
                     :









 
٤٥٨٦-٢٥٢١

٢٠١٧٢٢٤٥
 



٠٠٩٦٤٧٨١٣٠٠٤٣٦٣
Khhrciq

Kh@hrciq
٢٣٣ 

العتبة العباسّية املقّدسة. املكتبة ودار املخطوطات. مركز إحياء الرتاث. 

    الخزانة : مجلّة علمّية نصف سنويّة تعنى بالرتاث املخطوط والوثائق / تصدر عن مركز إحياء الرتاث التابع لدار 

مخطوطات العتبة العباسّية املقّدسة.ــ كربالء، العراق : العتبة العباسّية املقّدسة، املكتبة ودار املخطوطات، مركز إحياء 

الرتاث، 1438 هـ . = 2017 -

    مجلد : إيضاحيات ؛ 24 سم

    نصف سنويّة.- العدد الحادي عرش والثا» عرش، السنة السادسة (آب 2022)-

    ردمد :  4586 - 2521

    تتضّمن مالحق.

    تتضّمن إرجاعات ببليوجرافّية.

    النّص باللغة العربّية ومستخلصات باللغة العربّية واإلنجليزيّة.

    1. املخطوطات العربّية--دوريات. ألف. العنوان.

LCC: Z115.1 .A8364 2022 NO. 11-12

DDC : 011.31

مركز الفهرسة ونظم املعلومات التابع ملكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسّية املقّدسة



اإلشراف العام
سماحة السيّد أحمد الصافيّ

رئيس التحرير
السيّد ليث الموسويّ

المشرف على قسم الشؤون الفكريّة والثقافيّة

مدير التحرير
محمّد محمّد حسن الوكيل

سكرتير التحرير
م. م. حسين هليب الشيبانيّ

هيأة التحرير
أ. د. ضرغام كريم الموسويّ

حسن عريبي الخالديّ
أ. م. د. محمّد عزيز الوحيد

م.م. علي حبيب العيدانيّ

علي عداي ناهي الحسناويّ

تدقيق اللغة العربية
م. م. رضي فاهم الكنديّ

اإلخراج الفنيّ
علي حسين علوان التميميّ





الهيأة االستشارية
األستاذ المّتمرس الدكتور صاحب ابو جناح )العراق(

كلية اآلداب/ اجلامعة املستنصرية

األستاذ المّتمرس الدكتور طارق عبد عون الجنابي )العراق(
كلية الرتبية/ اجلامعة املستنصرية

األستاذ المّتمرس الدكتور محيي هالل السرحان )العراق(
كلية احلقوق/ جامعة النهرين

األستاذ المّتمرس نبيلة عبد المنعم )العراق(
مركز إحياء الرتاث العلمي العربي / جامعة بغداد

األستاذ الدكتور أحمد شوقي بنبين )المغرب(
مدير اخلزانة احلسنية بالقصر امللكي بالرباط

األستاذ الدكتور سعيد عبد الحميد )مصر(
وزارة اآلثار املصرية

األستاذ الدكتور صالح مهدي عباس )العراق(
مركز إحياء الرتاث العلمي العربي / جامعة بغداد

األستاذ الدكتور فاضل مهدي بيّات )تركيا(
مركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية



األستاذ الدكتور منذر علي المنذري )العراق(
كلية اآلداب/ جامعة بغداد

األستاذ الدكتور وليد محمّد السراقبي )سوريا(
كلية اآلداب/ جامعة محاة

األستاذ الدكتور وليد محمود خالص )األردن(
جممع اللغة العربية /عمّان

األستاذ المساعد الدكتور عباس هاني الچرّاخ )العراق(
مديرية الرتبية/ حمافظة بابل

األستاذ المساعد الدكتور علي فرج العامري )إيطاليا(
كلية العلوم االجتماعية/ جامعة ميالنو بيكوكا

مكتبة األمربوزيانا/ ميالنو

األستاذ عبد الخالق الجنبي )السعوديّة(
عضو اجلمعية السعودية للتاريخ واآلثار

عضو مجعية التاريخ واآلثار لدول جملس التعاون اخلليّجي



شروط النشر
ئق، والنصوص 	  طوطـات والو�ث ملخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العملية والدراسـات املتعل ـلّ تنـرث املب

قـة، واملتابعات النقدّيـة املوضوعّية هلا.
ّ
املق

فـادة من املصـادر والإحالة 	  ي الإ
خ

ائطـه � قتضيـات البحـث العـميّ و�ث م الباحـث �ب خ يلـرة

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

ي املناقشـة والنقـد، وأل
خ

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي ب
ة

ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
املق

 إىل أيـة وسـيلة نـرث أخـرى، 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعـى الباحـث تقـد�ي تهّعـد مسـتقل بذلـك.

ي 	 
خ

� و)12(   ، خ املـ�ة ي 
خ

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  عـى  اهلامـش، 

 عـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص املق

ّ
ُيقـد

.
ً

ًمـا متسلسـا ق�ي  الصفحـات �ة
ةّ
� مـدمج )CD(، عـى أن �ةُ

ي صفحـة 	 
خ

� 
ّ

يـة، لك خ نلكري للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص عـى صفحـة واحـدة.
ّ

يـد امللخ خ ّ عنـوان البحـث، وأن ل �ي ة ويـمخ مسـتقلّ

ثبـات امس املصـدر، وامس 	  إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
خ

صـول العمليـة املتعارفـة �
أُ
اىع ال �ةُ

ـة بشـل 
ةّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون اهلوامـش مر�
ة
ـزء، ور�  الب

ة
ـف، ور�

ّ
املؤل

 صفحـة.
ّ

ي لك
خ

مسـتقل �

ـة املصـادر بشـل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن امس املصدر أو 	 
أ
ّود البحـث بقا� خ �ي

ي حال وجوده، 
خ

�ب � ق أو امُلراجع أو املـرة
ّ
ـف، ويليـه امس املق

ِّ
، فـامس املؤل ً

املرجـع أول

ي 
خ

اىع � ، و�يُ خ النـرث ر�ي  �ة
ً
ا ـرث فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرث

ي حالة وجود 
خ

ـات، و� ي املب
خ

امسء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�أ
أ
تيـب ال إعدادهـا الرة

بية. ـة املصـادر العر
أ
ـا منفصـلة عن قا� ـة �ب

أ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ول 	  ـا للنرث مج السـتال العـمي ولتقـو�ي �ّي لبيان صاحي�ة �خ ضـع البحـوث لـرب خ �ة

تية:
آ
قبـل، عى وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرث أم مل ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إىل أحصا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	 
ّ

 املـادة املرسـلة للنـرث خـال مـد
ّ

ـق بتسـم
ّ
ـغ الباحـث أو املق

َّ
ُيبل

.
ّ

خ التسـم ر�ي مـن �ة

هـا وموعـده 	  وافقـة هيـأة التحـر�ي عـى نرث ـغ أحصـاب البحـوث املقبـولة للنـرث �ب
َّ
ُيبل

ـران. ة أقصاهـا �ث
ّ

ـع خـال مـد
ّ
املتوق

ها 	  ـا قبل نرث ى املقّومـون وجـوب إجراء تعديـات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الـ�ة

.  للنرث
ً
ائيا دة، ليعملوا عـى إعادة إعدادهـا �خ ّ

ـا مـع املاحظـات املـد عـاد إىل أحصا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	  ا من دون �خ غ أحصا�ب
ّ
البحوث املرفوضة يبل

ثه، مـع ثاثة 	  رث فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو حمق  �ب

ّ
نـح لك �ي

مسـتات مـن املادة املنشـورة، وماكفـأة مالية.

: ي أولوّية النرث
خ

ة � لّ اىعي املب �ة

 رئيس التحر�ي للبحث.- 1
ّ

خ تسم ر�ي �ة

ي ي�ة تعديلها.- 2
خ تقد�ي البحوث ال�ة ر�ي �ة

ا أمكن ذلك.-  
ّ

تنّوع مادة البحوث لك

 	. ة لّ ورة عن رأي املب ل�خ ا، ول تعربّ �ب البحوث والدراسات املنشورة تعربّ عن آراء أحصا�ب

اكنة الباحث.	  ب البحوث عى وفق أسس فنية ل عاقة هلا �ب
َّ
ت �ةُ

ته العملّية، 	   عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي املب

خ
ق أو الباحث الذي مل يسـبق ل النرث �

ّ
سـل املق �ي

: ي
و�خ لكرة لة الإ يد املب غراض التعريف والتوثيق، عى �ب

أ
؛ ل ي

و�خ لكرة يده الإ  وعنوانه، و�ب
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 	. ي إجراء بعض التعديات الازمة عى البحوث املقبولة للنرث
خ

هليأة التحر�ي الق �

ا 	  عـادة طباع�ة إ ل �ب
ّ
ة وتتكف ـلَّ ي املب

خ
ة املنشـورة � خ تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث املتمريِّ

.
ّ

بشـل مستقل



والت حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد هلل ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف ال

ين، وبعد: محّمـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكرّي والثقافـّي، حّتى غدت 
أ
سـامّية دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصّنفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـَع علـٍم تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـّي الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، ّممـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س هللا أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 لُينشـر 
ّ

ف العيش، ما ُوجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحّملـوا فـي سـبيله الَمش

وُينتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي ل يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضّية 
ُ
ومـا ف

مـا هـو ِعبـرة ِلــمن اعتبر، فكم مـن مكتباٍت 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـٍة كانـت أو بشـر

ّ
سـباٍب عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصّنفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علوًمـا جّمـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكّنهـا – ويالا

يـد مـن العطـاء العلمـّي الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـارّي بالمز

 الذوات 
ّ

فـاِوه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان ل ُبـد

يقـٍة كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأّي طر
ُ
- مؤّسسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـّي المؤلـم ُيحّتـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـّي النفيـس وَصونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

َعتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المخّتصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلمّيـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـٍم مـاّديٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثّيـة

ً
مالكـه، ول يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخّيـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فُتنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولت حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، ِعبـر التنسـيق مـع بعـض المؤّسسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطّيـة بشـكٍل علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآلّيـات ِحفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - ل سـامح هللا-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقمّيـة لا

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

وهللا من وراء القصد.

 وآخًرا ...
ً

والحمد هلل أّول

 



المحتويات
الباب األول: دراسات تراثية

17
ـــام  ـــن اإلس ـــة أم ـــّي برواي ـــر القم تفس

الطـــريّس يف )مجمـــع البيـــان( 

محّمد باقر ملكيان
باحث ومحّقق ترايّث

إيران

67
ــريّب،  ــراث الع ــوط يف ال ــق املخط توثي
قــراءة يف وســائل القدمــاء واملعارصيــن

عبد العزيز إبراهيم
باحث ترايّث

العراق

95

ــاب )مختلــف األقــوال يف  دراســة يف كت
بيــان أحــوال الرجــال(

ــام  ــن أع ــّي )م ــد القائن ــيخ محّم للش
القــرن الثالــث عــر الهجــرّي(

الشيخ محّمد جعفر اإلسامّي
باحث ترايّث

إيران

147

يف  األنــام  )نزهــة  كتــاب  يف  دراســة 
الخطِّيَّــة  ونُســخه  ــام(  الشَّ محاســن 
ومــن ضمنهــا نُســخة بخــطِّ مصنِّفــه أيَب 
َمشــِقيِّ  بَكــر بــن َعبــِد اللــه البَــدِريِّ الدِّ

1488م(  -  1443  / 894ه   -  847(

د النَّهار ر محمَّ أ.د عمَّ
قسم التَّاريخ – جامعة دمشق

سوريا

217

ــب(  ــان أيب طال ــاب )إمي ــة كت مخطوط
ومخطوطــة )ديــوان أيب طالــب( لعــّي 
بــن حمــزة البــرّي، دراســة يف تحقيــق 

النســبة وبيــان الفــروق

أ.د. عّي محسن بادي
جامعة سومر/كلية الربية األساسيّة

العراق

285
للســـيّد محســـن  األصـــويّل  املنهـــج 
األعرجـــّي يف كتابـــه )املحصـــول يف 

ــول( ــم األصـ علـ

الدكتور هادي محّمد حسن جر
كليّة الفقه - جامعة الكوفة

العراق

الباب الثاني: نصوص محّققة

337

رسالة َصفيَحُة األَْسطُراْلب  
ــن  ــن الُحس ــد ب ــيخ محّم ــف: الش تألي
 العامــّي املعــروف بالشــيخ البهــايّئ

1030ه( )ت 

تحقيق: الشيخ فاضل حبيب الحّي
الحوزة العلميّة - النجف األرشف

العراق



399

رســالة يف تقديــم الشــياع الظنــّي عــى 
اليــد

تأليــف: الشــيخ عــّز الديــن حســن بــن 
عبــد الصمــد الحــاريّث الهمــدايّن العامّي 

)والــد الشــيخ البهــايّئ( )ت984ه(

تحقيق: الشيخ ليث حسن الكربايّئ
مركـــز الشـــيخ الطـــويّس للدراســـات 
ــة ــيّة املقّدسـ ــة العباسـ ــق / العتبـ والتحقيـ

العراق 

455
َوفَيَاُت األَْعام

تأليـف: السـيّد عـّي ابن السـيّد حسـن  
الصـدر الكاظمـّي )ت1380ه(

تحقيق: السيّد جعفر الحسينّي األشكورّي
مفهرس وباحث ترايّث

إيران

الباب الثالث: نقد النتاج التراثي

511
تفسـُر ابـن حّجـام املطبوع، دراسـٌة يف 

النسـبة  تَصحيِح 

إبراهيم السيّد صالح الريفّي
الحوزة العلميّة - النجف األرشف

العراق

543

ــاب )رســالة  ــق كت ــة لتحقي ــة نقديّ رؤي
وآداب  الطــّب  إىل  الحاجــة  بيــان  يف 

األطبّــاء ووصاياهــم، للشــرازّي(
تحقيق د. محّمد فؤاد الذاكرّي

الدكتور رشيف عي األنصارّي
ــة  كبــر باحثــن يف مركــز مخطوطــات مكتب

اإلســكندرية
مر

الباب الرابع: فهارس المخطوطات وكّشافات المطبوعات

575
خزانة آل اللوميّي

القسم الثاين

الشيخ محّمد عّي الحرز 
باحث ترايّث

السعوديّة

الباب الخامس: أخبار التراث

هيأة التحريرمن أخبار الراث665

الباب االول

دراسة تراثية



15 

الباب االول

دراسة تراثية



95 ا لمإ ايكل إياال إ رك
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ملّخص

تبحـث هـذه المقالـة عن كتـاٍب رجاليٍّ لم يتزيّـن بحلّة الطبع باسـم )مختلف األقوال 

ف من  فـي بيـان أحـوال الرجـال( للشـيخ محّمـد بـن محّمـد باقـر القائنـّي، ويُعـّد المؤلِـّ

فقهاء القرن الثالث عشـر الهجرّي في أصفهان، ومن تامذة حّجة اإلسـام السـيّد الشـفتّي 

المتوفّى سـنة )60)1ه(، والحاّجّي الكلباسـي صاحب اإلشـارات المتوفّى سنة ))6)1ه(، 

وقـد قمنـا بكتابـة البحـث عنـه؛ الشـتماله علـى خصائـَص وميـزاٍت بماحظتهـا تظهـر لنا 

أهّميّـة الكتاب. 

وقـد أوردنـا مباحـث المقالـة فـي تمهيـٍد ومطلبيـن؛ المطلـب األّول: حيـاة المؤلّـف 

وآثـاره، المطلـب الثانـي: كتابـه )مختلـف األقـوال فـي بيـان الرجـال(؛ والعناويـن التـي 

تُبحـث فـي المطلـب الثانـي هـي: نَُسـخ الكتـاب، وحواشـيه، ومحتـواه، وخصائصـه.
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Abstract 

This article examines one the books that has yet to see the light of 
publication in the field of Biographical Evaluation named )Mukhtalaf 
Al-Aqwal Fi Bayan Ahwal Al-Rijal(. The author of the book  
- Al-Sheikh Muhammad Al-Qa’ini – is considered to be one of the 
highest ranked scholars in Esfahan in the thirteenth century A.H. His 
students include Hujat Al-Islam Al-Sayed Al-Shifti )passed away 1260 
A.H( and Al-Haji Al-Kalbasi, the author of Al-Isharat )passed away 
1262 A.H(. 

We have chosen this book to be studied because of its characteristics 
and features which highlight its importance. This article consists of a 
preface and two subjects: the first about the author, his life, and work; 
and the second about the book )Mukhtalaf Al-Aqwal Fi Bayan Ahwal 
Al-Rijal(, which takes a look on the book’s copies, notes, topics, and 
characteristics.
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تمهيد

إّن مـن أهـّم العلـوم التـي يتوقّـف عليها اسـتنباط المسـائل الفقهيّة هو علـم الرجال 

الـذي تُعلـم بـه أحـوال رواة األحاديث، فيُعمـل برواية من تُعلـم وثاقته، كمـا تُترك رواية 

مـن يُعلم ضعفـه إن لم يُجبَـر ضعفها.

وتُقّسـم الـرواة باعتبـار العلـم بوثاقتهم إلـى: معلوم الوثاقـة؛ نحو: أبـي ذّر الغفارّي، 

ومالـك األشـتر، وعّمـار بـن ياسـر، وزرارة، وعبد اللـه بن سـنان، ومحّمد بن مسـلم، و... 

عـف؛ نحـو: محّمـد بن أبي زينب أبـي الخطّاب، ومغيرة بن سـعيد الكوفّي،  ومعلـوم الضَّ

و...، وَمـن اختلفـت كلمـاُت أصحـاب الرجـال فيهـم؛ نحـو: محّمـد بـن سـنان، وداود بن 

كثيـر الرقـّي، وسـهل بن زياد اآلدمـّي، ومحّمد بـن خالد البرقـّي، و...

