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كلمة امركز

س��بحاَن َمن لبِس البهجَة واجال، س��بحاَن َمن ترَدى بالنور والوقار، سبحاَن َمن 
ي��رى أثَر النمِل ي الصفا، س��بحاَن َمن َيرى أثَر الطِر ي اهواء، س��بحاَن َمن هَو َهكذا، 

 

وا َهكذا غره، والَصاة والَسام عى نبِي الرمِة، وعى آله الطِيبَن الطاِهرين.
وبعُد.. 

يب��ادر مرك��ز تراث اِحَل��ة أن يقّدم ه��ذه امرة كتاًبا حم��ل س��متن مزدِوجتِن، َأا 
وم��ا: )عل��م التاريخ، وعلم الرجال(؛ ف��كّل واحد منها يكّمل اآخ��ر، حتى قيل: إَن 
علم الرجال هو جزء من علم التاريخ، واسيا من خال اِتباع مصنِفي الرجال الطرَق 

نفسها ي البحث التارخّي.
وي نف��ي نفث��ٌة ا بَد من تِبياها، وه��ي أَن هذا الكتاب ق��د رَد ضمنًا عى د. حمد 
العم��رّي ي كتابه )دراس��ات ي منهج النقد عند امحّدثن( الذي يَتهم الش��يعة اإمامَية 
أَهم كانوا يعملون بمروَيات أصحاهم من غر تفتيش أو مييز بن الرجال، وم يكن هم 

ي تاريخ الرواة مؤَلفاٌت خاَصة كا هو احال من أهل السنَة!!
فبقيام��ه بتأصيل علم الرجال عن��د اإمامَية؛ الضارب بِِجَران��ه ي أعاق التاريخ، 

كفى الباحثن مؤونة الرَد.
وهذا الكتاب الذي بن يديك عزيزي القارئ ك�)َدّبِة شبيب( امعروفة عند الفقهاء 

وأهل العلم.
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ولقد بالغ امؤلف ي استكناه امنهج العلمّي لدى علمِن من أعام التشُيع عاشا ي 
زم��ن واحد وكانا معارين لبعضها بعًضا، وقد اَتس��مت كتابتها بالنضج والدَقة، بل 
التمحي��ص والبحث والتثّبت، ولكَن اأمر العجيب أَن اب��ن داود قد ترجم للعَامة ي 

رجاله، ي حن م يرجم العَامة ابن داود ي خاصته!!
ا أريد أن أحَدث عن الَعلَمِن موضع الدراس��ة؛ فقد أغنانا الدكتور س��امي مود 
احاج جاسم عن هذا اأمر، وحسنًا فعَل؛ فبتحليله ودَقة ماحظته عى امستوى اأفقّي 

والعمودّي جعل منه رائًدا ي هذا امجال، نرجو له التوفيق ي قابل اأيام.
نأم��ل- ونحن ُنخرج ه��ذه امصنَفات اى النور- أن نفيد ه��ا الباحثن عن امعرفة، 
وأن نحظى بنور يس��عى بن أيدينا يوم ا ظَل إَا ظّله، ولقد قام امركز بوس��اطة خرائه 
العلمين بقراءة هذا الكتاب، إذ قاموا بتنقيحه من الناحيتن العلمَية واللغوَية، ونخُص 
، والدكتور عّي اأعرج��ّي، فامركز له فضل التقويم  بالِذكر اأس��تاذ امحِقق أمد احِيّ

حتى نشَط من ِعقال.
وإن كان ا ب��َد من مس��ٍك ختم هذا التقديم، فهو الش��كر والعرف��ان للعِي القدير 
الذي مَن علينا بالس��ِيد الصاي امتوي الرعي للعتبة العَباس��َية امقَدسة؛ النفس الَتَواقة 

للعلم وامعرفة، أمَده اه باخر والركة ومَتعنا بطول بقائه.
والش��كر موصول إى الش��يخ عّار اهاّي رئيس قسم ش��ؤون امعارف اأسامَية 

واإنسانَية؛ مِا أبداه من َمة عالية أصبحت ظاهرة عندنا، وَفقه اه وسَدده.
واحمد ه رّب العامن.

صادق اخويلدّي
مدير مركز تراث اِحلاة

13 مادى اآخرة 1438ه�
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امقّدمة

احمد ه رِب العامن، نحمده ونس��تعينه ونس��تغفره، ونعوذ باه من رور أنفسنا 
وسّيئات أعالنا، من َيِد اه فهو امهتد، ومن يضلل فلن جد له ولًيا مرشًدا.

تعُد الدراس��ات امتعّلقة بمناهج العلاء امسلمن من الدراسات امهّمة، وتقع أّمية 
هذه الدراس��ة ي كوها دراس��ة منهج َعَلَمن بارزين ي علم الرجال عند اإمامَية، وهذا 
يعطيها الري��ادة ي هذا امضار، أّن كتب هذين الَعَلَم��ن: )خاصة اأقوال، وإيضاح 
ااش��تباه، ورج��ال ابن داود( ح��وي معلومات وفرة ع��ن كثٍر من ال��رواة الذين كان 
لبعضهم أثر ي احياة السياس��ّية وااقتصادّية وااجتاعّية ي امجتمع اإسامّي، فضًا 
ع��ن كوه��م حِدثن، مَا يتي��ح لنا فرصة اإطال ع��ى تاريخ اأَمة م��ن خاهم، كا أّن 
معرف��ة هؤاء الرجال ودراس��ة أحواهم امذك��ورة ي كتب الرج��ال اإمامَية يمكن أن 

تنفعنا ي تصحيح بعض امعلومات أو احوادث التارخّية تفنيًدا أو تعضيًدا.
واعتمدت هذه الدراسُة جموعًة من امصادر وامراجع التي كان ها الَعْون اأكر ي 
إمام هذا البحث وإخراجه، فبعد القرآن الكريم كان لكتب الرجال اأثر الكبر ي رصد كثٍر 
من امعلومات، واسّيا عند اموازنة ي امعلومات الواردة ي الكتب امدروسة: )اخاصة 
واإيضاح ورجال ابن داود(، أو مراجعة موارد هذه الكتب امذكورة آنًفا، ومن أهّم هذه 
 الكتب الرجالية: رجال النجاّي )ت 450ه�(، و)الفهرست( للطوّي )ت 460ه�(،
و)اختيار رجال الكّش( للطوّي أيًضا، و)التحرير الطاووّي( للش��يخ حسن بن زين 
الدي��ن العام��ّي )ت 1011ه�(، فضًا عن كت��ب الرجال اخاَصة بأهل الس��نَة، أمثال: 
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)اجرح والتعديل( ابن أي حاتم )ت 327ه�(، و)لس��ان اميزان( و)هذيب التهذيب( 
ابن حجر )ت 852ه�(، وأمثاها من الكتب الشبيهة.

وكان لكت��ب الفهارس أثر كب��ر ي تتُبع امصنَفات الرجالَي��ة، مثل كتاب )مصفى 
امقال ي مصنِفي الرجال( للطهراّي، الذي ساعدي ي رصد امؤَلفات وامؤِلفن ي علم 

الرجال بشكٍل خاّص، واقتر مصفى امقال عى مصنِفي الرجال من اإمامَية فقط.
كا أَن هناك مصادر تارخّية اقتضت الرورة أن أستقي منها معلوماي، مثل كتاب 
)صورة اأرض( ابن حوق��ل )ت 367ه�(، و)النهاية ي غريب احديث( ابن اأثر 
أي الس��عادات اجزري )ت 606ه�(، و)الكامل ي التاريخ( ابن اأثر )ت 630ه�(، 
 و)تفسر القرآن العظيم( ابن كثر )ت 774ه�(، و)النجوم الزاهرة( ابن تغري بردي 

)ت 874ه�(، وغرها.
 وأخ��ذت من امعج��ات الّلغوية، مثل )كت��اب العن( للخليل بن أم��د الفراهيدّي

)ت 175ه���(، وكتاب )ختار الصحاح( للرازّي )ت 665ه�(، وكتاب )لس��ان العرب( 
اب��ن منظ��ور )ت 711ه�(، وغرها، كا كان لقس��م من البحوث امنش��ورة ي امجَات 

العربَية والعراقَية امحَكمة والدراسات اأكاديمَية اأثر ي توجيهي إى امصادر اأَولَية.
وكان م��ن الصعوبات التي واجهتني خال مَدة البحث ندرة امصادر اخاَصة ببعض 
امباحث والفصول، واس��َيا ي الفصل اخاّص بعلم الرجال وأِميته، فضًا عن صعوبة 
احصول عى الكتاب بس��بب تغير أماكن الكت��ب ي امكتبات وعدم تصنيفها، فضًا عن 
فقدان بعضها بعد 2003/4/9م، فاضطررت إى الس��فر خ��ارج العراق للحصول عى 
قسم من امصادر، وكذلك ااستعانة ببعض اإخوة ي اخارج من خال امراسلة للحصول 
عى امصادر، فضًا عن اللجوء إى أصحاب امكتبات اخاَصة والعاَمة ي النجف اأرف.
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امَُقّدَمُة
ي سبيل وضع اليد ببصات واضحة عى امنهج التارخّي ي كتاَيْ علم الرجال ابن 
امطَه��ر واب��ن داود احِلَين، ا بَد من إيراد محة تارخَية ع��ن مناهج التأليف والتصنيف 
 عند مؤّرخي اإسام، ليقودنا هذا التمهيد إى موضوع البحث اأساس عى وفق ما هو

مبَن ي عنوانه، وكان متن البحث عى النحو اآي:
أّما اماّدة الرئيسة للبحث فقد تكّونت من أربعة أبواب، ُعِقَد لكّل باب ثاثة فصول، 
م��ع امقِدمة والتمهيد واخامة، وقائمة امصادر وامراجع والدراس��ات والبحوث، وهي 

عى النحو اآي:
الباب اأّول وعنون ب�: علم الرجال عند اإمامَية.

وجاء الفص��ل اأّول منه لبيان ماهَية علم الرجال عند اإمامَية وأِمَيته، فضًا عن 
موضوعه وبداياته التارخَية، وأهّم التعريفات التي حرت هذا العلم.

أّم��ا الفصل الثاي فأَكد عاقة علم الرج��ال بالعلوم اأخرى، كالتاريخ، والدراية، 
وعل��م اج��رح والتعديل، وغرها، ثّم تطّرق إى معام هذا العل��م )علم رجال اإمامَية( 
ومناهجه، وذلك من خال معرفة روط الراوي، وأهّم مناهج التصنيف الرجالَية عن 

اإمامَية.
وج��اء الفصل الثال��ث ليدرس وحِلل ِقس��ًا من األف��اظ اجارح��ة وامعِدلة التي 
استعملها الرجالُيون، فضًا عن بعض التوثيقات اخاّصة والعاّمة التي هي من مفردات 
علم الرجال عند اإمامَية، كا أش��ار هذا الفصل إى أِمَي��ة التوثيقات الرجالية اخاّصة 

بامتقّدمن وامتأّخرين.
ث��ّم الباب الثاي اموس��وم ب�: )منهج ابن امطَهر احِيّ ي الرج��ال( متكِوًنا من ثاثة 

فصول أيًضا.
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اأّول يش��ر إى منهج ابن امطَهر احِيّ ي كتابه الرجاّي )خاصة اأقوال ي معرفة 
الرجال(، واسُتِهَل الفصل بمقّدمة عن سرة حياة العَامة احِيّ العلمّية والشخصّية، ثّم 

بعد ذلك حليل منهجه ي )خاصة اأقوال( بعد أن ذكرنا موارده هذا الكتاب.
وجاء الفصل الثاي ليدرس منهج العَامة احّيّ ي كتابه الرجاّي )إيضاح ااش��تباه 
عن أساء الرواة(، وحاولت أن اختر ي هذا الفصل، وم آت باأمثلة؛ حّتى ا يتكّرر 
كث��ر من امعلومات، فضًا عن حاولتي اّتباع نم��ط اموازنة بن كتاَيْ العّامة )خاصة 
اأقوال(، و)إيضاح ااش��تباه( عند حاولة حليل منهجّية اأخر، مع بيان ااختافات 

احاصلة بن الكتابن: اخاصة واإيضاح.
أّما الفصل الثالث فقد جاء ليس��ِلط الضوء عى بعض اأف��كار والرؤى اانتقادّية 

لتجاوزات العَامة احِيّ عن منهجه ي )خاصة اأقوال(.
أّما الباب الثالث فُعنِْون ب�: منهج ابن داود احِيّ ي الرجال.

