنه .عدد رواایته يف (الکايف) ثالث رواایت.
موضوعها مجيعاً احلدود الشرعية (الکليين ،1365 ،ج  ،7ص  ،229ح  4و  ،5ص  ،260ح  )2له روایتان عن
حممد بن عبداحلميد العطّار (النجاشي1429 ،ق ،رقم  )906و روایة واحدة عن حممد بن الوليد اجلبلي
ّ
اخلزاز (نفس املصدر ،رقم  )931و االثنان هذان صاحبا كتايب النوادر.
ّ
 .8علي بن إبراهيم العلوي اجلواين اهلامشي
علي
أستاذ الكليين اآلخر؛ وکان ساکناً يف الکوفة و ّ
تويف فيها (العلوي العمري 1409 ،ق ،ص ّ .)196
علوی (النجاشي 1429 ،ق ،رقم  )687عدد رواایته يف (الکايف) روایتان عن اإلمام الرضا.7
بن إبراهيم ٌّ
عدد مؤلّفي هذا الفریق الذي استفاد الکليين يف (الکايف) من کتبهم  13مؤلّفاً.
الفریق الرابع :مشایخ أماكن خمتلفة
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مکون من أفراد ینتسبون إلی منطقة حم ّددة ،ولکن من غری املعلوم
هذا الفریق من مشایخ الکليين ّ
أین التقاهم الکليين وأخذ عنهم احلدیث..
و هؤالء من مدن آذربيجان و نيشابور و قزوین و ِدینور [ ،]23أما الرواایت اليت أخذها الکليين
عن شيخه النيشابوري؛ فليست مورد اعتناء.
حممد بن امساعيل البندقي النيشابوري
ّ .1
هو راوي أحادیث الفضل بن شاذان النيشابوري .وعدد رواایته يف (الکايف)  575روایة ،و کان
يف مجيعها الواسطة بنی الکليين والفضل بن شاذان .و غالب رواایت الفضل بن شاذان الواردة يف
(الکايف) عن ابن أيب عمری ،وصفوان بن حیيی ،و محّاد بن عيسی ..والثالثة هؤالء من مؤلّفي کتب
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الشيعة ..والفضل هذا من األفراد ذوي التأليفات الکثریة ..وعلی ح ّد قول الکنجي؛ قد ألّف 180
کتاابً( .النجاشي1429 ،ق ،رقم )840
 .2احلسن بن علّ ّي العلوي اهلامشي الدینوري
نقل الکليين عنه  9رواایت بالواسطة و روایة واحدة بواسطة حممد بن حیيی العطار .مل تدرج عنه
تغری امسها يف العصر الراهن إلی ميان
معلومة يف کتب الرجال .دینور مدینة من توابع کرمانشاه .وقد ّ
راهان.
 .3القاسم بن عالء
احلجة( الشيخ الطوسي1425 ،ق ،ص 276؛ قطب الدین الراوندي،
هو من أهل آذربيجان و کان وکيالً لإلمام ّ
1409ق ،ج  ،1ص 466؛ الشيخ الصدوق 1395 ،ق،ج  ،2ص  .)442ذکره الشيخ الطوسي إبجالل ،وذکره أنّه
من أهل مهدان (الشيخ الطوسي ،1381 ،رقم  .)6243عدد رواایته يف (الکايف) حدیثان.
.حممد بن حممود؛ أبو عبدهللا القزویين
ّ 4
مل یرد عنه شيء يف کتب الرجال .عدد رواایته يف (الکايف) روایتان [.]24
مبراجعة رواایت هذا الفریق من أساتذة الكليين یتّضح أ ّن رواایهتم يف (الکايف)  588حدیثاً
أخذوها عن کتب اربعة مؤلّفنی.