وهـذا القسـم األخيـر من مشـاكل علم الرجـال؛ فإنّها توجد كلمـات مختلفة متعارضة 

- ولـو بحسـب الظاهـر - فـي حّقهـم، وعلـى الباحـث أن يبذل جهـده فيها، ويقـارن بين 

الكلمـات، ويجمـع القرائن المختلفـة لتقديم الجـرح، أو التعديل. 

وتظهـر أيًضـا فـي البحـث عـن هؤالء الرجـال قّوة اسـتدالل الباحـث الرجالـّي وجودة 

فكـره؛ ألنـه مجال للتتبّـع والتحقيـق، واالسـتدالل والتحليل.

وقـد قـام الشـيخ محّمـد بن محّمد باقر القائنـّي بالتأليف في بيان أحوال هذا القسـم 

مـن الرجـال، وألّـف كتـاب )مختلـف األقـوال فـي بيان أحـوال الرجـال(، وبحـث فيه عن 

رجـال اختلفت كلمات األصحـاب فيهم.

ويُعـّد الشـيخ محّمـد القائنـي مـن علمـاء القـرن الثالـث عشـر الهجرّي، ومـن تامذة 

حّجـة اإلسـام السـيّد محّمـد باقـر الشـفتّي المتوفّـى سـنة )60)1ه(، والعّامـة الشـيخ 

محّمـد إبراهيـم الكلباسـّي صاحـب )اإلشـارات( المعروف بحاجي كلباسـي المتوفّى سـنة 

))6)1ه( فـي أصفهـان.
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وقد كان ألسـتاذه السـيّد الشـفتّي اهتماٌم بالٌغ بالتحقيق في الرجال، وكان يرى موقًعا 

ممتـازًا لعلـم الرجـال فـي االسـتنباط الفقهّي، كمـا ينقل عن بعـٍض أنّه توقّـف في تقديم 

إجـازة االجتهـاد لبعض األسـاطين اعتـذاًرا لعدم اجتهاده، وتبّحره فـي علم الرجال.

واتّبـع الشـيخ القائنـّي مسـلك أسـتاذه، وقـد جعـل شـطراً مـن عمـره الشـريف فـي 

التحقيـق فـي هـذا العلـم، والتدقيـق فـي مشـاكله، والسـعي فـي حلّهـا، وألّـف كتـاب 

)الفوائـد الرجاليّـة(، وكتـاب )مختلـف األقوال فـي بيان أحـوال الرجال(، وقـد طبع األّول 

فـي ميراث حديث شـيعة، ولكـن )مختلف األقوال( لم يزل مخطوطًـا مغموًرا، ولم يتزيّن 

بحلّـة الطبـع بعد.

ومـن خصائـص جهوده فـي كتاب )مختلف األقوال( اسـتخراج أقوال الفقهـاء الرجاليّة 

مـن كتبهـم الفقهيّة، وتحصيل الشـهرة في مسـائل علـم الرجال، واسـتخراج وإيراد قواعد 

عاّمـة مفيـدة فـي علم الرجال، وغيـر ذلك مّما سـيقف عليها المطالع لهـذا الكتاب.

ومّمـا يـدّل علـى أهّميّـة الكتـاب حاشـية الفقيـه الفاضـل الميرزا السـيّد عبـد الجواد 

الخراسانّي.

ولهذه األهّميّة قمنا بكتابة بحث عن هذا األثر القيّم المغمور، وأوردنا المباحث في 

مطلبين؛ المطلب األّول: في حياة المؤلّف، والمطلب الثاني: في كتاب )مختلف األقوال(.
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المطلب األّول
حياة المؤّلف وآثاره

هـو محّمـد بـن محّمد باقر بن محّمـد البيهودّي القائنّي الخراسـانّي، ويوجد التصريح 

بهـذا االسـم في نهاية بعض الرسـائل التي قـد كُتبت بيده)1(.

و)بيهـود( قريـٌة من قرى قُِهسـتان على بعد ثاثة عشـر ميًا من )قائـن())(، وقد خرج 

مـن هـذه القريـة عّدة مـن األعام والفقهاء؛ نحو: الشـيخ حسـن البيهودّي المتوفّى سـنة 

)1338ه()3(، والشـيخ ماّ محّمد مهـدي القائنّي البيهودّي)4(.

والظاهـر أنّـه ُولـد في قرية )بيهـود(، ولكن لم يوجد لدينا خبر عن سـنة والدته، وقد 

نشـأ بهـا، ثـّم هاجر إلـى مدينة )أصفهان(، وكانـت حوزة أصفهان في القرن الثالث عشـر 

الهجـرّي مركـزًا علميًّـا للفقهـاء واألعام، وقد حضـر منهم على أعام أصفهـان؛ نحو: حّجة 

اإلسـام السـيّد الشـفتّي المتوفّى سـنة )60)1ه(، والحاجي الكلباسـي صاحب اإلشـارات 

المتوفّى سنة ))6)1ه(.

قـال يحيـى بـن محّمـد علـّي النائينـّي فـي وصفـه: <لذلـك بالـغ فـي تحصيـل العلـم 

مبالغـًة كثيـرة، ولـم يشـتغل لتحصيل الدنيا مّدًة يسـيرًة، من أفاضل زماننـا العالم الكامل 

الـذي هـو قائـم باالسـتقال في تصنيف األصـول والفقه والرجـال، نحرير الزمـان، ووحيد 
الـدوران، َسـميُّ حبيـب الملك المّنـان )دام ظلّـه العالي(>))(

)1( ينظر رسالة في محّمد بن سنان للسيّد الشفتّي )المخطوط(: )).

))( ينظر طبقات أعام الشيعة )نقباء البشر في القرن الرابع عشر(: الطهرانّي: 13/ )36.

)3( ينظر ترجمته في طبقات أعام الشيعة )نقباء البشر في القرن الرابع عشر(: 13/ )36.

)4( ينظر ترجمته في طبقات أعام الشيعة )نقباء البشر في القرن الرابع عشر(: 17/ 0)4.

))( مختلف األقوال )مخطوط(: القائنّي: 6.
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وقال العّامة الطهراني: <فاضٌل عارٌف بالرجال>)1(.

أساتذته

حّجة اإلسام السّيد محّمد باقر الشفتّي .11

ويعبّر عنه المؤلُِّف في )مختلف األقوال( في كثير من الموارد بـ)السيّد األستاذ(،

ولحّجة اإلسـام السـيّد الشـفتّي جهوٌد كبيرٌة فـي علم الرجال، وكتابـه )مطالع األنوار( 

- وهـو في مـاّدة الفقه - مشـحوٌن بالمطالب الرجاليّة.

والظاهـر أّن لهـذا االهتمـام البالـغ بعلـم الرجـال عند السـيّد الشـفتّي تأثيـرًا قويًّا في 

تامذتـه؛ فاهتـّم تامذتـه بالتأليـف والتصنيـف فـي علـم الرجـال، واعتنى أيًضـا بعضهم 

بالنقـل عنـه وإيـراد مطالبـه الرجاليّـة في كتبهـم؛ ومنهم: 

السيّد أسد الله األصفهانّي ابن حّجة اإلسام الشفتّي، وله كتاب في الرجال))(. . 1

العّامة الشـيخ محّمد تقّي بن حسـينعلي الهروّي الحائرّي المعروف بالفاضل الهروّي . )

)17)1-99)1ه(، ولـه كتـاب )نهايـة اآلمال في كيفيّة الرجـوع إلى علم الرجال(، وقد 

لّخص الرسـائل الرجاليّة ألسـتاذه السـيّد الشـفتّي، وأورد الملّخص في ذيل عناوينه في 

)نهايـة اآلمـال(؛ نحـو مـا أورده فـي البحـث الثالـث، وقد قـال: <البحـث الثالث: في 

 الثالـث منهـم - وهـو سـهل بـن زيـاد - فقـد اختلفوا فـي توثيقـه وتضعيفـه، ووثاقته 

ال يخلـو عـن قّوٍة ...ولكّن السـيّد األجّل األسـتاذ لّما كتب فيه رسـالًة أحببـُت أن أنقلَها 
علـى وجـه االختصار، فأقول: قـال - أعلى الله مقامه - مـا ملّخصه...>)3(

وقـال أيًضـا فـي موضـع آخر: <تذييـل: لّما كان في رسـائل السـيّد اإلسـناد - أعلى الله 

درجتـه - رسـالة فـي بيـان أحـوال ابـن أبـي جيـد، وكانـت ناقصـًة قليلًة، وأخـرى في 

أحمـد بـن محّمـد بن يحيى العطّـار، وكانت في غاية القلّة، رأيـت أن أجعَل تلخيصها 

)1( مصّفى المقال في مصّنفي علم الرجال: الطهرانّي: 447.

))( ينظر الذريعة: الطهرانّي: 10/ )9.

)3( نهاية اآلمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال )المخطوط(: الحائرّي: 96.
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ذيًا لهذه الرسـالة، فأقـول: ...>)1(

الميـرزا محّمـد بـن محّمد هادي النائينـّي المتوفّى سـنة ))130ه(، وله كتاب )رجال . 3

النائينّي())(، وأورد فيه ملّخص الرسـائل الرجاليّة ألسـتاذه السـيّد الشفتّي)3(.

الشـيخ محّمـد بـن محّمـد باقـر القائنـّي، وقـد أورد مطالب أسـتاذه السـيّد الشـفتّي . 4

الرجاليّـة فـي أكثـر أبـواب )مختلـف األقوال(.

وقـد اعتنـى أيًضـا علمـاء آخرون غيـر تامذته بتلخيص رسـائله الرجاليّة؛ نحو: الشـيخ 

محّمـد باقـر بن محّمد جعفر البهارّي المتوفّى سـنة )1333ه(، وقد لّخص رسـائل السـيّد 

الشـفتّي في الرجال وسّماه بـ)الرسـائل الرجاليّة()4(.

ومّمـا ذكرنـا يظهـر تأثير حّجة اإلسـام السـيّد الشـفتّي البالغ فـي الفكـر الرجالّي عنَد 

تامذته، ومن تأّخر عنهم، ومنهم شـيخنا القائنّي الذي تتلمذ عليه مّدًة طويلًة، وسـيأتي 

تفصيـل الـكام عنه مفّصًا فـي المطلب الثاني.

وقد كتب الشيخ محّمد القائنّي بعض آثار أستاذه السيّد الشفتّي، وهي: 

)مطالـع األنـوار(؛ وقـد كتبـه في سـنة )47)1ه(، وتوجد نسـخته الخطّيّـة في مكتبة . 1

سبهسـاالر فـي طهران برقـم )78))(، فـي 01) صفحة))(.

مجموعة من رسـائل السـيّد الشـفتّي؛ وهي: رسـالة في محّمد بن سـنان، ورسـالة في . )

معاويـة بن شـريح، ومعاوية بن ميسـرة، ورسـالة في محّمد بن أحمـد عن العمركّي، 

ورسـالة فـي محّمـد بن خالد البرقّي، رسـالة في حّماد بن عيسـى الجهنّي.

)1( نهاية اآلمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال )المخطوط(: 136، وينظر أيًضا نحوه في إبراهيم 

بن هاشم في المصدر نفسه: 8)1 ، ومعاوية بن ميسرة في المصدر نفسه: 1)1.

))( ينظر الذريعة: 10/ 148، 4)1.

)3( ينظر فنخا: درايتي: 16/ 93). 

)4( ينظر: مصّفى المقال في مصّنفي علم الرجال: 87، فنخا 9)430-4.

))( ينظر فنخا: 9)/ 918.
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وهي توجد في مكتبة مجلس الشورى اإلسامّي برقم )7))9(. 

نموذج من خّطه المبارك في نهاية رسالة في محّمد بن سنان

الشـيخ محّمد إبراهيم بن محّمد حسـن الكلباسـّي األصفهانّي المعروف بالحاّجّي .31

الكلباسّي المتوّفى سنة )1262ه)

يعبِّـر المترَجـم لـه عـن الحاّجـّي الكلباسـّي بـ)المحّقـق األسـتاذ( في كتابـه )مختلف 

األقـوال فـي بيان أحـوال الرجـال()1(.

تالمذته:

يظهـر مـن كلمات الشـيخ محّمد حسـين اآليتـّي البيرجنـدّي المتوفّى سـنة )))13ه( 

فـي )بهارسـتان( أّن للمترجـم لـه تامـذة قد حضـروا على درسـه، وأجازهـم المترَجم له، 

 وقـد قـال: <يوجـد فـي نسـخة )الفوائـد الرجاليّـة( بعـض إجازاتـه لتامذتـه الحاضريـن 

على درسه>))(.

ولألسف ال يوَجُد لدينا خبر عن أسمائهم وأوصافهم.

)1( ينظر مختلف األقوال )المخطوط(: باب 6)/ 40.

))( بهارستان: اآليتي: 67). 
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آثاره العلمّية:

يظهـر مـن عبـارة يحيـى بـن محّمـد علـّي النائينـّي فـي وصـف المترَجـم لـه أّن لـه 

تأليفـات فـي علـوم الفقـه واألصـول والرجـال؛ حيـث قـال: <... ولقـد صّنـف فـي كلٍّ من 

العلـوم المذكـورة زبـرًا ورسـائل، جامًعـا فيهـا كثيرًا من المسـائل التي هي مطـارح ألفهام 
الناظريـن ومـزال ألقـدام كثيـٍر مـن المتقّدميـن والمعاصريـن>)1(

ولكن لم يوجد لدينا إاّل كتابان في علم الرجال، وهما:

)الفوائد الرجالّية).11

وهـو نظير )الفوائـد الرجاليّة( للعّامة الوحيد البهبهانّي، وقـد ذكره العّامة الطهرانّي 

فـي )الذريعـة( بقولـه: <الفوائد الرجاليّـة المنضّمة مع مختلف الرجال فـي مجلّد كاهما 

للشـيخ محّمـد بـن محّمـد باقر القائنـّي، وهو نظيـر الفوائد الرجاليّـة للوحيـد البهبهانّي. 

ذكره الشـيخ محّمد حسـين في بهارسـتان>))(.

وقـال فـي بهارسـتان: <شـيخ محّمـد قائنـّي مصّنف كتـاب )مختلـف الرجال( ورسـالة 

)الفوائـد الرجاليّـة(، وقـد رأيتهمـا في المشـهد المقّدس الرضـوّي في مجلّـٍد واحٍد، وهما 

فـي غايـة الدقّـة، ويوجد في النسـخة بعـض إجازاته لتامذتـه الحاضرين على درسـه>)3(.

ويحتـوي علـى فوائـد مهّمة اسـتقصاها المؤلّـف من تتبُّعـه لكتب األخبار وقـد دّونها 

في هـذه الوجيزة.

وقـد ذكـر المؤلّـف أنّـه رتَّبـه علـى مقّدمـٍة، وفصـوٍل، وخاتمـٍة، ولكّنهـا فـي الواقـع 

تشـتمل علـى إحـدى وخمسـين فائـدة وتتـراوح موضوعات كّل واحـدٍة من هـذه الفوائد 

بيـن توضيـح بعـض األسـناد، والكشـف عّمـا يتخلّلها مـن إشـكاالت، والتمييز بيـن الرواة 

المشـتركة، وتنتهـي بخاتمة.

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: 6.

))( الذريعة: 16/ 339.

)3( بهارستان: 67). 
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تتضّمـن هـذه الخاتمـة عموًمـا ثاثين مـورًدا من األخطـاء الواقعة في األسـناد الواردة 

فـي كتب األخبـار أو في كتـب الرجال .

وبيّـن المؤلّـف في رسـالته هذه أحوال بعض الرواة المختلـف فيهم؛ بحيث يمكن أن 

نعـّد مـا كتبه عن كّل واحٍد منهم بمثابة رسـالة في موضوعه)1(. 

وقـد طُبـع بتحقيـق محّمـد كاظم رحمان سـتايش فـي ميـراث حديث شـيعة المجلّد 

الثالـث عشـر، الصفحات: مـن 9)3-1)).

ف، فعـّده مـن مؤلّفـات الشـيخ  هـذا، وقـد اشـتبه علـى محّقـق الكتـاب اسـُم المؤلِـّ

محّمـد باقـر البيرجنـدّي صاحب )الكبريت األحمـر( المتوفّى سـنة )))13ه(، فقّدم أيًضا 

لـه مقّدمـة مفّصلـة فـي حياة الشـيخ محّمـد باقر البيرجنـدي))(.

مـع أّن المؤلّـف يصّرح باسـم نفسـه في مقّدمـة الكتاب؛ حيث قـال: <الحمد لله ربِّ 

العالميـن، والعاقبـة للمتّقيـن، والصاة والسـام على خير خلقه محّمد وآلـه أجمعين. أّما 

بعـد؛ فيقـول العبـد الذليـل المفتقر إلى رحمة ربّـه الغنّي محّمد بن محّمـد باقر القائنّي 

الخراسـانّي - غفر اللَّه لـه ولوالديه->)3(.

فلهـذا االشـتباه أنكـر أيًضا وجود كتاٍب باسـم )مختلـف الرجال( للمؤلّف، وقـام بالرّد 

علـى قـول العّامـة الطهرانـّي مسـتدالًّ بأنّه ليس في كتـب الفهارس كتاٌب باسـم )مختلف 

الرجال( للشـيخ محّمد باقـر البيرجندي)4(.

مختلف األقوال في بيان أحوال الرجال.21

ذكـره العّامـة الطهرانـّي فـي )الذريعة( بعنوان: )رجال الشـيخ محّمد بـن محّمد باقر 

القائنـّي())(، وسـيأتي الـكام عنه مفّصاً إن شـاء الله تعالى.

)1( ينظر ميراث حديث شيعة: مهريزي: 13/ 140.

))( ينظر ميراث حديث شيعة: 13/ 140-130.