وج��اء الفص��ل اأّول منه لدراس��ة منهج اب��ن داود ي رجاله، وبع��د الرمة ابن 
داود وحيات��ه العلمّية وذكر مؤَلفاته تّم حليل منهجه ي رجاله، من حيث خّطة الكتاب 

وامعلومات الواردة ي امتن، وكيفّية اإشارة إليها، فضًا عن ِذكر موارده ي الكتاب.
أّما الفصل الثاي فَس��َلط الضوء عى بعض اأف��كار والرؤى اانتقادّية لتجاوزات 

ابن داود احِيّ عن منهجه الذي اختّطه وبّينه ي مقّدمة كتابه الرجاي.
أّما الفص��ل الثالث فقد جاء ليعقد موازنة بن كت��اب )خاصة اأقوال( و)رجال 
اب��ن داود( م��ن حيث خّط��ة التأليف ي الكتابن وم��وارد متن الكتاب، وق��د بّينت من 

خاها مواطن االتقاء واافراق ي امنهجن.
أّما الباب الرابع فجاء لرصد التعليقات واحواي عى كتب احّلَين الرجالَية.
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امَُقّدَمُة
فُعِقَد الفصل اأّول حول حاش��ية الش��هيد الثاي عى )خاص��ة اأقوال ي معرفة 

الرجال(.
والفص��ل الثاي حول كتاب )نضد اإيضاح( ابن الفيض الكاش��اّي، وهو تعليقة 

عى كتاب )إيضاح ااشتباه ي أساء الرواة(.
أّما الفصل الثالث فكان حول حاشية الشهيد الثاي عى رجال ابن داود.
وُختِم هذا الباب ببعض اآراء الرجالّية عن اخاصة ورجال ابن داود.

ث��ّم بعد ذلك جاءت اخامة لتش��تمل عى ِقْس��م من اأفكار امس��تنتجة من خال 
البح��ث، ث��ّم املِح��ق، وضّم��ت ملحًقا واح��ًدا ُذِك��َرت في��ه وادات اأئّم��ة ااثني 
عر ووفياهم، مضاًف��ا إى ذكر ُكناهم، ومواطن وادِهم ووفياهم؛ وذلك حّتى 
تس��هل- عى قارىء النصوص امقَتَبس��ة من الكتب امدروس��ة ي البحث، وحّتى قراءة 
الكت��ب نفس��ها- معرفُة متى عاش ه��ذا الراوي، وي أّي ع��ر كان، من خال معرفة 
معارته أحد اأئّمة، واس��ّيا أّن ابن امطَهر واب��ن داود َدَأبا عى ِذْكر معارة 

اأئّمة للكثر من الرواة.
ثّم بعد ذلك تأي قائمة امصادر وامراجع والبحوث والدراسات.

وهنا ا يسعني إَا أن أتقّدم بخالص الشكر والعرفان إى أستاذي الفاضل الدكتور 
حّم��د مفيد راي آل ياس��ن ما بذله من جّد ومثابرة ي متابع��ة هذا البحث منذ أن كان 
 بذرة إى أن استوى عى سوقه بالشكل الذي هو عليه، م يبخل عنه بماحظاته وا بآرائه 
القّيمة التي لواها ما خرج هذا البحث عى هذه الش��اكلة، فجزاه اه عنّي جزاء العلاء 

العاملن، وأسأل اه أن يطيل ي عمره خدمة للعلم وامتعِلمن.
والشكر موصوٌل إى مركز تراث احَلة، عى ما ُيبديه من اهتاٍم كبٍر ي إحياء تراث 
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عل��اء احَلة اأفذاذ، وإى اأس��تاذ أمد عّي جيد احِيّ الذي س��عى ي مطالعة الكتاب 
ونره.

ك��ا أتقّدم بالش��كر والثناء إى الدكتور ع��ّي عّباس اأعرجّي م��ا قّدمه ي مراجعة 
الكتاب لغوًيا، وإى اأستاذ ِميثم سويدان اِحمَرّي عى ما َبَذُله من جهٍد ي ضبط بعض 

نصوصه، وتصويب ما احتاج فيه إى تصويب.
وي اخت��ام أقول: إَن هذا اجهد هو حاول��ة للتعريف باجهد العلمّي الذي يقوم به 
الرجاّي ُبغَية ضبط رجاله امرَجم هم من ميع النواحي، الشخصَية والعلمَية والفكرَية، 
فضًا عن اأس��اليب التي يّتبعوها ي مناهجهم، فأرجو أن ُيغنى باماحظات السديدة 
الت��ي تقِوم��ه من خال رصد مواط��ن الوهن ي البحث وتقويمه��ا؛ حّتى خرج بصورة 

متكاملة.
وهنا ا بَد من اإش��ارة إى ماحظة مهَمة، وه��ي أِي بكتاي هذا ا أعتمُد منهجّيَة 
ااختصار بألفاظ )امصدر السابق( و)امصدر نفسه( عند اإشارة إى امظاّن ي هوامش 

البحث.
 وم��ا توفيق��ي إَا ب��اه... وه احم��د ي اأوى واآخ��رة، ونس��أله تع��اى حس��ن 

العاقبة.

اأستاذ الدكتور
سامي مود احاج جاسم
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 التمهيد
محة تاريخَية عن مناهج التاأليف واأ�صكال الت�صنيف عند م�ؤّرخي 

الإ�صام

عى الرغم من الغموض الذي ما زال يكتنف بدايات التدوين التارخّي عند العرب 
فإّنه قد نال ي أواخر القرن الثالث للهجرة وبدايات القرن الرابع للهجرة تطّوًرا ي امنهج 
والطريقة، واس��تمّر عى ذلك خ��ال القرون التالية، غ��ر أَن اآراء ي منهجّية الكتابات 
التارخّية ظّلت متضاربة متباينة، فا يستطيع الباحث تقديم صورة واضحة هذا اموضوع 
باارتكاز عليها، إَا إذا اس��تقرى اماَدة بنفس��ه، وأعاد النظر ي نتائجها التي توّصل إليها 

الباحثون)1(.
فَعرُب ما قبل اإس��ام كانوا بس��بب معيش��تهم يفِضلون حفظ أّيامهم وأحداثهم 
عن طريق الرواية الش��فهّية عى هيأة أش��عار مقَصدة، أو أخبار متفِردة)2(، فهو ي الواقع 
يء من اأساطر الشعبّية والقصص امنقولة بالتواتر، ويء ُأِخذ من هنا وهناك وُمِزج 
مزًج��ا، فكان نواة ماّدة التاريخ بوصفه ِعلًا، والذي ب��دأ يظهر ي القرن الثاي اهجري، 
وعندم��ا بدأ ال��روع بالتدوين واجهته عقب��ة التمييز بن اماّدة التي يبن��ي عليها امؤِرُخ 
أحكاَم��ه التارخّية وامواّد التي صنعه��ا اخيال، واقتضتها اأح��وال التي مّرت ها تلك 

اأَمة)3(.
)1( علم التاريخ، دائرة امعارف اإسامَية: 26/3.

)2( تاريخ الراث العرّي: 395/1.

)3( موارد تاريخ الطرّي: 114/1.
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ومن هذا القبيل التاريخ امأثور عن العرب قبل اإس��ام، واسّيا التاريخ امنقول 
بالّس��اع والرواية ش��عًرا أو نثًرا لش��به اجزيرة العربّية ي عهد ما قبل اإسام، وُيستثنى 
من ذلك َمن ترك منهم البداوة ونزل حوار اجزيرة، واسّيا أهل اليمن واحرة، فقد 
نقش اأّولون باخّط امس��ند ع��ى مبانيهم من أخبار ملوكهم وش��ؤوهم العاّمة، وَدّون 

اآخرون بخّطهم أخبار ملكتهم، وأودعوها أديرة احرة وكنائسها)1(.
فل��ّا ظهر اإس��ام وقام��ت الدولة اإس��امّية، ومَس��ت احاجُة إى معرفة س��رة 
الرسول ، واستقصاء الُسنَة، تواَفر رجاٌل عى مع أخبار السرة وتدوينها، فكان ذلك 
بدء انش��غال العرب بالتاريخ، ومّا كان الرس��ول هو خاتم اأنبياء وامرسلن كان من 
الطبيعي معرفة تاريخ الرسالة وسرة الرسول ، ودراسة أحوال الرسل واأنبياء الذين 
جاؤوا قبله ونوع رس��التهم، واأقوام الذين اّتبعوا الرس��الة أو رفضوها، أن يتوَسع جال 
التاريخ، وبذلك أصبحت هذه الدراس��ة مقّدمة لدراس��ة تاريخ الرسول والرسالة أو 
)السرة(، والتي قيل عنها: )امبتدأ( أو )امبدأ(، التي تبدأ بتاريخ آدم، ثّم تستمّر إى أن 
تصل إى الس��رة التي تبتدئ بالنسب ونسب النبّي، ثّم صار يلحق بالسرة قسم آخر 

يمكن أن ُيقال له: )امغازي(، وقد اسُتعِمل هذا اأسلوب من قبل امؤِرخن اأوائل)2(.
وقد دَل الربط بن الس��رة والتاريخ عى تطّور مهّم ي الفكرة التارخّية وي امفهوم 
التارخّي، ودّل عى ش��عور امؤِرخن بأّن التاريخ اإسامّي صفحة من صفحات كثرة 
مطوّي��ة تك��َون منها التاري��خ العام��ّي، وأّن هذا ا يمك��ن أن يبقى مع��زوًا عن تاريخ 

الشعوب اأخرى)3(.

)1( مقّدمة ابن خلدون: 375.
)2( امغازي اأوى ومؤِلفوها، امقّدمة.
)3( امنهجية التارخية ي العراق: 11.
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الَتْمِهيُد
ولقد س��اعدت الدعوُة اإس��امّية ونشوُء الدولة اإس��امّية اموَحدة، فضًا عن 
حركات الفتح اإس��امّي عى توس��يع أفق الفرد العري فكرًي��ا وحضارًيا، ورافق هذه 
التط��ّورات تطوير منهج الكتابة وتوس��يع هدفها وفلس��فتها، فلم تب��َق الكتابة التارخّية 
اإس��امّية حصورة بحدود قص��ص أّيام العرب وأنس��اهم وصواه��م احربّية، وإّنا 
جاوزت ذلك، وقد ش��هد القرن اأّول اهجري ظهور عدد من امؤِرخن الرّواد، الذين 
أخذوا عى عاتقهم وضع حجر اأس��اس لكتاب��ة تارخّية عربية عى وفق مفهوم متطّور 

للتاريخ، ومسَتنِدة إى منهج البحث التارخي)1(.
ف��كان اخر التارخّي يس��تند إى احّفاظ اموثوق هم، وهو ما ُيعَرف باأس��انيد أو 
اإس��ناد)2( ال��ذي يعني ااعتاد، وس��ند: أي ُمعَتَمد، واإس��ناد ي احدي��ث: رفعه إى 

قائله)3(، واهدف منه -أي اإسناد- التوُصل إى حقيقة اخر أو صّحته)4(.
فن��رى أّن الطريقة التي اّتبعها اإخبارّيون كان��ت فرًعا من علم احديث، إذ تأّثروا 
بطريقة امحِدثن ي مع الرواية التارخّية ونقدها، وهذا يدّل عى أّن التاريخ العرّي عند 
نش��أته سلك الطريق نفس��ه الذي س��لكه احديث، فكان اخر التارخّي عى هذا النحو 
من عنرين: رواة اخر عى التتابع، وهو ما ُيعَرف بالس��ند أو اإس��ناد، ثّم نُص، اخر 

ويسّمى امتن)5(.
وج��ّى اانتفاع امش��َرك بن امحِدثن وامؤِرخن امس��لمن ال��رّواد ي ابتكار ِعلم 
اجرح والتعديل، أو ِعلم نقد الرجال، إذ تكَلموا عى كّل راٍو، وعرضوا تارخه وسرته، 

)1( إسهامات مؤِرخي البرة ي الكتابة التارخّية حّتى القرن الرابع اهجرّي: 173.
)2( العرب والفكر التارخّي: 80.