لي اجلعفري
وابلنباء علی تقریر ابن عساکر؛ فإ ّن ّ
حممد بن أمحد اخل ّفاف النيشابوري وحممد بن ع ّ
السمرقندي من املشایخ الشرقيّنی للکليين ،ومل یعثر علی روایة الکليين عنهم يف الکتب املتوفّره( .ابن
ّ
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عساکر 1418 ،ق ،ج  ،56ص  ،297رقم .)7126

مکون من أفراد مل یُدرج من املعلومات عنهم يف کتب الرجال
هذا الفریق من مشایخ الکليين ّ
والتاریخ ّإال النزر اليسری.
 .1أمحد بن مهران
حممد بن علي أيب مسينة ،و  18حدیثاً
جمموع أحادیثه يف (الکايف)  75حدیثاً ،منها  55عن ّ
حممد بن عيسی
عن عبدالعظيم احلسين ..وأبو مسينة من املؤلّفنی ،ولکنّه اُخرج من قم من قبل ّ
األشعري (النجاشي1429 ،ق ،رقم  .)894وحممد بن الفضيل (الطوسي ،1381 ،رقم  5124و  )5422و حممد بن
املربر يف ذلک میکن أن یکون تل ّقي األحادیث الکثریة عن أفراد متّهمنی
سنان (نفس املصدر ،رقم  .)332و ّ
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املفضل بن صاحل (النجاشي 1429 ،ق ،رقم  )888والثالثة
ابلغلو ،وذلک أ ّن معظم رواایته أخذها عن ّ
ّ
ابلغلو ..وکان السيد عبدالعظيم احلسين صاحب كتاب ،ومجيع رواایت أمحد بن مهران عن
متّهمون ّ
السيد عبدالعظيم احلسين يف (الکايف) خبصوص موضوع قراءة وتفسری آایت القرآن الکرمی.
 .2أبو داود
روی کثریاً عن احلسنی بن سعيد األهوازي املتوفّی يف قم (نفس املصدر ،رقم 137؛ الشيخ الطوسي ،رقم )230
و کأنّه کان یعيش يف مدینة قم .عدد رواایته يف (الکايف)  20روایة ،أخذت تسع عشرة منها من
یقوي احتمال کونه طریقاً إلی کتاب احلسنی بن سعيد.
احلسنی بن سعيد ،ممّا ّ
جمموع رواایت هذا الفریق  95حدیثاً ،ومؤلّفوهم ثالثة أشخاص.
االستنتاج
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 .1مبراجعة أسانيد کتاب (الکايف) یتّضح أ ّن الکليين لدی أتليفه الکتاب قد رجع إلی أصول
األئمة :وکتب مصنّفي الشيعة املشهورین ،وا ّن أسانيد الرواایت طریق إلی کتب األصحاب.
أصحاب ّ
ط استفادة الکليين من دائرة أحادیث الري من عشرة مؤلفنی ،و من
أهم الرتاث الذي کان حم ّ
ّ .2
قم من  47مؤلّفاً ،و من العراق من  13مؤلّفاً ،و من مجيع سائر الدوائر اليت قد عُلم انتساب
الکليين إليها من  4مؤلّفنی ..کما انتفع من أتليفات ثالثة مؤلّفنی ممّن مل تتح ّدد دائرهتم احلدیثيّة..
أهم
و لدی ذلک ،تل ّقی الکليين تراث بعض املؤلّفنی من دوائر حدیثيّة خمتلفه ..ولذا؛ فإ ّن جمموع ّ
املؤلّفنی الذین أخذ احلدیث عن کتبهم  63مؤلّفاً.