)3( ميراث حديث شيعة: 13/ )14.

)4( ينظر ميراث حديث شيعة: 13/ 141.

))( ينظر الذريعة: 10/ 143.
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المطلب الثاني
كتاب مختلف األقوال في بيان أحوال الرجال

اسم الكتاب:
قـد أشـار إلـى الكتـاب الشـيخ محّمـد حسـين اآليتـّي فـي )بهارسـتان()1(، والعاّمـة 

الطهرانـّي فـي )الذريعـة())(، و)مصّفـى المقـال()3(، وعبّـروا عنـه بـ)مختلـف الرجـال(.

ولكـن الـذي صـّرح بـه فـي مقّدمـة الكتـاب، وأثبتـه أيًضـا المفهـرس فـي فنخـا هـو 

)مختلـف األقـوال فـي بيـان أحـوال الرجـال(، وقـد قـال فـي مقّدمة الكتـاب: <... رسـالة 

مجتمعـة فيها مشـكات الرجال التي سـّماها )مختلـف األقوال في بيان أحـوال الرجال(؛ 
فإنّهـا نـوٌر المـٌع، ومختصـٌر نافـٌع، وبرهاٌن سـاطٌع لمن حـاول االسـتدالل>)4(

ُنسخ الكتاب:
توجـد لكتـاب )مختلـف األقـوال فـي بيان أحـوال الرجال( نسـختان خطّيّتـان كلتاهما 

ناقصـة اآلخـر؛ وهما: 

نسـخة مكتبـة مجلـس الشـورى اإلسـامّي برقـم )3)184(؛ وهـي ناقصة اآلخـر، وقد . 1

كُتبـت العناويـن باللـون األحمـر، وعليهـا حواشـي عبد الجـواد الخراسـانّي، وتقع في 

)))صفحـة، وأسـطارها 18 سـطرًا، وحجمها: )/)1×)/1)سـم.

اللـه تعالـى- موضوعـات  بابًـا، وسـيأتي -إن شـاء   وتشـتمل علـى 4) فائـدة، و36 

الفوائد واألبواب.

)1( ينظر بهارستان: 67).

))( ينظر الذريعة: 10: 143. 

)3( ينظر مصّفى المقال في مصّنفي علم الرجال: 447.

)4( مختلف األقوال )مخطوط(: فريم 6.
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بدايتهـا: <بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. نحمدك يا من هـو في نعوت جالـه منزّه عن 

التغييـر والـزوال، وفـي صفـات كماله مسـتغٍن عن االسـتكفاء واالستكمال...بسـم الله 

الرحمـن الرحيـم. قـال مؤلّف هذا الكتـاب محّمد بن محّمـد باقر القائني الخراسـانّي 

غفـر الله لـه ولوالديه...>

ونهايتهـا: <فمـا رواه عـن كردويه إلى أن قال ومعاوية بن ميسـرة بن شـريح القاضي، 

ثـّم قال: ومعاوية بن شـريح مضافًا>

وهي النسخة التي اعتمدنا عليها في هذا البحث.

نسـخة مكتبـة السـيّد طاهـر القائنّي الشـخصيّة في قائـن، وقد أعطانـي مصّورة هذه . )

النسـخة سـماحة األستاذ محسـن سعيد زادة.

وتشـتمل هذه النسـخة على أبواب أكثر من النسـخة السـابقة، وهي: باب رقم )37(: 

فـي بيـان حـال ربيـع بـن خثيم، وباب رقـم )38(: في بيـان حال أحمد بـن محّمد بن 

خالـد البرقـّي، وباب رقـم )39(: في بيان حـال عبد العظيم.

الحواشي على الكتاب:

قـد كُِتبَـت علـى )مختلـف األقـوال( حـواٍش مفيـدة، وهي في نسـخة مكتبـة مجلس 

الشـورى اإلسـامي برقـم )3)184( التـي تقـّدم ذكرهـا والتعريـف بها. 

والمحّشـي هو السـيّد الميرزا عبد الجواد ابن السـيّد محّمد مهدي بن هداية الله بن 

محّمد طاهر الحسـينّي األصفهانّي الخراسانّي. 

ويُعـّد والـده مـن المهديّيـن األربعـة فـي درس العّامـة المجـّدد الوحيـد البهبهانـي 

المتوفّـى سـنة ))0)1ه()1(، ومن أكابر علماء المشـهد المقـّدس الرضوّي في أواخر القرن 

الثاني عشـر وأوائل الثالث عشـر الهجرّي، انتهت إليه رئاسـة خراسـان بل كّل باد إيران، 

)1( المهديّـون األربعـة هـم: السـيّد العاّمة محّمد مهدي بحر العلوم ، والسـيّد الميـرزا محّمد مهدي 

الشهرسـتانّي الحائـرّي، والعّامـة المولـى محّمـد مهـدي النراقـّي، والعّامـة السـيّد محّمـد مهدي 

الحسـينّي األصفهاني الخراسـانّي المعروف بـ)الشـهيد الرابع(.
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وهو المشـهور بـ)الشـهيد الرابع()1(.

وقـد ُولـد سـنة )1188ه( وتُوفّـي سـنة )46)1ه(، وُدفن في الحرم الشـريف الرضوّي 

فـي جنب تربـة والده قـرب دار التوحيد.

قـال الميـرزا محّمـد باقـر الرضوّي في )الشـجرة الطيّبة( فـي وصفه: <السـيّد المحّقق 

النّقـاد وصاحـب الطبـع الوقّاد ميرزا عبد الجـواد، حّصل العلوم والفضائل، وكّمل الرسـوم 

الشـرعيّة عنـد والـده حتّـى صـار يُعّد مـن أجلّة أربـاب الزهد والتقـوى والعلـم والفتوى، 

واشـتغل طـول حياتـه فـي نشـر العلـوم، وترويـج األحـكام، وإعانـة المظلوميـن، وإغاثة 

الملهوفين>))(.

وقـال صاحـب تاريـخ )ريـاض الجنة(: ولألسـتاذ المذكـور الشـهيد أبناء ثاثـة من ابنة 

العالم المتبِّحر الشـيخ حسـين العاملّي أصًا المشـهدّي موطًنا؛ أّولهم ميرزا هداية الله... 

وثانيهـم ميـرزا عبـد الجـواد ابـن ميـرزا مهـدي؛ عالـم فاضـل جليل القـدر دقيـق الذهن 

حسـن الخلـق جيـد اإلدراك، كان شـريكنا في الـدرس عند أبيـه في )اإلشـارات(، و)عيون 

الحسـاب( و)األكـر()3(، وغيرهـا، وكان بيننـا وبينه محبّـة وأُلفة عظيمة، وقـد علمنا بيتين 

معمييـن فـي اسـمه الشـريف بقاعدة التناسـب التأليفـّي؛ وهما نظم: 

با هم ســـــه و چهارشنبه افتد چو در مؤلفه 
اعظم بـــــه جوی و بينـــــه اش واژگونه دار

بياورش اوســـــط  و  اصغر  ميـــــان  وانگه 
آشـــــكر گردد  من  مرياعظـــــم  نـــــام  تا 

)1( ينظـر ترجمتـه فـي: نجـوم السـماء في تراجـم العلماء: الكشـميرّي: 3)3، شـجرة طيّبـة: الرضوّي: 

 403، أعيان الشـيعة: محسـن األمين: 10/ )7، مكارم اآلثار: معلم حبيب آبادّي: 3/ 646، منتخب 

العلميّـة فـي مؤّسسـة اإلمـام  اللجنـة  الفقهـاء:  التواريـخ: الخراسـانّي: 688، موسـوعة طبقـات 

.640  /13 الصـادق×: 

))( أعيان الشيعة: 7/ )43.

)3( الظاهـر أنـه الكتـاب الـذي يبحـث فيـه عـن األحـوال العارضـة للكـرة أي الجسـم الـذي يحيط به 

سـطح واحد مسـتدير.
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وهو أوسط أوالد األستاذ المذكور وأحبّهم إليه أطال الله بقاءه، وثالثهم الميرزا داود)1(.

وقـال العّامـة الطهرانـّي: <كان مـن العلماء األعـام، والمراجع األجـّاء، وقد قام مقام 

والـده بعـد وفـاة أخيـه الميـرزا داود إلـى أن تُوفـي سـنة )46)1ه(، وكانـت والدته سـنة 

ه ،  )1188ه( كمـا فـي فـردوس التواريخ، وقـام مقامه أخوه الميرزا هداية اللّه سـميُّ جدِّ

ثـّم الميرزا هاشـم بن هدايـة اللّه>))(.

وتُعـّد حواشـيه علـى الكتاب مفيدة ونافعة، وأكثر حواشـيه علـى مقّدمة الكتاب التي 

تشـتمل على 4) فائدة. 

ومنهـا: مـا كتبـه فـي الـرّد علـى مـا قالـه المؤلّـف، نحـو مـا قاله فـي حاشـية الفائدة 

الحاديـة عشـرة، وقـد عـّد المؤلّف فيها كـون الرواي وكيًا لهـم ^ مّما يُفيـد التوثيق؛ 

ألنّـه ال يسـلِّط علـى الصدقات، وحقوق الفقـراء إاّل من كان أميًنا فـي الدين والدنيا حيث 

قـال: <هـذا التعليـل منـه -ِزيد فضله- كأنّه عليـل؛ ألّن غاية ما يعطيه أنّه × ال يسـلّط 

علـى الصدقـات إاّل مـن كان أميًنـا فـي الدين والدنيا بالنسـبة إلى ذلك األمر المسـلّط هو 

عليـه وال مطلًقـا، فكّا وحاشـا. عبد الجواد الخراسـانّي>)3(.

 ومنهـا: مـا هـو شـرٌح، أو إشـارٌة إلـى نقطـة زائـدة علـى مـا ذكـره المؤلّـف؛ نحـو 

مـا ذكـره فـي حاشـية الفائـدة )48( فـي معنـى كلمـة )مولـى(: <كلمـة )مولـى( عندهـم 

تُطلـق علـى أمـور إّمـا باالشـتراك، أو الحقيقـة والمجـاز، فلـو لـم تُضـف أصـًا فالمـراد 

 هـو العربـّي الخالـص، ولـو أُضيفـت وكان المضـاف إليـه جماعة فالمـراد هو النزيـل، أّما 

لـو كان المضـاف إليـه واحـًدا؛ فإّمـا أن يكـون أعلـى رتبـًة مّمـن يُقـال فيـه: )إنّـه مولـى( 

فالمـراد المعتـق، أو أدنـى فالمعِتـق، أو مسـاويًا فالحليـف. وهـذا مّمـا أفـاده بعـض 

مشـايخنا. عبـد الجـواد>)4(.

)1( ينظر أعيان الشيعة: 7/ )43. 

))( طبقات أعام الشيعة )الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة(: 11/ 704.

)3( مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة 11: فريم 7.

)4( مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة 48: فريم 9.
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محتوى الكتاب:

كتـب يحيـى بـن محّمـد علـّي النائينّي)1( خطبـَة الكتاب بأمـِر المؤلّف، وقـد قال بعد 

إيـراد الخطبـة: <وأنـا العبـد المذنب ابن محّمد علـّي النائينّي يحيى، فابتـدأ بالكام وقال 

بتوفيـق الملـك المتعـال: بسـم اللـه الرحمـن الرحيم. قال مؤلّـف هذا الكتـاب محّمد بن 

محّمـد باقر القائنّي الخراسـانّي...>))(.

وقـد تعـرّض المؤلّـف فـي هـذا الكتـاب لرجـال تختلـف أقـوال العلمـاء فـي توثيقهم 

وتضعيفهـم، أو مـدى وثاقتهـم، أو اختلفت كلماتهم في اشـتراك االسـم أو عدم اشـتراكه.

ورتّبه –كما يُصّرح به في بداية الكتاب- على مقّدمٍة، وأبواٍب، وخاتمٍة)3(.

وتشـتمل المقّدمـة علـى 4) فائـدة يبحـث فيهـا عّمـا مـا يـُدلُّ علـى مـدح الـرواة أو 

توثيقهـم، وتُعـّد هـذه الفوائـد مبادئ تصديقيّـة ألبحاث الكتاب؛ وقد أرجـع في كثيٍر من 

المـوارد فـي إثبـات وثاقـة الـراوي، أو عـدم إثباتها إلـى هذه الفوائـد؛ وهي: 

الفائـدة األولـى: تفسـير قولهـم )أسـند عنـه(، الفائـدة الثانيـة: تفسـير قولهـم )فان 

مـن مشـايخ اإلجـازة(، الفائدة الثالثة: قولهم )فـان وجه(، الفائدة الرابعـة: قولهم )فان 

وجـه مـن وجـوه أصحابنـا(، الفائـدة الخامسـة: قولهـم: )لـه كتـاب(، الفائدة السادسـة: 

قولهـم: )فـان لـه أصل(، الفائدة السـابعة: قولهم: )ال بـأس به(، الفائـدة الثامنة: قولهم: 

)فـان كثيـر التصنيـف(، الفائـدة التاسـعة: قولهـم: )جيّـد التصنيـف(، الفائدة العاشـرة: 

قولهـم: )فـان كثيـر الروايـة(، الفائـدة الحاديـة عشـرة: كونـه وكيـًا لهـم^، الفائـدة 

الثانيـة عشـرة: كونـه معتمـًدا، الفائـدة الثالثة عشـرة: اعتمـاد القّميّين، الفائـدة الرابعة 

عشـرة: ذكـره مترّضيًـا عنـه أو مترّحًمـا عليه، الفائدة الخامسـة عشـرة: كونه مـن خواّص 

علـيٍّ ×، الفائـدة السادسـة عشـرة: قولهـم فيـه: )شـيخ الطائفـة(، الفائـدة السـابعة 

)1( وهو من أعام القرن الثالث عشر الهجرّي وله كتاب )زينة الصالحين في خواّص األعمال واألدعية 

والعبادات(. )ينظر فنخا: 17/ 818(

))( مختلف األقوال )مخطوط(: 6.

)3( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: 6.
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عشـرة: قولهم: )قريب األمر(، الفائدة الثامنة عشـرة: قولهم: )خاّصّي(، الفائدة التاسـعة 

عشـرة: روايـة جماعـة عنـه، أو عـن كتابـه، الفائـدة العشـرون: كونـه بصيـرًا بالحديـث 

والروايـة، الفائـدة الحاديـة والعشـرون: كونه كثيـر السـماع، الفائدة الثانية والعشـرون: 

قـول الفاضـل الخراسـانّي في ترجيح القدماء رواية على غيره، الفائدة الثالثة والعشـرون: 

كونـه مّمـن يروي عن الثقـات، الفائدة الرابعة والعشـرون: كونه مقبـول الرواية، الفائدة 

الخامسـة والعشـرون: قولهـم: )أجمعـت العصابة على تصحيـح ما يصّح عنهـم(، الفائدة 

السادسـة والعشـرون: قولهم: )مسـكون إلى روايته(، الفائدة السابعة والعشرون: قولهم: 

)فاضل(، الفائدة الثامنة والعشـرون: )كونه سـليم الجنبة( الفائدة التاسـعة والعشـرون: 

كونـه مـن أوليـاء أميـر المؤمنيـن ×، الفائـدة الثاثـون: روايـة الجليـل عنـه، الفائدة 

الحاديـة والثاثـون: روايـة مـن ال يـروي إاّل عـن ثقة، الفائـدة الثانيـة والثاثـون: قولهم: 

)جليـل القـدر عظيـم المنزلـة(، الفائـدة الثالثـة والثاثـون: قولهـم: )عابـد ورع زاهـد(، 

الفائـدة الرابعـة والثاثـون: كونه مـن أصحاب األئّمـة^، الفائدة الخامسـة والثاثون: 

كونـه من آل أبي شـعبة، الفائدة السادسـة والثاثون: كونه مـن آل نعيم األزدّي، الفائدة 

السـابعة والثاثـون: كونـه مـن آل أبي الجهـم، الفائدة الثامنـة والثاثون: اتّفاق الشـيعة 

علـى العمـل بروايتـه، الفائـدة التاسـعة والثاثـون: وقوعـه في سـنٍد صّححـه المتأّخرون 

الفائـدة األربعـون: قولهـم: )يجـوز أن يخـرج شـاهًدا(، الفائـدة الحاديـة واألربعون: في 

تعارض قول الكّشـّي مع قول النجاشـّي، الفائدة الثانية واألربعون: تعارض قول النجاشـّي 

والشـيخ الطوسـّي، الفائـدة الثالثـة واألربعـون: قـول الفاضـل الخاجوئـّي فـي أّن كتـاب 

ابـن داود ليـس مّمـا يصلـح لاعتمـاد، الفائـدة الرابعـة واألربعـون: تحقيق معنـى الغلّو. 

الفائـدة الخامسـة واألربعـون: فـي قولهـم: )هـذه الروايـة ضعيفـة بمحّمـد بـن سـنان(، 

الفائـدة السادسـة واألربعـون: روايـة الفاسـق، أو فاسـد العقيـدة عـن المجهـول الحـال. 

الفائـدة السـابعة واألربعـون: روايـة الثقـة الجليـل عـن رجـل لـم يُعلـم حالـه، الفائـدة 

الثامنـة واألربعـون: قولهـم: )فـان مولًـى(، الفائـدة التاسـعة واألربعـون: فـي تعـارض 

الجـرح والتعديـل، الفائـدة الخمسـون: في بيـان طبقات أهـل اإلجماع، الفائـدة الحادية 

والخمسـون: كونه من أصحاب الصادق×، الفائدة الثانية والخمسـون: اإلكثار. الفائدة 
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الثالثـة والخمسـون: في عاج روايـات الكلينّي المعلّقة، الفائدة الرابعة والخمسـون: في 

تعـارض قـول الشـيخ في الفهرسـت مـع قوله فـي رجاله.

