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  االصول الرجالية األربعة
 

  )القسم الثاني(
  

  رجال الطوسي
  

و هو من مؤّلفات العالم النحریر ، و المحقق المغوار ، شيخ الطائفة                     
المية ، أبي جعفر محمد ابن           اإلمامية ، و رافع أعالم الشریعة اإلس            

 385ولد في شهر رمضان المبارک عام           .  الحسن ابن علي الطوسي     
  . 460بعد الهجرة ، و توّفي في المحّرم الحرام  سنة 

  
کتاب الرجال و کتاب    :  أّلف الشيخ الطوسي کتبا قّيمة في هذا الفّن وهي        

ل الفهرست و کتاب اختيار الرجال ، و هو تهذیب کتاب معرفة الرجا               
  .للکّشي، باإلضافة إلی مشيخته في التهذیب و االستبصار

  
  : قال النجاشي رحمة اهللا عليه في ترجمته 

  
،     *جليل في أصحابنا ، ثقة ، عين ، من تالمذة شيخنا أبي عبد اهللا                          "

تهذیب األحکام و هو کتاب کبير، و کتاب                         :  له کتب ، منها               
 في اإلمامة ، و کتاب        االستبصار، و کتاب النهایة ، و کتاب المفصح          

ما الیسع المکلف اإلخالل به ، و کتاب العّدة في اصول الفقه ، و                            
و عن األئمة   ]  صلی اهللا عليه و آله     [کتاب الرجال من روی عن النبي        

، و کتاب فهرست کتب الشيعة و أسماء المصّنفين ، و             ]  عليهم السالم [
  ...".کتاب المبسوط في الفقه 

  
  : رحمه اهللاو قال العالمة الحّلي



 قدس اهللا   ةماميبوجعفر، شيخ اإل  أ،  ي الطوس يمحمد بن الحسن بن عل    "
صدوٌق، ,  ، جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقٌة، عينٌ      ةروحه، رئيس الطائف  

دب و   خبار و الرجال و الفقه و االصول و الکالم و األ                     عارٌف باأل  
 سالم و هو المهذب    صنف فی کل فنون اإل      ,  جميع الفضائل تنسب إليه    

للعقائد فی األصول و الفروع و الجامع لکماالت النفس فی العلم و                       
   ".العمل، و کان تلميذ الشيخ المفيد محمد بن النعمان

قام الشيخ أبوجعفر الطوسي في کتاب الرجال بجمع أصحاب النبي                    
 - عليهم السالم     -و من عاصره و أصحاب األئمة المعصومين           )  ص(

ت بحسب ترتيب عصورهم، من       و من عاصرهم ، علی غرار الطبقا         
دون أن یذکر شيئا في توصيف کثير منهم ، من العدالة و الوثاقة أو                       

و قيل بأّنه کان الغرض فيه جمع          .  عدمهما ؛ و کأّنه لم یتوّفق إلکماله         
أسماء األصحاب و الرواة عن النبي و األئمة و تمييز طبقاتهم فحسب،             

ّن توثيق البعض أو       من دون التطّرق إلی جرحهم أو تعدیلهم ، و أ                    
  .تضعيفه هو من باب االستطراد

  
  :قال صاحب قاموس الرجال

   
إّنه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم و من روی عنهم ، مؤمنا کان              "

أو منافقا ، إمامّيا کان أو عامّيا ، فعّد الخلفاء و معاویة و عمرو ابن                        
و ابنه  العاص و نظراءهم من أصحاب النبي ، و عّد زیاد ابن أبيه                        

عبيد اهللا ابن زیاد من أصحاب أمير المؤمنين ، و عّد منصورا                                
.  بدون ذکر شئ فيهم     – عليه السالم     –الدوانيقي من أصحاب الصادق      

فاالستناد إليه ما لم یحرز إمامية رجل غير جائز ، حتی في أصحاب                  
  ".غير النبي و أمير المؤمنين ، فکيف في أصحابهما؟

  
 فهرس الطوسي

  
ی بالفهرست أیضا ، و هو یحتوي علی أسماء ما یقرب من                  و قد یسمّ  

المصّنفات و أرباب االصول ، و ذکر الطرق              أصحاب  تسعمائة من    
 و ألجل هذا یقول في مقّدمة کتاب            .إليها ، و بيان أحوال بعض منهم        