 .3املؤلّفون الذي انتفع الکليين فی تراثهم هم:
ِ
حممد بن أيب
اابن بن عثمان ،إبراهيم بن إسحق ،ابراهيم بن مهزایر ،إبراهيم بن هاشم ،أمحد بن ّ
حممد
حممد بن خالد الربقي ،أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة ،أمحد بن ّ
نصر البزنطي ،أمحد بن ّ
حممد بن أمحد النخعي ،أیوب بن نوح
بن عيسی األشعري ،أمحد بن هالل الکرخي ،إسحق بن ّ
دراج ،جابر بن یزید اجلعفي ،جعفر بن بشری ،حریز بن عبدهللا السجستاين ،حسن بن علي بن
بن ّ
الوشاء ،حسن بن حمبوب ،حسن
الفضال ،حسن بن علي ّ
عبدهللا بن املغریة ،حسن بن علي بن ّ
حممد بن
بن حممد بن مساعة ،حسن بن موسی ّ
اخلشاب ،حسنی بن سعيد األهوازي ،حسنی بن ّ
عامر ،حسنی بن یزید النوفلي ،محّاد بن عيسی ،محيد بن زاید الکويف ،سعد بن عبدهللا األشعري،
ُسلمة بن خطّاب ،سهل بن زاید ،صاحل بن أبی محاد ،صفوان بن حیيی ،عبدالعظيم بن عبدهللا
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اهلوامش





القمي ،عبدهللا بن عامر ،عبدهللا بن عبدالرمحن
احلسين ،عبدهللا بن جعفر احلمریي ،عبدهللا بن صلت ّ
علي
بن
ّ
األصم ،عبدهللا بن ميمون الق ّداح ،عبيدهللا بن أمحد بن ّنيک ،عل ّي بن إبراهيم بن هاشمّ ،
علي بن
بن حسن بن ّ
علي بن ّ
حممد بن إابن الرازيّ ،
علي بن رائبّ ،
علي بن احلکمّ ،
فضالّ ،
حممد بن أيب
علي ،فضل بن شاذان النيشابوريّ ،
مهزایرّ ،
عمار بن موسی الساابطي ،عمرکي بن ّ
حممد بن إمساعيل بن بزیع،
حممد بن إمساعيل الربمکيّ ،
حممد بن أمحد بن حیيی بن عمرانّ ،
عمریّ ،
حممد بن
حممد بن حسنی بن أيب اخلطّابّ ،
حممد بن حسن بن ص ّفارّ ،
حممد بن حسان الرازيّ ،
ّ
حممد
حممد بن عبدهللا بن جعفر احلمریيّ ،
حممد بن عبداحلميد العطّارّ ،
حممد بن عبداجلبّارّ ،
سنانّ ،
حممد بن وليد احللُ ّي،
حممد بن عيسی بن عبيدّ ،
علي بن معمر الکويفّ ،
بن علي اَبومسينةّ ،
حممد بن ّ
مسعدة بن صدقة ،یونس بن عبدالرمحن.
* الكتب اليت میكن ذكرها ابعتبارها املصادر اليت اعتمدها الكليين يف تدوین (الكايف) هي عبارة
عن:
لعالن الکليين( ،البشارات) إلبراهيم بن مهزایر( ،خطب أمری املؤمننی )7لصاحل
(أخبار القائمّ )7
حملمد بن
القم ّي( ،التوحيد) ّ
بن أيب محّاد( ،کتاب إابن بن عثمان)( ،التفسری) لعبدهللا بن صلت ّ
إمساعيل الربمکي( ،کتاب الصالة) حلریز بن عبدهللا السجستاين( ،خطب أمری أمری املؤمننی)7
ملسعدة بن صدقة( ،کتاب الدایت) لعلّي بن رائب( ،کتاب عبدهللا بن عامر األشعري)( ،کتاب
النيب 6و أخباره)،
ّ
عمر بن موسی الساابطي)( ،ماروي عن أمری املؤمننی )7البن عقدة( ،مبعث ّ
حممد بن عامر،
(نوادر احلکمة) حملمد بن أمحد بن حیيی األشعري( ،کتاب النوادر) للحسنی بن ّ
حممد بن خالد( ،النوادر) ألمحد بن هالل
لعلي بن رائب( ،احملاسن) ألمحد بن ّ
(الوصيّة واإلمامة) ّ
اخلشاب( ،النوادر)
الکرخي( ،النوادر) حلریز بن عبدهللا السجستاين( ،النوادر) حلسن بن موسی ّ
حملمد
لسهل بن زاید( ،النوادر) لصاحل بن أيب محّاد( ،النوادر) لعبيدهللا بن أمحد بن ّنيک( ،النوادر) ّ
بن حسن مشّون.
