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الملّخص
هـي من الرسـائل الرجاليّـة لمؤلّفها محّمد صادق بن محّمد بن عبـد الفتّاح التنكابنّي 

مـن أعـالم القـرن الثانـي عشـر، ويتلّخـص موضوعها فـي البحث عـن )عبدالله بـن بَُكير( 

ووثاقتـه، ومـا اتُّهـم به من الوضـع، وكان الباعث مـن وراء تأليفها هو اختـالف الرجاليّين 

فـي )عبـد اللـه(  هـذا، فذكر المصنِّـف أقوالهم فيه وإشـكاالتهم عليه، ثّم تصـّدى لتفنيد 

تلـك اإلشـكاليات، كمـا تعـرّض أيضاً لَمن روى عـن ابن بَُكير وَمـن روى عنه.

اعتمدنـا فـي تحقيـق هذه الرسـالة علـى نسـخٍة يتيمة لهـا حصلنا علـى مصّورتها من 

دار مخطوطـات العتبـة العبّاسـيّة المقّدسـة، وقـد عملنـا علـى ضبـط النـّص وجهدنـا في 

إخراجـه بصـورٍة صحيحة وسـياق تاّم، ونسـأله تعالـى أن يجعل عملنا هـذا خالصاً لوجهه 

الكريم.

 



ِزد192 خللشا ّقش خلاق ب َقاخدا خ ِِ مح اقنا

Abstract

It is one of the biographical evaluation letters for the author 
Mohammed Sadiq bin Mohammed bin Abdul Fattah Al-tankabni, a 
prominent scholar in the 12th century. Its theme is the search for 
Abdullah bin Bakir and his documentation, the motive behind writing 
this letter is the differences of scholars in )Abdullah(. 

The author mentioned their sayings and their viewpoints on 
him, and then he addressed to refute these viewpoints, as well as he 
addressed those who narrated depending on Ibn Bukair and those 
whom he narrated from them.  

In this letter, we relied on the only copy which we obtained a 
photocopy from the House of Manuscripts of the Holy Shrine of 
Abbas. We have worked to set up the text to bring it out correctly and 
a complete context. 

We dedicate this effort for the sake of Almighty Allah
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مقّدمة التحقيق 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصالة والسـالم على أشـرف الخلق وأعّز المرسـلين سـيّدنا محّمد وعلى آله الطيّبين 

الطاهريـن، واللعـن الدائـم المؤبّد على أعدائهم أجمعين إلـى أبد اآلبدين.

أّمـا بعـُد، فال يخفى مدى أهميّة الرسـائل الرجاليّة ودورها فـي تطّور البحث الرجالّي؛ 

العتمادهـا علـى محاولـة االسـتقصاء التـاّم لقرائـن التوثيـق والتضعيف وغيرهـا، والبحث 

فـي الجزئيّـات، والتنبيـه على ما غفل عنه السـابقون، والتوّسـع والبسـط في طـرح األدلّة 

النافيـة أو المثبتـة لموضـوع الرسـالة، إذ إّن نظـر مصّنفيهـا مقتصـٌر علـى موضـوٍع فارد، 

مّمـا يقتضـي اإلحاطة بجميع حيثيّات البحث واسـتفراغ الوسـع في حشـد الدالئل، وذلك 

يميّزهـا عـن البحـث الرجالـّي العاّم بمـا ال يخفى على أهـل االختصاص.

وكثيـراً مـا يحتـاج الباحـث إلـى تلـك الجزئيّـات وال يجـد مرامـه إاّل في تلك الرسـائل، 

مّمـا يسـّهل عليـه البحـث والتنقيـب فـي مسـائل مهّمـٍة ال يجدهـا إاّل فـي بطـون الكتب 

والمخطوطـات.

كما أّن ما تجده في حياة هؤالء الرواة مّما يُسـطَّر في هذه الرسـائل يمكن االسـتفادة 

منـه - فضـالً عـن الهـدف األساسـي مـن البحـث- فـي علـوٍم مختلفـة، كالسـيرة والتاريخ 

والعقائـد وغيرها مـن العلوم.

وهـذه المميّـزات وغيرهـا دعـت بعـض علمائنـا إلى تأليـف مثل هذه الرسـائل، ومن 

هـؤالء األعـالم مصّنـف هذه الرسـالة التي بيـن يديك.

وقـد جعلنـا المقّدمـة فـي مبحثيـن وخاتمـة؛ ففـي المبحـث األول تعرّضنـا لترجمـة 

المصّنـف، وفـي الثانـي للرسـالة وموضوعهـا ومباحثها،في حيـن تحّدثنا فـي الخاتمة عن 

النسـخة المعتمـدة ومنهـج التحقيق.
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المبحث األول:
ترجمة المصّنف)1(

هـو الفقيـه الرجالـّي المحـّدث الشـيخ محّمـد صـادق بـن محّمـد السـراب ابـن عبـد 

الفتّـاح التنكابنـّي األصفهانـّي، مـن أعـالم القـرن الثانـي عشـر الهجـرّي.

وكان مشـهوراً فـي زمانـه بالفضـل والعلـم والصـالح، عاصـر فتنـة األفغـان وحروبهـم 

واحتاللهـم بـالد العجم وظلمهم وبأسـهم وقتلهـم ونهبهم، حيث كان العلمـاء يفّرون من 

شـرّهم مـن بلـٍد إلـى بلد ومـن صقع  إلـى صقع)2(.

من تواريخ حياته: 
ُولد سنة اثنتين وثمانين وألف)3(.. 1

وفـي يـوم االثنيـن غـرّة جمادى اآلخرة سـنة 1122هــ أجاز المولى محّمد حسـين . 2

الكيالنـّي في نسـخٍة ِمـْن )َمْن ال يحضـره الفقيه( )4(.

وفـي يـوم االثنيـن ثامـن شـهر ربيـع األّول مـن سـنة 1123هــ أنهى هذه الرسـالة . 3

التـي بيـن يديك.

فـي الرابـع مـن جمـادى اآلخـرة مـن سـنة 1123هــ أجـاز المولـى محّمد حسـين . 4

بـن حسـن بـن علـّي بن فقيـه حسـن التنكابنـّي الجيلّي، مصرّحـاً فيها بـأّن له في 

)1( مصادر الترجمة: اإلجازة الكبيرة: السيّد عبدالله الموسوّي الجزائرّي 183، إجازات الحديث: السيّد 

محّمد مهدي بحر العلوم: 200، روضات الجّنات: محّمد باقر الموسوّي الخوانسارّي: 7/ 109-106، 

المنتثرة:  الكواكب   ،196-195 النورّي:  المحّدث  المجلسّي:  العاّلمة  ترجمة  في  القدسّي  الفيض 

آغا بزرك الطهرانّي: 360-361، الذريعة: آغا بزرك الطهرانّي: 147/13، تالمذة العاّلمة المجلسّي 

 ،720/2 الحسينّي:   أحمد  السيّد  الرجال:  تراجم  الحسينّي: 120،  أحمد  السيّد  منه:  والمجازون 

إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501، شرح زبدة البيان، ميراث 

حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 259، فقه القرآن في التراث الشيعّي، الشيخ محّمد علّي الحائرّي 

الخرّم آبادي، نشرة تراثنا: 113/18، موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلميّة في مؤّسسة اإلمام 

.382-381/2 الصادق

)2( ينظر إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

)3( ينظر الكواكب المنتثرة: 360.

)4( ينظر الكواكب المنتثرة: 237.
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التاريـخ المذكـور إحـدى وأربعين سـنة)1(.

وفـي أواخـر شـهر جمـادى األولـى سـنة 1124 هــ أنهى تدوين شـرح والـده على . 5

زبـدة البيـان، إذ قال:

<قـد وقـع الفـراغ عـن جمعهـا وتأليفها في أواخر شـهر جمـادى األولى سـنة أربعِ 
وعشـرين ومائة بعـد األلف>.)2(

وفـي سـنة 1125هــ سـافر من أصبهـان إلى العتبـات العاليـات، فلّما وصـل قريباً . 6

مـن جردبقـان نـزل بقريٍة يُقال لها )قودجـان(، ونزل دار الفقيـه المحّقق المدقّق 

السـيّد أبي القاسـم جعفر ابن السـيّد حسـين الموسـوّي أعلى الله مقامهما، الجّد 

األعلى للميرزا محّمد هاشـم جهار سـوقي)1235-1318ه(، فاسـتجاز منه السـيّد 

أبو القاسـم وولده السـيّد حسـين، فأجاز لهما بإجازٍة شـريفة، كانت عند حفيده 

الميـرزا محّمد هاشـم بخطّه)3(.

وفـي سـنة 1128 هــ كتـب نسـخًة مـن حاشـية والـده علـى زبـدة البيـان، توجد . 7

نسـختها فـي مكتبـة الوزيـري فـي يـزد، برقـم 1290 )4(.

كلمات األعالم فيه وجمل الثناء عليه
1- قـال عنـه السـيّد حسـين الموسـوّي الخونسـارّي فـي إجازته للسـيّد محّمـد مهدي 

بحـر العلـوم: <المولـى األّول، الفاضـل الكامـل و الفقيـه النبيـه، العالـم العامـل، 

المحـّدث التقـي الفائـق، آقـا محّمـد صـادق التنكابنّي، ثـّم األصفهانـّي، رفع الله 

درجتـه وأجـزل مثوبته>)5(.

)1( وهي على ظهر سفينة النجاة لوالده، كتبها بخطّه وفرغ من الكتابة سنة 1122هـ. )ينظر الكواكب 

المنتثرة: 361(

)2( شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 259.

)3( ينظر إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

تراثنا:  نشرة  آبادّي،  الخرّم  الحائرّي  علّي  محّمد  الشيخ  الشيعّي،  التراث  في  القرآن  فقه  )4( ينظر 

.113/18

ترجمة  في  القدسّي  الفيض  في  النوري  المحّدُث  الوصف  نفس  وكّرر   ،200 الحديث:  )5( إجازات 

العاّلمة المجلسّي: 196-195.
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2- وقـال عنـه الميـرزا محّمد هاشـم جهـار سـوقي)1235-1318ه( في ضمـن إجازته 

للميـرزا  محّمد بـن عبدالوّهـاب الهمدانّي:                                

<العالم العامل، والفاضل الكامل المولى محّمد صادق التنكابنّي>.)1( 
أساتذته)2(

1 - والده العاّلمة المولى محّمد بن عبدالفتّاح التنكابنّي المشهور بـ)سراب( أو )فاضل سراب(.

2 - العاّلمة الشيخ محّمد باقر المجلسّي.

3 - اآلقا حسين المحّقق الخونسارّي.

إجازاته في الرواية
لـه إجازتـان في الرواية: واحدة من والده العاّلمة سـراب، والثانية من أسـتاذه العاّلمة 

المجلسّي)3(.

تالمذة المصّنف والمجازون منه)4(
المولـى محّمـد حسـين بـن حسـن بـن علـّي بـن فقيـه حسـن التنكابنـّي، له من . 1

المصّنـف إجـازة كمـا تقّدم.

المولى زين الدين علّي بن عين علّي الخونسارّي.. 2

المولـى محّمـد حسـين الكيالنّي ابن محّمد سـعيد بـن إبراهيم، له مـن المصّنف . 3

إجازة كمـا تقّدم.

المولـى جعفـر بـن أبي القاسـم الحسـين بن جعفـر الخونسـارّي، وابنه الحسـين . 4

بـن جعفر الخونسـارّي. 

)1( إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم: 501.

)2( ينظر: تالمذة العالّمة المجلسّي والمجازون منه: 120.

)3( ينظر تالمذة العالّمة المجلسّي والمجازون منه: 120.

)4( ينظر: الكواكب المنتثرة: 360-361، تراجم الرجال:  720/2، موسوعة طبقات الفقهاء: 381/12-

.382
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المولى محّمد بن حسين بن محّمد سعيد بن إبراهيم الجيالنّي.. 5

المولى محّمد حسين بن الحسن بن علّي التنكابنّي.. 6

ُأسرته العلمّية
والده: المولى محّمد بن عبدالفتّاح التنكابنّي المشتهر بــ )سراب(.

ُولـد فـي محرّم سـنة 1040هـ في قرية )سـراب( من قرى )تنكابـن(، وتُوفي بأصفهان 

يـوم عيـد الغديـر المبـارك سـنة 1124 هــ، ولـه مقبـرة معروفـة فـي محلّـة )بـل خاجو( 

بجنب مقبـرة )تخت فـوالذ()1(.