وقـد بـدأ بعد المقّدمة بالبحـث عن رجاٍل تختلف فيهم األقـوال، وأورد التحقيق لكّل 

؛ واألبواب هي:  راٍو في باٍب مسـتقلٍّ

البـاب األّول: علـّي بـن حديـد بـن حكيـم، البـاب الثانـي: هيثـم بـن أبـي مسـروق 

النهـدّي، البـاب الثالـث: سـيف بـن عميـرة، البـاب الرابـع: محّمـد بـن عبـد الحميـد بن 

سـالم العطّـار، البـاب الخامـس: محّمد بـن علّي بن ماجيلويـه، الباب السـادس: نصر بن 

الصبـاح، البـاب السـابع: معلّـى بـن محّمـد البصـرّي، البـاب الثامـن: علّي بن حّسـان بن 

كثيـر الهاشـمّي، البـاب التاسـع: إسـماعيل بن مـرار، الباب العاشـر: علّي بـن إبراهيم بن 

هاشـم القّمّي، الباب الحادي عشـر: الحسـين بن يزيد، الباب الثاني عشـر: عبد الله بن 

مسـكان، البـاب الثالـث عشـر: سـليمان بـن داود المنقرّي، الباب الرابع عشـر: الحسـين 

بـن مختـار، البـاب الخامـس عشـر: محّمـد بـن أبـي عميـر، الباب السـادس عشـر: داود 

بـن كثيـر الرقّـّي، الباب السـابع عشـر: قاسـم بن محّمـد، البـاب الثامن عشـر: حمزة بن 

بزيـع، البـاب التاسـع عشـر: أحمـد بـن الحسـين بـن عبيد اللـه بـن إبراهيـم الغضائرّي، 

البـاب العشـرون: معلّـى بـن خنيس، البـاب الحادي والعشـرون: أبان بن عثمـان األحمر 

البجلـّي، البـاب الثانـي والعشـرون: محّمـد بـن خالـد بـن عبـد الرحمـن البرقـّي، البـاب 

الثالـث والعشـرون: أبـو بصيـر، البـاب الرابـع والعشـرون: محّمـد بـن إسـماعيل، الباب 

الخامس والعشـرون: إبراهيم بن هاشـم القّمّي، الباب السـادس والعشـرون: إسـحاق بن 

عّمار، الباب السـابع والعشـرون: محّمد بن إسـحاق بن عّمار، الباب الثامن والعشـرون: 

سـهل بـن زيـاد اآلدمـّي، الباب التاسـع والعشـرون: أحمـد بن محّمـد بن عيسـى، الباب 

الثاثـون: بيـان العّدة التي يروي ثقة اإلسـام في الكافي، الباب الواحـد والثاثون: الفرق 

بيـن الصحيـح عنـد القدمـاء والصحيح عنـد المتأّخريـن، البـاب الثاني والثاثـون: محّمد 

بـن علـّي بـن بـال، البـاب الثالـث والثاثـون: محّمد بن عيسـى بـن عبيد، البـاب الرابع 

والثاثـون: محّمـد بن سـنان، الباب الخامس والثاثون: في شـرح روايـة محّمد بن أحمد 

عـن العمركـّي البوفكـّي، البـاب السـادس والثاثـون: معاويـة بن ميسـرة، الباب السـابع 
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والثاثـون: ربيـع بـن خثيـم، الباب الثامـن والثاثون: أحمد بـن محّمد بن خالـد البرقّي، 

البـاب التاسـع والثاثـون: عبد العظيم الحسـنّي.

ويشـتمل بعـض األبـواب على مقامـات متعّددة؛ لمـا يقتضي فيه مـن التفصيل؛ نحو 

البـاب )3)( فـي بيـان أحـوال أبي بصير؛ فإنّه يشـتمل على ثماني مقامـات: المقام األول: 

فـي تعييـن األشـخاص َمـْن يكـون )أبـو بصير( كنيتـه. والثانـي: في بيـان مسـتند القائلين 

باتّحـاد يحيـى بن أبي القاسـم ويحيى بن القاسـم، والتعـّدد، مع ذكر ترجيـح الثاني على 

األّول. المقـام الثالـث: في بيان أّن األسـدّي هل هو يحيى بن أبي القاسـم، والحّذاء يحيى 

بـن القاسـم، أو بالعكـس. المقـام الرابـع: في بيـان حالهما. المقـام الخامس: فـي األخبار 

الدالّـة علـى ذّمـه وقدحه مع الجـواب عنها. المقام السـادس: في تعيين األشـخاص الذين 

يـروون عنـه. المقـام السـابع: فـي بيان أوثقيّـة كلٍّ من يحيى القاسـم أو ابن أبي القاسـم. 

المقـام الثامـن: فـي بيـان أّن المكفوفيّة هل تختّص باألسـدّي، أو يعّمه وليـث المرادّي)1(. 

وقـد أورد بيـن األبـواب فوائـَد رجاليّـًة مهّمـة بمناسـبة ما يوجـد في البـاب من نقطة 

ينبغـي شـرحها، أو التفصيـل فيها بعنـوان )فائـدة(، أو )تنبيه(. 

ونشير فيما يأتي إلى إحدى هذه الفوائد المهّمة على سبيل المثال: 

ذكـر فـي البـاب )18( فـي بيـان حـال حمـزة بن بزيـع الـذي كان منشـأ االختاف في 

وثاقتـه رجـوَع الضميـر في عبارة النجاشـّي )كان مـن صالحي هذه الطائفـة( إليه، أو إلى 

محّمـد بـن إسـماعيل بـن بزيع، وهـو صاحب العنـوان في رجال النجاشـّي.

وقـد أورد إثـر هـذه النقطـة: <فائـدة مهّمـة: قـد يشـتبه توثيـق االبـن بتوثيـق األب، 

وبالعكـس؛ إلجمـاٍل فـي العبارة، كعبارة )جش( في ترجمة الحسـن بن علّي بن النعمان؛ 

حيـُث قـال: الحسـين بـن علـّي بـن النعمـان: مولـى بنـي هاشـم، أبوه علـّي بـن النعمان 

األعلـم ثقـة ثَبـٌت له كتـاب )النـوادر(، صحيح الحديـث، كثيـر الفوائد؛ ولذلك عـّد بعُض 

أصحابنـا كالعّامـة فـي )المنتهـى(، و)المختلـف( حديثَـه فـي الحسـان اقتصـاًرا علـى 

المتيّقـن، وبعضهـم عـّده فـي الصحـاح؛ لنـدرة توثيـق الرجال فـي غير بابـه>))(. 

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 3)/ 7).

))( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 18/ 1).
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خصائص الكتاب:

توجـد خصائـص وميـزات لكتـاب )مختلـف األقـوال( ترجع أهّميّتـه إليها، وسـنتعرّض 

فيمـا يأتـي إلـى أهـّم هـذه الخصائص، مـع اإلشـارة إلى بعـض أمثلتها.

قول المؤلّف بحّجّية الظّن في علم الرجال:

إّن الطريـق الظّنـّي، وحّجيّتـه مـن المباحـث التي بََحثَهـا وناقََش فيها كثيـٌر من علماء 

الشـيعة؛ فمـن القدامـى نجد أّن الشـيخ الطوسـّي والسـيّد المرتضى طرحا هذه المسـألة 

وهـي: هـل يجـوز االعتماد على أخبار اآلحاد، أم ال؟ فذهب الشـيخ إلى أّن اإلجماَع انعقد 

علـى حّجيّـة أخبار اآلحاد وذهب السـيّد إلى عكسـه. 

القيـاس  مثـل  الظّنيّـة؛  الطـرق  بعـض  حّجيّـة  عـدم  علـى  الطائفـة  أجمعـت  كمـا 

واالستحسـان، وغيـر ذلـك مّمـا ورد النهـي عـن التمّسـك بهـا فـي األحـكام الشـرعيّة فـي 

البيـت^. أهـل  أئّمـة  أحاديـث 

كمـا طُرحـت أيًضـا مسـألة أخـرى حـول الطـرق الظّنيّـة؛ وهـو أنّـه هـل األصـل فـي 

 الطـرق الظّنيّـة بصفـة عاّمـة الحّجيّة أو عدم الحّجيّة؟ واسـتُدّل على حّجيّـة الطرق الظّنيّة 

بأدلّـة مختلفـة؛ منهـا دليـل االنسـداد الـذي فّصـل الـكام فيـه الميـرزا القّمـّي فـي كتابه 

)القوانيـن المحكمـة(.

وقـد قـال أيًضـا بعـض العلمـاء بحّجيّة الظّن فـي علم الرجـال؛ لعموميّة األدلّـة الدالّة 

 علـى حّجيّتـه؛ نحـو: السـيّد أبـي طالـب الحسـينّي الخراسـاني فـي الفوائـد الغرويّـة؛ 

حيـث قـال: <وإن کان لـه معـارض فيتحـّری فـي تحصيـل الظّن بنـاء ]على[ مـا ُحّقق في 

األصـول مـن أّن المـدار فـي الجـرح والتعديـل وشـبههما علی الظنـون االجتهاديّـة ال علی 

الشـهادة، وال علـی الروايـة، فـإن حصـل، وإاّل يُتوقّـف فيـه، وفـي حکـم الظـّن بالوصف 

الظـّن بالعيـن فيمـا إذا کان الـراوي مشـترکًا؛ لجريـان األدلّـة الدالّـة علـی حّجيّـة الظـّن 

بالوصـف فيه أيًضـا...>)1(.

)1( الفوائد الغرويّة )المخطوط(: الحسينّي القائنّي: 61-60.
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ويظهـر مـن كلمـات القائنـّي فـي )مختلـف األقـوال( قولـه بحّجيّـة الظـّن فـي علـم 

الرجـال، وقـد قـال في البـاب )19( في وجـه حّجيّة قـول الرجالّي، وجـواز التعويل عليه: 

<فائـدٌة: اعلـم أّن علـم الرجـال كمـا أنّـه من العلـوم النقليّة كذلـك علم اللغـة؛ فكما جاز 
االعتمـاد علـى قـول أهـل اللغـة فـي تفسـير اللغـات، والرجـوع إليهـم، وإن لـم يعلمـوا 

عدالتهـم، كمـا هـو الواقع؛ فإّن طريَق العلم إلى عدالتهم منسـّدة إلينـا، بل الظاهر عدم 

عدالـة جلّهـم، بـل كلّهـم، فليجـز االعتماد على قـول أئّمة الرجـال في فهـم معاني ألفاظ 

القـرآن والحديـث وغيرهمـا إلـى أهـل اللغـة ونقلهـم وإفادتـه الظـّن؛ ولذلـك كان الناس 

يرجعـون إليهـم في تفاسـير اللغات قديًمـا وحديثًا موافًقـا ومخالًفا في كّل عصـٍر وزماٍن، 

والسـبب فيـه أّن كلَّ َصَنعـٍة يجتهـدون فـي تصحيـح موضوعاتهـم وصيانتهـا عـن مواقـع 

الفسـاد بحسـب كّدهم وقدر طاقتهم ومعرفتهم لئّا يسـقط محلّه عندهم، وال يشتهرون 

بقلّـة الوقـوف والمعرفـة فـي أمرهـم وإن كان فاسـًقا في بعـض األفعال>)1(.

فلـذا قـد اسـتخرج المؤلّف في كثيـر من الموارد أدلّـًة وقرائَن تقّوي الظـنَّ في نظره؛ 

در  قال في الباب )4)( في محّمد بن إسـماعيل: <إذا عرفت أّن محّمد بن إسـماعيل الُمصَّ

ليـس هـو ابـن بزيـع، نقول: الـذي يقوى فـي ظّني أنّـه محّمد بن إسـماعيل النيسـابورّي 

الـذي يُدعـى )بَْندفـر(، ولنـا علـى ذلـك وجـوٌه: األّول: صـّرح السـيّد الدامـاد - أعلـى الله 

مقامـه - بأنّـه من مشـايخ الكلينـّي، فيقرب مـن الظّن أنّه هـو الثاني>))(.

وقـد تمّسـك أيًضـا بالشـهرة التـي تفيـد الظـّن فـي مـوارد متعـّددة؛ نحـو ما قـال في 

الوجـوه للقـول بـأّن وصـف المكفـوف مختـّص بأبـي بصيـر يحيى بـن أبي القاسـم وليس 

شـامًا للمـرادّي: <]الوجـه[ الثانـي: الشـهرة العظيمـة وذهـاب المعظـم إلـى عـدم كونـه 

مكفوفًـا، بـل لـم أَر مخالًفـا فـي ذلـك إاّل العّامـة المجلسـّي -أعلـى الله مقامـه->)3(.

وقـال فـي الدليـل علـى أّن محّمـد بـن إسـماعيل الـذي يـروي عنـه الكلينـّي هـو 

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 19/ 0).

))( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 4)/ 36.

)3( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 3)/ 34.
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 النيسـابورّي الـذي يُدعـى )بندفـر(: <الثالـث: الشـهرة العظيمـة علـى كونـه ذلـك>)1(، 

والمحـّدث  المجلسـّي،  العّامـة  نحـو:  األصحـاب؛  مـن  معظـم  أقـوال  اسـتخرج   ثـّم 

القاسـانّي، والفاضـل الخاجوئـّي، والسـيّد الدامـاد، والشـيخ أبـي علـّي الحائرّي، والسـيّد 

حّجة اإلسـام الشـفتّي))(.

التعّرض لرجاِل ِاختلفْت كلماُت األصحاب فيهم

لـم يتعـرّض المؤلّـف لـكلِّ الـرواة مّمن يُعلـم وثاقتُه أو يُعلـم ضعُفه، بل تعـرّض لكّل 

مـن اختلفـت فيـه كلمـاُت أصحـاب الرجـال؛ فليـس هدفـه فـي التأليـف جمـَع عناويـن 

الرجـال، أو ضبـط أسـمائهم، أو غيـر ذلـك مّما يُتداول فـي الكتب الرجاليّـة البحث عنها، 

بـل الهـدف فـي تأليـف الكتـاب البحـث والتحقيق فـي الرجال الذيـن توجد لهـم كلمات 

مختلفـة ومتعارضـة وال بـّد أن يسـتفرغ المؤلّـف ِوسـَعه في تحقيـق أحوالهم. 

وإلـى هـذا أشـار يحيـى بن محّمد علـّي النائينـّي في التعريـف بالكتـاب؛ حيث قال: 

<رسـالة مجتمعـة فيهـا مشـكات الرجـال التـي سـّماها )مختلف األقـوال في بيـان أحوال 
الرجـال(؛ فإنّهـا نـوٌر المـٌع، ومختصـٌر نافـٌع، وبرهاٌن سـاطٌع لمن حاول االسـتدالل>)3(.

وال يُعـّد أيًضا دورًة كاملة موسـوعيًّة لعناوين الرجـال، بل تختّص أكثر مطالب الكتاب 

باألدلّة والمناقشـة فيها، أو إثباتها فـي الرجال المختلفة األقوال فيهم. 

وقـد اتّبـع المؤلّف في توصيف الرواة منهَج المتأّخرين؛ وهو تنويع األحاديث والرواة 

إلـى القسـمة الرباعيّـة: الصحيح، والحسـن، والموثّق، والضعيف، وهو مـن إبداعات ابن 

طاوس المتوفّى سـنة )673ه()4(، أو المحّقق الحلّّي المتوفّى سـنة )676ه())(، أو العّامة 

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 4)/ 36.

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 4)/ 36.

)3( مختلف األقوال )مخطوط(: 6. 

من  رجال  بيان  في  النبيه  معين   ،39  /( الجزائرّي:  االستبصار:  شرح  في  األسرار  كشف   )4( ينظر: 

ال يحضره الفقيه: البحرانّي: 17.

))( ينظر الحدائق الناضرة: يوسف البحرانّي: 1/ 14.
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الحلّـّي المتوفّى )6)7ه()1( على اختاٍف فيه.

وقـد اتّبعـه بعـض مـن تأّخـر عنهـم مـن علمـاء الرجـال فـي تأليـف وتبويـب كتبهـم 

الرجاليّة؛ نحو: الشـيخ عبد النبّي الجزائرّي في كتابه: )حاوي األقوال في معرفة الرجال(؛ 

حيث قّسم كتابه إلى: 1. الصحاح. ). الحسان. 3. الموثّقين. 4. الضعفاء. والشيخ إبراهيم 

بـن الحسـين الدنبلـي الخوئّي المستشـهد سـنة )))13ه( فـي كتابه )ملّخـص األقوال في 

تحقيـق أحـوال الرجـال(؛ حيث رتّب كتابه على أقسـام: الثقـات، والحسـان، والموثّقين، 

والضعفـاء، والمجاهيـل، ومن لم يبلغ رتبة الممدوحين والمذمومين. والشـيخ محّمد طه 

نجـف المتوفّـى سـنة )3)13ه( في كتابـه )إتقان المقـال في أحوال الرجال(؛ وقد قّسـم 

كتابـه إلى ثاثة أقسـام: الثقات، والحسـان، والضعفاء.

قـال بعـد مـا نقلـه مـن األدلّـة على وثاقـة هيثم بـن أبي مسـروق: <فعلى هـذا لو لم 

يعـد حديثـه مـن الصحاح ال ينبغـي التأّمل فـي كونه من الحسـان>))(.

وقال أيًضا في عنوان سليمان بن داود المنقرّي الذي عّده السيّد الشفتّي من الموثّقين: 

<فينبغي حينئٍذ أن يعّد أحاديثه في الحسان دون الموثّقات كما زعمه السيّد األستاذ>)3(.