و یؤّکد هذا التحقيق علی أن معتربیة الرواایت منوطة مبعرفة مصادر التأليفات احلدیثية ..ويف
رد کتب احلدیث مبنياًّ علی اعتباریة مصادر تلکم الکتب ..ومن هنا
سریة القدماء کان قبول أو ّ
کان کتاب (الکايف) لدی القدماء ذا اعتبار و منزلة عظيمة ،و مرجعاً لسائر املؤلّفات من بعده..
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األئمة عندهم مجيع الکتب اليت نزلت
[ .]1ر .ك :الكليين ،1365 ،ج  ،1ص  227ابب« :أ ّن ّ
وجل ،و ّأّنم یعرفوّنا علی اختالف ألسنتها».
من عندهللا ّ
عز ّ
[ .]2لالطّالع علی علل و دوافع وضع احلدیث ،راجع :مهدوي راد 1388 ،ش ،ص .216
الکشي يف تقریره عن اإلمام الصادق7؛ واصفاً مسلک املغریة بن سعيد :کذب املغریة بن
[ّ .]3
سعيد علی أيب ،وکان أیخذ کتب أصحاب أيب مبن یُعينه يف اخلفاء ،فيضيف عليها من کفره و
ینسبه إلی أيب ..مث یعيد الکتب إلی أصحابه وأیمرهم بنشرها بنی الشيعة( ..الشيخ الطوسي1348 ،ش،
النص یشری إلی أن نشر املعارف يف ذلک العصر کان رائجاً بواسطة الکتب..
ج  ،1ص  .)225وهذا ّ
و املغریة عمد إلی تکریس االحنراف ابألسلوب واآلليّة الرائجنی ،ونشر احنرافاته عن ذلک الطریق..
رده الرواایت القائلة أبن شهر رمضان ثالثون یوماً دائماً ..أشکل من
[ ]4أشکل الشيخ املفيد يف ّ
حيث السند ..وهکذا طرد هذه الرواایتّ ..أما خبصوص (الکايف) مع أ ّن هؤالء األفراد موجودون
يف طریق الرواایت ،فقد ذکرهم بتبجيل (راجع :الشيخ املفيد 1413 ،ق [ب] ،ص  20و.)22
[ ]5املراد من الطریق :األفراد الذین ینقلون هذا الکتاب أو ذاک إلی اآلخرین ..و منوذج للطریق
إلی الکتاب ماورد يف رجال النجاشي« :و قرأت أان کتاب الصيام عليه يف مشهد العتيقة عن ابن
حممد بن جعفر يف
علي بن احلسن ،وأخربان بسائر کتب ابن ّ
فضال هبذا الطریق ،وأخربان ّ
الزبری عن ّ
آخرین عن أمحد بن حممد بن سعيد عن علي بن احلسن بکتبه» (النجاشي1429 ،ق ،رقم )676
ّ
ّ
[ ]6ملعرفة هذا األسلوب ر.ک :عمادي احلائري 1388 ،ش ،مقالة «منابع نعماين در غببت»
حممد جواد الشبریي الزجناين.
(فارسي) للسيد ّ
[ ]7هذا التقسيم عرض من قبل االستاذ السيد حممدجواد الشبریي الزجناين (راجع :نرم افزار درایة النور،
قسم« :درابره درایة النور»).
[ ]8عنوان کتاب عالن :کتاب أخبار القائم( 7النجاشي1429 ،ق ،رقم .)682
[ 99 ]9مورداً فی هذه الرواایت بواسطة سهل بن زاید.