قال عنه المصّنف في مقدمة تعليقة زبدة البيان لوالده:

الفضـالء  وقـدوة  المحّققيـن،  العلمـاء  أُسـوة  المدقّـق،  والفّهامـة  العاّلمـة  <والـدي 
المدقّقيـن، فريـد دهـره وأوانـه، ووحيـد عصـره وزمانـه، مـرّوج آثـار األئّمـة الطاهرين، 

وسـالك مسـالك الزاهديـن المتّقيـن، الـورع الزكـّي، والزاهـد التقـّي، موالنـا محّمـد بـن 

التنكابنـّي>)2(. عبدالفتّـاح 

وقال عنه أغا بزرك الطهرانّي:

<الفقيـه الفيلسـوف، األديـب، تلميـذ المحّقـق السـبزوارّي فـي الفلسـفة، كان يعـّد 
مـن المدرسـة المعتدلـة الملتئمـة نسـبيّاً مـع الحكومـة- مدرسـة رجـب علـّي التبريزّي - 

المعارضـة للمدرسـة الصدرائيّـة الحاّدة؛ ولذلك نرى العاّلمة النورّي- في الفيض القدسـّي- 

يعـّده السـادس والعشـرين من تالميذ المجلسـّي، أي أنّـه كان مـن أركان جامعة أصفهان 

بزعامـة معاصـره المجلسـّي، ومن تالميـذ العاّلمة المجلسـّي، تتلمذ على يديـه المصّنُف 

عنه>)3(. وروى 

أخوه: آقا رضا بن محّمد سراب التنكابنّي األصفهانّي.

)1( ينظر: روضات الجّنات: 7/ 106-109، الكواكب المنتثرة: 671-673، تراجم الرجال: 1/ 520-519.

)2( شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 41.

)3( الكواكب المنتثرة: 671.
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ذكره أغا بزرك قائالً:

<ذكـر علـّي الحزيـن فـي تذكرته الـذي ألّفه سـنة 1165 أنّه بعد توطّن والـده المعروف 
بسـراب في أصفهان ُولد له صاحب الترجمة، وهو أرشـد ولده،  تتلمذ على أبيه وأخذ عنه 

العلوم، وكان له رغبة في الشـعر، وتُوفّي قبل ثالثين سـنًة، أي من زمان تأليف التذكرة>)1(. 

ابنه: محّمد قاسم. 

كان عالماً صالحاً، تولّى القضاء بمدينة مازندران.

قـال عنـه السـيّد حسـين بـن محّمـد إبراهيـم الحسـينّي القزوينّي فـي إجازته للسـيّد 

محّمـد مهـدي بحـر العلوم:

<المولـى األلمعـّي، والفاضـل اليلمعـّي، موالنـا محّمد قاسـم سـبط المولـى المدقّق، 
والحبـر المحّقـق موالنا محّمـد التنكابنّي الشـهير بسـراب>)2(.

وقال عنه السيّد عبدالله الجزائرّي:

<كان عالمـاً صالحـاً، اجتمعـُت به في طريـق آذربايجان، ثّم في المعسـكر، وقد َولِي 
القضـاء بمازنـدران، وقـد رأيـُت عنـده إجـازًة مـن بعـض علمـاء أصفهـان، ثـّم انقطـع به 

العهـد، رحمـُة الله عليـه حيّاً أو ميّتـاً> )3(.

مصّنفاته ومدّوناته
رسـالة فـي )عبداللـه بـن بَُكيْـر(، وهـي التـي بيـن يديـك، ولـم تُذكـر فـي ضمـن . 1

مصّنفاتـه.

شرح تشريح األفالك، نسبه إليه في )الذريعة( في موضعين قائالً:. 2

<شـرح تشـريح األفـالك: للمولـى محّمـد صـادق التنكابنـّي تـاّم، ذكـره بعـض 
الفضـالء>)4(.

)1( الكواكب المنتثرة: 264.

)2( إجازات الحديث: 238.

)3( اإلجازة الكبيرة: 183.

)4( الذريعة: 13/ 147.
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<تشـريح األفالك: شـرح المولى محّمد صادق التنكابنّي، ذكر بعض المطّلعين 
أنّه تامٌّ مبسـوط> )1(.

ولكّنـه فـي )الكواكـب المنتثـرة( شـّكك فـي نسـبة الكتـاب إليـه قائـالً: <وقد 

يُنسـب إليـه )شـرح تشـريح األفـالك( >)2(.

حواٍش على كتاب الدعوات، ذكرها أغا بزرك الطهرانّي قائالً:. 3

<كتـاب الدعـوات: لبعـض األصحـاب، مجموعة عليها حـواٍش بخـّط محّمد صادق 
ابـن موالنـا محّمـد التنكابنّي المشـتهر بسـراب، توجـد بمكتبة ) فخر الديـن( > )3(.

َجَمَع المصّنف ودّون تعليقة والده على )زبدة البيان(، كما تقّدم.)4(. 4

وفاته ومدفنه
لـم نعثـر علـى تاريـخٍ دقيـق لوفاتـه بعـد البحـث والتتبّـع، ويظهـر أنّـه كان حيّـاً سـنة 

1128هـ، إذ كتب في هذا التأريخ نسـخًة من حاشـية والده على )زبدة البيان(، كما تقّدم)5(.

أّما مدفنه فهو في أصفهان منتهى )پل خاجو(، بجنب قبر والده السراب)6(.

المبحث الثاني
موضوع الرسالة 

يتلّخـص موضـوع هـذه الرسـالة بالبحث عـن )عبدالله بـن بَُكيْـر الفطحـّي( ووثاقته، 

ومـا اتُّهـم بـه مـن الوضـع؛ بسـبب ما نُسـب إليه مـن جعلـه خـروج المطلّقة مـن العّدة 

)1( الذريعة: 186/4.

)2( الكواكب المنتثرة: 361.

)3( الذريعة: 8/ 200.

)4( ينظر شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم: 41.

تراثنا:  نشرة  آبادّي،  الخرّم  الحائرّي  علّي  محّمد  الشيخ  الشيعي،  التراث  في  القرآن  فقه  )5( ينظر 

.113/18

)6( ينظر الكواكب المنتثرة: 361-360.
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هادمـاً للطـالق، فللـزوج حينئـٍذ نكاحها بعـد الثالث بال محلّل، ونسـبته هـذا القول لرأيه 

تـارًة، وللرواية تـارًة أخرى.

ترجمة عبداهلل بن ُبَكْير
ال يخفى أّن هذا العنوان مشترٌك بين جماعة، منهم:

]1[ عبدالله بن بكير بن أَْعيَن)1(. 

]2[ عبدالله بن بكير األرجانّي)2( أو الرّجانّي)3(.

]3[ عبدالله بن بكير بن عبد ياليل)4(.

]4[ عبدالله بن بكير الهجرّي)5(.

]5[ عبدالله بن بكير المرادّي)6(.

ولكـن أشـهرهم هو عبدالله بـن بَُكيْر بن أَْعيَن الفطحّي، وهو موضوع هذه الرسـالة، 

فـال بـأس بذكـر ترجمتـه بصورة مختصـرة، ولّما كانـت ترجمته في هامـش تحقيق معالم 

العلمـاء وافيًة بغرضنـا نقلناها بنّصها:

<هو عبدالله بن بَُكيْر بن أَْعيَن بن ُسْنُسْن، أبو علّي الشيباني، موالهم.
.فقيٌه، محّدٌث، كثيُر الرواية، فطحيُّ المذهب، من أصحاب الصادق

ذكـره النجاشـّي سـاكتاً عـن بيان حاله ومذهبه، وعّده الكّشـي من فقهـاء أصحابنا من 

الفطحيّـة، ومّمـن أجمعـت الصحابة على تصحيح ما يصّح عنهـم وتصديقهم لما يقولون، 

وأقـّروا لهم بالفقه.

)1( ينظر فهرست أسماء مصّنفي الشيعة: الشيخ النجاشّي: 222، رقم 581.

)2( ينظر رجال الطوسّي: الشيخ الطوسّي: 264، رقم 3791.

)3( ينظر اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسّي: 605/2، رقم 573.

)4( ينظر: رجال الطوسّي: 88، رقم 906. ذكره ضمن ترجمة )ابن أبي الجوشاء(، وفي نقد الرجال: 

90/3، رقم 3017: )يائيل(.

)5( ينظر رجال الطوسّي: 139، رقم 1472.

)6( ينظر رجال الطوسّي: 231، رقم 3132.
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وعـّده المفيـد مـن الفقهاء األعـالم، والرؤسـاء المأخوذ عنهـم الحالل والحـرام والفتيا 

واألحـكام، الذيـن ال يُطعـن عليهـم، وال طريـَق إلى ذّم واحـٍد منهم.

وذكـره الشـيخ في) الفهرسـت( وقـال: فطحّي المذهـب، إاّل أنّه ثقـة، ... وظاهره في 

)العـّدة( اتّفـاق األصحاب على العمـل برواياته.

وذكـره العاّلمـة فـي القسـم األّول من )الخالصة( ونقل عبارتي الكّشـي و)الفهرسـت(، 

ثـّم قـال: فأنا أعتمد علـى روايته وإن كان مذهبه فاسـداً.

وعـّد فـي )المختلـف( حديثه مـن الصحيح تـارًة )5: 141 و 147(، ومن الموثّق أُخرى 

)1: 453، و 2: 97(، ومـن الضعيـف ثالثة )7: 367(.

وضّعفـه جماعـٌة مـن الفقهـاء؛ منهـم: ابـن إدريـس فـي )السـرائر(، والمحّقـق فـي 

)المعتبـر(، ويحيـى بـن سـعيد فـي )نزهـة الناظـر(، وفخـر المحّققيـن فـي )اإليضـاح(، 

والفاضـل اآلبـي فـي )كشـف الرمـوز(، وغيرهـم.

واضطربـت كلمـات كثيـٍر منهـم، فقبلوا أحاديثـه تـارًة ورّدوها أُخـرى، يُطلب تفصيل 

ذلك من المصـادر>)1(.

مباحث الرسالة 
تتلّخص مباحث هذه الرسالة في نقاٍط أربع: 

األولـى: السـبب الـذي دعا المصّنـف إلى تأليف رسـالته، وهو اختـالف الرجاليين في 

)عبدالله بـن بَُكيْر(. 

الثانيـة: ذكـر المصّنـف بعـد ذلـك أقـواَل َمـْن عثر علـى قوله فـي هذا البـاب، ومنهم 

والـده العاّلمة سـراب. 

الثالثة: ذكر المصّنف َمْن روى عن )ابن بَُكيْر(، وَمْن روى عنه )ابن بَُكيْر(. 

الرابعـة: بعـد نقـل أقـوال العلمـاء فـي )عبداللـه بـن بَُكيْـر( وإشـكاالتهم عليه شـرع 

)1( معالم العلماء:412/2.
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بتفنيـد عباراتهـم ومناقشـتها.

الخاتمة
النسخة المعتمدة

اعتمدنـا فـي تحقيـق هذه الرسـالة على نسـخٍة يتيمة لهـا، حصلنا علـى مصّورتها من 

مركـز تصويـر المخطوطات وفهرسـتها التابع لدار مخطوطات العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة، 

جـزى الله تعالـى القائمين عليها خيـر الجزاء.

وتقع في تسع عشرة صفحًة، ومعّدل مسطرتها 16 سطراً في الصفحة الواحدة.

عملنا في الكتاب
د مع المخطوط.. 1 مقابلة المنضَّ

تقويـم النـّص وتقطيعه وفـق األصول المعتمدة والمتّبعة عند أهـل الفّن، وحاولنا . 2

قـدر اإلمـكان إخـراج النـّص بصـورٍة صحيحـة وسـياق تـاّم؛ ولذلـك اضطررنـا إلـى 

إضافـة حـرٍف يقتضيـه سـياق الـكالم، ووضعنا اإلضافـة بيـن معقوفين ] [.

قمنا بوضع عناوين لبعض فقرات الرسـالة؛ تسـهيالً لتناول مطالبها، وقد أدرجناها . 3

بين معقوفين ] [.

قمنـا بتخريـج اآليات واألحاديث واألقـوال، كما أثبتنا في الهامش بعض الحواشـي . 4

سـواء التـي كانت من المصنِّف أو من نسـخة بدل. 

تشكيل بعض الكلمات بالحركات اإلعرابيّة رفعاً لاللتباس.. 5

لـم نترجـم لألعـالم المشـهورين المذكوريـن فـي الرسـالة اعتمـاداً على شـهرتهم، . 6

وإنّمـا ترجمنـا للمغموريـن منهم.

وقـد بذلنـا قُصـارى جهدنـا فـي إخراج هذه الرسـالة وتحقيقها،  نسـأل اللـه تعالى أن 

يجعـل عملنا هـذا خالصاً لوجهـه الكريم.

وآخـر دعوانـا أن الحمـد للـه رّب العالميـن، والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء 

والمرسـلين سـيّدنا محّمـٍد وعلـى آلـه الطيّبيـن الطاهريـن.
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&

صورة أول النسخة الخطّية المعتمدة وآخرها

صورة أول النسخة 
اخلطّية املعتمدة وآخرها
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صورة أول النسخة الخطّية
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صورة آخر النسخة الخطّية
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)النّص المحّقق(
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـد للـه الـذي جعـل الرجال بموهبـة القابليّـة لتحصيل الكمـال خيراً من النسـاء، 

والصـالة والسـالم علـى أفضـل المرسـلين وخاتم األنبيـاء وعلى آلـه الطاهريـن الذين هم 

ـبق رجـاٌل أبطال. خيـر آل، وفـي ميادين السَّ

أّمـا بعـُد، فيقـول الواثـق بلطـف ربّـه الخالـق ابـن محّمـد بـن عبدالفتّـاح التنكابنـّي 

محّمـد المدعـو بصـادق:

لّمـا اختلـف األصحـاب - رحمهم الله - في )عبدالله بن بَُكيْر( فأردت أن أكتب رسـالًة 

مشـتِملًة علـى نقـل أقـوال َمـْن عثـرُت على قوله في هـذا البـاب، مغِنيًَة للناظـر فيها عن 

الرجـوع فـي كتـب األصحـاب، وأزيُد عليه مـا خطر بفكـري الفاتر ونظري القاصـر؛ تقليالً 

لمشـّقة الرجـوع إلى المآخذ لنفسـي ولإلخـوان، والله المسـتعان وعليه التكالن.