استخراج اآلراء الرجالّية من الكتب الفقهّية

أفـرد بعـض الفقهـاء فـي ماّدة الرجـال كتابًا أو رسـالًة، أو أنّـه صّنف في هـذه الماّدة 

لكّنـه ال يشـتمل علـى كثيـٍر مـن آرائهـم وتحلياتهـم الرجاليّـة، وليـس هـو بمعنـى عـدم 

اجتهادهـم فـي علم الرجال، أو عدم وجود رأٍي مسـتقلٍّ لهم فـي وثاقة الرواة، أو عدمها؛ 

بـل يسـتطيع الباحـث أن يسـتخرج آراءهـم الرجاليّـة عـن طريـق كلماتهـم فـي كتبهـم 

الفقهيّـة، أو الحواشـي علـى الكتـب الفقهيّـة الروائيّة؛ نحو )التهذيب( للشـيخ الطوسـّي. 

لذلـك تُعـّد المصـادر الفقهيّة مصادَر مهّمة آلراء الفقهـاء الرجاليّة، ومع ذلك لم يعتِن 

)1( ينظر الوافي: 1/ )). 

))( مختلف األقوال )مخطوط(: باب )/ )1.

)3( مختلف األقوال )مخطوط(: باب )1/ 18.



119 ا لمإ ايكل إياال إ رك

كثيـٌر من أصحاب الرجال بهذه المصادر في اسـتخراج أقـوال الفقهاء الرجاليّة. 

وتـزداد أيًضـا أهّميّتهـا لمن يقول بحّجيّة الظـّن في علم الرجال، ويـرى جواز التعويل 

علـى أقـوال علمـاء الرجـال مـن باب حّجيّـة الظّن؛ فـإّن تعّدد الفقهـاء في توثيـق الراوي 

قـد يُوجـب الظـّن في وثاقتـه. ويظهر من كلمـات المؤلّف –كمـا مّر آنًفا- أنّـه قال بجواز 

التعويـل علـى أقـوال الرجال من بـاب حّجيّة الظّن.

وقد سـعى القائنّي إلى أن يسـتخرج آراء كثيٍر من الفقهاء األجّاء من كتبهم الفقهيّة؛ 

لذلـك سـنذكر الفقهـاء الذين نقـل المؤلّف عنهم، واسـتخرج أقوالهم الرجاليّـة من كتبهم 

الفقهيّـة، بتقديم مـن كان النقل عنه أكثر.

حّجة اإلسام السّيد محّمد باقر الشفتي المتوّفى سنة )1260ه).11

وهـو - كمـا تقـّدم - أسـتاذ المؤلّـف، وقد نقل آراء حّجة اإلسـام السـيّد الشـفتّي في 

أغلـب األبـواب -إن لـم نقـل كلّها- وهـذه ألهّميّتهـا البالغة فـي منظار المؤلّـف -كما هو 

الحـّق-؛ فإّن حّجة اإلسـام السـيّد الشـفتّي مـن المجتهدين والمحّققيـن والخبراء في علم 

الرجـال، وتـدّل على اجتهاده وخبرته رسـائله الرجاليّة، وكلماتـه الرجاليّة التي أوردها في 

كتبـه الفقهيّـة؛ نحو: )مطالع األنوار في شـرح شـرائع اإلسـام(.

لذلـك فقـد اعتمـد المؤلّف على كلمات أسـتاذه في علم الرجال غايـة االعتماد؛ فنراه 

في بعض الموارد يجعل قوَل أسـتاذه السـيّد الشـفتّي دليًا مسـتقاًّ على ما يذهب إليه، 

نحـو مـا قـال في الوجـوه ألضبطيّة أبي بصير المرادّي من األسـدّي، وقـد ذكر بعد الوجوه 

األربعة تصريح السـيّد األسـتاذ وجًها خامًسـا: <الخامس: تصريح السـيّد األستاذ -دام ظلّه- 

حيـث قـال: والحاصـل أّن المدَح المسـتفاَد من هـذه النصوص أقوى بمراتب مّما يُسـتفاد 

مـن الوجوه المادحة لألسـدّي، فيكون المـرادّي أوثق، وأعدل>)1(.

وعليه نُشير إلى كتب حّجة اإلسام السيّد الشفتّي التي نقل عنها المؤلّف؛ وهي: 

مطالع األنوار في شرح شرائع اإلسام: وهو شرح كتاب الصاة من شرائع اإلسام، 	 

طُبع طبعًة حجريّة في أصفهان، وتوجد له نسخ خطّيّة كثيرة تبلغ 163 نسخة 

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 3)/ )3.
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خطّيّة)1(. ويُعّد هذا الكتاب من أهّم كتب الحّجة السيّد الشفتّي، وهو مشحوٌن 

بالمطالب الرجاليّة بحيُث قلّما توجد صفحٌة ليس فيها مطالب رجاليّة. 

وقد نقل عنه المؤلّف في أكثر أبواب الكتاب إن لم نقل كلّها.

الرسـائل الرجالّيـة: وتشـتمل على رسـائل فـي بيان أحـوال: أبان بن عثمـان، وأبي 	 

بصيـر، وأحمـد بـن محّمـد، وحسـين بـن خالـد، وسـهل بن زيـاد، وعبـد الحمید 

العطّـار، وعمـر بـن یزیـد، ومحّمـد بـن خالـد، ویقطینـي، ومعاویـة بـن شـريح، 

وإبراهیـم بـن هاشـم، وأحمـد البرقـّي، وإسـحاق بـن عّمـار، وحّماد بن عيسـی، 

وشـهاب بـن عبـد ربّـه، وماجيلويـه، ومحّمـد بـن إسـماعيل، ومحّمـد بن سـنان، 

ومحّمـد بـن فضیـل. وقـد نقـل عنـه المؤلّف فـي ذيـل عناوينهم))(.

شـرح المشـيخة. ال يوجـد لدينـا خبر عـن هذا الكتاب للسـيّد الشـفتّي، ولكن قد 	 

صـّرح المؤلّف بالنقـل عنه في بعـض المواضع)3(.

ونستطيع أن نعّد الكتاب مصدًرا آلراء حّجة اإلسام السيّد الشفتّي الرجاليّة.

ويجـدر بالذكـر أّن المؤلّـف لـم يكتـِف بمجرّد نقل كلمات السـيّد الشـفتّي؛ بل انتقد 

أيًضـا بعـض آرائه، واستشـكل علـى كلماته في مـوارَد متعّددٍة. 

ومنهـا: مـا قالـه فـي بـاب 13 فـي بيـان أحـوال سـليمان بـن داود المنقـرّي فـي الـرّد 

علـى قـول السـيّد الشـفتّي من تقديم النجاشـّي عنـد تعارضه مـع ابن الغضائـرّي: <أقول: 

والتحقيـق أنّـه قد وقع التعـارض بين كام )جش( و)غض(، والتعـارض بينهما إنّما هو من 

بـاب النـّص، والظاهـر؛ إذ قـوُل )جش( ظاهر فـي وثاقته، وقول )غض( نصٌّ على فسـقه؛ 

ألنّـه صـّرح بأنّـه يُوِضع كثيرًا علـى المهّمـات، والنّص مقّدٌم علـى الظاهر.

فـإن قيـل: النـصُّ ال يُقّدم علـى الظاهر مطلًقا، بل الظاهر قد يُقّدم على النّص بسـبب 

المرّجحـات، وأضبطيّـة )جش( يُوجب تقّدم قوله عليه.

)1(  ينظر فنخا: 9)/ 6-913)9.

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة )): 8، باب 6)/ 40.

)3( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة 1): )1، وباب 6)/ 40. 
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قلنـا: إنّـه معـارٌَض بمثلـه؛ ألنّـك قـد علمـت مـراًرا أّن كثـرة العـدد أيًضـا مـن جملـة 

المرّجحـات. وقـد عرفـت أيًضـا أّن المحّقـق األسـترآبادّي فـي رجالـه الكبيـر، والعّامـة 

المجلسـّي فـي الوجيزة أيًضا من جملـة القادحين. والحاصل أنّه بعد حصول التعارض 

والتسـاقط يبقـى قـول الشـيخ سـليًما عن المعـارض، فينبغي حينئـٍذ أن يُعـدَّ أحاديثه في 

الحسـان دون الموثّقـات، كمـا زعمـه السـيّد األسـتاذ -دام ظلّه العالـي->)1(.

المولـى محّمـد إسـماعيل بـن الحسـين بـن محّمـد رضـا بـن عـاء الديـن محّمـد .21

المازندرانـّي األصفهانـّي المشـهور بالخاجوئـّي المتوّفـى سـنة )1173ه) 

ا عن كتبه المتعّددة، ويُعبِّر عنه بالفاضل الخاجوئّي.  وينقل عنه كثيرًا جدًّ

وعليه سنشير إلى الكتب المختلفة للفاضل الخاجوئّي التي ينقل عنها القائنّي؛ وهي:

حواشي الفاضل الخاجوئي على تهذيب األحكام:	 

قـال فـي بيـان أحـوال الحسـين بـن مختـار: <قـال الفاضـل الخاجوئّي -أعلـى الله 

مقامـه- فـي بعـض حواشـيه علـى التهذيـب: المشـهور أّن الحسـين بـن مختـار 

.)((< القانسـّي الكوفـّي واقفـيٌّ

الرسـالة العدلّيـة: وهـي رسـالة كاميّـة لـه، وقـد نقل المؤلّـف عنه فـي التعريف 	 

العدليّـة  الخاجوئـّي فـي رسـالته  الفاضـل  <... ويؤيّـده كام  الغـاة:  بفرقـة 

فـي تحقيـق هـذا الحديـث مـا هـذه عبارته: وإنّمـا لم تجـز الصاة خلـف الغاة؛ 

ألنّهـم كّفـار ارتـّدوا عـن ديـن اإلسـام. قـال الباقـر×: إّن عليًّـا× لّمـا فـرغ 

، فسـلّموا عليه، وكلّموه بلسـانهم،   مـن أهـل البصرة أتاه سـبعون رجـًا من الـزُّطِّ

فـرّد عليهـم بلسـانهم، ثـّم قـال لهم: إنّي لسـت كمـا قلتم، أنـا عبد اللـه مخلوٌق، 
فأبـوا عليه...)3(>)4(

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 13/ 18، وينظر أيًضا فيه: باب 6)/ 43، 46- 47.

))( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 14/ 18.

)3( الرسائل االعتقاديّة: الخاجوئّي: 197.

)4( مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة 44: 8.



لاا رورولح   ولدفااقءارور محمطاءارا ا حرت122

الفوائد الرجالّية: وقد نقل عنه في عّدة مواضع)1(. 	 

وانتقـد أيًضـا فـي بعض المـوارد آراءه بعد النقل عنه؛ نحو ما قـال في الفائدة 43: 

<قـال الفاضـل الخاجوئـّي -أعلى اللـه مقامه- في ترجمة الحسـين بـن أبي العاء: 
إّن كتـاب ابـن داود هـذا ليـس مّمـا يصلـح لاعتمـاد عليـه، كمـا صـّرح بـه موالنا 

الفاضـل عبـد الله التسـترّي في بعض حواشـيه علـى أوائل التهذيب علـى ما ذكره 

مـن توثيق الحسـين بن الحسـن بن أبان في باب محّمد بـن أورمة؛ ألّن كتاب ابن 

داود مّمـا لـم أجـده صالًحـا لاعتماد؛ لما ظفرنـا عليه من الخلـل الكثير في النقل 

مـن المتقّدميـن، ثـّم قـال: ويؤيّـده أّن هـذا االختـاف غيـر مذكور ال فـي )كش(، 

وال فـي )جـش(، وال فـي )غـض(، وال فـي )سـت(، ولـو كان فيـه اختـاٌف لتعرّض 

لـه هـؤالء األئّمـة العارفـون بأحـوال الرجال))(. وفيـه أّن )جش( ذكـر أّن في )كش( 

ـق التفرشـّي والفاضـل  أغاطًـا كثيـرًة، ومـع ذلـك قـد نقـل عنـه. وأيًضـا أّن المحقِّ
األسـترآبادّي قـد اعتمدا على النقـل عنه>)3(

الشـهيد األّول. اعتنـى المؤلّـف فـي كثيـٍر مـن المـوارد بنقـل آراء الشـهيد األّول .31

الرجاليّـة مـن كتبـه الفقهيّـة؛ ومنهـا: 

ذكـرى الشـيعة فـي أحكام الشـريعة: قال في ذيل عنوان )قاسـم بـن محّمد( بعد 	 

مـا نقـل مـن األدلّة المختلفة فـي وثاقته أو قدحـه: <ومّما يؤيِّد جـواز التعويل أّن 

 شـيخنا الشـهيد فـي الذكـرى حكـى الطعن فـي هـذا الحديث بسـبب الراوي 

- أي: حفـص بـن غيـاث - دون غيـره مـن رجـال سـنده؛ حيـث قـال: اسـتضعافًا 

للروايـة المشـار إليهـا؛ فـإّن حفًصـا مّمـا تولّـى القضـاء مـن قبـل الرشـيد بشـرقَي 

بغـداد، ثـّم بالكوفـة. ثـّم أجـاب عنـه بقولـه: ليـس ببعيـٍد العمـُل بهـذه الرواية؛ 

الشـتهارها بيـن األصحـاب، وعـدم وجود مـا ينافيها، وزيـادة السـجود مغتفرة في 

المأمـوم؛ كمـا لو سـجد قبـل إمامه، وهذا التخصيـص يُخرج الروايـات الدالّة على 

)1( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب )3/ 6)، باب 33/ 8)، 9)، 60.

))( الفوائد الرجاليّة: الخاجوئي: 94.

)3( مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة 43: 7.
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اإلبطـال عـن الداللـة. وأّمـا ضعـف الـراوي فا يضـّر مع االشـتهار. على أن الشـيخ 

قـال فـي )سـت(: إّن كتـاب حفـص يُعتمد عليـه)1(>))(.

البيـان: وقـد نقـل عنـه بعـد مـا تقـّدم مـن عبارته فـي الذكـرى بخصـوص الرواية 	 

التـي فـي سـندها حفـص، مسـتخرًجا منهـا رأي الشـهيد فـي وثاقـة قاسـم بـن 

محّمـد: <وأوضـح منـه فـي الداللـة علـى المـرام كامه فـي البيان؛ حيـُث قال في 

مقـام رّد الروايـة مـا هذا لفظـه: لكن في الطريق حفـص فالبطان متّجـٌه)3(. ومنه 

يظهـر أّن غيـرَه مّمـن فـي سـنده غيـر مطعوٍن عنـده>)4(.

غايـة المـراد فـي شـرح نكـت اإلرشـاد. نقـل عنـه فـي أصحـاب اإلجمـاع كلماتـه 	 

فـي مـدى وثاقـة أصحاب اإلجمـاع؛ حيث قـال: <ويظَهـُر ذلك من الشـهيد -أعلى 

اللـه مقامـه- فـي غاية المـراد: أّن المـراد باإلجماع المذكور أنّهـم ال يروون إاّل عن 

الثقـات، قـال فيـه في مسـألة عدم جـواز بيع الثمـرة قبل ظهورهـا))(>)6(.

المير السـّيد علّي الطباطبائّي المتوّفى سـنة )1231ه). يُعبِّر عنه بـ)السـيّد السـند(، . 4

وفـي بعـض المواضع: بـ)المحيي لطريقـة المجتهدين()7(. وقد نقل عـن كتابه )رياض 

المسـائل( في كثير من أبـواب الكتاب)8(.

السـّيد محّمد الموسـوّي العاملّي المتوّفى سـنة )1009ه). وقد اسـتخرج بعض آرائه . )

الرجاليّـة عن كتابه )مـدارك األحكام()9(.

)1( ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: الشهيد األول: 7)8-1)1.

))( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 17/ 0).

)3( البيان: الشهيد األول: )19.

)4( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 17/ 0).

))( غاية المراد في شرح نكت اإلرشاد: )/ 41-40.

)6( مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة )): 8.

)7( ينظر مختلف األقوال )المخطوط(: باب 6)/ 40.

)8( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40، )4، باب 7)/ 44.

)9( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 41، باب 9)/ )).
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الشـيخ الحسـن بـن يوسـف بـن مطّهـر الحلّـّي المعـروف بالعّامـة الحلّـّي المتوّفى . 6

سـنة )726ه). وقـد نقـل عـن كتبـه الفقهيّـة المتعـّددة؛ نحـو: )منتهى المطلـب()1(، 

و)المختلـف())(، و)نهايـة اإلحـكام فـي معرفـة األحـكام()3(.

الشـيخ جعفـر بن الحسـن الحلّّي المعـروف بالمحّقق الحلّّي المتوّفى سـنة )676ه) . 7

وقـد نقـل المؤلّف عن كتبه: )شـرائع اإلسـام()4(، و)المعتبر())(.

زين الدين بن علّي العاملّي المعروف بالشـهيد الثاني المستشـهد سـنة )965ه). .81

وقـد نقـل المؤلّـف عـن كتبـه: )الروضـة البهيّـة فـي شـرح اللمعـة الدمشـقيّة()6(، 
و)روض الجنـان في شـرح إرشـاد األذهان()7(

المحّقـق مـّا محّمـد باقـر السـبزوارّي المتوّفـى سـنة )1090ه). يُعبّـر عنـه المؤلّف . 9

بالمحّقق الخراسـانّي، أو الفاضل الخراسـانّي، وينقل عن كتابه )ذخيرة المعاد( كثيرًا؛ 

نحـو مـا ذكـره فـي بيـان حـال أبي بصيـر الـراوي عن اإلمـام الصـادق×، وهـو إّما 

يحيـى بـن القاسـم أو ليـث البختـري؛ حيـث قـال: <... ويشـَهُد بذلـك كام المحّقـق 

الخراسـانّي فـي الذخيـرة مـا هذا كامه: وليس فـي طريق هذه الرواية مـن يتأّمل في 

حالـه إاّل أبـو بصيـر؛ ألنّه مشـترٌك بيـن الثقة وغيره، بـل هو إّما يحيى بن القاسـم، أو 

ليث البخترّي المرادّي، وكاهما ثقتان ]ال[ سـيّما إذا كانت الرواية عن الصادق×؛ 

فإنّـه ال يُحتمل حينئـٍذ غيرهما)8(>)9(.