[ ]10أبوالعبّاس أمحد بن علي بن نوح ،أستاذ النجاشي (راجع :نفس املصدر ،رقم .)1050
ّ
علي بن إبراهيم عن أبيه  4819مورداً.
[ ]11جمموع رواایت ّ
[ ]12حریز عبدهللا مؤلّف کتاب الصالة وکتاب النوادر (نفس املصدر ،رقم  )375و ابلنظر إلی مضمون
رواایته يف (الکايف) میکن القول أبن الکتابنی مصدر للکليين يف (الکايف).
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احلجة  21حدیثاً ،ويف کتاب الدایت  ،26وعنوان کتبه عبارة عن:
[ ]13عدد رواایته يف کتاب ّ
کتاب الوصيّة واإلمامة وکتاب الدایت (نفس املصدر ،رقم .)657
[ ]14عدد أحادیث إبراهيم بن هاشم عن محّاد بن عيسی  ،567و عن احلسن بن حمبوب 657
حدیثاً.
تفرد به حممد بن عيسی من کتب
[ ]15وذکر أبو جعفر بن اببویه عن ابن الوليد أنّه قال :ما ّ
حممد
یونس وحدیثه ال یعتمد عليه .ورأیت أصحابنا ینکرون هذا القول ویقولون :من مثل أيب جعفر ّ
بن عيسی» (راجع :نفس املصدر ،رقم .)896
[ ]16عنوان كتابه :خطب أمری املؤمننی( 7نفس املصدر ،رقم )1108
فضال عن عمرو بن سعيد عن
عمار عن طریق أمحد بن حسن بن علي بن ّ
[ ]17أخذ کتاب ّ
مصدق بن صدقة( .راجع :الشيخ الطوسي ،رقم .)527
حممد بن عيسی يف طریق الشيخ
حممد بن عيسی بن عبيد .ووقع ّ
[ ]18ینقل کتاب یونس عن طریق ّ
الطوسي والنجاشي إلی کتاب یونس( .راجع :نفس املصدر ،رقم 813؛ النجاشي  1429ق ،رقم  896و .)1208
[ ]19مل یدرج شيء عنه يف کتب احلدیث.
[ ]20يف لقاء مع املرجع الدیين الشبریي الزجناين قال :ال میکن أن تقع هذه الکثرة صدفة .وداللة
علی کون أمحد بن حممد العاصمي واسطة يف نقل البصائر.
[ ]21النجاشي ذکره يف  19طریقاً فی طرقه إلی کتب األصحاب (راجع1429 :ق ،رقم ،418 ،394
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ش ،ص 313؛ الشيخ الصدوق 1386 ،ش ،ج  ،2ص .)524

[ ]23ميان راهان؛ حمافظة کرمانشاه.
حممد بن حممود أبو عبدهللا
[ ]24ظاهر عبارة (الکايف) نقل روایة عنه يف غری قزوین« :وح ّدثين به ّ
حممد الصيقل بقزوین عن أمحد بن عيسی العلوي
القزویين عن ع ّدة من أصحابنا ،منهم جعفر بن ّ
عن عبّاد بن صهيب البصري عن أيب عبدهللا علی( »7راجع :الکليين ،1365 ،ج  ،1ص  ،49ح )5
املصادر
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[ ]22ذکره القطب الراوندي والشيخ الصدوق يف أسانيدهم

ابعتباره کوفياً (قطب الدین الراوندي1368 ،
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حممد عيون ،بریوت :دار الفکر،
 .1ابن األثری اجلزري ،املبارك بن حممد ،تتمة جامع األصول يف أحادیث الرسول ،حتقيق بشری ّ
 1412ق.
 .2ابن اببویه ،منتخب الدین ،الفهرست ،حتقيق السيد جالل الدین احملدث االرموي ،قم ،مکتبة املرعشي النجفي1366 ،
ش.