]األقوال في المسألة[
]قول صاحب نقد الرجال[

قـال السـّيد السـند، والفاضـل المعتمـد مصطفى بن الحسـين الحسـينّي 

التفرشـّي- حشـره اللـه مـع النبـّي والوصـّي- في كتـاب رجاله:

<عبدالله بن بُكَْير بن أَْعَين بن ُسنُسن، أبو علّي الشيبانّي، موالهم.
روى عـن أبـي عبداللـه، له كتاب كثيـر الرواة، روى عنـه عبدالله بن 

جبلة)1).

)فطحـيُّ المذهـب إاّل أنّـه ثقـة، له كتـاب، روى عنه الحسـن بن علّي بن 

)الفهرست))2). فّضال) 

)1(  فهرست أسماء مصّنفي الشيعة: 222، رقم 581.

)2( الفهرست: الشيخ الطوسّي:173-174، رقم 461.
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وقـال الكّشـّي: )قـال محّمـد بن مسـعود: عبدالله بـُن بُكَْيـر وجماعة من 

الفطحّيـة هـم فقهـاء أصحابنـا، منهـم: ابـن بُكَْيـر، وابـن فّضـال، يعنـي 

الحسـن بن علـّي))1).

وقـال فـي موضـعٍ آخـر: )عبداللـه بـن بُكَْير مّمـن أجمعـت العصابة على 

تصحيـح مـا يصـّح عنهم وأقـّروا لهـم بالفقه))2).

وقـال العّامـة فـي الخاصـة: )وأنـا أعتمـد علـى روايتـه وإن كان مذهبه 

فاسداً))3).

ونقـل ابـن داود عـن الكّشـي: )أنّـه ليـس هـو مـن أوالد أَْعَيـن، لـه ابن اسـمه 

انتهى. الحسـين))4). 

وفيـه نظـر؛ ألّن الكّشـيَّ ذكر هذا في شـأن )عبدالله بُن بُكَْيـر الرّجاني))5) 

نقلناه. كما 

ونقلـه)6) ابـن داود مـرّة فـي بـاب الثقـات ولـم يوثّقـه)7). ومـرّة فـي باب 

الضعفـاء ووثّقـه)8)>.

انتهى ما في رجال السيّد)9(.

]المحتمالت في عبارة النقد[
أقـول: يُحتمـل أن يكـون )قـال(- في قوله <وقـال في موضع آخر.. إلخ>- قوَل الكّشـي 

)1( اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسّي: 635/2، رقم 639.

)2( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705. 

)3( خالصة األقوال: العالّمة الحلّّي: 195، رقم 24.

)4( رجال ابن داود: الحسن بن علّي بن داُود الحلّّي: 117، رقم 842.

)5( اختيار معرفة الرجال: 605/2، رقم 573.

)6( في األصل:)نقل(، وما أثبتناه من المصدر. 

)7( ينظر رجال ابن داود: 117، رقم 842.

)8( ينظر رجال ابن داود: 253، رقم 266.

)9( نقد الرجال: السيّد مصطفى بن الحسين الحسينّي التّفرشّي: 3/ 90-89.
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فيكـون المسـتكّن فيه راجعاً إلى محّمد بن مسـعود.

ويُحتمل أن يكون قوَل السيّد، فيكون المستكّن فيه راجعاً إلى الكّشّي.

فعلـى األّول يكـون مّدعـي اإلجمـاع العيّاشـّي، وعلـى الثاني الكّشـّي، لكّن المسـتفاد 

مـن الرجـال الكبيـر)1( أّن المّدعـي لإلجمـاع هو الكّشـّي.

]الراوون عن ابن ُبَكْير وَمن يروي هو عنهم[ 
وقال والدي العاّلمة- سلّمه الله- في حاشيته على رجال السيّد: 

<وروى عنـه- أي عـن عبداللـه بـن بَُكيْـر- محّمـد بن خالـد األصّم كما يظهـر من باب 
)الرجـل يتـزّوج بامـرأٍة ثـّم علـم بعدمـا دخـل بهـا أّن لهـا زوجـاً( مـن االسـتبصار)2( >)3(. 

نتهى. ا

أقـول: وروى عنـه: ابـن سـماعة)4(، والحسـن بـن محبـوب)5(، وحسـين بـن هاشـم)6(،   

وعبداللـه بن المغيـرة)7(.

وهـو يـروي عـن زرارة وعـن رفاعـة كمـا يظهـر مـن أوائـل باب )أحـكام الطـالق( من 

)1( ينظر منهج المقال: الميرزا محّمد بن علّي بن إبراهيم اإلسترآبادي ّ: 454/6.

)2( ينظر لرواية األصّم عن ابن بَُكيْر االستبصار: الطوسّي: 3/ 190 )باب الرجل يتزّوج بامرأٍة ثّم علم 

بعدما دخل بها أّن لها زوجاً( ح6.

)3( ينظر إكليل المنهج في تحقيق المطلب: محّمد جعفر الكرباسّي: 209، فقد نقل هناك كالم والد 

الماتن ورمز له بـ<م ح د>.

الكلينّي: 77/6-78 )باب ما يهدم الطالق وما ال  الكافي:  بَُكيْر  ابن  ابن سماعة عن  )4( ينظر لرواية 

يهدم(  ح3.

)5( ينظر لرواية الحسن بن محبوب عن ابن بَُكيْر تهذيب األحكام:284/7 )باب من أحّل الله نكاحه 

من النساء وحرّم منهّن في شرع اإلسالم(  ح40.

)6( ينظر لرواية حسين بن هاشم عن ابن بَُكيْر الكافي: 77/6-78 )باب ما يهدم الطالق وما ال يهدم(  

ح3.

ليلة  في  العمل  )باب  األحكام:239/3  تهذيب  بَُكيْر  ابن  عن  المغيرة  بن  عبدالله  الرواية  )7( ينظر 

الجمعة ويومها( ح20.
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)التهذيـب()1(، ومـن بـاب )أّن مـن طلّـق امرأتـه ثـالث تطليقـاٍت للُسـّنة ال تحّل لـه حتّى 

تنكـح زوجـاً غيـره( مـن )االسـتبصار()2(، وسـننقل مـن الكتابيـن ما يـدّل على مـا قلنا. 

ويمكـن أن يـروي عنـه عبداللـه بـن سـنان)3( كمـا يظهـر مـن )التهذيـب( فـي أوائـل 

البـاب المذكـور)4(.

وروى عنه عمر بن أُذَيَْنة)5( وصفوان)6( كما يظهر من )االستبصار( في الباب المذكور.

ويظهـر مـن أوائـل بـاب )كيفيّة الصـالة وصفتها والمفـروض من ذلك والمسـنون( من 

)التهذيـب( روايـة صفـوان بـن يحيى عنـه، و روايته عـن زرارة)7(.

]نسبة الشيخ البهائّي إلى العاّلمة عّده رواية ابن ُبَكْير من الصحاح[
وقال َمْن ألّف كتاباً مقتَصراً في رجال )من ال يحضره الفقيه(:

)1( ينظر لرواية ابن بَُكيْر عن زرارة تهذيب األحكام:35/8 )باب أحكام الطالق( ح 26، و51 ح82-81، 

ولرواية ابن بَُكيْر عن رفاعة تهذيب األحكام:30/8 )باب أحكام الطالق( ح 7.

)2( ينظر لرواية ابن بَُكيْر عن زرارة االستبصار: الكافي: 3/ 276  )باب أّن من طلّق امرأة ثالث تطليقات 

للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً غيره( ح24.

)3( حيث روى الشيخ رحمه الله عن عبدالله بن سنان روايًة توافق رأي عبدالله، ثّم قال: <فأّول ما 

المصدر[؛ ألّن  أثبتناه من  أنّها موقوفٌة غير مسندة]في األصل: )مستندة(، وما  الرواية  في هذه 

.عبدالله بن سنان لم يسندها إلى أحٍد من األئّمة

وإذا كان األمر على ذلك جاز أن يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبدالله بن بَُكيْر.

أو يكون عبدالله بن سنان قد أخذه من عبدالله بن بَُكيْر وأفتى به كما سمعه>]تهذيب األحكام: 

31/8 ذيل ح 90[.)منه ُعفي عنه(.

)4( ينظر تهذيب األحكام: 8/ 30-31 )باب أحكام الطالق( ح 9.

)5( لم نجد رواية ابن أَُذيَْنة عن ابن بَُكيْر في االستبصار في الباب المذكور، وإنّما وجدنا روايته عنه 

في تهذيب األحكام: 44/8 )باب أحكام الطالق(، ح52.

تطليقات  ثالث  امرأة  طلّق  َمن  أّن  )باب   274 االستبصار:3/  بَُكيْر  ابن  عن  صفوان  لرواية  )6( ينظر 

للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً غيره( ح16.

)باب  األحكام:71-70/2  تهذيب  زرارة  عن  بَُكيْر  ابن  ورواية  بَُكيْر  ابن  عن  صفوان  لرواية  )7( ينظر 

كيفيّة الصالة وصفتها وشرح اإلحدى وخمسين ركعًة، وترتيبها والقراءة فيها، والتسبيح في ركوعها 

وسجودها، والقنوت فيها، والمفروض من ذلك والمسنون( ح26.
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)قـال الشـيخ البهائـّي- عطّـر اللـه مرقـده المنـّورة)1(-: إّن العاّلمـة عـّد روايـة عبدالله 

بـن بَُكيْـر - فـي )المختلـف()2( فـي بحث ما لـو تبيّن فسـق اإلمام بعد الصـالة خلفه- في 

انتهـى. الصحـاح)3(()4(. 

أقول: لعّل هذا اشتباٌه؛ إّما من الناقل وإّما من الشيخ البهائّي.

]نقل كالم العاّلمة[
قـال العاّلمـة رحمـه اللـه  فـي )المختلف( في مسـألة َمن صلّـى خلف إماٍم ثـّم تبيّن 

أنّـه كان كافـراً أو فاسـقاً: <ومـا رواه فَضالـة في الصحيح عـن عبدالله بَُكيْـر> الحديث.

ثّم قال بعد نقل الحديث:

>- إلـى أن قال- <ألنّا نقول: عبداللـه بن بَُكيْر وإْن  <ال يُقـال: عبداللـه بـن بَُكيْر فطحيٌّ
كان فطحيّاً إاّل أّن المشـايخ وثّقوه.

وقـال الكّشـيُّ عـن العيّاشـّي: )عبداللـه بـن بَُكيْـر وجماعـة مـن الفطحيّـة كعّمـار 

السـاباطّي، وعلـّي بـن أسـباط، والحسـن بـن علـّي بـن فّضـال فقهـاء أصحابنـا()5(.

وقـال فـي موضـعٍ آخـر: عبداللـه بـن بَُكيْـر مّمـن أجمعـت الِعصابـة علـى تصحيح ما 

يصـّح عنـه وأقّروا لـه بالفقـه)6(>)7(.

ولعـّل فـي نسـخة الشـيخ البهائّي-  إن صّح النقـل-  )في الصحيـح( كان بعد )عبدالله 

بـن بَُكيْـر(، عكس ما وجدنـا في نسـختين إحداهما مصّححة.

)1( كذا في األصل.

)2( ينظر مختلف الشيعة: العالّمة الحلّّي: 71/3.

)3( ينظر مشرق الشمسين: بهاء الدين العاملّي: 270.

)4( لم نعثر عليه.

)5( اختيار معرفة الرجال: الشيخ الطوسّي: 635/2، رقم 639.

)6( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705.

)7( مختلف الشيعة:3/ 71.
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]موافقة المحّقق الداماد للمنسوب إلى العاّلمة[
ثّم بعد ذلك بأزيد من أربع سـنين تشـرّفُت بمطالعة )الرواشـح السـماويّة في شـرح 

أحاديـث اإلماميّـة( تأليف المحّقق النّقاد السـيّد الداماد، فوجدته قائـالً بمثل ما نُِقل عن 

الشـيخ البهائـّي رحمـه الله؛ حيث نقل في الراشـحة الثالثة عن الكّشـّي أنّه:

<أورد فـي كتابـه جماعـًة أجمعت الِعصابة علـى تصحيح ما يصّح عنهـم، واإلقرار لهم 
بالفقه، والفضل، والضبط، والثقة وإن كانت روايتهم بإرسـال، أو رفع، أو عّمن يسـّمونه 

ـٌة منهـم في أنفسـهم فاسـدو العقيدة، غير مسـتقيمي  وهـو ليـس بمعـروف الحـال، ولُمَّ

المذهـب>)1(، ثّم نقل عبارات الكّشـّي.