  :الفرست
فإّني لّما رأیت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحدیث عملوا               "

و ما صّنفوه من التصانيف و رووه من                         فهرس کتب أصحابنا           
االصول، و لم أجد أحدا استوفی ذلک و ال ذکر أکثره ، بل کّل منهم                      
کان غرضه أن یذکر ما اختّص بروایته و أحاطت به خزانته من                           
الکتب ، و لم یتعّرض أحد منهم باستيفاء جميعه إال ما قصده                                     

 ، فإّنه عمل        رحمه اهللا    **أبوالحسين أحمد ابن الحسين ابن عبيداهللا              
کتابين ، أحدهما ذکر فيه المصّنفات ، و اآلخر ذکر فيه االصول ، و                    

استوفاهما علی مبلغ ما وجده و قدر عليه ، غير أّن هذین الکتابين                            



لم ینسخهما أحد من أصحابنا و اخترم هو رحمه اهللا، و عمد بعض                       
 حکی  ورثته إلی إهالک هذین الکتابين و غيرهما من الکتب، علی ما             

  .بعضهم عنه
 ادام اهللا تأیيده ، الرغبة فيما یجري          ***و لّما تکّرر من الشيخ الفاضل         

هذا المجری ، و توالی منه الحّث علی ذلک ، و رأیته حریصا عليه،                  
عمدت إلی کتاب یشتمل علی ذکر المصّنفات و االصول ، و لم أفرد                   

  ".أحدهما عن اآلخر لئال یطول الکتابان
الطوسي في صدر الکتاب بأن یذکر أحوال أصحاب               ثّم وعد الشيخ       

االصول و المصّنفات ، من الوثاقة و العدالة و صّحة االعتقاد أو                           
  :فقال. عدمها مما له دخل في تعدیلهم أو جرحهم

فإذا ذکرت کل واحد من المصّنفين و أصحاب االصول ، فال بّد من                  "
ل یعول علی    أن اشير إلی ما قيل فيه من التعدیل و التجریح ، و ه                       

روایته أو ال، و ابّين عن اعتقاده و هل هو موافق للحّق أو هو مخالف                 
  ".له

لکّنه لم یف بهذا الوعد عند تعّرضه لبعض الضعفاء مثل الحسن ابن                  
علّی ابن أبي عثمان الملّقب بسجادة ، و بعض ذوی المذاهب الباطلة                  

قفيا في فترة    مثل إبراهيم ابن أبي بکر ابن إبي السمال ، الذي کان وا                 
  .من الزمان ، کما عليه النجاشي و الکّشي

  
و أشار الشيخ الطوسي في مقّدمة الفهرست إلی أّنه بصدد ذکر                               

لکّنه عدل عن ذلک      .  الشيعة:  االصول و المصّنفات ألصحابنا ، أی         
أیضا و ذکر بعضا من العاّمة من دون التعّرض لمذهبه ، مثل مالک                   

  .ابن أنس
  

 إذا ذکر الشيخ الطوسي رجال في الفهرست ، من          و علی هذا األساس ،    
دون بيان مذهبه ، فال یکشف عن کونه أماميا بالمعنی األخص و ال                     

  . بالمعنی األعم
  

---------------------------------------------------------------  
  .الشيخ المفيد رحمه اهللا:  یعنی*

  .ابن الغضائري:  یعنی**
و اعلم أن المشایخ الذین     .   هو الشيخ المفيد رحمه اهللا      قيل بأن مراده   ***

  :روی عنهم الطوسي في الفهرست أکثر من اآلخرین ، هم 
  

o                          الشيخ أبو عبد اهللا محمد ابن محمد ابن نعمان ، المعروف       
  .413بالمفيد، المتوفی عام      .
الشيخ أبو عبد اهللا أحمد ابن عبد الواحد ابن أحمد البّزاز ،                         •

 .423لمعروف بابن عبدون أو ابن الحاشر، المتوفی عام ا
الشيخ أحمد ابن محمد ابن موسی ، ابن الصلت األهوازي ،                   •

 .409المتوفی عام 



الشيخ أبو عبد اهللا حسين ابن عبيد اهللا ابن إبراهيم الغضائري،             •
 .411المتوفی عام 

الشيخ أبو الحسين علّي ابن أحمد ابن محمد ابن أبي جيد                            •
 .408المتوفی بعد عام القّمي، 

  