 .3ابن شهر آشوب ،رشيد الدین حممد بن علي ،معامل العلماء يف فهرست کتب الشيعة و أمساء املصنفنی قدمیاً وحدیثاً،
النجف ،منشورات الطبعة احليدریة 1380 ،ق.
علي بن أيب طالب 7يف النجف ،قم :منشورات
 .4ابن طاووس ،عبدالکرمی بن أمحد ،فرحة الغري يف تعينی قرب أمری املؤمننی ّ
الرضي.
 .5ابن عساکر ،علي بن احلسن بن هبة هللا ،اتریخ مدینة دمشق ،حتقيق علي شریي ،بریوت :دار الفکر 1418 ،ق.
 .6ابن کثری الدمشقي ،إمساعيل بن عمر ،البدایة و النهایة ،بریوت :در الفکر 1407ق.
 .7أمحدي مياجني ،علي ،مکاتيب الرسول ،قم :داراحلدیث1998 ،م.
 .8األشعري القمي ،حسن بن حممد بن حسن ،اتریخ قم ،حتقيق السيد جالل الدین طهراين ،طهران :طوس1361 ،ش.
 .9الربوجردي ،سيد حسنیّ ،ترید أسانيد الکايف ،مشهد :بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان مقدس رضوي 1409 ،ق.
 .10البالذري ،أمحد بن حیيي ،فتوح البلدان ،بریوت :دار مکتبة اهلالل1988 ،م.
 .11التسرتي ،حممدتقي ،قاموس الرجال ،قم :دفرت نشر إسالمي1410 ،ق.
حممد ،الغارات ،حتقيق جالل الدین احمل ّدث ،طهران :أجنمن آاثر ملّي1395 ،ق.
 .12الثقفي ،إبراهيم بن ّ
 .13جعفراین ،رسول ،اتریخ تشيع در إیران ،طهران ،علم 1390 ،ق.
 . 14حبيب العميدي ،اثمر هاشم ،الشيخ الکليين البغدادي وکتابه الکايف ،قم :مکتب اإلعالم االسالمي1414 ،ق.
 .15حسيين جاليل ،سيد حممدحسنی ،درایة احلدیث ،بریوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات1425 ،ق.
 .16احلموي ،ایقوت بن عبدهللا ،معجم البلدان ،بریوت :دار صادر1995 ،م.
 .17اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي ،اتریخ بغداد ،بریوت :دار الکتب العلميّة 1986 ،م.
 .18الدارمي ،عبدهللا بن هبرام ،السنن ،دمشق :ابب الربید 1349 ،ق.
 .19درایيت ،حممدحسنی ،مقدمة الکايف ،قم :دار احلدیث 1429 ،ق.
 .20الدینوري ،أبو حنيفة أمحد بن داود ،األخبار الطوال ،حتقيق عبداملنعم عامر ،قم :منشورات الرضي 1368 ،ش.
حممد بن أمحد ،اتریخ اإلسالم ووفيات املشاهری واألعالم ،حتقيق عمر عبدالسالم التدمري ،بریوت :دار الکتاب
 .21الذهيبّ ،
العريب1413 ،ق.
 .22شفيعي ،سعيد ،مکتب حدیثي شيعة در کوفة ،قم :دار احلدیث 1386 ،ش.
 .23الشيخ البهائي ،حممد بن حسنی ،مشرق الشمسنی و اِکسری السعادتنی ،مشهد ،جممع البحوث اإلسالمية1414 ،ق.
 .24الشيخ الصدوق ،حممد بن علي بن اببویه ،علل الشرایع ،قم ،مکتبة الداوري 1386ق.
 .25الشيخ الصدوق :کمال الدین و متام النعمة ،تصحيح علي أکرب غفاري ،طهران :انتشارات إسالمية 1395 ،ق.