ومن جملة من أورده عبدالله بن بَُكيْر، ثّم قال رحمه الله:

<وبالجملة، هؤالء مراسـيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسـانيدهم إلى َمن يسـّمونهم 
مـن غيـر المعروفين معـدودٌة عند األصحاب-  رضوان الله عليهـم-  من الصحاح>.)2(

ثّم أخذ بنقل بعض عباراتهم الدالّة-  بزعمه-  على ما اّدعاه، بقوله:

<ومـن ذلـك مـا في )المختلف( للعاّلمة-  في مسـألة ظهور فسـق إمـام الجماعة-  أّن 
؛ اسـتناداً إلـى اإلجمـاع المذكـور>)3(.  حديـث عبداللـه بـن بَُكيْـر صحيـٌح مـع أنّـه فطحـيٌّ

انتهى.

]جواب المصّنف عّما ُنسب إلى العاّلمة[ 
وقـد نقلنـا عبـارة )المختلـف( وعرفت عـدم داللتهـا عليـه؛ ألّن )في الصحيـح( مقّدٌم 

علـى )عبدالله(.

وال تظّنـّن أّن فـي نُسـخ )المختلـف( التـي عندنـا ِمـْن تقـّدم )فـي الصحيـح( علـى 

)عبداللـه( وقـع غلطـاً؛ ألنّه نقل عبارة الشـهيد األّول في )شـرح اإلرشـاد( لالسـتدالل على 

)1(  الرواشح السماويّة: المحّقق الداماد:  78. 

)2( الرواشح السماويّة: 80.

)3( مختلف الشيعة:3/ 71.
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مـا اّدعـاه، والحـال أّن العبارة التي نقلها)1( من قبيل العبـارة التي نقلناها عن )المختلف(. 

فالظاهـر أنّـه زعـم أّن )فـي الصحيـح( يـدّل على صّحـة َمن تأّخـر أيضـاً ال على صّحة 

من تقـّدم فقط.

ثّم أقول: والمستفاد من )الرواشح( أّن مّدعي اإلجماع هو الكّشّي.

وأّما قول العاّلمة في )المختلف( ال يخفى ضعفه.

وقال في موضعٍ آخر: فاالحتماالن كما مّر.

ولعـّل األخيـر-  وهـو كـون قـول العاّلمـة والمسـتكّن فيـه عائداً إلـى الكّشـّي في هذا 

الموضـع- أظهر.

]كالم العاّلمة في الخالصة[ 
لكن قال في )الخالصة( مثل ما في رجال السيّد؛ حيث قال:

<عبدالله بن بَُكيْر: قال الشيخ الطوسّي رحمه الله: )إنّه فطحيُّ المذهب إاّل أنّه ثقة()2(.

وقـال الكّشـي: )قـال محّمد بن مسـعود: عبدالله بـن بَُكيْر وجماعة مـن الفطحيّة هم 

فقهـاء أصحابنـا، وذكـر جماعـًة: منهـم: عّمـار السـاباطّي، وعلـّي بـن أسـباط ]32[, وبنـو 

الحسـن بن علـّي بن فّضـال: علّي وأخـواه( )3(.

)1( حيث قال: <وفي )شرح اإلرشاد(]ينظر غاية المراد في شرح نكت اإلرشاد: الشهيد االّول:413/1[ 

لشيخنا المحّقق الفريد الشهيد  في كتاب الحّج في مسألة تكّرر الكّفارة بتكّرر الصيد عمداً أو 

سهواً: وصّرح الصدوق]ينظر المقنع: 251[، والشيخ في )النهاية(]226[ و)االستبصار(]211/2 ذيل 

الحديث 720[، وابن البرّاج]ينظر المهّذب البارع:228/1[ بعدم التكرار عمداً؛ لقوله تعالى: ﴿َوَمْن 

َعاَد َفَينَتِقُم اهلُل مِْنُه﴾، المائدة:95، والتفصيل قاطع للتّشريك، فكما ال انتقام في األّول فال جزاء 
الصحيح عن بعض  ُعَميْر في  أبي  ابن  رواية  بذلك في  اآلية  فّسر   الصادق الثاني؛ وألّن  في 

أصحابه>]ينظر: الكافي: 394/4، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ح 3، الرواشح السماويّة: 80[. 

انتهى. فظهر أنّي فيما أسندته إليه صادق. )منه سلّمه الله(.

)2( خالصة األقوال:195، رقم 24.

)3( اختيار معرفة الرجال: 635/2 رقم 639.
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وقـال فـي موضعٍ آخـر: )إّن عبدالله بـن بَُكيْر مّمن أجمعت العصابـة على تصحيح ما 

يصـّح عنه، وأقّروا لـه بالفقه()1(.

فأنا أعتمد على روايته وإن كان مذهبه فاسداً>)2(. انتهى.

]كالم الشيخ في التهذيب[
وقال الشيخ رحمه الله في أوائل باب )أحكام الطالق( من )التهذيب(:

)فأّمـا مـا رواه محّمـد بـن علـّي بـن محبوب، عـن أحمد بـن محّمد، عن 
الحسـن بـن محبـوب، عـن عبداللـه بـن بُكَْير، عـن زرارة بن أعَيـن، قال: 

سـمعُت أبـا جعفـٍر يقـول: الطـاق الـذي يحّبـه اللـه، والـذي يطلّـق 

الفقيـه، وهـو العدل بيـن المرأة والرجـل: أن يطلّقها في اسـتقبال الطهر 

بشـهادة شـاهدين وإرادة من القلب، ثّم يتركها حّتى تمضي ثاثة قروء، 

فـإذا رأت الـدم فـي أّول قطـرة مـن الثالثـة- وهو آخـر القـرء؛ ألّن األقراء 

هـي األطهـار- فقـد بانت منـه، وهي أملك بنفسـها، فإن شـاءت تزّوجته 

وحلّـت لـه بـا زوج، فإن فعل هـذا بها مائة مرّة هدم مـا قبله وحلّت با 

زوج، وإن راجعهـا قبـل أن تملـك نفسـها، ثّم طلّقها ثاث مـّرات يراجعها 

ويطلّقهـا لـم تحّل لـه إاّل بزوج.

فهـذه الروايـة آكـد شـبهًة مـن جميـع مـا تقـّدم مـن الروايـات؛ ألنّهـا ال 

تحتمـل شـيئاً مّمـا قلناه؛ لكونهـا مصرّحًة خاليـًة من وجـوه االحتمال، إاّل 

أّن فـي طريقهـا )عبداللـه بـن بُكَْير)وقـد قّدمنا من األخبار مـا تضّمن أنّه 

قـال حيـن ُسـئل عـن هذه المسـألة: )هـذا مّمـا رزق الله مـن الرأي(.

ولو كان سـمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سـأله الحسـين بن هاشـم 

وغيـره عـن ذلـك، وأنّـه هـل عنـدك فـي ذلـك شـيء؟ كان يقـول: نعـم، 

روايـة زرارة، وال يقـول: نعـم، روايـة رفاعـة، حّتـى قـال لـه السـائل: إّن 

)1( اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705. 

)2( خالصة األقوال:195، رقم 24.
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روايـة رفاعـة تتضّمن أنّـه إذا كان بينهما زوج، فقال هـو عند ذلك: )هذا 

مّمـا رزق اللـه مـن الـرأي(، فعـدل عن قولـه: )إّن هذا في روايـة رفاعة( 

إلـى أن قـال: )الـزوج وغيـر الزوج سـواء عنـدي( فلّمـا ألّح عليه السـائل 

قـال: )هـذا مّمـا رزق الله مـن الرأي(.

وَمـْن هـذه صورته فيجوز أن يكون أسـند ذلك إلـى زرارة؛ نُصرًة لمذهبه 

الـذي كان أفتـى)1) بـه، وأنّه لّما رأى أّن أصحابـه ال يقبلون ما يقوله برأيه 

.أسـنده إلى َمن رواه عـن أبي جعفر

وليـس )عبداللـه بـن بُكَْيـر) معصومـاً ال يجوز هـذا عليه، بل وقـع منه)2) 

مـن العـدول عـن اعتقـاد مذهب الحـّق إلى اعتقـاد مذهـب الفطحّية ما 

هـو معروٌف مـن مذهبه.

والغلـط فـي ذلـك أعظـم )مـن الغلط) فـي إسـناد فتيـا الغلـط-  مّمن)3) 

.يعتقـد صّحتهـا لشـبهٍة )دخلـت عليـه)-  إلـى بعـض أصحـاب األئّمة

وإذا كان األمـر علـى مـا قلنـاه لـم تعتـرض])4) [هـذه الروايـة أيضـاً مـا 

قدمنـاه()5).

هذه كلماته ُرِفعت درجاته.

]كالم الشيخ في االستبصار[
ومثلـه قـال فـي )االسـتبصار( بأدنـى تفاوٍت فـي اللفظ في أواخـر بـاب )أّن َمن طلّق 

امرأتـه ثـالث تطليقـاٍت للُسـّنة ال تحّل له حتّـى تنكح زوجـاً غيره()6(.

)1( في نسخة بدل:)يفتي(، وما أثبتناه من المصدر.  

)2( في نسخة بدل: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر. 

)3( في األصل: )من(، وفي المصدر: )فيمن(، والصواب ما أثبتناه.

)4( في األصل:)يعترض(، وما أثبتناه من المصدر. 

)5( ينظر تهذيب األحكام:35/8-36 )باب أحكام الطالق( ح 26.

)6( ينظر االستبصار:276/3-277 )باب أّن من طلّق امرأة ثالث تطليقات للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح 

زوجاً غيره( ح 24.
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وقولـه فـي )الكتابيـن( قـّدس سـرّه: <وقّدمنـا مـن األخبـار.. إلـخ> إشـارٌة إلى مـا رواه 

رحمـه اللـه فـي البابيـن المذكوريـن مـن الكتابين: 

]1[ عـن محّمـد بـن يعقـوب، عـن حميـد بن زياد، عـن ابن سـماعة، عـن محّمد بن 

زيـاد وصفـوان، عـن رفاعـة، عـن أبـي عبداللـه، قـال: سـألته عن رجـٍل طلّق 

امرأتـه حتّـى بانـت منه وانقضت عّدتها، ثـّم تزّوجت زوجاً آخـر فطلّقها أيضاً، ثّم 

تزّوجـت زوجهـا األّول، أيهـدم ذلـك الطالَق األّول؟ قـال: <نعم>.

قـال ابـن سـماعة: وكان ابن بَُكيْر يقول: المطلّقة إذا طلّقهـا زوجها، ثّم تركها حتّى 

تبيـن، ثـّم  تزّوجها فإنّما هي عنده على طالق مسـتأنف.

قـال ابن سـماعة: وذكر الحسـين بن هاشـم أنّه سـأل ابـن بَُكيْر عنهـا فأجابه بهذا 

الجـواب، فقـال له: سـمعَت فـي هذا شـيئاً؟ فقال: روايـة رفاعة، فقـال: إّن رفاعة 

روى أنّـه إذا دخـل بينهمـا زوج، فقـال: زوج وغيـر زوج عنـدي سـواء، فقلـُت: 

سـمعَت فـي هـذا شـيئاً؟ فقـال: ال، هـذا مّمـا رزق الله مـن الرأي.

قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بَُكيْر؛ فإّن الرواية: إذا كان بينهما زوج)1(.

]2[ وعـن محّمـد بـن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبداللـه بن المغيرة، قال: 

سـألُت عبداللـه بـن بَُكيْـر عن رجـٍل طلّق امرأتـه واحدًة، ثـّم تركها حتّـى بانت منه، 

ثـّم تزّوجهـا، قـال: هي معـه كما كانت في التزويج، قـال: قلُت: فإّن روايـة رفاعة: إذا 

كان بينهمـا زوج، فقـال لـي عبدالله: هـذا زوٌج، ]وهذا [)2( مّما رزق اللـه من الرأي)3(.

]قول الشهيد الثاني[
وقـال الشـهيد الثانـي رحمه الله في )المسـالك( بعد نقل رواية عبداللـه بن بَُكيْر عن 

)1( تهذيب األحكام:30/8 )باب أحكام الطالق( ح 7، االستبصار:271/3 )باب أّن من طلّق امرأة ثالث 

تطليقاٍت للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً غيره( ح 5.

)2( ما بين المعقوفين من المصدر. 

)3( االستبصار:271/3-272 )باب أّن من طلّق امرأة ثالث تطليقاٍت للسّنة ال تحّل له حتّى تنكح زوجاً 

غيره( ح 6.



217 شحاز خلملسخجمز خجاباخشحجمطشاد

زرارة التـي نقلناها عن الشـيخ رحمه الله:

<وهـذه الروايـة-  مع شـذوذها-  رواها )عبدالله بـن بُكَْير)، وهو فطحيُّ 
المذهـب، ال يُعتمـد علـى روايتـه، خصوصاً مـع مخالفتها لغيرهـا)1)، بل 

للقـرآن الكريم)2).

ومـع ذلـك ففيهـا قـادح آخـر: وهـو أّن عبداللـه كان يُفتـي بمضمونهـا  

وُروجـع فـي أمرهـا، فقـال: )هـذا مّمـا رزقنـي اللـه مـن الـرأي).