)1( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب ))/ 6)، باب 4)/ 38، باب 6)/ 46، باب )3/ 7).

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 17/ 0).

)3( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 46.

)4( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40.

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 44.

)6( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40.

)7( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6): 40.

)8( ينظر مع تلخيص ذخيرة المعاد: 1/ 3. 

)9( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 3)/ 34، وينظر فيه أيًضا: باب ))/ 38، باب 6)/ 40، باب 6)/ )4.
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الميـرزا محّمـد بن عبد النبّي األخبارّي المتوّفى سـنة )1233ه). ويعبّر عنه بالفاضل . 10

الخراسـانّي وقـد نقل عـن كتابه )صحيفة أهل الصفا( في الفائدة الحادية والعشـرين: 

<كونه كثير السـماع؛ والمراد به كونه كثير السـماع عنه ×. والمدح المسـتفاد من 
أبلـغ مـن كونـه كثير الرواية، كمـا ال يخفى، وقـد خالَفنا في ذلك الفاضل الخراسـانّي 

فـي صحيفـة )أهـل الصفـا(، وقال: والمـدح المسـتفاد من قولهـم: فاٌن كثيـُر الرواية 

أقـوى مـن قولهم كثير السـماع، وفسـاده ظاهر كما ال يخفى علـى المتتبّع>)1(.

الشـيخ أحمـد بـن محّمـد األردبيلـّي المعـروف بالمحّقـق األردبيلـّي المتوّفـى سـنة . 11

)993ه). وقـد نقـل عـن كتبـه )مجمـع الفائـدة والبرهـان( في مـوارد متعـّددة؛ نحو 

مـا نقـل عنـه فـي البـاب )) في بيان أحـوال محّمد بـن خالـد البرقّي تصحيحه سـنًدا 

هـو موجـوٌد فيـه، فقـال: <الثالث: تصحيـح المحّقق األردبيلـّي حديثًا هو في سـنده، 

وهـو موجـود فـي مباحث الزكاة في جـواز إخراج القيمة. قال: وأّمـا دليل الجواز فيما 
جـّوزه مـن غيـر األنعـام فهـو صحيحة أحمد بـن محّمـد البرقّي عن أبيـه))(>)3(

الشـيخ محّمـد بن حسـن الحلّّي المعروف بفخـر المحّققين المتوّفى سـنة )771ه). . )1

ونقـل عنه فـي تضعيف أبان بـن عثمان األحمـر البجلّي)4(.

الشـيخ حسـين بـن جمـال الديـن المعـروف بالمحّقـق الخوانسـارّي المتوّفـى سـنة . 13

)1098ه). وقـد نقـل عـن كتابـه )مشـارق الشـموس فـي شـرح الـدروس( فـي عـّدة 

مواضـع))(.

الشـيخ محّمد إبراهيم الخراسـانّي الكلباسـّي المعروف بالحاّجّي الكلباسـي المتوّفى . 14

سـنة )1262ه). ويُعبّـر المؤلّـف عنـه بالمحّقـق األسـتاذ، وينقـل عـن كتابه )شـوارع 

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: فائدة 1): 7-8، وينظر فيه أيًضا: فائدة )1 : 7، فائدة )): 8.

))( مجمع الفائدة والبرهان: األردبيلّي: 4/ 4)1-))1.

)3( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب ))/ 6)، باب 6)/ 40.

)4( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 1)/ 4).

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 4)/ 38.
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الهدايـة في شـرح الكفاية السـبزواريّة()1(.

الشـيخ يوسـف البحرانـّي المتوّفـى سـنة )1186ه). ويُعبّر عنـه المؤلّـف بـ)المتبّحر . )1

البحرانـّي(، ونقـل عن كتابـه )الـدرر النجفيّة())(.

الشـيخ أحمـد بـن محّمد بـن فهد الحلّـّي المتوّفى سـنة )841ه). وقد نقـل المؤلّف . 16

عـن كتابه )المهـّذب البارع في شـرح المختصـر النافع()3(.

الشـيخ مقـداد بن عبد الله المعـروف بالفاضل المقداد )من فقهـاء القرن 9ه). وقد . 17

نقـل المؤلّف عن كتابـه )التنقيح الرائع()4(.

الشـيخ بهـاء الدين محّمد بن الحسـن األصفهانّي المعروف بالفاضـل الهندّي المتوفّى 

سـنة ))103ه( . وقـد تتبّـع آثاره الفقهيّة، وأشـار إلـى بعض آرائه الرجاليّـة في بيان حال 

محّمد بن عيسـى بـن عبيد))(.

إيراد قواعد عاّمة مهّمة في علم الرجال

توجد لعلم الرجال قواعد عاّمة تصلح ألن تُسـتخدم في كثير من المسـائل الرجاليّة، وال 

تخفى أهّميّة هذه القواعد على الباحث الرجالّي، وال شـّك في لزوم تحصيلها والعلم بها.

وقد اسـتطاع المؤلّف أن يسـتخرج بعـض هذه القواعد المهّمـة، ويُوردها في الكتاب 

بعنـوان )فائدة(، أو )تنبيه(. 

وقـد ذكـر قاعـدًة مهّمـًة فـي الجمع بيـن الجـرح والتعديـل بعنـوان )تنبيـه(، بعد ما 

أورد الكلمـات المختلفـة فـي أبان بن عثمـان األحمر؛ فقال: <اعلـم أّن األصحاَب يقّدمون 

الجـرح علـى التعديـل فيمـا إذا قـال الجـارح: فـاٌن ضعيـٌف، وقـال المعـّدل: فـاٌن ثقـٌة؛ 

)1( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40.

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40.

)3( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40، 41، 

)4( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40، 41.

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 33/ 7).
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إلمـكان الجمـع بيَنهمـا، وعدم مقارنـة الظاهر النـّص. وال يخفى أّن هذا الـكام ليس على 

ظاهـره؛ بـل ال بـدَّ فيـه مـن التفصيل أيًضا؛ وهـو أّن المعـّدَل ال يخلو إّمـا أن يكون مراده 

منهـا الملكـة، أو الحسـن الظاهر، فـإن كان مراده منها المعنـى األّول نمَنع كوَن التعارض 

مـن بـاب تعـارض النـّص والظاهـر، بـل هـو مـن بـاب تعـارض النّصيـن، فـا بـّد لـه مـن 

الترجيـح مـن الخـارج مـن الوجوه المذكـورة، وإن كان المـراد المعنى الثاني يلـزم األّول، 

ويقـّدم األّول علـى الثانـي، وال يلـزم مـن ذلك نفـي الثاني>)1(.

كثرة االستدالل والتحليل

مـن خصائـص هذا الكتاب كثرة التحليل واالسـتدالل، والنقـض واإلبرام، وهي من أهّم 

ميـزات الكتـاب؛ حيـُث قـد أورد كّل مـا يُتوّهـم أن يكـون دليـًا للمخالـف لرأيـه، ويقوم 

باإلجابـة عنـه، وهـي تـدّل أيًضا على جودة فكـره وقّوة اسـتدالله في علم الرجـال. وهذا 

ال يخفـى علـى من ينظـر إلى الكتـاب، ويطالع بابًا مـن أبوابه.

وعلى سبيل المثال نذكر ما أورده في الباب 1) في شرح حال أبان بن عثمان األحمر:

فنقول: اختلف العلماء في ذلك على أقواٍل ثاثة: 

األّول: تضعيفه، وعدُم قبول روايته. 

وهو المنقول عن فخر المحّققين –أعلى الله مقامه-))(. 

والثاني: قبولها مع الحكم بفساد العقيدة. 

وهو المنقول عن العّامة في )صه()3(، والسيّد في )الرياض()4(.

والثالـث: الحكـُم بصّحـة حديثـه، فيكـون ذلـك مبنيًّـا علـى صّحـة عقيدتـه، ووثاقته. 

)1( مختلف األقوال )مخطوط(: باب 1)/ 6).

))( ينظر: رسائل الشهيد الثاني: )/911، معالم الدين وماذ المجتهدين: حسن بن زين الدين: 00).

)3( ينظر خاصة األقوال: العاّمة الحلّي: 74 رقم 348. 

)4( ينظر رياض المسائل: الطباطبائّي: 11/ )1)، )143/1.
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وهـذا هـو المنقوُل عن موالنا األردبيلّي)1(، والسـيّد السـند صاحب )المدارك())(، وشـيخنا 

البهائـّي)3(، والشـيخ أبـي علـّي -أعلى اللـه مقامه-)4(، والسـيّد األسـتاذ -دام ظلّه-))(. 

اِسـٌق 
َ
احتـّج األّولـون علـى تضعيفـه، وعدم قبـول روايته بقولـه تعالى: }إِن َجاَءُكْم ف

بِنََبـٍإ َفَتبَيَُّنـوا{)6(، وال فسـَق أعظَم من عـدم اإليمان. 

وأُجيب عنه بوجهين: 

األّول: إنّا ال نُسـلِّم صدَق الفسـق في حّقه؛ إذ هو خروٌج عن طاعة الله، مع اعتقاده 

أنّـه خروٌج، وال شـبهَة أّن من يجَعُل هذا مذهبًـا إنّما يُعّد من أعظم الطاعات. 

والثانـي: إّن فسـاَد العقيـدة لـو كان موجبًا لعدم قبول الخبـر والرواية ال يمكن الحكم 

)8(، والمفروض أنّها مقبولٌة 
بناووسـيّة أبان؛ إذ مخبرُه )7( - وهو علّي بن الحسـن - فطحيٌّ

مـن علّي بن الحسـن، فا يكون فسـاُد العقيدة موجبًـا النتفاء القبول. 

فعلـى هـذا نقـول: كمـا يُقبُل قول علّي بن الحسـن وخبـره، ينبغي أن يُقبـَل قول أبان 

وخبره؛ النتفـاء التفرقة بيَنهما.

وبالجملة، المقتضي لقبول الرواية من أبان موجوٌد، والمانع مفقوٌد. 

أّما األّول فلَِما ستِقُف عليه.

وأّمـا الثانـي فـألّن فسـاَد العقيـدة لـو كان مانًعـا عـن القبـول لـم يُقبـل قـوُل علّي بن 

)1( ينظر مجمع الفائدة والبرهان: 9/ 3)3.

))( ينظر مدارك األحكام: العاملّي: )/311، 188/6، 3/6)).

)3(  .ينظر الحبل المتين في إحكام أحكام الدين: البهائّي: 1/)).

)4(  ينظر منتهى المقال في أحوال الرجال: أبو علي الحائرّي: 1/ 136- 143 رقم16.

))( ينظر الرسائل الرجاليّة: السيّد الشفتّي: ))-7).

)6( سورة الحجرات: من اآلية، 6. 

)7( ينظر الخبر في اختيار الرجال: )/ 640 رقم660.

)8( ينظر: رجال النجاشّي: 7))-8)) رقم676؛ الفهرست: 6)1-7)1 رقم391.
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الحسـن فـي أبـان، فلم يثبُت فسـاُد العقيدة في حّقـه؛ فتُقبَُل روايته، ولو لـم يكن مانًعا 

لـم يتحّقـق المانع، وعلـى التقديرين تُقبـل روايته.

وأجـاب عنهمـا السـيّد األسـتاذ - دام ظلّـه -: أّمـا عـن األّول فـألّن ذلـك إّمـا مختـصٌّ 

بالفسـق، أو ال، بـل يجـري باإلضافـة إلـى فسـاد العقيـدة أيًضـا. 

والثانـي بَيِّـُن الفسـاد، ضـرورّي البطـان؛ إذ حينئـٍذ ال يمكـن الحكـم بفسـاد عقيـدة 

أحـٍد؛ إذ ال يصـُدُق ذلـك إاّل فـي حـّق مـن يعتقـُده مع العلم بفسـاده، وهو غيـُر متحّقٍق 

فـي شـيٍء مـن أربـاب المذاهـب الفاسـدة؛ ضـرورَة أّن كلَّ ذي مذهـٍب إنّما يصيـر إليه؛ 

العتقـاده حّقيّتـه، بـل انحصار الحـّق فيه. 

فعلـى هـذا يلـزَم القوُل بإصابة كّل ذي مذهب فاسـد بالحّق؛ العتقـاده حّقيّته، فيلزَُم 

حينئـٍذ انتفـاء اللـؤم والعقاب في المسـائل االعتقاديّـة، مع عدم إصابتـه للواقع، ولو كان 

فـي حـّق مـن أنكر األلوهيّة، أو الرسـالة، كما ال يخفـى، وهو مّما ال يكاُد يتفـّوُه به أحٌد، 

وإجمـاع المسـلمين علـى خافـه منعقـٌد؛ إلطباق العاّمـة والخاّصـة على تعذيـب الكّفار 

بمخالفـة األصـول، وإنّما الخاف في تـرك الفروع. 

وإن اختّص ذلك بالفسـق بأن يُقال: إّن خصوَص الفسـق ال يصُدُق إاّل مع الخروج عن 

طاعـة اللـه، مـع اعتقـاده أنّه خروٌج، فهـو وإن كان كاًما صحيًحا، كما يشـَهُد بـه التبادُر، 

وانتفـاء صـدق الفسـق علـى مـن زاول المعصيـة مع اعتقـاده أنّهـا طاعٌة، لكّنـه ال يجدي 

فـي قبـول الرواية؛ لعموم التعليل المسـتفاد مـن ذيل اآلية.

إن قلـت: لـو كان األمـر كذلـك ينبغـي أن ال يصـُدَق الفاسـُق علـى الكفـرة، وأربـاب 

المذاهـب الفاسـدة. 

قلنا أّواًل: سلّمنا ذلك، وال محذوَر فيه؛ فإنّهم كّفاٌر، ال فّساٌق.

وثانًيـا: ال نسـلّم المازمـَة؛ إلمكان تحقُّق ما ذُكر في تعريف الفسـق في كّل مذهٍب، 

ولو كان فاسـًدا، كما ال يخفى.

وأّمـا عـن الثانـي فـألّن مـا ذُكر إنّما يتـّم إذا كان الجـارح منحصرًا في علّي بن الحسـن 
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الفطحـّي، وليـس كذلـك؛ لموافقتـه في ذلك جمًعـا من الفحـول؛ كالعّامة فـي )صه()1(، 

وابـن داود فـي )رجالـه())(، والمحّقـق فـي )المعتبر( فـي موضعين: أحدهمـا: في تعيين 
غسـل مخرج البـول)3(، وثانيهما: في أوصاف المسـتحّقين للـزكاة)4(.))(

إاّل أن يقـال: إّن مسـتنَد الـكّل قـوُل ابن الفّضال، كما َصرََّح بذلك السـيّد األسـتاذ –دام 

ظلّـه-، والصحيـح المـروّي فـي )رجـال الكّشـّي( <عـن إبراهيـم بن أبـي الباد قـال: كنت 

أقـود أبـي، وقـد كان كـّف بصـره حتّى صرنا إلـى حلقة فيها أبـان األحمر، فقـال لي عّمن 

يحـّدث؟ قلـت: عـن أبـي عبد اللـه×، فقال: ويحـه، َسـِمعُت أبا عبد اللـه× يقول: 

أمـا إّن منكـم الكّذابيـن ومن غيركـم المكّذبين>)6(.

قـال السـيّد األسـتاذ –دام ظلّـه – فـي مقـام وجه داللته علـى القـدح : إّن الضميَر في 

)قـال( يعـوُد إلـى إبراهيـم، وفـي )ويحـه( إلـى أبان، ويكـون إبراهيـم قال ذلـك مخاطبًا 

إلـى أهـل الخلقـة منكـم الكّذابين؛ أي: من أهـل الكوفة، ويكـون المراد مـن )الكّذابين( 

أربـاَب المذاهب الفاسـدة مـن الغاة، والناووسـيّة، وغيرهما. ومـن )المكّذبين( الخوارج 

والمنَحرِفيـن عـن األئّمـة^، فيكـون ذلك مـن إبراهيم إشـارًة إلى أبان مـن األّول، فهو 

قـدٌح عظيـٌم منه فيه.

والجواب عنه يمكن بوجهين: 

أّما أّواًل فألّن الكّذاَب ال يستلزُِم أن يكوَن فاسَد العقيدة.

وأّمـا ثانًيـا فهـو أّن الضميـر فـي )قـال( كمـا يحتمـل أن يعـوَد إلـى )إبراهيـم(، وفـي 

)ويحـه( إلـى أبـان، كـذا يحتمل العكس؛ بـأن يكوَن فـي األّول إلى أبان، وفـي الثاني إلى 

)1( ينظر خاصة األقوال: 74.

))( ينظر رجال ابن داود: 30/ 6.

)3( ينظر المعتبر: المحقق الحلّي: 1/ ))1. 

)4( ينظر المعتبر: )/80).

))( ينظر الرسائل الرجاليّة: 31-)3.

)6( اختيار الرجال: )/ 640 رقم 9)6، وينظر الرسائل الرجاليّة:34.
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)إبراهيـم(. فـإذا قـام االحتمال بطل االسـتدالل.

مضافًـا إلـى أنّـه يمكـن أن يُقـال: الظاهر من سـياقه الثاني، بل ربّما يمكـن تعيّنه؛ إذ 

الحاكـي هـو إبراهيم، فلـو كان القائل ذلك ينبغـي أن يقول: )قلت(.

إن قلَت: إّن هذا االستدالَل ال يناِسبُه النقل من إبراهيم؛ لبُعِد حكاية الرجل مذّمتَه.

قلنا: كلمة )ويحه( كما يُقال في مقام المذّمة يقال في مقام الترّحم، فليكن ما نحن 

فيه من الثاني؛ فيكون المراد: إظهاَر التأّسف في كون إبراهيم وتوقّفه في جملة الكّذابين.