)3( ختار الصحاح: 316.
)4( ضوابط الرواية عند امحّدثن: 57.

)5( علم احديث ومصطلحه: 32.
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ووضعوا له قواعد حكمة، وقد اشتهر علاء ختّصون ي هذا الباب، مثل: حيى بن سعيد 
القّطان )ت 189ه�(، وحّمد بن سعد )ت 230ه�(، وحيى بن معن )ت 333ه�()1(.

وقد أفاد امؤِرخون من نتائج هذا الِعلم الذي ساعدهم عى متن روايتهم وتوثيقها، 
وهك��ذا ظهرت كت��ب الطبقات وتاريخ الرجال التي تناولت الس��رة النبوّية، ونبًذا من 
س��رة الصحابة والتابعن، ثّم تابعت انتقال رواية احديث إى العلاء والرواة، ومّا 
يزيد ي وضوح هذا التأثر ما نلمسه من مع نسبة كبرة من مؤِرخي الطبقات والراجم 
بن ااهتام بالتاريخ وااهتام باحديث، فمعظم هؤاء امؤِرخن كانوا أيًضا حِدثن)2(.

غر أّن التأّثر بأس��لوب امحِدثن م يس��تمّر؛ بس��بب التفاعل احض��اري مع اأمم 
اأخرى من ناحية، وظهور كثر من الفرق اإسامّية واختافها حول موضوع اخافة 
واإمام��ة من ناحية أخرى، فق��د دفعها إى اللجوء للنق��د والتحليل وحاولة كّل طرف 

إثبات رأيه باحّجة والبّينة)3(.
وم يلبث امؤِرخ امسلم أن حَرر تدرجًيا من طريقة اإسناد التي كانت ُتلِزم امؤِرخ 
ب��أن يكون ج��ّرد إخبارّي أي ناقل للخر، إى الكتابة امرس��لة التي تعن��ى باخر ي ذاته 
ومناقشته، وبينا كان الطرّي )ت 310ه�( ي كتابه )تاريخ الرسل واملوك( وَمن سبقه 
ِمن اإخبارّين يعنون عناية خاّصة باإس��ناد وتسلس��ل الرواة، فقد ظهر فريق آخر من 
امؤِرخن امس��لمن ابتعدوا ي كتاباهم عن طريق اإس��ناد، واكتفوا بإيراد اأخبار غر 

امسندة إى أصحاها)4(.

)1( ضحى اإسام: 129/2.
)2( الباعث احثيث رح اختصار علوم احديث: 88-87.

)3( بحث ي نشأة علم التاريخ عند امسلمن: 18، موارد تاريخ الطرّي: 157.
)4( علم التاريخ عند العرب: 162.
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الَتْمِهيُد
وبذل��ك مّيز امؤِرخون امس��لمون بالضبط ي تس��جيل اح��وادث وصّحة اأخبار 
الت��ي أوردوها، واس��ّيا اأحداث اإس��امّية، وقد جاءهم ه��ذه الصّحة من الطريقة 
التي عاجوا ها هذه اأخبار، واعتادهم عى مبدأ النقد، وعدم أخذهم إَا عن العدول 
الثقات، وي نقدهم لسلسلة الرواة، وتطبيق مبدأ اجرح والتعديل عليهم، كا كان هناك 

عناية باموضوعات التارخّية)1(.
وس��لك امؤِرخ الع��رّي منهجن امتازا بالدّق��ة واحذر ي تدوي��ن اأحداث، ما: 

امنهج اأفقّي )امنهج اموضوعّي(، وامنهج العمودّي )امنهج احوّي(.

امنهج ام��ص�عّي )الأفقّي(

إّن كلم��ة منهج تعني: الطريق أو الس��لك امس��تقيم الواضح، ك��ا ورد ي امعاجم 
 اللغوّية)2(، فامنهج: الطريق الواضح، وكذلك امنهج وامناهج، كا ي قوله تعاى: ﴿لُِكٍل 
َعًة َوِمنَْهاًجا﴾)3(. وامعروف عن��د امعنّين بالتاريخ أّن الكتابة التارخّية  َجَعْلنَ��ا ِمنُْكْم ِشْ
حس��ب اموضوعات هي طريقة كتابة التاريخ، إّما لل��دول، أو لعهود اخلفاء واحّكام، 
وإّم��ا للراجم، أو لأنس��اب، أو للتاري��خ امحّي، وغر ذل��ك، وأّن العوامل التي أّدت 
إلي��ه مّتصلة بالتط��ّورات الثقافّية من جه��ة، والتّيارات وااّجاه��ات العاّمة ي امجتمع 

اإسامّي من جهة ثانية)4(.
وكان��ت ُأوى ص��ور امنهج اموضوع��ّي ي كتاب��ات امؤّرخن العراقّي��ن هو تاريخ 
الدول، ومن الذين أّلفوا فيه احسن بن ميمون بن نر البرّي )من رجال القرن الثاي 

)1( علم التاريخ عند امسلمن: 95-96، أصول احديث التارخّي: 69، فجر اإسام: 78.
)2( الصحاح: 614/2 ماّدة هج، لسان العرب: 383/2، القاموس امحيط: 309/1.

)3( سورة امائدة 5: 48.
)4( بحث ي نشأة علم التاريخ: 59.
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اهج��رّي( وله من الكتب )كتاب الدول��ة()1(، وكذلك عوانة بن احكم )ت 147ه�( ي 
كتاب��ه )تاريخ الدولة اأموَي��ة()2(، ومن الذين كتبوا ي تاريخ ال��دول والعهود ابن قتيبة 
الدين��ورّي )ت 276ه�( ي كتابه )تاريخ اخلفاء الراش��دين ودولة بن��ي أمَية( امعروف 

بكتاب )اإمامة والسياسة()3(، وهو منسوب إليه.
أّم��ا اأنس��اب والراجم فيعّدان رًب��ا آخر من روب التاري��خ، عني به مؤِرخو 
اإسام، ول�ّا قام اخليفة عمر بن اخّطاب بتأسيس الديوان أعطى هذا العمل لأنساب 
أّمية جديدة، وجاءت امعلومات عن اأنس��اب ي الشعر وي تراجم رواة احديث وي 

الروايات الَقَبلَية ي سجَات دواوين اجند)4(.
أّم��ا بدايات التاريخ للم��دن واأقاليم فقد ارتبطت باجغرافي��ة والفتوح، لذا فهي 
ترجع إى صدر اإس��ام، وهذا الرب من الكتابة هو تعبر صادق عن ارتباط امؤِرخ 
بوطنه واعتزازه به)5(، ومن امؤَلفات الرائدة ي هذا النوع كتاب )وصف البرة( الذي 

أّلفه زياد بن أبيه )ت 53ه�()6(.
وق��د ع��ّر ابن خل��دون عن هذا ااّج��اه بقوله: »وج��اء ِمن بعدهم َم��ن َعَدَل عن 
اإطاق إى التقييد، ووقف ي العموم واإحاطة عن الشأو البعيد، فقّيد شوارد عره، 

واستوعب أخبار ُأُفقه وقطره، واقتَر عى تاريخ دولته ومره«)7(.

)1( الفهرست ابن النديم: 108.

)2( الفهرست ابن النديم: 113.
)3( وفيات اأعيان: 42/3.

)4( تاريخ الراث العري: 406/1، امنهجّية التارخّية ي العراق: 194.
)5( امنهجية التارخّية ي العراق: 41- 92.

)6( معجم البلدان: 905/1.
)7( مقّدمة ابن خلدون: 5.
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الَتْمِهيُد
أّم��ا التاري��خ امح��ّي الدينّي فق��د اّتبع في��ه منهًجا خاًص��ا يتضّمن ع��رض مقّدمة 
 طوبوغرافّي��ة، يتلوه��ا تع��داد للش��خصّيات التي ُولِدت أو عاش��ت أو كان ه��ا اّتصال 

 م��ا بذل��ك ام��كان ام��ؤَرخ ل��ه، وكان��ت ه��ذه الش��خصّيات ي البداي��ة مقص��ورة عى 

 عل��اء الدي��ن، ثّم ص��ارت تش��مل ميع العل��اء واأدب��اء ورج��ال الدول��ة)1(، وأقدم 
م��ا وص��ل إلينا من ه��ذا النوع ه��و )تاريخ واس��ط( لبحش��ل الواس��طّي )ت 280 أو 

292ه�()2(.
أّم��ا عن التاريخ امح��ّي الدنيوّي فأقدم م��ا ُأِلف فيه )تاريخ اموص��ل( للمعاى بن 
عم��ران بن نفيل اموص��ّي )ت 184ه���()3(، و)تاريخ بغداد( أمد ب��ن حيى طاهر بن 
طيف��ور )ت 288ه���( الذي يعّد من أق��دم ما كتب عن تاريخ ه��ذه امدينة، وهو يتناول 

تاريخ اخلفاء العّباسّين وأّيامهم)4(.
ومن مزايا هذا امنهج الرجوع باأحداث إى مس��رها الواس��عة التي تكون داخل 
اإط��ار اأفقي للتاري��خ، وكذلك جعلها مّتصل��ة من دون تقّطع زمن��ي، ومع احادثة 
ي موضوع واحد، وهي هذا تكون متناس��قة يأخذ بعُضه��ا برقاب بعض، وذكر تاريخ 
ال��دول من أوائلها إى أواخره��ا، وامأخذ عليه هو اختصار مؤِلف��ي التاريخ عى طريقة 
اموضوعات لإس��ناد، مقترين عى إشارة موجزة للمصدر، مّا جعل بعض احوادث 

واأخبار التي م يعارها امؤِرخ حّط شّك لعدم إسنادها)5(.

)1( التاريخ واجغرافية ي احضارة اإسامّية: 84.
)2( لسان اميزان: 388/12.

)3( اإصابة ي مييز الصحابة: 93/4، التاريخ وامؤّرخون العرب: 89/1.
)4( تاريخ بغداد أو مدينة السام: 345/5.
)5( امنهجّية التارخّية ي العراق: 46- 47.
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امنهج اَحْ�ّي )العم�دّي(

احَوُل ُلغًة: يعني الَسنة، كا ورد ي امعجات العربية)1(، وقال تعاى: ﴿َواْلَوالَِداُت 
.)2(﴾ ُيْرِضْعَن َأْواَدُهنا َحْوَلْيِ َكاِمَلْيِ

ويك��ون منهج التاريخ احَوّي ش��كًا خّصصًيا من علم التاريخ لس��نن، وهو- كا 
يدّل اس��مه- خضع لتعاقب الس��نن امف��ردة، فكانت احوادث امختلفة ُتعَدد كّل س��نة 
بعناوين، مثل )ي س��نة كذا...(، أو )ثّم جاء ي س��نة ك��ذا...(، أّما الصلة بن احوادث 
امتعِددة التي حدث ي الس��نة نفس��ها فكانت ي الغالب تبَن بطريقة سهلة، وهي إضافة 
ملة )وي الس��نة نفس��ها(، وغالًبا ما ُت�ختم الس��نة بذكر بعض الراجم والوفيات، فإذا 
انتهت حوادث الس��نة الواحدة انتقل امؤِرخ إى حوادث الس��نة التالية، فيس��تعمل ملة 

)ثّم دخلت سنة كذا...()3(.
ومن امحتمل أن يكون العلاء امس��لمون -الذين رّبا تعّرفوا اس��تعال امعلومات 
التارخّية منذ إدخال التقويم اهجرّي- قد توّصلوا بصورة مستقّلة إى استنتاج أّن صورة 

التاريخ عى السنن هي الوسيلة امائمة للعرض التارخّي)4(.
أّما موس��ى بن عقبة )ت 141ه�( فقد دّون أس��اء امهاجرين إى احبش��ة وأس��اء 
امشركن ي بيَعَتْي العقبة، وكان يعرض ماّدته التارخية عى وفق السنن، وهو منهج كان 

قد اسُتعِمل عند عدد من أسافه، منهم: عبد اه بن أي بكر بن حزم )ت 135ه�()5(.