قال الشـيخ: )وَمْن هذه حالته يجوز أن يكون أسـند ذلك إلى زرارة؛ 

نصـرًة لمذهبـه الـذي كان أفتـى بـه، وأنّه لّمـا رأى أصحابـه ال يقبلون ما 

.يقولـه برأيه أسـنده إلـى َمن رواه عن أبـي جعفٍر

وليـس )عبداللـه بـن بُكَْيـر) معصوماً ال يجوز عليه هذا، بـل وقع منه من 

العـدول عـن اعتقـاد مذهـب الحّق إلـى اعتقـاد مذهب الفطحّيـة ما هو 

معـروٌف مـن مذهبـه، والغلـط فـي ذلـك أعظـم من إسـناد فتيـا- يعتقد 

صّحتهـا لشـبهة-  إلـى بعض أصحـاب األئّمة.

وإذا كان األمـر علـى مـا قلنـاه لـم يُعتـرض بهـذه الروايـة مـا ذكـر فـي 

غيرهـا))3).

والعجـب- مـع هـذا الَقـدح العظيم من الشـيخ فـي )عبدالله بـن بُكَْير)- 

أنّـه قـال فـي كتاب الرجـال: )إّن الِعصابـة أجمعت على تصحيـح ما يصّح 

منـه، وأقـّروا لـه بالفقـه والثقـة))4)، وذكر غيره مـن علماء  الرجـال كذلك)5).

وهـذا الخبـر مّمـا صّح عـن )عبدالله بن بُكَْير)؛ ألّن الشـيخ فـي التهذيب 

الطالق  أقسام  أبواب  من  الثالث  )الباب   ،118-110/22 العاملّي:  الحّر  الشيعة:  وسائل  )1( ينظر 

وأحكامه(.

)2( }َفِإْن َطلََّقَها َفَا َتِحلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه َفِإْن َطلََّقَها َفَا ُجَناَح َعَلْيِهَما َأْن َيَتَراَجَعا 

ِ ُيَبيُِّنَها لَِقْوٍم َيْعَلُموَن{، البقرة:230. ِ َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَّ إِْن َظنَّا َأْن ُيقِيَما ُحُدوَد اهللَّ
)3( تهذيب األحكام: 36/8، ذيل ح 107.

)4( ينظر اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705.

)5( كالعالّمة في خالصة األقوال:195، رقم 609.
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رواه عـن محّمـد بـن محبـوب، عـن أحمـد بـن محّمـد، عـن الحسـن بن 

محبـوب، عنـه، عـن زرارة)1)، والجميـُع ثقات.

وكيـف كان فهـو باإلعراض عنـه حقيق؛ لَِما ذكرناه من شـذوذه ومخالفته 

للقرآن، بل لسـائر علماء اإلسـام>)2).

انتهى كالمه رُِفع مقامه.

]قول الشهيد األول[

وعّد الشهيد في اللّمعة )عبدالله بن بَُكيْر( من األصحاب؛ حيث قال:

<وقـد قـال بعـض األصحـاب)3): إّن هذا الطـاق ال يحتاج إلـى محلٍّل بعد 
الثاث>)4).

كما قال الشهيد الثاني في شرحه عليها بقوله:

<وهو-  أي بعض األصحاب-  عبدالله بن بُكَْير>)5).
ثّم أخذ في ذكر مستند قول بعض األصحاب بقوله:

<استناداً إلى روايٍة أسندها- أي )عبدالله بن بُكَْير)- إلى زرارة>)6).
ونقل بعض الرواية السابقة فقال:

<وإنّمـا كان ذلـك قـول )عبداللـه)؛ ألنّه قال حين ُسـئل عنه: )هـذا مّما رزق 
الله مـن الرأي).

ومع ذلك رواه بسنٍد صحيح.

وقـد قال الشـيخ رحمـه الله: )إّن الِعصابة أجمعـت على تصحيح ما يصّح 

)1( ينظر تهذيب األحكام: 35/8 ح 107.

)2( مسالك األفهام: الشهيد الثاني: 129-128/9.

)3( حكاه الشيخ عن عبدالله بن بَُكيْر في تهذيب األحكام:8 /30، في ضمن الحديث 88.

)4( اللّمعة الدمشقيّة: الشهيد األّول: 180.

)5( الروضة البهيّة: الشهيد الثاني: 38/6.

)6( الروضة البهيّة: 38/6. 
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عـن عبداللـه بن بُكَْير وأقّروا لـه بالفقه والثقة).)1) 

وفيه نظٌر؛ ألنّه فطحيُّ المذهب، ولو كان ما رواه حّقاً لما جعله رأياً له.

ومـع ذلـك فقـد)2) اختلـف سـند الرواية عنـه: فتارًة أسـندها إلـى رفاعة، 

وأُخـرى إلـى زرارة، ومـع ذلك نسـبه إلى نفسـه.

والعجـب مـن الشـيخ رحمه اللـه- مع دعـواه اإلجماع المذكـور- أنّه قال: 

)إّن إسـناده إلـى زرارة وقـع نصـرًة لمذهبـه الـذي أفتـى بـه لّمـا رأى أّن 

أصحابـه ال يقبلـون ما يقولـه برأيه).

قـال: )وقـد وقع منه من العـدول عن اعتقاد مذهب الحـّق إلى الفطحّية 

مـا هـو معـروف، والغلـط فـي ذلـك أعظـم مـن الغلط فـي إسـناد فتيا- 

.(3(< (يعتقـد صحتهـا لشـبهٍة دخلت عليـه-  إلى بعـض أصحاب األئّمـة

]ظاهر عنوان )أصحابنا( في الّلمعة ودعوى شموله البن ُبَكْير[
ثـّم تصـّدى- بعد قول الشـهيد: <واألصّح احتياجه إليه>)4( أي إلـى المحلّل بفاصلٍة هي 

بيـان أدلّـة االحتيـاج إلى المحلّل-)5( لتوجيه عّد الشـهيد )عبدالله( من األصحاب بقوله:

<وعبداللـه بـن بَُكيْـر ليس من أصحابنا اإلماميّة، ونسـبُة المصّنف رحمه الله ]له[ إلى 
أصحابنـا التفاتـاً إلـى أنّـه من الشـيعة فـي الجملة بـل من فقهائهـم)6( على مـا نقلناه عن 

الشـيخ وإن لم يكـن إماميّاً.

)1( ينظر اختيار معرفة الرجال: 673/2، رقم 705.

)2( في األصل: )قد(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( الروضة البهيّة: 39-38/6.

)4( اللّمعة الدمشقيّة: 180.

)5( بقوله: <لألخبار الصحيحة الدالّة]عليه[، وعموم القرآن الكريم بل ال يكاد يتحّقق في ذلك خالف؛ 

ألنّه لم يذهب إلى القول األّول أحٌد من األصحاب على ما ذكره جماعة>. )منه( .]ومن الذين ذكروا 

عدم ذهاب أحٍد إلى القول األّول: الفاضل المقداد السيورّي في التنقيح الرائع: 320/3، وابن فهد 

الحلّي في المهّذب البارع: 465/3[.

)6( في األصل: )ثقاتهم(، وما أثبتناه من المصدر.
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ولقد كان ترُك حكاية قوله في هذا المختصر أولى>)1( انتهى.

أقـول: إطـالق األصحـاِب)2( )األصحـاَب ( علـى مثـل عبداللـه- وإن كان ثقـًة-  من غير 

نصـب قرينـٍة معيّنـة)3( غيـُر الئـٍق، فضاًل عـن حكاية رأيه بهـذا العنوان كما فعله الشـهيد 

علـى مـا حمله الشـهيد الثاني؛ لفوات الغرض العمدة في نقل األقـوال في الكتب الفقهيّة 

واالسـتدالليّة من معرفة كون المسـألة عند اإلماميّة االثني عشـريّة اتفاقيًّة أو خالفيّة، بل 

يلـزم اإلغـراء بالباطـل أيضـاً؛ لداللتها داللة ظاهـرة على كون القائل مـن اإلماميّة.  

]توجيه عبارة الّلمعة[
ثـّم أقـول: ظاهـر كالم الصـدوق في بـاب )طالق الُسـّنة( مـن )الفقيه( أنّـه قائل بهذا 

القول؛ حيـث قال:

<ُروي عـن األئّمـة أّن طـالق الُسـّنة هـو أنّـه إذا أراد الرجُل أن يطلّـق امرأته تربّص 
بهـا حتّـى تحيـض وتطهـر، ثم يطلّقهـا في قُبُل عّدتها بشـاهدين عدلين فـي موقٍف واحد 

بلفظـٍة واحـدة، فـإن أشـهد علـى الطـالق رجـالً وأشـهد بعـد ذلـك الثانـي لـم يجـز ذلـك 

الطـالق؛ إاّل أّن يُشـهدهما جميعـاً فـي مجلـٍس واحـد، فـإذا مضـت بهـا ثالثة أطهـاِر فقد 

بانـت منـه، وهـو خاطـب من الخطّـاب، واألمـر إليها إن شـاءت تزّوجته وإن شـاءت فال، 

فـإن تزّوجهـا بعـد ذلـك تزّوجهـا بمهـٍر جديـد، فـإن أراد طالقهـا طلّقهـا للُسـّنة علـى مـا 

وصفـُت، ومتـى طلّقهـا طـالق الُسـّنة فجائـز لـه أن يتزّوجها بعـد ذلك.

وسـّمي طالق الُسـّنة طالق الهدم؛ متى اسـتوفت قروءها وتزّوجها ثانيًة هدم الطالق 

)1(  الروضة البهيّة: 38- 40.

)2( المراد من أحدهما: اإلماميّة االثنا عشريّة، ومن اآلخر لفظ )األصحاب(.)منه عفي عنه(. 

)3( قوله: )من غير نصب قرينٍة معيّنة( ال يخفى أنّه يندفع به ما ربّما يُقال في مقام االعتذار:من أنّه 

قد استعمل األصحاُب لفظ )األصحاب( على شيٍخ من أصحابنا في غير اإلمامّي من فرق الشيعة، 

وإن توقّف في ثقته. 

قال العاّلمة في )الخالصة(: <إسحاق بن عّمار بن حيّان، مولى بني تغلب، أبو يعقوب الصيرفّي، 

كان شيخاً من أصحابنا، ثقة، روى عن الصادق والكاظم، وكان فطحيّاً.

قال الشيخ: إاّل أنّه ثقٌة وأصلُه معتمٌد عليه، وكذا قال النجاشّي، فاألولى عندي التوقّف فيما ينفرد 

به> انتهى. )منه عفي عنه(.]ينظر خالصة األقوال: 317-318، رقم 1244.[
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األّول>)1(. انتهى.

]حكم الفاضل التفرشّي بموافقة الصدوق البن ُبَكْير[
وقـد حكـم الفاضـل التفرشـّي- رضـي اللـه عنـه- في )حاشـيته علـى الفقيـه()2( بكون 

الصـدوق قائـالً بـه، حيـث قال:

<قولـه: )هـدم الطـالق األّول(، هـذا المذهب منسـوٌب إلى ابن بَُكيْر، والمشـهور بين 
الفقهـاء- رضـي الله]تعالـى[ عنهـم- أّن اسـتيفاء العّدة ال يهـدم الطـالق األّول، بل متى)3( 

اسـتوفت الطـالق الثالـث)4( ال تحّل إالّ بالمحلّـل>)5( انتهى.

ويؤيّـد كونـه قائـالً بـه أنّـه رحمـه اللـه في بـاب )طـالق العـّدة( المتّصل بهـذا الباب 

قـال: )إن كان طلّـق للعـّدة ثالثـاً ال بـّد مـن محلّـل()6(، ولـم يذكـره ههنـا، ولـو لـم يكـن 

قائـالً بالهـدم مطلقـاً لـكان الظاهـر ذكـر االحتياج إلـى المحلّل ههنـا أيضاً؛ ألنّـه في مقام 

لتفصيل. ا

وإذا عرفـت هـذا فـال يمكـن لنـا الحكـم بـأّن مـراد الشـهيد رحمـه اللـه مـن بعـض 

األصحـاب هـو )ابـن بَُكيْـر( مـع عـدم نصـب القرينـة الدالّـة عليـه.

وّممـا يؤيـد أنّـه مـا أراد مـن بعـض األصحـاب )ابـن بَُكيْـر( قولـه: <واألصـّح احتياجـه 

إليـه>)7(؛ لداللتـه على عدم حكمه - رحمه اللـه - حكماً قطعيّاً على االحتياج إلى المحلّل.

)1( من ال يحضره الفقيه: الصدوق: 495/3 )باب طالق الُسّنة(.

)2( هو المولى مراد بن علّي خان التفرشّي، العالّمة المحّقق المدقّق، جليُل القدر، عظيُم المنزلة، 

دقيُق الفطنة، فاضٌل كامٌل، عالٌم متبحٌر في جميع العلوم، وأمره في علّو قدره وعظيم شأنه وسمّو 

رتبته وتبّحره في العلوم العقليّة والنقليّة ودقّة نظره وإصابة رأيه أشهر من أن يُذكر، وفوق ما 

يحوم حوله العبارة.]جامع الرواة:223/2[.

وأّما شرحه على الفقيه الذي نقل عنه المصّنف فقد سّماه: )التعليقة السجاديّة(. 

)3( في المصدر: )إذا( بدل )متى(.

)4( في المصدر: )الطلقات الثالث( بدل )الطالق الثالث(.