والثالـث: ما ذكره العّامة في )الخاصـة(، و)المنتهى( من الحكم بفطحيّته، وواقفيّته 

في األّول والثاني)1(.

 والجـواب عنـه: الظاهـر أّن ذلـك مـن بـاب المسـامحة، والظاهـر القريب مـن القطع 

- كما يظهر للمتأّمل في الرجال - أّن المرجَع في ذلك قول ابن فّضال. 

فإطـاق الواقفـّي حينئـٍذ إّمـا ألجل أّن هـذا اللفظ يُطلق نـادًرا على الناووسـّي، وهذا 

منـه، أو مـن بـاب التسـامح؛ بنـاًء علـى أّن الـكلَّ مشـترٌك فـي فسـاد العقيدة، فـا يهّمه 

التعييـن، أولـم يراجـع حيـن الكتابـة ، فاكتفـى بمـا فـي نظـره حـال الكتابـة، فعبّـر تارة 

بـ)الفطحـّي(، وأخـرى بـ)الواقفـّي(. والدليـل عليـه هـو أنّـه لـم يذكـر فـي )الخاصة( في 

ترجمتـه إاّل حكايـة ناووسـيّته))(. 

واألقوى عندي هو القول األخير؛ لوجوٍه: 

األّول: مـا قالـه فـي )المشـتركات( مـا هذا كامه: ابـن عثمان الناووسـّي المجَمع على 

تصحيـح مـا يصـّح عنه: برواية عباس بن عامر عنه، وسـندي بن محّمد البزّاز عنه، وبرواية 

أحمـد بـن محّمـد بـن أبـي نصـر عنـه، ومحّمد بن سـعيد بـن أبي نصـر عنـه، والحجال، 

وجعفر بن بشـير الوّشـاء، وأيّوب بن الحّر، ومحسـن بن أحمد، وبكر بن محّمد األزدّي، 

والحسـن بـن علـّي الوّشـاء عنه، وفضالـة بن أيّـوب عنه، والقاسـم بن محّمـد الجوهرّي، 

)1( ينظر: خاصة األقوال: 438، ومنتهى المطلب: )/ 01).

))( ينظر الرسائل الرجاليّة: 36-34.
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وعلـّي بـن الحكـم الكوفـّي الثقـة، وظريف بن ناصح، وصفـوان بن يحيى، وعبـد اللّه بن 

المغيـرة، ومحّمـد بـن أبي عمير، وعبيس بن هشـام ... إلـى آخره)1(.

أقول: هذه العبارة تُدلُّ على القدح تارًة، وأخرى على التوثيق. 

أّما األّول فظاهٌر، وستِقُف على فساده.

وأّما الثاني فنقول: داللته على التوثيق تظَهُر من وجوٍه: 

األّول: كثرُة رواية األجّاء عنه، كما ال يخفى على الفِطن العارف. 

والثانـي: روايـة صفـوان بـن يحيى، وابن أبي عميـر ]عنه[. وقد ذكر الشـيخ في كتاب 

)العـّدة( أنّهما ال يرويـان إاّل عن ثقٍة))(.

الثالـث: مـا ذكره السـيّد الداماد في )الرواشـح السـماويّة( من أّن روايـة الثقة الجليل 

عّمـن ال يُعلَـُم حالـه أمـارُة صّحة الحديث، وآيُة ثقـة الرجل)3(. وقد عرفـَت أّن الراوَي عنه 

األجلّة. هؤالء 

الثانـي: قـول )كـش(؛ حيث جَعلَه من أصحـاب الصادق×)4(. وقـد عرفَت ما حكاه 

ابن شـهر آشـوب في كتاب )المناقب())(، وكذا علّي بن عيسـى في )كشـف الغّمة()6(.

فبعَد حصول الشّك نحكم بإلحاق المشتبه باألغلَِب، فيحصل الظّن أنّه من جملتهم. 

 الثالـث: كاُم شـيخنا البهائـّي - أعلـى اللـه مقامـه - حيُث قـال: قد يطلِـُق المتأّخرون 

- كالعّامة - على خبر أبان، ونحوه اسَم الصحيح، وال بأَس به)7(.

)1( ينظر هداية المحّدثين إلى طريقة المحّمدين: محمد أمين الكاظمي: 1/ 7.

))( ينظر العّدة في أصول الفقه: الطوسّي: 4/1)1.

)3( ينظر الرواشح السماويّة: الداماد: 9)).

)4( ينظر اختيار الرجال: )/ 640 رقم9)6.

))( ينظر مناقب آل أبي طالب^: بن شهر آشوب: )/43.

)6( ينظر كشف الغّمة في معرفة األئّمة^: اإلربلّي: )/379.

)7( ينظر الحبل المتين في إحكام أحكام الدين: 1/)).
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الرابـع: إجـازة الصـادق × لـه الروايَة عنه بواسـطة أبـان بن تغلب، كمـا في عبارة 

)الفقيـه( فـي المشـيخة؛ حيث قال: قـال –أي: الصادق ×- ألبان بن عثمـان: )إّن أبان 

بـن تغلـب قـد روى عّني روايـًة كثيرًة، فمـا رواه لك عّني فـارِوه()1(، انتهى.

وال يخفـى أّن هـذه العبـارَة تـُدلُّ بظاهرهـا علـى وثاقته، وجالـة قدره، وعلـّو رتبته؛ 

ألّن األمـر مـن جانـب اإلمـام إليه للرواية عنه ال يصـحُّ إاّل إذا كان الرجل عنَده ثقة مقبواًل، 

وإاّل يلـزَم إضـال النـاس؛ ألّن األمـر بالروايـة عنـه × ليـس إاّل الحتياج النـاس في أمور 

دينهـم، فاألمـر بالروايـة دليٌل على مـا ذكرناه.

الخامـس: مـا عـن )المعـراج( أنّـه قـال: وأّما قـول علّي بن الحسـن فا يوِجـُب جرَحه 

لمثـل هذا الثقـة الجليـل))(، انتهى.

السـادس: مـا ذكـره )ق( فـي بـاب األربعمائة من الخصـال، وفي المجلـس الثاني من 

أماليـه: قـال: <حّدثنـا الحسـين بـن محّمـد بـن عامـر، عـن عّمـه عبد اللـه بن عامـر، عن 

محّمـد بـن أبي عمير، قال: حّدثني جماعٌة من مشـايخنا؛ منهم: أبان بن عثمان، وهشـام 

بـن سـالم، ومحّمـد بن حمران، عـن الصـادق × ...>)3( إلخ.

وال يخفى أّن قولَه: <من مشايخنا... إلخ> يُدلُّ على وثاقته، وجالة قدره؛ لوجهين: 

األّول: إضافتـه إلـى المتكلّـم مـع الغير؛ وهو يـدّل على كونه من الشـيعة، وكونه ثقًة 

عنـَده. وثانيهمـا: تقديمـه فـي الذكـر على مثل هشـام بن سـالم الثقة الجليـل القدر، وال 

يخفـى أّن تقديَمـه ال يكـون إاّل إذا كان عنـَده أفَضل، وأعلَم، وأوثق من هشـام.

السـابع: كام السـيّد األسـتاذ -دام ظلّه- حيُث قال: <وبالجملة الترجيح لجانب المدح 

باعتبـار المـادح، والحاكـي عنه، والمحكّي فيه؛ فالظاهر فيه صّحـة عقيدته، ووثاقته>)4(.

)1( ينظر كتاب من ال يحضره الفقيه )المشيخة(: الصدوق: 4/)43.

))( ينظر معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال: الماحوزي: 0).

)3( األمالي: الصدوق: 4)-))، المجلس الثاني، ح). 

)4( الرسائل الرجاليّة: )).
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الثامـن: مـا رواه النجاشـّي بطريـق قريـٍب مـن الصحيـح <عـن أحمـد بـن محّمـد بن 

عيسـى، قـال: خرجـت إلـى الكوفة فـي طلب الحديـث، فلقيت فيهـا)1( الحسـن بن علّي 

الوشـاء، فسـألته أن يُخـرج إلـيَّ كتـاَب العـاء بـن رزيـن))(، وأبـان بـن عثمـان األحمـر، 

، فقلـت لـه: أُِحـبُّ أن تُجيزَهما لي، فقال لـي: رحمك اللـه، وما عجلتك؟  فأخرجهمـا إلـيَّ

اذهـب فاكتُبهمـا، واسـَمع مـن بعد، فقلـت)3(: ال آمن الحدثـان. فقال: لو علمـُت أّن هذا 

الحديث يكون له هذا الطلب السـتكثرت منه؛ فإنّي أدركت في هذا المسـجد تسـَعمائة 

ثَنـي جعفر بـن محّمد>)4(. شـيٍخ كلٌّ يقـوُل: َحدَّ

وال يخفـى أّن اسـتجازَة كتابـه؛ ]ال[ سـيَّما مثـل أحمد بـن محّمد بن عيسـى في الدقّة 

دليـٌل واضٌح علـى جالته، ووثاقتـه، واعتبار قوله. 

هذا غايُة ما يمكن االستدالل على وثاقته، وصّحة عقيدته.

نعـم، بقـي هنـاك شـيٌء؛ وهـو الجـواب عـن القائـل بكونـه ناووسـيًّا، فنقـول: يمكن 

الجـواب عنـه بوجوٍه: 

األّول: مـا ذكـره المقـّدس األردبيلـّي في كتـاب )الكفالة( من شـرحه على )اإلرشـاد(؛ 

حيـث قـال: وفي )كش( الذي عندي: قيل: كان قادسـيًّا؛ أي: من القادسـيّة. ثّم قال: فكأنّه 

تصحيـٌف وتحريٌف))(، انتهى.

وفي الملل والنحل: أّن <الناووسيّة أتباع رجٍل يقاُل له: ناووس>)6(. 

وفيه نظٌر؛ ألّن اسَم الرجل ليس ناووًسا، بل اسمه عبد الله، والناووس اسم أبيه)7(. 

)1( في المصدر: )بها(.

))( في المصدر زيادة: )القاء(.

)3( في النسخة: )فقال(، والمثبت عن المصدر، وهو األفضل.

)4( رجال النجاشّي: 39- 40 رقم80.

))( ينظر مجمع الفائدة والبرهان: 9/ 3)3.

)6( الملل والنحل: الشهرستانّي: 1/ 166. 

)7( ينظر: الفصول المختارة: المفيد: )30، مفاتيح العلوم: )4. 
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كما يُدلُّ عليه ما نقل السـيّد عبد الله التسـترّي؛ حيث قال: واعتلّوا -أي: الناووسـيّة- 

بحديـٍث رواه رجـل يُقـال لـه: عنبسـة عـن أبـي عبـد اللـه× أنّـه قـال: )إن جاءَكُم من 

يخبركـم عّنـي بأنّـه غّسـلني، وكّفننـي، ودفننـي فـا تصّدقـوه(، وهـذه الفرقـة تسـّمى 

)الناووسـيّة(؛ ألّن رئيَسـهم فـي هـذه المقالة رجـٌل من أهل البصرة يُقال لـه: عبد الله بن 

نـاووس. وقيـل: نُسـبوا إلى قريـٍة؛ يقال: ناووًسـا)1(.

قـال السـيّد األسـتاذ: فمـع اختـاف النسـخ ال يمكـن رفـع اليـد عّمـا يقتضيـه ظواهـر 

الوجـوه المادحـة.

وعلـى فرض التسـليم والتصحيف في تلك النسـخة - كما هو الظاهـر - نقول: إّن قوَل 

ابـن فّضـال الفطحـّي ال يصلـح لمعارضة قول ابن أبي عمير الثقة، وقول الكّشـّي العدل.

فإن قلت: إّن ذلك إنّما هو إذا كان التعارض بيَنهما من تعارُض النّصين، أو الظاهرين، 

بـل هـو مـن تعـارض النـّص والظاهـر بأّن قـوَل ابن فّضـال نصٌّ في فسـاد عقيدتـه، وقول 

ابـن أبي عمير، والكّشـّي ظاهٌر في عدمه. 

وقـد تقـّدَم أّن محّمـد بن مسـعود العيّاشـّي مـع اعترافـه بفطحيّة عبد اللـه بن بكير، 

وابـن فّضـال، صـّرح بأنّهمـا من فقهـاء أصحابنا، فليُكـن كاُم ابن أبي عمير فـي أبان: )إنّه 

مـن مشـايخنا())( من هـذا القبيل، وكذلـك حكاية ]اإلجماع من الكّشـّي[.

ا؛  قلت: هذا وإن كان ممكًنا في نفسه، لكن في المقام مستبعٌد إرادة هذا المعنى جدًّ

إذ تقديمه على مثل هشام بن سالم الثقة الجليل القدر يؤكّد إرادة الظهور من مشايخنا. 

وأيًضـا أنّـا نقطَـع بـأّن المراَد من مشـايخنا باإلضافة إلى هشـام بن سـالم هـو المعنى 

الخـاّص، وهـو مؤيّـٌد آَخُر إلرادة هذا المعنى بالنسـبة إلـى أبان)3(.

أقـول: تنقيـح الكام يسـتدعي التكلّـَم في المقام؛ لينكشـَف النقاُب عـن المرام. وهو 

)1( ينظر: المقاالت والفرق: 13)، الفصول المختارة: )30، مجمع البحرين: الطريحّي: 0/4)1 )نوس(.

))( ينظر: األمالي4)-))، المجلس الثاني، ح ).

)3( ينظر الرسائل الرجاليّة: 4)-)).
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أّن كاَم ابـن الفّضـال صريـٌح في فسـاد عقيدتـه، وقوَل ابن أبي عميـر، و)كش( ظاهٌر في 

عدمـه. وإذا تعـارض النـّص والظاهـر فالنـّص مقـّدٌم ؛ لجـواز اطّـاع ابـن الفّضـال على ما 

ل،  لـم يطّلِـع عليـه الكّشـّي، وابن أبـي عمير، فيمكـن الجمع بيـن كامي الجـارح والمعدِّ

فيُحَكـُم حينئـٍذ بموثّقيّة الحديث بواسـطته.

أقـول: وفيـه نظـٌر؛ ألّن تقـّدَم الجـرح علـى التعديـل كاٌم مجمـٌل غيـر محمـوٍل علـى 

إطاقـه، كمـا قـد يظـّن، بـل لهـم فيـه تفصيـٌل، وهـو أّن التعـارَض علـى نوعين: 

ل والجـارح؛ كقول المفيـد في محّمد  األّول: مـا يمكـن الجمـُع فيـه بيـَن كامي المعدِّ

ٌم؛  بـن سـنان: )إنّـه ثقـٌة()1(، وقـول الشـيخ - طـاب ثـراه -: )إنّه ضعيـٌف())(. فالجـرح مقدَّ

لجـواز اطّـاِع الشـيخ على ما لـم يطّلِع عليـه المفيد. 

الثانـي: مـا ال يمكـن الجمـُع بيَنهمـا؛ كقول الجـارح: )إنّه قتـَل فانًا في أّول الشـهر(، 

ل: )إنّـي رأيتـه فـي آخـره حيًّـا(. وقد وقـع مثله في كتـب الجـرح والتعديل  وقـول المعـدِّ

كثيـرًا؛ كقـول ابن الغضائرّي في داود الرقّّي: )إنّه فاسـد المذهـب، ال يُلتفت إليه(، وقول 

غيـره: )إنّـه كان ثقـًة، قـال فيـه الصـادق×: )أنزلـوه مّنـي منزلـَة المقـداد مـن رسـول 

اللـه()3(؛ فهـا هنـا ال يصـحُّ إطـاق القـول بتقديـم الجـرح علـى التعديل، بـل يجب 

الترجيـح بكثـرة العـدد، وشـّدة الـورع، والضبـط، وزيادة التفتيـش عن أحوال الـرواة إلى 

حات)4(.  غير ذلـك مـن المرجِّ

وال يخفـى عليـك أّن مـا نحـن فيه، وإن كان من قبيل الشـّق األّول، لكّنا نقول: غاية ما 

ا في فسـاد  فـي البـاب هنـا معارضـة الظاهر مع النـّص؛ إذ كاُم ابن الفّضال كما يكون نصًّ

عقيدتـه، كـذا يكـون كاُم ابـن أبي عميـر، و)جش(، والمقّدس األردبيلّي، والسـيّد السـند 

)1( ينظر اإلرشاد: )/)8).

))( ينظر رجال الطوسّي: 364 رقم394).

)3( ينظر: اختيار الرجال: )/704 رقم0)7، كتاب من ال يحضره الفقيه )المشيخة(: 4/)49، خاصة 

األقوال: 140.

)4( ينظر قوانين األصول: )47.
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صاحـب )المـدارك(، وشـيخنا البهائـّي، والشـيخ أبـي علـّي، والسـيّد األسـتاذ -دام ظلّـه-، 

ظاهرًا فـي وثاقته)1(. 

ُم على النّص بسـبب المرّجحـات؛ كاألكثريّة، واألعدليّـة، واألورعيّة،  والظاهـر قـد يُقدَّ

لين موجوٌد؛ لوجـوٍه كثيرٍة:  ح لجانـب المعدِّ وأمثـال ذلك، فنقـول: المرجِّ

ل؛ فإنّـه كثيٌر، كما عرفت،  األّول: اّن الجـارَح منحصـٌر فـي ابـن الفّضال، بخاف المعدِّ

وقـد عرفَت أّن الترجيَح يمكـن بكثرة العدد.

ل كثيرًا كذا يكـون الجارح كثيـرًا أيًضا؛ كعلّي بن الحسـن،  ال يقـال: كمـا يكـون المعـدِّ

والعّامـة، والمحّقق فـي )المعتبر())(.

ألنّـا نقـول: سـلّمنا ذلك، لكن مسـتنُد الـكّل كاُم ابن الفّضال؛ فهو فـي الحقيقة يرجع 

إلـى الواحد، بخـاف الطرف المخالـف؛ فإنّه ليس كذلك. 