)1( ينظر: الصحاح: 308/15، لسان العرب: 184/11، القاموس امحيط: 363/3.
)2( سورة البقرة: 233/2.

)3( علم التاريخ عند امسلمن: 102.

)4( علم التاريخ عند امسلمن: 105.
)5( تذكرة احّفاظ: 72/1.
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الَتْمِهيُد
وتأسيًس��ا عى ما تقّدم ف��إّن الكتابة التارخّي��ة عى امنهج احوّي كان��ت معروفًة ي 
النص��ف الثاي من القرن الثاي للهج��رة، وفيه ظهرت أّول الكتب امنش��ورة وامعروفة 

من هذا النوع)1(.
ومن امآخذ عى هذه الطريقة أّها ُتشِتت اخر أو احادث الذي تستغرق وقائعه أكثر من 
 سنة، وبذلك تتجّزأ الرواية، وهو ما ُيفِقد اخر أمّيته ووحدته، لُتعَرف أسبابه ونتائجه)2(، 
إَا أّن مزايا هذا امنهج جعل من مؤِرخيه أّول اأعام الذين جاؤوا وأبدعوا ي توقيت 
هذه احوادث باليوم والش��هر والسنة، مع تنّوع تأليفهم، إذ تشِجع امؤِرخن عى الرد 
والرواي��ة، ويرّك��ز الفك��ر ي إطار حّدد جعله أكثر التصاًقا بس��ر اأحداث، ويس��اعد 
القارئ عى اس��تيعاٍب أرع بالنسبة للزمان وامكان الّلَذين ما موضع اهتامه، كا يفيد 
 بوجه خاّص ي ميدان الراجم الذي يربط الواقع بالتاريخ اأدّي والفكرّي، وا يمكن 

واحالة هذه أن نجِرده من القيمة واأّمية)3(.
وق��د مّي��زت كتاباه��م- أعن��ي مؤِرخي اإس��ام- بالوض��وح وس��امة العبارة 
وصّحته��ا، إذ كانت الروايات اأوى لإخبارّين فيها علّو العبارة وارتفاع مس��تواها مّا 
يؤّكد أصالة اللغة العربية ي نفوس هؤاء)4(، وهناك ِمن مؤِرخي اإسام َمن جنّب ي 
كتابات��ه الزخرفة اللفظّية واألفاظ الدارجة)5(، إّا أّنه ي العصور امتأّخرة َغَزت الكتابة 

التارخّية ألفاٌظ أعجمّيٌة وعاّمية شاعت ي كتابات امؤِرخن)6(.

)1( الفهرست ابن النديم: 112.
)2( معام احضارة العربّية ي القرن الثالث اهجري: 375.

)3( التاريخ وامؤّرخون ي العراق: 184.
)4( علم التاريخ عند العرب: 140-139.

)5( حارات ي تاريخ العرب: 244-243/1.
)6( التاريخ وامؤّرخون العرب: 89.
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اأ�صكال الت�صنيف التاريخّي عند م�ؤِرخي الإ�صام

إّن تع��ُدد العوام��ل واحاجات الت��ي أوجدت عل��م التاريخ هو ال��ذي يفّر تنّوع 
الكتابات التارخّية وس��عتها، وقد تناولت أنواع التدوين التارخّي وفروعها كاّفة، فهناك 
كت��ب عاّمة، وكتب ي الس��رة واأخبار، وكتب اخلفاء والفت��وح، والِفَرق والبلدان.. 

إلخ.
وم َيع��رف الع��رب التاري��خ بمعناه ال��ذي تبلور ي هاي��ة القرن الثال��ث اهجرّي، 
بل عرفوا فنوًنا تارخّية س��بقته، وأصبحت ماّدته الرئيس��ة، ومن أهّم ه��ذه الفنون: أّيام 
الع��رب، والقص��ص التارخّي��ة التي كان ها أث��ر واضح قبل اإس��ام، وكانت مصدًرا 
خصًبا من مصادر التاريخ؛ با حوته من الوقائع واأحداث، فتكون بذلك مرآًة أحوال 
العرب وعاداهم، وأسلوب احياة الدائرة بينهم، ونشأهم ي احرب والسلم)1(، كا هي 
مرآة صادقة ُتظِهر من فضائلهم وِش��َيِمهم)2(، وبذل��ك تنّوعت صنوف الكتابة التارخّية 
وتوّس��عت، فق��د ُدِونت أخبار ما قبل اإس��ام؛ وذلك ما َحَوته ه��ذه اموضوعات من 
أخبار تتعّلق بخلق الكون- الس��موات واأرض-، وبدء اخليقة، وما حدث من أخبار 

.)3(وصوًا إى نبّينا حّمد اأنبياء
ولاّطاع عى أش��هر من أّلف ي هذا النوع من الكتابة التارخّية يمكن الرجوع إى 

امظاّن امعنَية ها)4(.
)1( اأغاي: 39/5.

)2( اأغاي: 69/5، أّيام العرب ي اجاهلّية. امقّدمة، وُينظر: مصادر التاريخ اإسامّي: 12.
)3( التاريخ العري وامؤّرخون: 53/1.

)4( ُينظر: امعارف: 302، الفهرست ابن النديم: 58، 95، 107، 112، رجال النجاش�ّي: 34-
37، 134 135، 434-435، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 93، معام العل��اء: 28 29، تاريخ 
 بغداد: 50/14، وفيات اأعيان: 143/5 و82/6، معجم اأدباء: 3/1 9، طبقات امفّرين:= 
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الَتْمِهيُد
ومن أصناف الكتابة التارخّية عند امس��لمن: اأنساب، وتأي أّمّية هذا النوع من 
أّمّية النس��ب عند العرب؛ بس��بب الطبيعة الَقَبلّية للمجتمع ي ش��به اجزيرة العربّية، إذ 
كان ُيَمِثل مراثهم التارخّي، وبعد اإس��ام اس��تمّر ااهتام باأنساب؛ وذلك لصيانة 
احق��وق امروعة وامواريث)1(... ولاّط��اع عى بدايات التأليف ب��ه يمكن مراجعة 

الكتب التي تعنى هذه امواضيع)2(.
أّم��ا الصن��ف اآخر فهو الذي يتن��اول اأحداث التي حورها حي��اة النبّي ، أو 

 

ما اصُطلح عليه ب�: السرة وامغازي)3(، التي ظهر بعضها عى لسان الُقّصاص ي مسجد 
امدينة)4(، ولقد ُس��ِميت هذه الدراس��ات اأوى عن حياة الرس��ول باس��م: الِس��َر 

وامغازي)5(، التي يمكن ااّطاع عليها ي امصادر امعنَية ها)6(.
=37/1، اأعام: 215/2، هدية العارفن ي أساء امؤّلفن وآثارامصنّفن: 323/1.

)1( بلوغ اأرب ي فنون اأدب: 476/2.
)2( ُينظ��ر: امع��ارف: 298-299، الفهرس��ت اب��ن الندي��م: 102، 106، 108، 121، رجال 
النج��اّي: 435 436، وفيات اأعيان: 83/9، معجم اأدب��اء: 78/12 و287/19، هدية 

العارفن: 344/1، تاريخ الراث العرّي: 53/2.
)3( تاريخ الرسل واملوك: 473/2.

)4( امغازي: 9/1 و125/1، اإصابة: 3/1.
)5( شذرات الذهب ي أخبار من ذهب: 150/1.

)6( ُينظ��ر: الطبقات الكرى: 252/5، امعارف: 99، 275، 506، الفهرس��ت ابن النديم: 99، 
103، 109، 112، 144، رج��ال النج��اّي: 30، 435-436، الفهرس��ت للط��وّي: 18، 
تاريخ بغداد: 30/12 و227/12، وفيات اأعيان: 83/6، تاريخ اإس��ام وطبقات امشاهر 
واأعام: 130/4، هذيب التهذيب: 67/5، اإعان بالتوبيخ من ذَم التاريخ، طبع مع كتاب 
روزنتال، علم التاريخ عند امسلمن: 527، بغية الوعاة ي طبقات النحوّين واللغوين والنحاة: 
177، معجم اأدب��اء: 292/19 و309/19 و24/17، هدية العارفن: 804/1 و508/2، 
اأع��ام: 272/5، أبان بن عثان ودوره ي بدايات كتابة الس��رة النبوية، بحث منش��ور ي جّلة 
 امؤّرخ العرّي، ع57 لسنة 1998: 168-169، التدوين التارخّي ومدارسه حّتى القرن اخامس= 
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ك��ا صنّف امؤِرخون ي الفتوح اإس��امّية واح��روب الداخلّي��ة؛ أّمّية اأوى، 
ورصد أسباب الثانية، ومن يرغب ي ااِطاع عليها الرجوع إى مواردها اأصلَية)1(.

ونتيجة لتوّس��ع رقعة اإسام، واس��تقرار الفتوح اإس��امَية، وعملّيات التفاعل 
العلم��ّي والثقاّي، وغرها م��ن التحّوات، َظَهَر اج��اه الكتابة بالتاريخ الع��اّم)2(، ومّيز 
هذا الفّن بأّن ماّدته أكثر ترابًطا وانس��جاًما وماس��ًكا من غرها، فضًا عن وجود ظاهرة 
ااس��تمرار التي ُتعُد جوهر التاريخ، وظهرت امؤَلفات ي التاريخ العاّم منذ القرن الثاي 
للهجرة)3(، وهناك مهرة من امؤِرخن الذين عنوا بالتاريخ العاّم، ليس هنا جال احديث 

عنهم)4(.
أسهمت الفتوح اإسامّية ي نشوء اأمصار، مثل: البرة، والكوفة، والفسطاط، 
واموصل، واستقرار العرب ي هذه اأمصار، وانتائهم إى هذه امدن، مَا أّدى إى تطّور 

=اهجري، بحث منشور ي جّلة امستقبل العري، ع11، السنة الثالثة، 2005: 165-142.
)1( ُينظر: الطبقات الكرى: 246/6، امعارف: 59، 99، 275، وُينظر: فتوح البلدان، الفهرست 
اب��ن النديم: 109، رج��ال النج��اّي: 435- 436، تاريخ بغ��داد: 227/12 و252/13، 
وفيات اأعي��ان: 203/3 و235/5-243، ميزان ااعتدال ي نقد الرجال: 155/4، تذكرة 
احّف��اظ: 37/10، هذي��ب التهذيب: 395/4، معج��م اأدب��اء: 154/19، هدية العارفن: 
412/1، اأع��ام للزركّي: 220/3، فهد حّمد بدري، امدائني ش��يخ اإخبارّين: 44-41، 

إسهامات مؤّرخي البرة: 146.
)2( إسهامات مؤّرخي البرة: 198.