)5( التعليقة السجاديّة: 249-250، س 16)مخطوط(.

)6( ينظر من ال يحضره الفقيه:500/3 )باب طالق العّدة(.

)7( اللّمعة الدمشقيّة: 180.
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ونقـُل جماعـٍة عـدم ذهـاب أحـد مـن األصحـاب إلـى مذهـب ابـن بَُكيْـر - كمـا قـال 

الشـهيد- مـع مشـاهدة االشـتباه كثيـراً فـي دعـوى اإلجمـاع، واالتّفـاق ال يوجـب القطـع 

بصـرف العبـارة عـن ظاهرهـا إلى معنى بعيٍد عنهـا غاية البعد مع تحّقـق الموافق لظاهر 

العبـارة بيـن األصحـاب ظاهراً.

وال يبعـد أن يُقـال: إّن فـي كلمـة )قال( في قولـه: <وقد قال بعض األصحـاب.. إلخ>)1( 

إشـارًة إلـى تمريض دعوى االتّفـاق في المسـألة، فتدبّر هذا.

]قول صاحب الوافي[
قال الفاضل القاسانّي  في الوافي- بعد نقل رواية )عبدالله بن بَُكيْر( عن زرارة-:

<هـذا الخبـر رّده فـي التهذيبيـن بالطعن في ابـن بُكَْير، وأنّـه رواه نصرًة 
لمذهبه.

أقـول: كيـف يطعـن هـو فـي ابـن بُكَْير وهـو الذي وثّقـه في فهرسـته)2)، 

وعـّده الكّشـّي من فقهاء أصحابنا، ومّمن أجمعـت الِعصابة على تصحيح 

مـا يصّح عنـه، واإلقرار لـه بالفقه)3).

ولـو كان مطعونـاً وال سـّيما بمثل هـذا الطعن المنكر الرتفـع الوثوق عن 

كثيـٍر مـن أخبارنا الذي هـو في طريقه.

ومضمـون هـذه الروايـة أيضاً ليس منحصـراً فيما رواه، بل هـو مّما تكّرر 

فـي األخبـار، ونقله غيُر واحـٍد من الرجال كمـا مضى ويأتي. 

فالصـواب أن يُحمـل أحد الخبريـن المتنافيين في هذا الباب على التقّية، 

وكذا كام ابن بُكَْير.

ونسـبة قولـه تارًة: إلـى رواية رفاعة، وأُخـرى: إلى الـرأي، فإنّه ينبغي أن 

يُحمـل علـى ضرٍب من التقّيـة>)4) انتهى.

)1( اللّمعة الدمشقيّة: 180.

)2( ينظر الفهرست: 173-174، رقم 461.

)3( ينظر اختيار معرفة الرجال:673/2، رقم 705.

)4( الوافي: الفيض الكاشانّي: 23/ 1031-1030.
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]خالصة ما تقّدم[
هـذا مـا وجدنـا من قـول األصحاب- رضي اللـه عنهم-  في شـأن )عبدالله بـن بَُكيْر(، 

وال يمكـن القـول بـكّل مـا قالـوا، وال الجمع بين أقوالهـم، فلْننظر أّن الحـقَّ أيُّ ذلك حتّى 

نتّبـع؛ ألّن الحقَّ أحـقُّ أن يُتّبع.

]التحقيق في المسألة[
فنقـول: ال يبعـد أن يكـون توثيـق )عبداللـه(- مّمـن وصل إلينـا توثيقه- نشـأ من كالم 

العيّاشـّي والكّشـّي، بـل ال يبعـد أن يكون منشـأ توثيق الكّشـّي أيضاً كالم العيّاشـّي.

بـل الظاهـر ذلـك؛ أي كـون كالمهمـا أو كالم أحدهما منشـأً للتوثيـق؛ ألّن الموثّقين ما 

أدركـوا أوان )عبداللـه( وال أوان مـن أدركهـا حتّـى يُقـال: إنّهـم عرفـوا حاله بالمعاشـرة أو 

بالتفتيـش عّمـن عاشـره، فليـس ذلك منشـأ توثيقهم.

ا. فمنشؤه إّما كالم العيّاشّي والكّشّي فقط، أو كالم غيرهما كذلك، أو منضمًّ

وعلى التقديرين األخيرين كان الظاهُر نقَل كالم غيرهما.

ومـا وصـل إلينـا منحصـٌر في نقـل كالمهما ليـس إاّل فالموثّـق الحقيقي الثابـت عندنا 

منحصـٌر فيهمـا، بل في العيّاشـّي.

وإذا عرفـَت هـذا عرفَت أنّه ال يمكن االسـتدالل على ترجيح جانـب المعّدل باألكثريّة 

الجارح. على 

]اإلجماع والكالم فيه[
واإلجماع الذي اّدعى العيّاشـيُّ أو الكّشـيُّ وإن دّل على توثيق َمن تقّدمهما، لكن لّما 

كان الناقـل إلينا واحداً يكون بمنزلة الواحد.

وال يبعـد أن تكـون دعـوى الشـيخ رحمـه الله اإلجماع ناشـئة مـن دعوى العيّاشـّي أو 

الكّشـّي؛ بـأن يكـون اإلجمـاع المنقول بخبـر الواحد حّجـة عنده.

مع أّن اإلجماع المنقول يضّعفه ما ّمر من سـياق كالم )حسـين بن هاشـم(،  وصريح 

كالم )ابـن سـماعة( مـن عـدم اعتمادهمـا بمجـرّد نقـل )عبداللـه(، وإن كان المـراد مـن 
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الِعصابـة الفرقـة الناجيـة ال مطلـق فـرق الشـيعة؛ ألنّهمـا وإن كانـا مـن وجـوه الواقفـة، 

لكّنهمـا مّمـن ُوثّـق فـي الرجال، فال يحصـل حينئٍذ الوثـوق بتحّقق اإلجمـاع المنقول وإن 

قطعنـا النظـر عـن شـيوع االختالل ووفـوره فيمـا اّدعوا مـن اإلجماعات.

هذا بالنظر إلى بادئ الرأي.

وأّمـا بالنظـر إلـى التأّمـل الصـادق، فالحـّق ما سـنبيّن لك مـن أّن الروايَة ال تـدلُّ على 

عـدم اعتمادهمـا بنقل )عبداللـه(، فانتظر.

]الرّد على ترجيح الجارح[ 
ال يُقـال: ال بـّد حينئـٍذ مـن ترجيـح جانب الجـارح؛ فإّن المعـّدل  والجـارح إذا تعارضا 

يُقـّدم الجارح.

أّمـا علـى قـول َمن يقّدم الجـارح مطلقاً عند التعارض؛ فألّن فيه جمعـاً بينهما؛ إذ غاية 

قـول المعّدل أنّه لم يعلم فسـقاً، وقـول الجارح أنا علمته.

ولو حكمنا بعدالته كّذبناه، وإذا حكمنا بفسقه صّدقناهما، والجمع أولى ما أمكن.

وأّمـا علـى القـول بالتوقّـف؛ فـألّن أصحـاب هـذا القـول إنّمـا يقولـون بـه عنـد فقـد 

المرّجـح فـي أحد الجانبيـن، وأّما عند وجوده فال، وههنا جانب الجـارح راجح ألكثريّتهم.

ألنّـا نقـول: هـذا- أي تقديـم قول الجـارح- إذا كان الجرح والتعديـل مجرّدين عن ذكر 

السـبب، وما نحن فيـه ليس كذلك.

فـال بـّد فـي الترجيح مـن النظر والتأّمل في علـل الجرح؛ ليُعلم أّن الرجحـان مع أيّهما 

إن ظهـر المرّجـح، وإن لم يظهر فال محيـَص من التوقّف.

]مناقشة كالم الشيخ في التهذيب[
قـول الشـيخ رحمـه اللـه: <إنّـه قال حين ُسـئل عن هذه المسـألة <هذا مّمـا رزق الله 

مـن الرأي> ولو كان سـمع ذلك مـن زرارة.. إلخ>)1(. 

)1( تهذيب األحكام: 35/8.
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فيـه: أنّـه يجـوز أن يكـون سـمع ذلك بعـد الحكايـة المنقولة فـي روايتْي ابن سـماعة 

وعبدالله بـن المغيرة.

وقـد يقـال: إّن قولـه: <هـذا مّمـا رزق اللـه مـن الـرأي> ال يدّل علـى كونه رأيـاً له من 

غيـر روايـٍة دالّة عليـه عنده.

وقـد يُنسـب قـول فقيٍه أخـذه من ظاهر القـرآن والحديث إليه، وقد يَنسـب هو أيضاً 

إلـى نفسـه، وهذا وإْن لم يكن شـائعاً في زمـان )عبدالله(، لكّن االحتمال غير مسـدود.

أقول: الظاهر أّن االحتماَل ههنا مسدوٌد.

أّمـا فـي روايـة ابـن سـماعة؛ فألنّـه بعدمـا ُسـئل عنه أنّـك: <سـمعَت في هذا شـيئاً؟> 

فقـال: <روايـة رفاعة>فكّذبـه السـائل وأقـّر به هو.

ثّم ُسئل عنه: <سمعَت في هذا شيئاً؟> قال ذلك.

وأّمـا فـي روايـة عبدالله بن المغيرة؛ فألنّه قـال ذلك)1( بعدما قال الـراوي: <فإّن رواية 

رفاعـة إذا كان بينهما زوج>.

وبالجملـة، ال شـّك فـي أّن الروايتيـن ظاهرتـان غايـة الظهـور- ]ال[سـيّما روايـة ابـن 

سـماعة- فـي أّن ابـن بَُكيْـر لـم يُـرِد مـن الـرأي هـذا المعنى.

وقوله: <بل وقع منه)2( من العدول عن اعتقاد مذهب الحّق.. إلخ>)3(.

فيرد عليه ما أورده والدي العاّلمة - سلّمه الله-:

<من أّن الغلط في المذهب ال يدّل على عدم ثقته في الرواية وإن كان أعظم>)4(.

أقـول: وأيضـاً لـو تـّم هـذا لمـا جـاز العمـل بأخبـار الموثَّقين، وهـو باطل كمـا يظهر 

بالتأّمـل فـي محلّه.

)1( أي قوله: <هذا مّما رزق الله من الرأي>. )منه(.

)2( في األصل: )عليه(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( تهذيب األحكام:35/8-36 )باب أحكام الطالق( ح 26.

)4( لم نعثر عليه.
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مع أّن الشيخ أيضاً عمل بها كما هو ظاهر لمن تتبّع )التهذيب واالستبصار(.

نعـم، إذا لـم يكـن للمخالف معـّدل يُحكم بالضعف، وههنا ليس كذلـك؛ ألّن المعّدل 

موجود.

وربمـا يُقـال: يمكـن أن يكـون غـرض الشـيخ رحمـه اللـه رفـع اسـتبعاد الجعـل عـن 

)عبداللـه(، بأنّـه وقـع فـي غلـٍط عظيـم مـن العـدول عـن المذهـب الحـّق القويـم، فـال 

اسـتبعاد في وقوعه في غلٍط دون ذلك من إسـناد فتيا غلط- يعتقد صحتها لشـبهة- إلى 

.بعـض أصحـاب األئّمة

وال يخفـى أنّـه ليـس بضائـر لمـا نحـن بصـدده؛ ألّن الغـرض األصلـّي ههنا رفـع توّهم 

كـون مـا ذكـر جرحـاً، ال بيـان عدم صّحـة كالم الشـيخ رحمه الله  في نفسـه، فـكان على 

الشـيخ رحمـه اللـه االقتصـار في الجـرح بما ظهر من رواية ابن سـماعة- وأشـار هو أيضاً- 

وهـو كذبـه؛ ألنـه بعـد مـا أسـند رأيـه إلـى رواية رفاعـة وقال حسـين بـن هاشـم: )رواية 

رفاعـة ليسـت كذلـك بـل إذا دخل زوج(، قـال: <زوج وغير زوج عندي سـواء> الظاهر في 

إقـراره بعدم كـون رواية رفاعـة كذلك.

ثـّم اعتـرف صريحـاً بذلـك فـي جوابـه عـن قـول السـائل: <سـمعَت فـي هذا شـيئاً؟> 

بقولـه: <ال، هـذا مّمـا رزق اللـه مـن الـرأي>.

]توجيه كالم ابن ُبَكْير[ 
وحمـُل كالم )عبداللـه( علـى اإلنـكار المشـتمل علـى االسـتهزاء والتوبيـخ فـي غايـة 

البعـد، ال يمكـن التعويـل عليـه حتّـى يحكـم بثقتـه)1(.

ويبّعـده أيضـاً قـول )عبداللـه( فـي روايـة عبدالله بـن المغيرة السـابقة: <هـذا زوج، 

هـذا مّمـا رزق اللـه مـن الرأي>.

وكـذا القـول: )بـأّن اعترافـه بأنّـه لـم يسـمع شـيئاً بعد إسـناده إلـى رفاعة ال يسـتلزم 

كذبـه؛ ألنّـه يمكـن أن يعتقـد )عبداللـه( أّوالً أنّـه سـمع ذلـك عـن رفاعـة، ثـّم بعـد تنبيه 

)1( كذا في األصل، والصحيح: وثاقته.
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حسـين إيّـاه تنبّـه بأنّـه)1( لم يكن سـمع.