لين أوثَق من ابن الفّضال الفطحّي. الثاني: اّن ابن أبي عمير، وكذا سائر المعدِّ

الثالـث: اّن )جـش( مـع كونـه أضبَط مـن ابن الفّضال لـم يتعرّض لفسـاد مذهبه، مع 

أّن ديدنَـه التعـرُّض لفسـاد المذهـب؛ فعدُم تعرّضـه دليٌل على عدم كونه ناووسـيًّا. 

قـال المحّقـق: إذا قـال )جش(: ثقـة، ولم يتعرّض لفسـاد المذهب، فظاهـر أنّه عدٌل 

؛ ألّن ديدنَـه التعرُّض لفسـاد المذهـب، فعدمه ظاهٌر في عدم ظفـره، وهو ظاهٌر  إمامـيٌّ

فـي عدمـه؛ لبُعـد وجوده مع ظفره؛ لشـّدة جهده، وزيـادة معرفته عليـه، وعليه جماعٌة 

المحّققين. من 

وبالجملـة، إنّـك قد عرفـَت أّن األوثقيَّة، واألضبطيّة، وكثرة العـدد موجوٌد، مضافًا إلى 

أّن أكثَر العلماء؛ وال سـيَّما السـيّد األسـتاذ -دام ظلّه- صرّحوا بأّن في رجال الكّشـّي أغاطًا 

الفائدة والبرهان: 3/9)3، مدارك األحكام:  الثاني، ح)، مجمع  )1( ينظر: األمالي: 4)-))، المجلس 

)/311، الحبل المتين في إحكام أحكام الدين:1/))، منتهى المقال في أحوال الرجال: 136/1- 

143 رقم16، الرسائل الرجاليّة: ))-7).

))( ينظر: اختيار الرجال: )/640 رقم660، خاصة األقوال: 74، المعتبر:1/))1، )/80).
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كثيـرًة)1(، ومـع ذلك كيف يقاوُم كام الجـارح مع كام المعّدل؟!))(

وتـدّل هـذه العبارة على كثـرة تتبّعه في كتب األخبار، وجمـع القرائن المختلفة على 

مـا يذهب إليه. 

وللمطالـع أن يرجـع إلـى مـا ذكـره المؤلّـف بالتفصيـل في البـاب 3) في أحـوال أبي 

بصيـر؛ فقـد فّصـل القـول فـي البحث عـن أحوالـه، وأقـوال العلماء فـي وثاقتـه، أو عدم 

وثاقتـه، واتّحـاده أو اشـتراكه، واعتنـى أيًضا في هـذا البحث بالنقل عن كثيـر من الفقهاء 

وأدلّتهـم والتفصيل في مناقشـتها)3(.

وأيًضـا مـا أورده فـي الباب 6) في بيان حال إسـحاق بن عّمـار الذي قّل نظيره؛ حيث 

قـد فّصـل القـول فـي بيان األقـوال في حّقه مـن الكتـب الرجاليّـة، والفقهيّـة، والحديثيّة 

واإلشـارة إلـى أدلّتها، والمناقشـة فيها، واختيار ما هـو الصواب)4(. 

رقم1471،   181 داود:  ابن  رجال   ،(47 األقوال:  رقم1018، خاصة   37( النجاشي:  رجال  )1( ينظر: 

الرسائل الرجاليّة: ))، 144.

))( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 1)/ 4) - )).

)3( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 3)/ 7) - )3.

)4( ينظر مختلف األقوال )مخطوط(: باب 6)/ 40 - 47.
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ملحق البحث

ملحق بالبحث
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الصفحة األولى من النسخة المخطوطة
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الصفحة األخيرة من النسخة المخطوطة 
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قائمة المصادر والمراجع

الكتب المخطوطة:
)60)1ه(، . 1 سنة  المتوفّى  الشفتّي  باقر  محّمد  السيّد  اإلسام  لحّجة  سنان،  بن  محّمد  في  رسالة 

المخطوط المحفوظ في مكتبة مجلس الشورى اإلسامّي برقم )7))9(.

)93)1ه( . ) سنة  المتوفّی  القائنّي  الحسينّي  تراب  أبي  بن  طالب  أبي  للسيّد  الغرويّة،  الفوائد 
المخطوط المحفوظ في مکتبة جامعة طهران برقم )4)33(. 

القرن . 3 أعام  القائنّي )من  باقر  للشيخ محّمد بن محّمد  الرجال،  بيان أحوال  األقوال في  مختلف 

الثالث عشر الهجرّي(، النسخة المخطوطة في مكتبة مجلس الشورى اإلسامّي برقم )3)184(.

نهاية اآلمال في كيفيّة الرجوع إلى علم الرجال، للشيخ محّمد تقّي بن حسينعلى الهروّي الحائرّي . 4

المتوفّى سنة )99)1ه(، المخطوط المحفوظ في مكتبة اآلستانة الرضويّة برقم )008)(.

الكتب المطبوعة:
أعيان الشيعة، للسيّد محسن األمين المتوفّى سنة )1371ه(، تحقيق: حسن األمين، دار التعارف . )

للمطبوعات، بيروت.

األمالي، للشيخ أبي جعفر محّمد بن علّي بن الحسين بن موسى بن بابويه القّمّي المعروف بالشيخ . 6

الصدوق المتوفّى سنة )381ه( تحقيق ونشر مؤّسسة البعثة، قم المقّدسة، 1417ه

طهران، . 7 اآليتي،  حسين  محّمد  للشيخ  وقهستان،  قائنات  رجال  تراجم  و  تاريخ  در  بهارستان؛ 

7)13ه.ش.

البيان، لمحّمد بن جمال الدين مّكي العاملّي الجزينّي المعروف بـ)الشهيد األّول( المتوفّى سنة . 8

)786ه(، تحقيق: الشيخ محّمد الحّسون، )141ه.ق.

الصمد . 9 عبد  بن  الحسين  بن  محّمد  الدين  بهاء  للشيخ  الدين،  أحكام  إحكام  في  المتين  الحبل 

مجمع  الحسينّي،  الموسوّي  باسم  السيّد  تحقيق:  )1030ه(،  سنة  المتوفّى  المعاملّي  الهمدانّي 

البحوث اإلساميّة، مشهد المقّدسة، 4)14ه.

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، للفقيه المحّدث الشيخ يوسف البحرانّي المتوفّى سنة . 10

)1186ه(، مؤّسسة النشر اإلسامّي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقّدسة، قم المقّدسة.

خاصة األقوال في معرفة الرجال، للعّامة الحسن بن يوسف بن علّي بن المطّهر الحلّّي المتوفّى . 11

سنة )6)7ه( تحقيق: الشيخ جواد القيومّي، مؤّسسة نشر الفقاهة، 1417ه.
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ذخيرة المعاد في شرح اإلرشاد، للعّامة المولى محّمد باقر السبزوارّي المتوفّى سنة )1090ه(، . )1
مؤّسسة آل البيت^إلحياء التراث، طبعة حجريّة.

المتوفّى سنة )1389ه(، دار األضواء، . 13 الطهرانّي  الشيعة، للشيخ آقا بزرك  الذريعة إلى تصانيف 
بيروت.

المعروف . 14 الجزينّي  العاملّي  مّكي  الدين  جمال  بن  لمحّمد  الشريعة،  أحكام  في  الشيعة  ذكرى 
بـالشهيد األّول المتوفّى سنة )786ه(، تحقيق ونشر مؤّسسة آل البيت^ إلحياء التراث، قم 

المقّدسة، 1419ه.

رجال ابن داود، لتقّي الدين الحسن بن علّي بن داود الحلّّي المتوفّى سنة )707ه(، تحقيق: السيّد . )1
محّمد صادق آل بحر العلوم، المطبعة الحيدريّة، النجف األشرف، )139ه.

الرسائل االعتقاديّة، للعّامة المحّقق محّمد إسماعيل بن الحسين المازندرانّي الخاجوئّي المتوفّى . 16
سنة )1173ه(، تحقيق السيّد مهدي الرجائّي، مؤّسسة عاشوراء، مشهد المقّدسة، 6)14ه.

سنة . 17 المتوفّى  اإلسام  بحّجة  المعروف  الجيانّي  الشفتّي  باقر  محّمد  للسيّد  الرجاليّة،  الرسائل 
)60)1ه(، تحقيق: السيّد مهدّي الرجائّي، كتابخانه مسجد سيّد أصفهان، 1417ه.

 رسائل الشهيد الثاني، لزين الدين بن علّي العاملّي المتوفّى سنة ))96ه(، تحقيق: مركز األبحاث . 18
والدراسات اإلساميّة، مركز النشر التابع لمكتب اإلعام اإلسامّي، قم المقّدسة، 1)14ه.

)1041ه(، . 19 سنة  المتوفّى  الميرداماد  محّمد  بن  باقر  محّمد  السيّد  للمحّقق  السماويّة،  الرواشح 
تحقيق: غامحسين قيصريه ها ونعمة الله الجليلّي، دار الحديث، قم المقّدسة، ))14ه.

الرضوّي، . 0) المدرّس  تقّي  محّمد  السيّد  تحقيق:  الرضوّي،  باقر  محّمد  الميرزا  للسيّد  طيّبة،  شجرة 
طهران، ))13ه.ش.

طبقات أعام الشيعة، للشيخ آقا بزرك الطهرانّي المتوفّى سنة )1389ه(، دار إحياء التراث العربي، . 1)
بيروت، 1430ه.

العّدة في أصول الفقه، لشيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علّي الطوسّي المتوفّى سنة . ))
)460هـ(، تحقيق: محّمد رضا األنصارّي القّمّي، قم المقّدسة، 1417ه.

المعروف . 3) الجزينّي  العاملّي  مّكي  الدين  جمال  بن  لمحّمد  اإلرشاد،  نكت  شرح  في  المراد  غاية 
بالشهيد األّول المتوفّى سنة )786ه(، تحقيق: مركز األبحاث والدراسات اإلساميّة، مكتب اإلعام 

اإلسامّي، قم المقّدسة، 1418ه.

التاسع . 4) القرن  أعام  )من  البحرانّي  الصميرّي  المفلح  للشيخ  اإلسام،  المرام في شرح شرائع  غاية 
الهجرّي(، تحقيق: الشيخ جعفر الكوثرانّي العاملّي، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

0)14ه.

الفصول المختارة، للشيخ أبي عبد الله محّمد بن محّمد بن النعمان العكبرّي البغدادّي المتوفّى . ))
سنة )413ه(، تحقيق: السيّد علّي ميرشريفّي، دار المفيد، بيروت، 1414ه.
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فنخا، لمصطفى الدرايتي، سازمان أسناد وكتابخانه ملي جمهوري إسامي إيران، طهران، 1390ه.ش.. 6)

الفوائد الرجاليّة، للعّامة المحّقق محّمد إسماعيل بن الحسين المازندرانّي الخاجوئّي المتوفّى سنة . 7)

)1173ه(، تحقيق السيّد مهدي الرجائّي، مجمع البحوث اإلساميّة، مشهد المقّدسة، 1413ه.ق.

الفهرست، لشيخ الطائفة أبي جعفر محّمد بن الحسن بن علّي الطوسّي المتوفّى سنة )460ه(، . 8)

تحقيق: الشيخ جواد القيومّي، مؤّسسة الفقاهة، قم المقّدسة، 1417ه.

قوانين األصول، للميرزا أبي القاسم القّمّي المتوفّى سنة )31)1ه( طبعة حجريّة قديمة.. 9)

)381ه(، . 30 سنة  المتوفّى  القّمّي  بابويه  بن  علّي  بن  محّمد  للشيخ  الفقيه،  يحضره  ال  من  كتاب 

تحقيق: علّي أكبر الغفارّي، مؤّسسة النشر اإلسامّي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة.

کشف األسرار في شرح االستبصار، للسيّد نعمة الله الجزائرّي المتوفّی سنة ))111هـ(. تحقيق: . 31

السيّد طيِّب الموسوّي الجزائرّي، مؤّسسة دار الکتاب، قم، 1413هـ.ق.

كشف الغّمة في معرفة األئّمة^، للعّامة أبي الحسن علّي بن عسيى بن أبي الفتح األربلّي . )3

المتوفّى سنة )693ه(، دار األضواء، بيروت، )140ه.

أحمد . 33 السيّد  تحقيق:  ))108ه(،  سنة  المتوفّى  الطريحّي  الدين  فخر  للشيخ  البحرين،  مجمع 

الحسينّي، مرتضوي، طهران، )136ه.ش.

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد األذهان، للفقيه المحّقق المولى أحمد األردبيلّي المتوفّى . 34

والحاّج  االشتهاردّي،  پناه  علّي  شيخ  والحاّج  العراقّي،  مجتبى  آقا  الحاّج  تحقيق:  )993ه(،   سنة 

آقا حسين اليزدّي األصفهانّي، منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة في قم المقّدسة.

المتوفّى سنة . )3 العاملّي  الموسوّي  بن علّي  للسيّد محّمد  اإلسام،  األحكام في شرح شرائع  مدارك 

)1009ه(، تحقيق ونشر: مؤّسسة آل البيت^ إلحياء التراث، قم المقّدسة، 1410ه.

دار . 36 المؤلّف،  ابن  تحقيق:  )1389ه(،  سنة  المتوفّى  الطهرانّي  بزرك  آقا  للشيخ  المقال،  مصّفى 
العلوم للتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1408ه.

معالم الدين وماذ المجتهدين، للشيخ السعيد جمال الدين الحسن نجل الشهيد الثاني زين الدين . 37
العاملّي المتوفّى سنة )1011ه(، تحقيق ونشر: جماعة المدرّسين بقم المشرّفة.

المعتبر، لنجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن المحّقق الحلّّي المتوفّى سنة )676ه(، تحقيق: . 38

عّدة من األفاضل، مؤّسسة سيّد الشهداء، قم المقّدسة، 1364ه.ش.

معراج أهل الكمال إلى معرفة الرجال، للعّامة الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزّي من أعام . 39

القرن الثاني عشر الهجرّي، تحقيق: السيّد مهدّي الرجائّي، سيّد الشهداء، قم المقّدسة، )141ه.

معين النبيه في بيان رجال من ال يحضره الفقيه، للشيخ ياسين بن صاح الدين البادّي البحرانّي . 40

)من أعام القرن الثاني عشر الهجرّي(، تحقيق: محّمد عيسی آل مکباس، المحّقق، ))14ه.ق.



لاا رورولح   ولدفااقءارور محمطاءارا ا حرت146

مفاتيح العلوم، لمحّمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي المتوفّى سنة )387ه(، تحقيق: . 41
عبد األمير أعسم، دار المناهل، بيروت، 8)14ه.

آبادّي . )4 حبيب  بمعلّم  المعروف  علّي  محّمد  للميرزا  قاجار،  دوره  رجال  احوال  در  اآلثار  مكارم 
المتوفّى سنة )1396ه(، نفائس مخطوطات أصفهان، أصفهان، 1364ه.ش.

المتوفّى سنة . 43 الشهرستاني  أحمد  بكر  أبي  بن  الكريم  عبد  بن  الفتح محّمد  والنحل، ألبي  الملل 
)48)ه(، تحقيق: محّمد سيّد كياني، دار المعرفة، بيروت.

الله محّمد بن علّي بن شهرآشوب السروّي . 44 مناقب آل أبي طالب^، لإلمام الحافظ أبي عبد 
المازندرانّي المتوفّى سنة )88)ه(، تحقيق: لجنة من أساتذة النجف األشرف، المكتبة الحيدريّة، 

النجف األشرف، 1376ه.

منتخب التواريخ، لمحّمد هاشم بن محّمد الخراسانّي، كتابفروشي إساميّة، طهران.. )4

الحلّّي . 46 المطّهر  بن  علّي  بن  يوسف  بن  الحسن  للعّامة  المذهب،  تحقيق  في  المطلب  منتهى 
المتوفّى سنة )6)7ه( تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث اإلساميّة ، مجمع البحوث اإلساميّة، 

مشهد المقّدسة، )141ه.

علّي . 47 بأبي  المعروف  المازندرانّي  إسماعيل  بن  محّمد  للشيخ  الرجال،  أحوال  في  المقال  منتهى 
قم  التراث،  إلحياء  البيت^  آل  مؤّسسة  ونشر:  تحقيق  )16)1ه(،  سنة  المتوفّى  الحائرّي 

المقّدسة، 1416ه.

موسوعة طبقات الفقهاء، اللجنة العلميّة في مؤّسسة اإلمام الصادق × بإشراف آية الله العظمى . 48
الشيخ جعفر السبحانّي، مؤّسسة اإلمام الصادق ×، قم، 1418ه.

قم، . 49 الحديث،  دار  فرهنگي  علمي  مؤّسسه  مهريزي،  مهدي   ،)13 )الجزء  شيعة  حديث  ميراث 
1380ه.ش.

المتوفّى سنة )1309ه(، سازمان . 0) نجوم السماء في تراجم العلماء، لمحّمد علّي آزاد الكشميرّي 
تبليغات اسامي، طهران، 1387ه.ش.

الوافي، لمحّمد محسن الفيض الكاشانّي المتوفّى سنة )1091ه(، تحقيق: ضياء الدين الحسينّي، . 1)
مکتبة اإلمام أمير المؤمنين × العاّمة، أصفهان، 1406ه.

هداية المحّدثين إلى طريقة المحّمدين، للعّامة محّمد أمين بن محّمد علّي الكاظمّي من أعام . ))
المرعشّي  العظمى  الله  آية  الرجائّي، مكتبة  السيّد مهدي  تحقيق:  الهجرّي،  الحادي عشر  القرن 

النجفي، قم المقّدسة، )140ه.
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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The Publishing Terms

• The journal should publish the scientific pieces of research that are related to 
the manuscripts and documents, reviewed texts, direct studies, and objective 
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