)3( تاريخ الراث العرّي: 121/2.
)4( ُينظ��ر: اأخب��ار الط��وال: 74، م��روج الذه��ب ومع��ادن اجوه��ر: 34/5، الفهرس��ت ابن 
الندي��م:112، 127-152، 143، 164، الفهرس��ت للط��وّي: 121، تاريخ بغداد: 55/2، 
خزانة اأدب ولّب لباب لس��ان العرب: 25/1 26، إسهامات مؤّرخي البرة: 220-213، 
179، بح��ث ي نش��أة علم التاريخ: 39، امدائني ش��يخ اإخبارّي��ن: 65، 189، موارد تاريخ 

الطرّي: 159، 169، 177.
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الَتْمِهيُد
الكتابة التارخّية اإسامّية من خال التأليف ي التاريخ امحّي امرتبط هذه امدن، حّتى 
قيل بأّن التاريخ اإس��امّي خ��ال القرن اأّول اهجرّي كان تاري��خ مدن أو اأمصار 
اإس��امية اأوى كالبرة والكوفة؛ ما مّيزت به من أثر مركزي ي اجوانب السياس��ية 
والعس��كرية واإدارية)1(، ويمكن من يرغب بامزي��د الرجوع إى امصادر التي تبّن أهّم 

ما أّلف ي التاريخ امحي)2(.
ونتيجة ما يتمّتع به اخلفاء واأمراء من مكانة ي نفوس امس��لمن؛ ما هم من أّمّية 
ي إدارة الدول��ة واأمور العاّمة فقد صنّف َعَدٌد من امؤّلفات امعنية باميادين السياس��ّية 
واإدارّي��ة وااقتصادّية امرتبطة باخلفاء واأم��راء، ولاّطاع عى مصنّفات امؤّرخن 

هذه يمكن الرجوع إى امظاّن امعنّية ها واموّضحة ها)3(.
وأيًض��ا صنَف امس��لمون ي الطبقات والراجم، إذ أوجدت احضارة اإس��امّية 
فنً��ا فري��ًدا من فنون التاريخ، وه��و التأليف ي الطبقات والراجم، ا نجد له ش��بيًها ي 
آداب اأمم اأخرى، فقد نتجت هذه الكتب من أصول إسامّية خالصة مّثلت بالِسر 
وامغازي، ونمّو علم احديث وطول اأسانيد، وظهور حركة الوضع ي احديث، فضًا 
عن علم اأنس��اب الذي س��اعد مؤِرخي الطبقات والراجم ي الوقوف عى العاقات 

)1( إسهامات مؤّرخي البرة: 233.
)2( ُينظر: البيان والتبين: 61/1، تاريخ خليفة: 32/1، صورة اأرض: 614، الفهرس��ت ابن 
الندي��م: 59، 112، 115، 125، الكام��ل ي التاري��خ: 262/7، وفي��ات اأعي��ان: 440/3 

و106/6، معجم اأدباء: 48/6 و440/1.
)3( ُينظر: الطبقات الكرى: 271/5، امعارف: 280، 299، الفهرست ابن النديم: 21، 153، 
163، 117، 86، 256، 257، 112، تاري��خ بغ��داد: 55/12، وفي��ات اأعي��ان: 440/3، 
و378/6، معج��م اأدباء: 703/3 و 60/16 و595/6، هدَية العارفن: 413/1، اأعام 
لل��زركّي: 220/3، التاريخ العري وامؤّرخون: 162/1، امدائني ش��يخ امؤّرخن: 36-35، 

.51 ،47
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النََس��بَِية التي تربط أبناء الطبقة بعضها ببعض م��ن جهة، ثّم التي تربطها بالطبقات التي 
قبلها أو بعدها؛ لغرض مييز كّل منها من جهة ثانية)1(.

وقد استعمل امؤِرخون امسلمون منذ مطلع القرن الثالث للهجرة تسمية )الطبقات( 
ي كتبه��م، وقد ج��اء ي أحد معاجم اللغة: »كان فان من الدنيا عى طبقات ش��ّتى، أي: 
حاات«)2(، ويأي مفهوم الطبقة بألفاظ، منها: اجيل، اأَمة، اجاعة. قال النحاة: »اجيل 

كّل صنف من الناس«)3(. وقال ابن منظور: »كّل جيل من الناس هم أّمة عى حدة«)4(.
َكُبنا َطَبًقا َعْن َطَبق﴾)5(، الت��ي تعني حاًا بعد حال)6(، ومن  وي قول��ه تعاى: ﴿َلَرْ

هذه امعاي تسمية كتبهم التي يظهر منها أّهم يعنون بالطبقة فيها: اجيل بعد اجيل.
أّما من ناحية التحديد الزمني لطول الطبقة فيطلق اللغوّيون عى الطبقة جاًزا القرن 

من الزمان، وقد ُقّدر بعرين سنة)7(.
أّما لفظة )الراجم( فإّها دخيلة معربة، وإّها قديمة اأصل، إذ وردت ي امدّونات 
امس��ارّية ي اللغة اأكدّية )تركانوا(، واآرامّي��ة )تركمن(، والعرانّية )تركوم()8(، أّما 
 تاريخ دخول هذه اللفظة واستعاها ي كتب الراجم فرجع إى القرن السابع اهجرّي)9(، 
بينا نجد أّن مؤِرخي الراجم ي القرن الثالث اهجرّي قد اس��تخدموا تسمية )التاريخ( 

)1( الراجم والسر: 28، إسهامات مؤّرخي البرة: 45-44.
)2( لسان العرب: 211/10.

)3( كتاب العن: 179/6، لسان العرب: 134/11.
)4( لسان العرب: 26/12.

)5( سورة اإنشقاق: 84/ 19.
)6( تفسر القرآن العظيم: 153/9.

)7( تاج العروس من جواهر القاموس: 414/6.
)8( من تراثنا اللغوّي ما يسّمى ي العربية بالدخيل: 192.

)9( دراسات ي كتب الراجم والسر: 70.
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الَتْمِهيُد
ي كتبهم، وأّول من اس��تخدمها البخارّي)1(، إذ س��ّمى أحد مؤّلفاته ب�)التاريخ الكبر(، 

وآخر ب�)التاريخ الصغر(.
أّم��ا أقدم من صنَ��ف ي الطبقات فهو اهيثم ب��ن عدي، ُذِكر له كتاب��ا )الطبقات(، 

و)تسمية الفقهاء وامحِدثن()2(.
وق��د تطّور أس��لوب الطبق��ات والراجم فيا بعد، وأس��هم ي إنضاج��ه جموعة من 
امؤّرخن، منهم عى سبيل امثال: عبد اه بن جبلة بن أبجر الكناّي الكوّي )ت 219ه�( ي 
كتابه )الرجال(، واحسن بن عّي بن فّضال التميمّي الكوّي )ت 224ه�( ي كتابه )الرجال()3(، 
وكذل��ك عّي بن عبد اه امدينّي البرّي )ت 234ه���( ي كتابه )الطبقات()4(، وأبو أّيوب 
س��ليان بن داود البرّي ي كتابه )تاريخ طبقات أهل العلم()5(، وحّمد بن سّام اجمحّي 

)ت 233ه�( ي كتابيه )طبقات الشعراء اجاهلّين(، و)طبقات الشعراء اإسامّين()6(.
أّم��ا أهّم من أّلف ي هذا الصنف من الكتابة التارخَية فمجموعة من امؤِرخن وي 
طليعتهم حّمد بن سعد بن منيع البرّي )ت 230ه�()7( الذي اشتهر بكتابه )الطبقات 
الك��رى(، وتناول فيه طبقات الصحابة والتابعن إى وقت��ه، وله كتاب آخر هو )كتاب 

التاريخ()8(.

)1( علوم احديث ومصطلحه: 110.
)2( الفهرست ابن النديم: 112، معجم اأدباء: 309/19.

)3( ُينظر: رجال النجاّي: 34-36، فهرست الشيخ الطوس�ّي: 93، اإعان بالتوبيخ: 519.
)4( الفهرست ابن النديم: 286.
)5( الفهرست ابن النديم: 126.

)6( الفهرست ابن النديم: 165، الواي بالوفيات: 114/3.
)7( الواي بالوفيات: 88/3.
)8( تذكرة احّفاظ: 425/1.
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وأهّم ما مَيزت به طبقات ابن س��عد ِس��مُة الريادة، وأّها تتمّتع بمكانة علمَية بالغة 
ي دراسة التاريخ اإس��امّي وتراجم الصحابة والتابعن، وأَن تقسيمهم جاء عى وفق 

.مبدأ اأسبقَية ي اإسام ومبدأ القرابة من الرسول
وتتج��ّى أّمية كتاب الطبق��ات ومكانته العلمَية من خال اعت��اد ُكّتاب الطبقات 
وتراج��م الرجال وامؤِرخ��ن القدامى علي��ه، إذ اعتمده ابن قتيبة ي كتاب��ه )امعارف(، 
والب��اذرّي ي أنس��ابه، والط��رّي ي تارخه، واخطي��ب البغدادّي ي )تاري��خ بغداد(، 

وغرهم كثر)1(.
أّم��ا خليفة بن خّياط الذي كان معاًرا ابن س��عد َفَله م��ن الكتب: )الطبقات(، 
و)التاري��خ(، و)طبقات القّراء()2(، وتوّي س��نة )240ه�(، أي بعد عر س��نوات فقط 
من وفاة ابن س��عد، فإّن طبقاته تعُد من الكتب التارخية الرائدة، وقد اعتمد مصادر من 
حِدثن ونّسابة ومؤِرخن كبار، منهم: حّمد بن عمر الواقدّي، وهشام الكلبّي، وحّمد بن 

إس��حق)3(، وقد اّتبع تصنيف اأش��خاص امرَجم هم من الرجال والنس��اء عى أساس  
النس��ب أو القبيلة، وكان��ت معلوماته قصرة وخت��رة، وبصورة عاّم��ة كانت طبقاته 
حوي قوائم بأس��اء من أس��هم من امس��لمن ي امعارك التي خاضوها، وَمن اسُتش��هد 
منهم، وأس��اء اإدارّين من واة وقضاة، وغر ذلك)4(، وقد اعتمده البخارّي ي كتابه 
)التاري��خ الكبر(، واأصفهاّي ي )حلية اأولياء(، وابن عس��اكر ي )التاريخ الكبر(، 

وغرهم، وبذلك تكون طبقاته مرِجًعا ي حقل ترمة الرجال والنساء)5(.

)1( إسهامات مؤّرخي البرة: 60.
)2( الفهرست ابن النديم: 324.

)3( إسهامات مؤّرخي البرة: 63.
)4( طبقات خليفة بن خّياط: 177.

)5( التاريخ العري وامؤّرخون: 235/1.
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َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ

الف�صل الأّول

تعريف علم الرجال

 وردت تعريف��ات ع��ّدة لعل��م الرج��ال، إَا أّها كان��ت ُجملة من حي��ث الفكرة، 

وا يوجد اختاف واضح بينها، وعليه سنأي بقسٍم منها.
عّرفه الشيخ الطهراّي بأّنه: »علم يبحث عن أحوال رواة احديث وأوصافهم التي 

ها دخل ي جواز قبول قوهم وعدمه«)1(.
وق��ال آخر: »علم يبحث في��ه عن أحوال الراوي من حي��ث اّتصافه برائط قبول 

اخر وعدمه«)2(.
وعّرفه امشكينّي بقوله: »ما ُيبَحث فيه من أحوال الراوي من حيث اّتصافه برائط 

قبول اخر وعدمه«)3(.
وهناك من عّرفه بقوله: »علم ُيبَحث فيه أحوال الرواة من حيث اّتصافهم برائط 
قبول أخبارهم. وإن شئت قلت: وهو علم يبحث فيه عن أحوال رواة احديث التي ها 

دخل ي جواز قوهم وعدمه«)4(.

)1( الذريعة إى تصانيف الشيعة: 80/10.
)2( منتهى امقال ي أحوال الرجال: 33/1.

)3( وجيزة علم الرجال: 18.
)4( كّليات ي علم الرجال: 11.
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ورّبا ُيعَرف بأّنه: »علٌم ُوِضع لتشخيص رواة احديث ذاًتا ووصًفا ومدًحا وقدًحا، 
وامراد من تشخيص الراوي ذاًتا هو معرفة ذات الشخص، وكونه فان بن فان، كا أّن 

امراد من التشخيص الوصفي هو معرفة أوصافه من الوثاقة ونحوها«)1(.
وهناك من يقول بأّنه: »علٌم ُيبحث فيه عن معرفة أحوال الرواة من حيث تشخيص 

ذواهم، وتبّن أوصافهم التي هي رط قبول روايتهم أو رفضها«)2(.
وُع��ّرف أيًض��ا بقوهم: »إّنه عل��ٌم َيبحث عن أح��وال الرواة مّا له دخ��ل ي اعتبار 

رواياهم من الوثاقة والضعف«)3(.
وهناك من عّرفه بأّنه: »فرع من فروع علم احديث، نش��أ دونا ش��ّك معرفة أحوال 

رواة احديث«)4(.
وم��ن اماح��ظ أّن هذه التعريف��ات تلتقي ي موض��وع واحد، هو دراس��ة أحوال 

الرواة، ومن جانبن ما:
تشخيص هوّية الراوي وتعيينها باسمه ونسبه وما إى ذلك.. 1
معرفة نعته وصفته التي ها عاقة ومدخلية بقبول روايته أو رفضها، من حيث . 2

كونه عدًا أو غر عدل، ثقًة أو غر ثقة، مدوًحا أو مقدوًحا، موَثًقا أو مفَسًقا، 
مضَعًفا أو مهمًا أو جهوا)5(.

)1( أصول علم الرجال: 11.
)2( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 133.