واحتمـاُل السـهو إنّمـا ينسـّد عـن المعصـوم ال غير، وسـهُو الثقـة غيُر عزيـٍز وال ضائٍر 

وإاّل الرتفـع األمـان فـي العمـل باألخبـار(، بعيـٌد)2( يأبى عنـه ظاهر سـوق الرواية.

أقـول: وههنـا احتمـال آخـر، وهو أن يكون إسـناد )عبداللـه( ما قاله إلـى رواية رفاعة 

توّسـعاً وتجـّوزاً؛ باعتبـار كونهـا منشـأً لرأيه، باعتبار انضمـام القياس كما هـو ظاهر قوله: 

<زوج وغيـر زوج عنـدي سـواء>، ويكـون مـراد السـائل بقولـه ثانيـاً: <سـمعَت فـي هـذا 
شـيئاً؟>، أنّـك سـمعَت  سـماعاً حقيقيّـاً مـن غيـر تجـّوٍز في مسـاواة الـزوج وغيره شـيئاً، 

ليعلم صريحاً أّن منشـأ قول )عبدالله( بمسـاواة الزوج وغيره منحصٌر في الرواية المنضّم 

إليهـا القيـاس، أم ال بـل سـمع روايـًة دالّة عليه بنفسـها أيضاً.

فأجـاب بقولـه: <ال>؛ أي مـا سـمعُت شـيئاً يـدّل عليه بنفسـه، بـل هذا مّمـا رزق الله 

مـن الرأي.

وال يلـزم مـن هـذا عـدم سـماعه ما هو مسـتند إلـى ذلك بمعونـة القياس عنـده، فال 

يلـزم منـه الكـذب؛  ألّن النفـي واإلثبـات ليسـا واردين على شـيٍء واحد كمـا عرفت.

وعلـى هـذا االحتمـال أيضاً ال يجـوز االعتماد على روايـة )عبداللـه(؛ ألّن احتمال كون 

إسـناده أمـراً إلـى روايـة أحـد إسـناداً تجّوزيّـاً-  باعتبـار كونهـا منشـأً للقياس الـذي يجوز 

عنـده-  قائٌم فـي أخباره.

ولعّل هذا االحتمال- بالنظر إلى الرواية- ليس أبعد من االحتمال األّول إن لم يكن أظهر.

و حمُل كالم الشيخ رحمه الله على هذا االحتمال ال يخلو عن تكلّف.

قولـه: <فمـن كان هـذا صورته>)3(؛ أي يسـند رأيه إلى رواية أحٍد كذبـاً صريحاً)4(, أو ما 

)1( كذا في األصل.

)2( خبٌر لقوله: ) كذا( في قوله )وكذا القول(.

)3( تهذيب األحكام: 36/8.

)4( على االحتمال األّول. )منه(.
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يـؤول إليه)1( فال اعتماد علـى نقله وروايته. 

]مناقشة كالم الشهيد الثاني في المسالك[
ومّمـا ذكرنـا ظهـر أّن فـي المسـالك فـي نقـل كالم الشـيخ رحمه اللـه - بقولـه:) وقال 

الشـيخ ومـن هذا حالته..الـى آخر]ه[(- قصوراً؛ ألّن حاصل مراد الشـيخ رحمه الله -  كما 

عرفـَت-  أّن َمـن أسـند رأيـه إلى روايـٍة كذباً ال اعتمـاد على نقله.

وعبارة الشهيد رحمه الله تدّل على أّن َمن قال بالرأي ال وثوق على روايته.

هـذا، وال يخفـى أنّـه علـى االحتمـال األخيـر يجـوز االعتمـاد علـى روايتـه إذا صـّرح 

أو نصـب قرينـًة علـى أنّـه سـمع مـا رواه بخصوصـه وبعينـه؛ لبقـاء التوثيـق المنقول عن 

األصحـاب حينئـٍذ سـالماً مـن المعارض.

]الفرق بين )سمعت في هذا شيئًا( و )سمعت هذا([
ثـّم أقـول: ال يبعـد أن يُقال: فرٌق ظاهر بين )سـمعَت في هذا شـيئاً؟( وبين )سـمعَت 

هـذا؟(؛ ألّن اسـتعمال األّول فيمـا لـه مدخليّة غيـر بعيد، بخالف الثانـي؛ ألّن المتبادر منه 

كونه بعينه مسـموعاً.

فعلـى هـذا ال يلـزم كـذب )عبداللـه( وال إسـناد رأيـه إلـى روايـة أحـد إسـناداً مجازيّاً 

باعتبـار كونهـا منشـأً له.

فـإن قلـت: فعلـى هـذا ال يصـّح قـول عبداللـه <ال>- في جواب السـائل <سـمعَت في 

هـذا شـيئاً؟>-  ثانياً.

قلـت: صـّح ذلـك؛ لداللة القرينة على أّن مراد السـائل من السـؤال الثاني هو السـماع 

بعينـه- وهـي: أنّـه علـم من جـواب )عبداللـه( عن السـؤال األّول أنّه سـمع ما لـه مدخٌل 

فـي ذلك فـال وجه إلعادة السـؤال عنـه-  فتدبّر.

وبما ذكرنا اتّضح أّن سياق الرواية ال يدّل على تكذيب الحسين لعبدالله.

)1( على االحتمال الثاني. )منه(.
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وأّمـا قـول ابن سـماعة في تلك الرواية فال يدّل على عدم اعتمـاده على نقل )عبدالله(، 

بـل إنّمـا يدّل علـى عدم أخذه بقول )عبدالله(، والقول غير النقـل، وهذا ما وعدناك.

]مناقشة كالم الشهيد الثاني في الروضة[
قـوُل الشـهيد الثانـي رحمـه اللـه فـي شـرحه علـى اللّمعـة: <وفيه نظـٌر؛ ألنّـه فطحيُّ 

المذهـب>)1( مبنـيٌّ علـى عـدم تجويـزه العمـل بروايـة المخالف.

وأّما َمن يجّوزه- كما هو مختاُر جماعٍة، منهم الشيخ)2(- فليس هذا اعتراضاً عنده.

قولـه: <ولـو كان مـا رواه- أي عـن زرارة- حّقـاً لمـا جعلـه رأيـاً لـه>)3( فـي روايتْي ابن 

سـماعة وعبداللـه بـن المغيـرة، ففيه مـا مّر.

قولـه: <ومـع ذلـك فقـد)4( اختلف سـند الرواية عنه، فتارًة أسـندها إلـى رفاعة وأُخرى 

زرارة>)5(. إلى 

ففيـه: مـا أورده والـدي العاّلمـة- سـلّمه اللـه-:  )مـن أّن نسـبة الرواية تـارًة إلى زرارة 

وتـارًة إلـى رفاعـة إنّمـا تـدّل علـى االختـالق لو علـم عـدم روايـة كّل منهما، وليـس عليه 

دليل()6(.

أقول: وإن ُوجد دليٌل يدّل على ذلك فهو دليل االختالق دون االختالف في اإلسناد.

]المحتمالت في قول الشهيد الثاني: <ومع ذلك نسبه إلى نفسه>[ 
قولـه: <ومـع ذلك نسـبه إلى نفسـه>)7( إن كان اعتراضاً بنفسـه بأن يكـون حاصله: أنّه 

)1( الروضة البهيّة: 39/6.

)2( ينظر العّدة في أصول الفقه: الطوسّي:149/1.

)3( الروضة البهيّة: 39/6.

)4( في األصل: )قد(، وما أثبتناه من المصدر.

)5( الروضة البهيّة: 39/6.

)6( لم نعثر عليه.

)7( الروضة البهيّة: 39/6.
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مّمـن يفتـي بالـرأي، فيـرد عليـه: أّن الغلط فـي الـرأي)1( ال ينافي االعتماد عليـه في النقل 

باعتبـار ثقته فيه.

وإن كان مـن تتّمـة السـابق وتكلّـف بـأّن مـراده رحمه الله أنّه نسـبه إلى نفسـه بعد 

مـا نسـبه إلـى رفاعـة وكذبّـه حسـين بن هاشـم، فليس هـذا مغايراً لما أشـار إليه الشـيخ 

رحمـه اللـه في الكتابيـن لو سـاعدته العبارة.

وإن ُحمـل علـى أّن مـراده رحمه الله أنّه أسـند إلى نفسـه مع إسـناده إليهما فلو كان 

إليهمـا حّقـاً لمـا أسـند إلى نفسـه، فمع عـدم كونه مغايـراً لقولـه: <ولو كان مـا رواه حّقاً 

لمـا جعلـه رأياً لـه>)2( قد عرفَت ما يـرد عليه.

وإن ُحمـل علـى أّن مـراده رحمه اللـه ههنا أّن أحد األمرين الزم إّما كذبه في إسـناده 

إليهمـا أو كذبـه فـي إسـناده إلـى نفسـه، ففيـه: أنّـه ال يلـزم شـيٌء منهمـا بعيـن مـا مّر، 

فتدبّر.

ال يُقـال: مـا ذكـره الشـهيد الثانـي رحمـه اللـه فـي بيـان قـول المصّنـف رحمـه اللـه 

فـي الكتابيـن مـن عمـوم اآليـة الكريمـة واألخبـار الصحيحة الدالّـة عليه يـدلُّ على كذب 

)عبداللـه( فـي نسـبة الروايـة إلـى زرارة ورفاعـة.

ألنّا نجيب عنه بما أفاده والدي العاّلمة- سلّمه الله-  بقوله:

<لـو صـّح مـا ذكرتـه يلـزم كـذب كّل راٍو روى مـا ينافـي األخبـار الصحيحـة الموافقـة 
للقـرآن، وهـم ال يقولـون بـه وال وجـَه لـه؛ ألّن القانـون إنمـا يقتضـي العمـل باألقوى من 

المتعارضيـن.

وتجويـُز مـا يحتمـل األضعف من االشـتباه مـن بعض الـرواة أو التقيّـة أو غيرهما مّما 

ال اطّـالع لنا به>)3(.

)1( في حاشية األصل: من تجويز الفتيا بالقياس والعمل به. )منه عفي عنه(.

)2( الروضة البهيّة: 39/6. 

)3( لم نعثر عليه.
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هذا عيُن كالمه شفاه اللُه من أمراضه وأسقامه.

]جواب المحّقق الداماد عن إشكال الشهيد الثاني على الشيخ[
قوله: <والعجب من الشيخ.. إلخ>)1(. 

قال المحّقق السيّد الداماد قّدس سرّه  في الراشحة السابعة من )الرواشح( مجيباً عن ذلك:

<وليـس ببعيـٍد أن يكون الشـيخ مشـترطاً فـي صّحة مـروّي الثقة غيـر)2( اإلمامّي أن ال 
يكـون هـو محتاجـاً إلـى روايتـه إيّاه في تقويـة وترويج معتقـده، كما اشـترطه غيره.

ومغـزى كالمـه تجويـز أن يكـون ابـن بَُكيْـر قد أسـند ذلـك إلـى زرارة نصـرًة لمذهبه؛ 

لشـبهٍة دخلـت عليـه، فزيّنـت له رأيـه ورّوجتْه عليه، فتأكّـد في ذلك ظّنـه إلى حيث قد 

ظـّن اسـتناده فيـه إلى زرارة عن أبي جعفر، فسـّوغ ذلك اإلسـناد لمجـرّد هذا الظن- 

وهـذا كثيـراً مـا يقـع لإلنسـان فيما يعتقده ويـراه ويحبّه ويهـواه، إذ حبّك للشـيء يعمي 

ويصـّم- ال تجويـز وقـوع ذلك منه على سـبيل االختـالق والوضع.

فإذن ال تصادم بين هذا التجويز وبين نقل ذلك اإلجماع>)3(.

هذه كلماته رُِفعت درجاته، فتأّمل فيه.

قوله: <قال إّن إسناده.. إلخ>)4(

فيـه: أّن الشـيخ لـم يحكم باإلسـناد بل جّوزه؛ ألنّـه قال: <وَمْن هـذه صورته فيجوز أن 

يكون أسـند ذلك الى زرارة نصـرًة لمذهبه>)5(.

]مناقشة كالم صاحب الوافي[
قول الفاضل القاسانّي: <وأنّه رواه نصرًة لمذهبه>.

)1( الروضة البهيّة: 39/6.

)2( في األصل: )الغير(، وما أثبتناه من المصدر.

)3( الرواشح السماويّة: 91.

)4( الروضة البهيّة: 39/6.

)5( تهذيب األحكام: 36/8.



ِزد2م2 خللشا ّقش خلاق ب َقاخدا خ ِِ مح اقنا

]فيه[: قد عرفَت أّن الشيخ  لم يحكم بأنّه رواه نصرًة لمذهبه.

قوله: <كيف يطعن هو.. إلخ>)1(.

فيـه: أنّـه ال يمكـن الطعـن علـى مـن قـال بالمتنافيين بـأّن قولـك الفالني باطـل؛ ألنّه 

منـاٍف لقولـك اآلخـر، ألّن مجـرّد التنافـي لـو كان مبطـالً لكانـا معـاً باطلين، وهـذا ظاهر 

البطالن.

نعم يمكن اإليراد عليه: بأّن أحد قوليك ال على التعيين ال على التعيين)2( باطل. 