 . 26الشيخ الطوسي ،حممد بن احلسن ،اختيار معرفة الرجال ،حتقيق حسن مصطفوي ،مشهد :دانشگاه مشهد1348 ،ش.
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 .27الشيخ الطوسي ،الرجال ،النجف :احليدریة1381 ،ق.
 .28الشيخ الطوسي ،الع ّدة يف اُصول الفقه ،قم :چاپخانه ستاره 1417ق.
 .29الشيخ الطوسي ،الفهرست ،النجف :املکتبة املرتضویة ،يب ات.
 .30الشيخ الطوسي ،الغيبة ،حتقيق ُعباد هللا طهراين وعلي أمحد انصح ،قم :مؤسسة املعارف اإلسالمية1425 ،ق.
الرد علی أصحاب العدد ،قم :کنکره جهاين هزاره شيخ مفيد 1413ق
حممد بن النعمانّ ،
حممد بن ّ
 .31الشيخ املفيدّ ،
[ب].
 .32الشيخ املفيد ،تصحيح اعتقادات اإلمامية ،قم :کنکره جهاين هزاره شيخ مفيد 1413 ،ق [الف].
 .33الطربي ،حممد بن جریر ،اتریخ األمم وامللوک ،حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم ،بریوت :دار الرتاث1387 ،ق.
أئمة :و غيبت صغری ،قم ،زائر1384 ،ش.
 .34عباسي ،غالم علي ،قم در عصر حضور ّ
 .35العالمة احللّي ،حسن بن یوسف بن املطّهر ،خالصة األقوال يف معرفة الرجال ،قم :دار الذخائر1411 ،ق.
 . 36العلوي العمري ،علي بن حممد ،اجملدي يف أنساب الطالبينی ،حتقيق أمحد مهدوي دامغاين ،قم :کتاخبانه مرعشي جنفي،
 1409ق.
حممد ،ابزسازي متون کهن حدیث شيعة ،طهران :کتاخبانه ،موزه ومرکز أسناد جملس شوراي
 .37عمادي حائري ،سيد ّ
إسالمي  1388ش.
 .38قطب الدین الراوندي ،سعيد بن هبة هللا ،اخلرائج و اجلرائح ،قم :مؤسسة اإلمام املهدي1409 ،ق.
 .39قطب الدین الراوندي ،قصص األنبياء ،مشهد :بنياد پژوهشهاي إسالمي 1368 ،ش.
 .40الکليين ،حممد بن یعقوب الكايف ،حتقيق علي أكرب غ ّفاري ،طهران :دار الکتب اإلسالمية 1365 ،ش.
 .41اجمللسي ،حممدتقي ،روضة املتقنی يف شرح من ال حیضره الفقيه ،قم :مؤسسه فرهنک إسالمي کوشانبور1406 ،ق.
 .42معرفت ،حممدهادي ،تلخيص التمهيد ،قم :ذوي القربی1429 ،ق.
 .43مهدوي راد ،حممد علي ،تدوین احلدیث عند الشيعة اإلمامية ،طهران :هسيت منا1388 ،ش.
. 44املؤمن السبزواري ،حممدابقر بن حممد ،ذخریة املعاد يف شرح اإلرشاد ،نرم أفزار كتاخبانه نور  -جامع فقه أهل البيت،:
نسخة .1/2
 .45غری معلوم ،أخبار الدولة العباسيّة ،بریوت :دار الطليعة 1391 ،ق.
 .46النجاشي ،امحد بن علي بن أمحد ،فهرس أمساء مصنّفي الشيعة ،حتقيق السيد موسي الشبریي الزجناين ،قم :جامعة
املدرسنی.1429 ،
 .47نيومن ،اندرو جي ،تشکل التشيع اإلمامي االثين عشري ،قم :شيعة شناسي1386 ،ش.
 .48اهلامشي البصري ،حممد بن سعد ،الطبقات الکربی ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،بریوت :دار الکتب العلمية1410 ،ق.
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