)3( بحوث ي مباي علم الرجال، حارات اأستاذ الشيخ حّمد سند: 10.
)4( مظاهر تأثر علم احديث ي علم التاريخ عند امسلمن: 3، وُينظر: معجم مصطلحات الرجال 

والدراية: 105.
)5( أصول علم الرجال: 11، منتهى امقال ي الدراية والرجال: 133.
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يوّض��ح علم الرج��ال اُمُثل الُعلي��ا اأخاقية للعلاء امس��لمن، وه��ي ُمثل دقيقة 
وش��املة، وأس��همت دّقُت��ه ي مكن ه��ذه اُمُثل العليا عند امس��لمن بوصفها الوس��يلة 
الرئيس��ة لتقدير الناس هم، واحتاهم مكانتهم ي العام... وأسهمت كتب الرجال ي 

نمّو بعض جوانب النقد التارخّي، وي وصوله مستًوى عاٍل من الُرِقي والدّقة)1(.

م��ص�ع علم الرجال

هناك أقوال كثرة ي بيان موضوع علم الرجال إَا أّها ميًعا تصّب ي جرى واحد، 
فهن��اك من يرى أّن موض��وع علم الرجال عبارة عن رواة احدي��ث الواقعن ي طريقه، 
وب��ا أّن كّل عل��م ُيبَحث فيه عن ع��وارض موضوع معّن وحاات��ه الطارئة عليه، ففي 
امقام يبحث عن أحوال الرواة من حيث عاقتها ي اعتبار قوهم أو عدمه، أّما حااهم 
اأخ��رى التي ليس ه��ا دخل ي قبول قوهم فهي خارجة عن ه��ذا العلم، فالبحث عن 
اّتص��اف الراوي ككونه تاجًرا أو ش��اعًرا أو غر ذلك من اأح��وال التي ا دخل ها ي 

قبول حديثهم خارج عن هذا العلم)2(.
وهن��اك من قال: إّن موضوع علم الرجال ه��و الراوي للحديث)3(. وقال آخر: إّن 
ام��راد من اموضوع هنا هو رواة احديث، أّن ح��ور البحث حول أحواهم والعوارض 

الطارئة عليهم مّا له مدخلية ي قبول خرهم وعدمه)4(.
وهن��اك م��ن تكّلم عن موض��وع علم الرجال بقول��ه: »هذا العل��م يعطينا القواعد 
العاّمة التي ي ضوئها نس��تطيع أن نش��ِخص ونعِن هوّية الراوي باسمه ونسبه ونسبته، 

)1( الرواية واأسانيد وأثرها ي تطّور احركة الفكرّية ي صدر اإسام: 27/1.
)2( كّليات ي علم الرجال: 12.
)3( الوجيز ي علم الرجال: 17.

)4( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 133.
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وأن ُيع��َرَف حاُله من حيث الوثاقة والّاوثاق��ة، لنقَر بعد هذا أّنه مّن ُتقبل روايته أو هو 
مّن ُترفض روايته«)1(.

وقواعد اس��تعال هذا العلم تكون ي جال��ن: اأّول عر الراوي، معرفة الراوي 
ومعرفة أحواله من حيث الرواية أو عدمها عن طريقن، ما: مشاهدته، واختبار حاله، 
ويمك��ن أن تس��ّمى )امعرف��ة الواقعية(، وش��هادة م��ن يعرفه مبارة مّن هم بمس��توى 

الشهادة من العدالة أو الثقة، ويمكن أن تسّمى)امعرفة الظاهرية(.
واآخ��ر: بعد عر الراوي، وذلك عن طريق الرجوع إى كتب الرجال وماحظة 
تقويم أصحاها للراوي، وا جال هنا معرفة الراوي معرفة واقعية أو معرفة ظاهرية)2(.
ك��ا أّن ااهتام باإس��ناد أّدى إى نمّو علم الرجال الذي يدرس أس��اء الرواة من 

الرجال والنساء، وِسنّي وادهم ووفياهم)3(.

اأهّمّية علم الرجال

تكم��ن أّمّية علم الرجال بأّنه يس��تهدف التوّصل إى احكم الرعّي الذي هو من 
أجّل الغايات وأعظمها، فهو يش��ّكل مع علمي الفقه واأصول الركيزَة اأس��اَس التي 

يمكن من خاها التوّصل إى احكم الرعّي)4(.
وأّمّية بحوث علم الرجال ا تقّل عن أّمية البحوث اأصولّية؛ لتوّقف ااستنباط 
عليه��ا ك��ا يتوّقف عى غره��ا، وذلك أّن جّل اأح��كام التي ب��ن أيدينا وصلت عر 
الروايات امس��ندة بأسانيد غر مقطوعة الصّحة وااعتبار، وحتاج تنقيح الصحيح منها 

)1( أصول علم الرجال: 12.

)2( أصول علم الرجال: 12.
)3( الرواية واأسانيد وأثرها ي تطوير احركة الفكرّية ي صدر اإسام: 26.

)4( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 133.
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إى نظر دقيق وعناية فائقة معرفة صّحة الطريق إى الرواية، ليصبح إسنادها إى امعصوم 

جائًزا، والعمل بمقتضاها مقبوا)1(.
وبا أّن الرواة هم الوسائط البرّية التي ُتبلغ التريعات اإهّية إلينا، فمنهم نأخذها 
ونتقّي��د ها، فا ب��َد إذن من إحراز أمانتهم ي إباغها، حّتى نك��ون عى ثقة مّا أوصلوه 
إلين��ا حًقا، وحصل لنا ااطمئنان بأّن ما أبلغوه هو حكم اه، وقد تأّس��س علم الرجال 
عى هذا اأس��اس امهّم والروري، وهو منشأ اهتام علاء الريعة هذا العلم؛ أّمّية 
م��ا يرّتب عليه من أه��داف، وخطورة ما ُيبنى علي��ه من نتيجة)2(. ق��ال العّامة احّي: 
»فإّن العلم بحال الرواة من أس��اس اأحكام الرعّية، وعليه تبتني القواعد الس��معّية، 
جب عى كّل جتهد معرفته وعلمه، وا يس��وغ له تركه وجهله،إذ أكثر اأحكام ُتستفاُد 
م��ن اأخب��ار النبوّية، والروايات ع��ن اأئّمة امهدّية، عليهم أفض��ل الصلوات، وأكرم 

التحّيات، فابّد من معرفة الطريق إليهم«)3(.

بدايات علم الرجال

لقد اختلفت اآراء، بل شّطت أحياًنا ي بيان بدايات علم الرجال والتصنيف فيه، 
ا  َ فمنه��م م��ن رأى أّن مبت��دأ هذا العلم- أي عل��م الرجال- هو من قوله تع��اى: ﴿َيا َأيه
الاِذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِس��ٌق بِنََبأ َفَتَبيانُوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم 

َناِدِمَي﴾)4(.

)1( بحوث ي فقه الرجال: 41.
)2( امنهج الرجاّي والعمل الرائد ي اموسوعة الرجالّية لسّيد الطائفة اإمام الروجردّي: 58.

)3( خاصة اأقوال ي معرفة الرجال: 44، ُينظر: رجال ابن داود: 25.
)4( سورة احجرات: 6/49.
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فه��و دعوة لتمييز النبأ واخر بن كون الناقل له فاس��ًقا أو ع��ادا)1(. وقد أّكد هذه 
ًدا  الدعوة رسول اه بقوله: )أّيا الناس قد كثرت َعَلا الكّذابة، فمن كذب َعَلا متعمي

فليتبّوأ مقعَده من النار()2(.
ثّم ج��اء قول اإمام عّي مش��ًرا إى بدايات هذا العلم ومنّبًه��ا عى أّمّيته »... 
عن س��ليم بن قيس اهاّي قال: قلت أمر امؤمنن: إّي سمعت من امقداد وأي ذٍر 
ش��يًئا من تفس��ر القرآن، وأحاديث عن نبّي اه غر ماي أيدي الناس، ثّم سمعت منك 
تصديق ما س��معت منهم، ورأيت ي أيدي الناس أش��ياء كثرة من تفسر القرآن، ومن 
اأحادي��ث عن نبّي اه أنت��م خالفوهم فيها، وتزعمون أّن ذل��ك كّله باطل، أَفرى 
 الناس يكذبون عى الرس��ول متعّمدين، ويفّرون الق��رآن بآرائهم؟... قال: فأقبل
َعَيّ فقال: )قد س��ألت فافهم اجواب: إّن ي أيدي الن��اس حًقا وباطًل، وصدًقا وكذًبا، 
وناس��ًخا ومنس��وًخا، وعاًما وخاًصا، وحكًا ومتش��اًها، وحفًظا ووًما، وقد ُكِذَب عل 
رس��ول الله عل عهده(، حّتى قام خطيًبا فقال: )أّيا الناس قد كثرت َعَلا الكّذابة، 

فمن كذب َعَلا متعّمًدا فليتبّوأ مقعده من النار(، ثّم ُكذب عليه من بعده.
وإّنا أتاكم احديث من أربعة ليس هم خامس:

رج��ل منافق ُيظهر اإيان، متصنِع اإس��ام، ا يتأّث��م وا يتحَرج أن يكذب عى 
رسول اه متعِمًدا.

ورجل سمع من رسول اه شيًئا م حمله عى وجهه، ووهم فيه وم يتعَمد كذًبا، 
فهو ي يده ويقول به ويرويه، فيقول: أنا س��معته من رس��ول اه، فلو َعِلم امسلمون 

أّنه وهم م يقبلوه، ولو َعِلم أّنه وهم لرفضه.
)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 7، علم الرجال وأه�ّميته: 2.

)2( أصول الكاي: 62/1.
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ورجل ثالث س��مع من رس��ول اه ش��يًئا أمر ب��ه ثّم هى عنه وه��و ا يعلم، أو 
س��معه ينهى عن يء ثّم أمر به وهو ا يعلم، فحفظ منس��وخه وم حفظ الناس��خ، فلو 

علم أّنه منسوخ لرفضه، ولو علم امسلمون إذ سمعوه منه أّنه منسوخ لرفضوه.
وآخ��ر رابع م يكذب عى رس��ول اه ، مبِغض للك��ذب خوًفا من اه، وتعظيًا 
لرس��وله، م ينس��ه، بل حفظ ما س��مع عى وجهه، فجاء به كا س��مع م ي��زد فيه وم 
 ينقص، وعلم الناس��خ وامنس��وخ، فعمل بالناسخ ورفض امنس��وخ، فإّن أمر النبّي

مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاّص وعاّم، وحكم ومتشابه...«)3(.
إّن ه��ذا ه��و اأس��اس ي التقوي��م للرواة ودراس��ة أحواه��م، وضع العل��اء أمام 
مسؤولّياهم الرعّية ي رواية احديث ونقله... فكان امنطلق ي حّري أحوال الرواة)4(.

وهناك من ذهب إى أّن أّول من صنّف ي علم الرجال هو أبو حّمد عبداه بن َجَبَلة 
ابن حّيان بن أبجر الكناّي)5(، امتوّى س��نة )219ه�(، وله كتاب )الرجال()6( ونفى هذا 
السبق عن شعبة بن احّجاج )ت 160ه�(، أو حّمد بن سعد كاتب الواقدّي )230ه�(، 

الذي أّلف طبقاته ي هاية عمره كا يظهر من ترمته)7(.
وهناك من يقول: إّن أّول من صنّف ي اإسام ي الرجال هو عبد اه بن أي رافع 
 وقد ش��هد حروبه، وكتب كتاًب��ا ي تراجم أصحاب النبّي ، كاتب أمر امؤمنن
 الذين ش��هدوا حروب أم��ر امؤمنن: اجمل وصّف��ن والنه��روان)8(، وأّلف كتابه 

)3( أصول الكاي: 63-62/1.
)4( منتهى امقال: 11-10/12.

)5( تأسيس الشيعة لعلوم اإسام: 233.
)6( رجال النجاي: 216.

)7( تأسيس الشيعة لعلوم اإسام: 233.
 )8( نقد الرجال: 6/1 7، مصفى امقال: 49 50، القواعد الرجالّية: 317/2-318، تاريخ علم= 
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س��نة 40ه�)1(، ثّم جاء بعده ابن َجَبَلة الكن��اّي )219ه�()2(، وابن حبوب )224ه�()3(، 
وابن فّضال )ت224ه�()4(.