والظاهر أّن توثيق الشـيخ رحمه الله )عبدالله( كان ألجل حسـن ظّنه بمن وثّقه قبل 

تفطّنـه بمـا ذكـره فـي الكتابيـن مـن األدلّة القادحـة بزعمـه، وبعدما تفطّن بـه عدل عنه 

وقـال بمقتضى األدلّة.

وليس أمثال هذا عن غير المعصوم بنادٍر وال قادٍح بجاللته.

وال يخفى أنّه ليس من آداب المناظرة االعتراض على مّدعٍ مدلٍِّل إاّل بإبداء ضعف دليله.

قوله: <وعّده الكّشّي من فقهاء أصحابنا.. إلخ>)3(. 

فيـه: أنّـه إنّمـا ينفع هذا ويصـّح التعويل عليه إذا لم يعارضه معارٌض مسـاٍو أو أقوى، 

وأّمـا مع وجوده- كما وجده الشـيخ رحمـه الله - فال.

فاتّضـح بمـا ذكرنـا ضعـف كالمه، سـواء كان كّل واحد مـن قوله: <وثّقه في فهرسـته> 

وقولـه: <وعـّده الكّشـّي.. إلخ> اعتراضاً على ِحـَدٍة، أو كان مجموعهمـا اعتراضاً واحداً.

ثـّم إّن فيـه سـهواً أو مسـامحًة؛ ألنّـه يظهـر مـن كالمـه أّن الكّشـيَّ عـّد )عبدالله( من 

فقهـاء األصحـاب، ومـا نقلنا عـن )رجال السـيّد( و)المختلـف( و)الخالصة( يـدّل على أنّه 

ناقل عـن العيّاشـّي، فتذكّر.

)1( الوافي: 23/ 1030.

)2( في حاشية األصل: < المكّرر ليس بمكّرر>. )منه ُعفي عنه(.

)3( الوافي: 23/ 1030.
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قوله: <ولو كان مطعوناً.. إلخ>)1(. 

فيـه: أنّـه أيُّ مفسـدٍة في ارتفـاع الوثوق باألخبـار التي كان )عبدالله( فـي طريقها إذا 

دّل الدليـل على عدم الوثـوق بروايته.

ولـو كان هـذا مفسـدة للـزم أن ال يكـون أحٌد من الـرواة مطعوناً وإن بلـغ ضعفه إلى 

الغايـة؛ للـزوم ارتفـاع الوثـوق عن أخباره، وهـو كما ترى.

نعـم، لـو ُعلـم أّن الشـيخ رحمـه الله اعتمد في موضـعٍ على روايـة )عبدالله( من غير 

معاضـدة روايٍة أو قرينة.

يرُد عليه: أّن هذا مناٍف لتضعيفك إيّاه، فبطالن أحد األمرين الزم.

قوله: <وأيضاً مضمون هذه الرواية.. إلخ>)2(. 

فيـه: أّن ليـس جـرح الشـيخ رحمـه اللـه باعتبار كـون مضمـون روايته مخالفـاً لألخبار 

والمذهـب المختـار، بـل باعتبـار اشـتماله على أمـوٍر زعم أنّهـا تدّل على عـدم ثقته، كما 

عرفَت سـابقاً.

قوله: <كذا كالم ابن بَُكيْر.. إلخ>)3(.

فيـه: أنّـه إن صـّح احتمـال حمـل كالم )عبداللـه( علـى التقيّـة فهـو مـن االحتمـاالت 

البعيـدة التـي ال يحصـل معهـا الوثـوق علـى نقلـه.

فـإن قلـت: وإن كان مثـل هـذا االحتمـال بعيـداً لكـن ال بـّد مـن المصيـر إليـه؛ ألنّـه 

معـارٌض بإجمـاع العصابـة علـى تصحيـح مـا يصـّح عنـه.

قلت: قولك )ال بّد من المصير إليه(.

)1( الوافي: 23/ 1030.

)2( الوافي: 23/ 1030.

)3( الوافي: 23/ 1031-1030.
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ففيـه: أنّـه ليـس كذلـك؛ لِما بيّّنا لك سـابقاً أّن الروايـة ال تدّل على عـدم كونه ثقًة في 

النقـل، فال تَعارض بينهـا وبين التوثيق.

]المراد من اإلجماع في كالم الشيخ[

وقولك: )معارض بإجماع الِعصابة(.

ففيـه: أنّـه ليـس مثل هـذا اإلجماع مـن اإلجماعات التـي يُعلم دخول قـول المعصوم 

عـن)1(  السـؤال  علـى  تَوقّـف  التـي  المسـائل  مـن  ليـس  )عبداللـه(  توثيـق  ألّن  فيهـا؛ 

.المعصوميـن^ حتّـى يكـون إجماعهـم كاشـفاً عـن قولهـم

ولـو سـلّمنا كونـه مـن تلك المسـائل ال يمكننـا الوثوق بتحّقـق اإلجماع الكاشـف عن 

قـول المعصـوم؛ لشـيوع االشـتباه فـي دعـوى اإلجماع فـي المسـائل التوقيفيّـة كما يظهر 

بالتتبّـع في الكتـب الفقهيّة واالسـتدالليّة.

هذا إن أُريد باإلجماع ظاهره.

وإن أريـد بـه الشـهرة، فهـي وإن كانـت حّجًة في علم معرفـة الرجـال؛ إلفادتها الظّن 

علـى تقديـر ثبوتهـا وكفايتـه فيـه، لكّنـه)2( منقول بخبـٍر واحد كما مـّر، وتعارضـه الرواية 

المنقولة.

مـع أّن مطلـق الشـهرة وإن ثبتـت ال تفيـد الظـّن، بـل إنّمـا تفيـد إذا لـم يكـن لهـا 

معـارٌض، وهـو فيمـا نحـن فيـه- لـو سـلّمناها- موجـوٌد؛ لمـا عرفَت مـن معارضـة الرواية 

المذكـورة إيّاهـا.

والله أعلم بحقائق الحال.

هذا آخر ما أردناه.

)1( كذا في األصل، واألولى: )التي تتوقّف على سؤال المعصومين(.

)2( أي اإلجماع.
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قـد وقـع الفـراغ عنـه)1( مـع تفرّق البال وتشـتّت األحـوال ليلـة الخميس، وهـو الرابع 

عشـر شـرعاً مـن ذي حّجـة الحـرام مـن شـهور السـنة التاسـعة مـن العشـر الثانـي مـن 

المائـة الثانيـة مـن األلـف الثاني مـن الهجـرة النبويّة علـى مهاجرها أفضٍل صـالة وتحيّة، 

بيـد مؤلّفـه الفقيـر الحقيـر الغريـق فـي بحـار التقصيـر، حامـداً للـه علـى فضائـل آالئه، 

وشـاكراً لـه على فواضـل نعمائه، مصلّياً على محّمٍد المصطفى سـيّد أنبيائـه وعلى األئّمة 

المعصوميـن مـن أبنائه.

والمرجـّو مّمـن عثـر على الخطأ فيه أن يتفّضـل علّي بتعليمه وإرشـاده ما دمت حيّاً، 

ويرجـو مـن اللـه تعالـى الثـواب العظيم بسـبب التعليـم، وال يعيـب علّي إن كنـت ميّتاً، 

فإنّـي معتـرف بالجهل وقلّة البضاعة، وجعلت هذه الرسـالة وسـيلة لالسـتفادة.

تّمـت بالخيـر والصـواب فـي عصر يـوم االثنين ثامن شـهر ربيـعٍ األّول من سـنة ثالٍث 

وعشـرين ومائـة بعد ألـٍف من الهجـرة النبويّة.

)1( كذا في األصل.
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الفهرست: شيخ الطائفة أبو جعفر محّمد بن الحسن الطوسّي )ت 460 هـ(، تحقيق: الشيخ جواد . 20

القيّومّي، مؤّسسة نشر الفقاهة، ط1 1417هـ.

)المحّدث . 21 تقي  محّمد  بن  حسين  الميرزا  الحاج  المجلسّي:  العاّلمة  ترجمة  في  القدسّي  الفيض 

النورّي( )ت 1320 هـ(، تحقيق: السيّد جعفر النبوّي، نشر المرصاد، قم المقّدسة، ط1، 1419هـ.

الكافي: ثقة اإلسالم أبو جعفر محّمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينّي )ت 329 هـ(، تحقيق: علّي . 22

أكبر غفاري، تصحيح: الشيخ محّمد اآلخوندّي، دار الكتب اإلسالميّة، طهران،  ط3، 1388 هـ.

الكواكب المنتثرة في القرن الثّاني بعد العشرة: للّشيخ محّمد محسن بن علّي المنزوّي )آغا بزرگ . 23

الطّهرانّي( )ت1389هـ(، الّناشر: دار إحياء التّراث العربّي– بيروت، ط1، 1430هـ.

اللّمعة الدمشقيّة: الشهيد األّول محّمد بن جمال الدين مّكي العاملّي )ت 726 هـ(، دار الفكر، . 24

قم، ط1، 1411هـ.

المطّهر . 25 بن  يوسف  بن  الحسن  منصور  أبو  الحلّّي  العاّلمة  الشريعة:  أحكام  في  الشيعة  مختلف 

)ت726 هـ(، تحقيق: مؤّسسة النشر اإلسالمّي، قم المقّدسة، ط1، 1412هـ.

مسالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلسالم: الشهيد الثاني زين الدين بن علّي العاملّي )ت 965 هـ(، . 26
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تحقيق ونشر: مؤّسسة المعارف اإلسالميّة، ط1، 1413هـ.

مشرق الشمسين وإكسير السعادتين: الشيخ بهاء الدين محّمد بن الحسن العاملّي )ت 1173 هـ(، . 27
تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، انتشارات البحوث اإلسالميّة، مشهد، ط1، 1414هـ.

معالم العلماء: الحافظ الشهير فخر األّمة محّمد بن علّي بن شهرآشوب المازندرانّي )ت 588 هـ(، . 28
تحقيق مؤّسسة آل البيت، ط1، 1431هـ. 

القّمّي . 29 بابويه  بن  الحسين  بن  علّي  بن  أبو جعفر محّمد  الصدوق  األقدم  الجليل  الشيخ  المقنع: 
ط1،  المقّدسة،  قم  الهادي×،  اإلمام  لمؤّسسة  التابعة  التحقيق  لجنة  تحقيق:  هـ(،  )ت381 

1415هـ.

بن . 30 الحسين  بن  بن علّي  أبو جعفر محّمد  الصدوق  األقدم  الجليل  الشيخ  الفقيه:  من ال يحضره 
بابويه القّمي )ت 381 هـ(، تحقيق: علّي أكبر غفاري، جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة، قم 

المقّدسة، ط2.

وطباعة . 31 تحقيق:  األسترآبادّي،  علّي  بن  محّمد  الميرزا  الرجال:  أحوال  تحقيق  في  المقال  منهج 
مؤّسسة آل البيت×، قم المقّدسة، ط1، 1422هـ. 

موسوعة طبقات الفقهاء: للجنة العلميّة في مؤّسسة اإلمام الّصادق×، إشراف: الّشيخ جعفر . 32
السبحانّي، الناشر: دار األضواء- بيروت، 1420هـ.

العبّاس أحمد بن محّمد بن . 33 أبو  الدين  العاّلمة جمال  النافع:  المختصر  البارع في شرح  المهّذب 
فهد الحلّّي)ت 841 هـ(، تحقيق: الشيخ مجتبى العراقّي، مؤّسسة النشر اإلسالمّي، قم المقّدسة، 

1407هـ.

34 . ،نقد الرجال: السيّد مصطفى بن الحسين الحسينّي التفرشّي، تحقيق: وطباعة مؤّسسة آل البيت
ط1، 1418هـ.

الطوسّي . 35 علّي  بن  الحسن  بن  محّمد  أبو جعفر  الطائفة  شيخ  والفتاوى:  الفقه  مجرّد  في  النهاية 
)ت460 هـ(، دار الكتاب العربّي، بيروت، ط1، 1390هـ.

الدين . 36 تحقيق: ضياء  الكاشانّي)ت 1021 هـ(،  بالفيض  المشتهر  المحّدث محّمد محسن  الوافي: 
ط1،  أصفهان،  العاّمة،   علي المؤمنين  أمير  اإلمام  مكتبة  منشورات  األصفهانّي،  الحسينّي 

1409هـ.

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الفقيه المحّدث الشيخ محّمد بن الحسن الحّر العاملّي . 37
)ت 1104 هـ(، تحقيق: وطباعة مؤّسسة آل البيت، ط2، 1414هـ.

المجاّلت
اي حوزة . 38 رايانه  إجازات خاندان روضاتيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر جهارم، مركز تحقيقات 

أصفهان، ط1 1386 هـ ش.
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شرح زبدة البيان، ميراث حوزة أصفهان، دفتر هشتم، انتشارات مركز تحقيقات رايانه اي حوزة . 39
أصفهان، ط1، 1390 هـ ش.

فقه القرآن في التراث الشيعّي، الشيخ محّمد علّي الحائرّي الخرّم آبادّي، نشرة تراثنا، مؤّسسة آل . 40
البيت^ إلحياء التّراث، قم، 1410هـ.
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