وكان ش��عبة بن احّجاج يروي عن أجلح بن عبد اه الكندّي )ت 145ه�(، وعن 
لوط بن حيى اأزدّي أي خنف )ت 158ه�(، وما من الشيعة، وقد سبقاه ي التأليف، 
فضًا عن س��بق عبيد بن أي رافع لش��عبة بن احّجاج زمنًيا، إذ كان قبله بائة عام)5(، مع 
العلم أّن وفاة ش��عبة بن احّجاج س��نة160ه�)6(، وليس 260ه�- كا ذكر السّيد حسن 

الصدر)7(- ولعّل ذلك من اأخطاء امطبعَية.
وقد ذكر بعض امتأّخرين أّن الشيخ الطوّي أّول كاتب ي الرجال عند اإمامَية)8(، 

وهذا َوهٌم كبر بناًء عى ما تقّدم أعاه.
وأرى م��ن امفي��د إيراد أه��ّم وأش��هر التصنيف��ات الرجالّية ومصنّفيها للمدرس��ة 

اإمامَية، من القرن الثالث حّتى منتصف القرن التاسع اهجرّي.

=الرجال: 15، رجال الشيعة ي أسانيد السنَة: 13.
)1( الذريعة: 84/10. وقد ُطبع الكتاب بعنوان )تس��مية من َش��ِهد مع عٍي حروَبه ِمن الصحابة( 

.) ضمَن كتاب )امتبّقي ِمن كتب مفقودة( باهتام الدكتور حسن اأنصارّي. )أمد اِحِيّ
)2( تاريخ علم الرجال: 22.

)3( بحوث ي فقه الرجال: 24.
)4( نقد الرجال: 6/1 7.

)5( تاريخ علم الرجال: 7.
)6( هذيب الكال ي أساء الرجال: 295-294/12.

)7( تأسيس الشيعة لعلوم اإسام: 233.
)8( اإمام الصادق، حياته وعره: 362.
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م�صّنف� الرجال وم�صّنفاتهم ي امدر�صة الإمامَية

مصنّفو القرن الثالث اهجرّي:
• ابن َجَبَلة الكناّي )219ه�()1(.	
• احس��ن بن حب��وب  )ت 224ه�(، له كتاب )امش��يخة( وكت��اب )معرفة رواة 	

اأخبار()2(.
• أبو حّمد احسن بن عّي بن فّضال الكوّي )ت 224ه�(، عّد النجاي من ملة 	

مصنّفاته كتاَب )الرجال()3(.
• الفضل بن شاذان اأزدي النيسابورّي )ت 254ه�()4(.	
• أب��و جعف��ر حّمد بن خال��د الرقي الك��وّي )ت 274 أو 280ه���(، له كتاب 	

)الرجال(، وكتاب )الطبقات()5(.
• أبو حّمد جعفر بن بش��ر البجي الوّش��اء )ت 280ه�(، له كتاب )امش��يخة(، 	

وهو مثل كتاب احسن بن حبوب لكنّه أصغر منه)6(.

)1( تاريخ علم رجال احديث: 22.
)2( مصفى امقال: 128-129، تاريخ علم الرجال: 26-27، فقه الرجال: 25.

)3( رج��ال النجاش���ّي: 257- 258، مصفى امقال: 127- 128، فق��ه الرجال: 25، تاريخ علم 
الرجال: 22- 23، وهو أحد مصادر العَامة احِيّ ي خاصته، وابن داود ي رجاله.

)4( خاص��ة اأق��وال: 229، رجال ابن داود، مصفى امق��ال: 360، كان أحد مصادر العّامة ي 
خاصته، وابن داود ي رجاله.

)5( خاصة اأقوال: 63، رجال ابن داود: 34، منتهى امقال: 24/1، مصفى امقال: 59، كّلّيات 
ي علم الرجال: 71، القواعد الرجالّية: 322/2، أحد مصادر العّامة ي خاصته، وابن داود 

ي رجاله.
)6( رجال النجاش�ّي: 117، أصول علم الرجال: 31.
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• الري��ف أمد ب��ن عّي العل��وّي العقيق��ّي )ت 280ه���(، له كت��اب )تاريخ 	
الرجال()1(.

• ع��ّي بن احكم النخعّي اأنبارّي )من رجال القرن الثالث اهجري(، له كتاب 	
)رجال الشيعة()2(.

وم يص��ل إلينا يء من هذه الكتب إَا ما ذكره الش��يخ الطهراّي من وجود كتاب 
)الطبقات( للرقّي حّتى عرنا هذا، وقد طبع بعنوان )رجال الرقّي()3(.

وأشهر من أّلف ي الرجال ي القرن الرابع اهجرّي:
• الكّش، أبو عمرو حّمد بن عمر بن عبد العزيز )368ه�( وعنوان كتابه )معرفة 	

الناقلن عن اأئّمة الصادقن(، ويشتمل عى رواة من اإمامَية وأهل السنَة)4(.
• ابن عقدة، أبو العّباس أمد بن حّمد بن سعيد اهمداّي الزيدّي )ت 333ه�(، 	

له أكثر من كتاب ي الرجال، منها: كتاب )التاريخ( ذكر فيه رواة احديث من 

)1( رجال النجاش���ّي: 81، خاصة اأقوال: 365، رجال اب��ن داود: 280، تاريخ علم الرجال: 
42، أصول علم الرجال: 31.

)2( رجال النجاش���ّي: 247، مصفى امقال: 278، أصول علم الرجال: 31، تاريخ علم الرجال: 
.31

ومن امصنّفات الرجالّية مدرسة اجمهور ي القرن الثالث اهجري نذكرعى سبيل امثال ا احر:    
حّمد بن س��عد )ت 230ه�( له كتاب )الضعفاء(، ُينظر: تذكرة احّفاظ: 920/30، والبخارّي 
له )التاريخ الكبر(، ُينظر: طبقات احّفاظ: 253/1، ومسلم له كتاب )اأساء والكنى(، ُينظر: 

تذكرة احّفاظ: 590/2، ُينظر: مظاهر تأثر احديث: 34.
)3( الذريعة: 145/15.

)4( خاص��ة اأق��وال: 247، رجال ابن داود: 180، وصول اأخي��ار إى أصول اأخبار: 162، 
منتهى امقال: 20/1، الفوائد الرجالّية: 83/1، من مصادر العَامة احِيّ وابن داود ي الرجال.
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الش��يعة وأهل الس��نَة، وكتاب )من روى عن أمر امؤمنن (، وكتاب )من 
روى عن احسن(، وكتاب )من روى عن احسن (، وكتاب )من روى 
عن فاطمة  ِمن ِولدها(، وكتاب )من روى عن زيد الشهيد(، وكتاب )من 
روى ع��ن الباقر(، وكتاب )الرجال( وه��و كتاب )من روى عن اإمام جعفر 
ابن حّمد (، وكتاب )تسمية من شهد حروب عّي من الصحابة(، وكتاب 

)الشيعة من أصحاب احديث()1(.
• الص��دوق، أب��و جعفر حّمد بن عّي بن احس��ن بن موس��ى بن بابوي��ه القّمّي 	
)ت 381ه�(، له ي الرجال كتاب )امصابيح(، وبّوبه عى النحو اآي: 

امصباح اأّول فيمن روى عن النبّي من الرجال.. 1
امصباح الثاي فيمن روى عن النبّي من النساء.. 2
امصباح الثالث فيمن روى عن أمر امؤمنن من الرجال.. 3
امصباح الرابع فيمن روى عن فاطمة الزهراء من الرجال.. 4
امصباح اخامس فيمن روى عن احسن بن عّي من الرجال.. 5
امصباح السادس فيمن روى عن احسن بن عّي من الرجال.. 6
امصباح السابع فيمن روى عن عّي بن احسن من الرجال.. 7
امصباح الثامن فيمن روى عن حّمد بن عّي الباقر من الرجال.. 8
امصباح التاسع فيمن روى عن جعفر بن حّمد الصادق من الرجال.. 9

)1( خاص��ة اأقوال: 321، رجال ابن داود: 229، مصفى امقال: 19-21، من مصادر العَامة 
وابن داود ي الرجال.
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امصباح العار فيمن روى عن موسى بن جعفر الكاظم من الرجال.. 10
امصب��اح اح��ادي عر فيمن روى ع��ن اإمام عّي بن موس��ى الرضا من . 11

الرجال.
امصب��اح الث��اي ع��ر فيمن روى ع��ن اإمام حّم��د بن عّي اج��واد من . 12

الرجال.
امصب��اح الثال��ث عر فيم��ن روى عن اإمام ع��ّي بن حّم��د اهادي من . 13

الرجال.
امصباح الرابع عر فيمن روى عن اإمام احس��ن بن عّي العسكري من . 14

الرجال.
امصباح اخامس عر ي أساء الرجال الذين خرجت إليهم توقيعات.. 15

وله كتاب )الرجال()1(، ولعّله هو كتاب )امصابيح()2(.
أّما أشهر من ألاف ي الّرجال ي القرن اخامس اهجرّي َفُهم:

• اب��ن الغضائرّي، أبو احس��ن أمد بن احس��ن بن عبيد اه )م��ن رجال القرن 	
اخامس(، له ي الرجال: )فهرست امصنَفات( وهو ي ذكر أساء الكتب التي 
)1( خاص��ة اأقوال: 248، رج��ال ابن داود: 179، تاريخ علم الرج��ال: 82-85. من مصادر 

العَامة احّي وابن داود ي الرجال.
)2( أحوال علم الرجال: 36، وُعَد كتاًبا مستقًا عن امصابيح، ُينظر: تاريخ علم الرجال: 83.

وم��ن أش��هر مؤّلف��ات مدرس��ة اجمه��ور الرجالّية ي الق��رن الرابع اهج��رّي عى س��بيل امثال    
ا احر: ابن البغوّي له )معجم الصحابة(، ُينظر: تذكرة احّفاظ: 738/2، وأبو جعفر العقيّي 
له كت��اب )الضعفاء الكبر(، ُينظر: تذكرة احّفاظ: 833/3، واب��ن حّبان له كتاب )الضعفاء(، 
ُينظ��ر: تذك��رة احّف��اظ: 921/3، وأبو أم��د احاكم له كت��اب )الكنى(، ُينظر: تذك��رة احّفاظ 

976/3، مظاهر تأثر علم احديث: 32-31.
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أّلفها الرواة ي عصور اأئّمة، و)فهرس��ت اأصول( وهو ي ذكر أساء 

الكتب امعروفة باأصول اأربعائة)1(.
• ابن عبدون، أبو عبد اه بن عبد الواحد بن أمد البّزاز، امعروف بابن احار، 	

وابن عبدون )ت 423ه�(، له كتاب )الفهرس��ت()2(، وقد اعتمده النجاش�ّي 
والطوّي ي كتبها الرجالّية.

• النجاّي، أب��و العباس أمد بن عّي النجاّي الكوّي البغدادّي )ت 450ه�(، 	
له كتاب )فهرس أساء مصنِفي الشيعة( امعروف بعنوان )رجال النجاّي()3(.

• الط��وّي، أبو جعفر حّمد بن احس��ن الطوّي )ت 460ه���(، له ي الرجال: 	
)الفهرست(، و)الرجال(- اأبواب- وُيعرف ب�: )رجال الطوّي(، و)اختيار 

معرفة الرجال()4(، وهو هذيب واختصار لكتاب )رجال الكّش(.

)1( وص��ول اأخيار: 162، أصول علم الرجال: 37، كّليات ي علم الرجال: 77-80، القواعد 
الرجالّية: 332/2، من مصادر العَامة احِيّ وابن داود ي الرجال.

)2( خاص��ة اأق��وال: 71-72، رج��ال ابن داود: 39، م��ن مصادر العّامة اح��ِيّ وابن داود ي 
الرجال.

)3( خاص��ة اأق��وال: 72، رج��ال اب��ن داود: 40، وص��ول اأخي��ار: 163، منته��ى اأق��وال: 
.21-20/10

)4( خاصة اأقوال: 249، رجال ابن داود: 169، وصول اأخيار: 162، منتهى امقال 21/1، 
امنهج الرجاّي: 58.

وم��ن أش��هر مؤَلفات مدرس��ة اجمهور الرجالّي��ة ي القرن اخام��س اهجرّي عى س��بيل امثال   
ا اح��ر هي: اب��ن حزم اأندل��ّي )ت 456ه�( ل��ه كتاب )اُمَح��ّى(، ُينظر: تذك��رة احّفاظ: 
1147/3، وأبو يوسف بن عبد الّر )ت 463ه�( له كتاب )ااستيعاب ي معرفة اأصحاب(، 
ُينظ��ر: تذكرة احّفاظ: 1129/3، وابن ماك��وا )ت 475ه�( له كتاب )اإكال(، ُينظر: تذكرة 

احّفاظ: 1201/3.
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وأشهر من أّلف ي الرجال ي القرن السادس اهجرّي:
• منتجب الدين عّي بن موّفق الدين عبيد اه بن بابويه القّمي )امتوّى بعد س��نة 	

585ه�(، له كتاب )الفهرست()1(، وهو تتّمة ل�)فهرست الشيخ الطوّي(.
• ابن شهرآشوب، رشيد الدين حّمد بن عّي الروّي، الشهر بابن شهرآشوب 	

)ت 588ه�(، له ي الرجال كتاب )معام العلاء(، أَلفه ليكمل فهرست الشيخ 
الطوّي)2(.

• 	 ، اب��ن البطري��ق، ش��مس الدين أبو احس��ن حيى بن احس��ن اأس��دّي احِيّ
امع��روف بابن البطري��ق )ت 600ه�(، له ي الرجال كتاب )رجال الش��يعة(، 
وهو من مصادر ابن حجر ي )لس��ان اميزان(، والس��يوطّي ي )بغية الوعاة ي 

طبقات اللغوّين والنحاة()3(.
وأشهر من أّلف ي الرجال ي القرن السابع اهجرّي:

• ابن طاووس، مال الدين أبو الفضائل أمد بن موس��ى ابن طاووس احسنّي 	

)1( منتهى امقال: 26/1، أصول علم الرجال: 41، كّلّيات ي علم الرجال: 110.
)2( مصف��ى امق��ال: 414-415، كّلّيات ي عل��م الرجال: 113، من مص��ادر العّامة احِيّ وابن 

داود ي الرجال.
)3( مصفى امقال: 501 502.

ومن أش��هر مصنّفات مدرس��ة اجمه��ور الرجالّية ي القرن الس��ادس اهجرّي عى س��بيل امثال    
ا احر هي: الشنرينّي )ت 522ه�( له كتاب )امناهج ي رجال مسلم(، ُينظر: تذكرة احّفاظ: 
1271/4، والس��معاّي )ت 562ه�( له كتاب )اأنس��اب(، ُينظر: طبقات احّفاظ: 473/1، 
واب��ن عس��اكر )ت 571ه�( له كتاب )تاريخ دمش��ق(، ُينظر: طبقات احّف��اظ: 475/1، وابن 
 بش��كوال اأندل��ّي )ت 578ه���( ل��ه كت��اب )الصل��ة(: 1343/4، وعب��د الغن��ي امق��دّي 

)ت 600ه�( له كتاب )الكال(، ُينظر: تذكرة احّفاظ: 1372/4.
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اح��ّيّ )ت673ه���(، له كت��اب )حّل اإش��كال ي معرفة الرج��ال(، مع فيه 
أساء الرجال امذكورين ي كتب الشيخ الطوّي الرجالّية، ورجال النجاّي، 
وضعفاء ابن الغضائرّي، ورجال الرقّي، ومعام العلاء ابن شهرآشوب)1(.

واش��تهر ي القرن الثامن اهج��رّي كٌل ِمن ُمَتزاِمي ال��درس والتأليف، متعاري 
، والشيخ حسن  الزمان وامكان، ُمَتوافِقي ااس��م والّلقب: الش��يخ حسن بن داود احِيّ
، وس��وف نتكّلم عى كتبها ي الرجال بشء م��ن التفصيل ي فصول  ابن يوس��ف احّيّ

مستقّلة احقة)2(.

)1( مصفى امقال: 71-72، وهو من شيوخ اِحِلَين العَامة وابن داود.
ومن أش��هر مصنَفات مدرس��ة اجمه��ور الرجالية ي القرن الس��ابع عى س��بيل امثال ا احر   
 ه��ي: ابن نقطة )ت 629ه�( له كتاب )التقييد(، ُينظر: تذك��رة احّفاظ: 1413/4، وابن اأثر 

)ت 643ه�( له كتاب )أسد الغابة ي معرفة الصحابة(، ُينظر: تذكرة احّفاظ: 1399/4.
)2( م��ا وصل إلين��ا من ُمصنَف��ات العّام��ة الرجالّية ما: )خاص��ة اأقوال ي معرف��ة الرجال(، 
وكتاب )إيضاح ااش��تباه ي أساء الرواة(، وُفِقَد كتابه الكبر ي الرجال )كشف امقال ي معرفة 

الرجال(، أّما ابن داود َفَلُه كتاب )الرجال( امعروف برجال ابن داود.
ومن أشهر مصنّفات مدرسة اجمهور الرجالّية ي القرن الثامن اهجرّي عى سبيل امثال ا احر:    
 ام��ّزّي )ت 742ه���( له كتاب )هذي��ب الكال(، ُينظر: تذك��رة احّف��اظ: 1498/4، والذهبّي 
)ت 748ه���( ل��ه كتاب )تاريخ اإس��ام(، و)ِس��َر أع��ام النب��اء(، و)ميزان ااعت��دال(...
إل��خ، ُينظر: طبقات احّف��اظ: 522/1، ومغلطاي )ت 761ه�( مع أوه��ام التهذيب، وأوهام 

اأطراف، وذّيل عى التهذيب، ُينظر: طبقات احّفاظ: 538/1.
أّما القرن التاس��ع اهجرّي فقد كانت مؤَلفات ابن حجر العس��قاّي الرجالّية القّمة الس��امقة؛ ما   
وصل��ت إليه من إثراء ي امفردة الرجالّي��ة، وعناية وتتّبع، ووفرة ي التأليف، ومن هذه امؤّلفات 
الرجالّي��ة ابن حج��ر: )اإصابة ي مييز الصحاب��ة(، )تقريب التهذي��ب(، )هذيب التهذيب(، 

)لسان اميزان(... إلخ، ُينظر: طبقات احّفاظ: 553/1.
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الف�صل الثاي

عاقة علم الرجال بالعل�م الأخرى

ب��ا أّن بداي��ات الكتاب��ة التارخّية كانت ق��د تأّثرت باخط��وات امقنَنة الس��ابقة ها، 
وامتمِثل��ة بمنه��ج امحِدثن ي تتّب��ع الرواة والرواي��ة، فقد حصل هن��اك تاقح بن هذه 
امنهجّية ومنهجّية العلوم الاحقة ها، ومن هذه العلوم علم التاريخ، واس��ّيا أّن أغلب 
أوائل امؤِرخن هم من امحِدثن، وكانوا قد أخذوا الطريقة نفسها ي التعامل مع احديث 
ي نقد الرواي��ات ومحيصها، وكذلك علم الرجال وعل��م الدراية، وغرما من العلوم 
اأخرى، وعليه سنستعرض قسًا من هذه العاقات بن علم الرجال والعلوم اأخرى.

الفرق بن علم الرجال وعلم الراجم

عل��م الراجم ُيعّد أًخا لعلم الرجال؛ لقرها من بعض، ولقّوة اارتباط بينها، فإّن 
عل��م الرج��ال ُيبحث فيه عن أحوال رجال وقعوا ي س��ند احديث، م��ن حيث الوثاقة 
وغره��ا، أّما الراجم فهو َيبحث عن أحوال الش��خصّيات من العلاء وغرهم، س��واء 

أكانوا رواة أم غرهم، وبذلك يظهر الفرق الواضح بن الِعْلَمن.
إَا أّنه رّبا جتمع الِعْلان إذا كان الراوي عالِ�ًا ي الوقت نفسه كالكلينّي والصدوق، 
ولك��ن حيثّية البحث فيه��ا ختلفة، فالِعْلان يّتحدان موضوًع��ا، ولكن اموضوع ي كّل 
واح��د ختل��ف باحيثّية، فالش��خص با ه��و راٍو وواقٌع ي س��ند احدي��ث موضٌع لعلم 



50

الرجال، وبا أّن له أثًرا ي حقل العلم وااجتاع واأدب والسياس��ية والفّن والصناعة 
وتأثره ي اأحداث والوقائع فهو موضوع لعلم الراجم)1(.

وهذا فإّن الراجم العاّمة تؤِكد س��رة امرجم ل��ه، أّما كتب الراجم الرجالية فإّها 
تؤِك��د بيان حال امرَجم له م��ن حيث الوثاقة والاوثاقة، هذا من حيث منهج التأليف، 
أّما ماّدة الكتاب فالفرق بينها هو أّن كتب الرجال ترِجم للرواة فقط، أّما كتب الراجم 

العاّمة فتكون للرواة وغرهم)2(.
يق��ول ابن تغري بردي: »... وضعته عى اح��روف وتواليها، لتقرب ثمرات جناه 
م��ن يد جانيها، كا س��بقني إى ذلك ماعة من امتقّدم��ن وإى اآن، من أرباب احديث 

وطبقات الفقهاء واأعيان«)3(.
وق��ال ابن بش��كوال أيًض��ا: »... وكنت قد قّي��دت كثًرا من أخباره��م، وآثارهم، 
وس��رهم، وبلداهم، وأنساهم، ومواليدهم، ووفياهم، وعّمن أخذوا من العلاء، وَمن 

روى عنهم من أعام الرواة وكبار الفقهاء«)4(.

الفرق بن علم الرجال وعلم الدراية

إّن علم الرجال يبحث عن رواة اأخبار ذاًتا وصفة، وتوافرهم عى رائط القبول، 
وه��ذا خاف عل��م الدراية، الذي يبحث ي أحوال احديث متنًا وس��نًدا، وكيفّية حّمله 

وآدابه، أي البحث ي جموع السند)5(.
)1( كّليات علم الرجال: 13 و15.

)2( أصول علم الرجال: 68.
)3( امنهل الصاي وامستوي بعد الواي: 3/1.

)4( الصلة ي تاريخ أئّمة اأندلس وعلائهم وحّدثيهم وأدبائهم: 7/1.
)5( بحوث ي مباي علم الرجال: 10، وينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 104.
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إّن ِعلَم��ي الرجال واحدي��ث )الدراية( مكِم��ان لبعضها، وم��ا مقّدمة إثبات 
صّحة الرواية وعدمها، لكنّها ليس��ا ِعلًا واح��ًدا، إذ يفرقان من حيث إّن علم الرجال 
يبح��ث عن الراوي ي توثيقه أو جرح��ه، وإثبات طرقه اخاّصة والعاّمة لذلك، بخاف 
علم احديث )الدراية(، فإّنه يبحث عن احديث وأقسامه سواء أكانت أقسامه من ناحية 
رواته أم من ناحية متنه، لكن من ناحية جموع رواته، ا من ناحية كّل راٍو عى ِحَدة)1(.

ولعّل��ه من امهّم اإش��ارة إى أّن عن��وان )علم رجال احديث( كث��ًرا ما يطلق عى 
ألس��نة العل��اء وكتاباهم عى ماّدة )رج��ال احديث(، وهذا يع��ود إى اجمع ي البحث 
والتأليف ي الس��ابق بن العلم والرجال وعدم اس��تقال العلم عن الرجال، وقد ُأِلفت 
ي عرنا هذا مؤّلفات مستقّلة ي علم الرجال، وابّد من أن نفِرق بينها، فنطلق عنوان 
)علم الرجال( عى القواعد العاّمة والضوابط الكّلية، ونطلق عنوان )أساء الرواة( عى 
تقييم الرواة، من توثيق وحس��ن وسواما من تلكم الِقَيم امذكورة ي كتب الرجال إزاء 
كّل راٍو، وامراد باأس��اء أس��اء الرواة، ولعّل استعال اأساء ي العنوان؛ أّن البحث 

ي الرواة يبدأ بتشخيص الراوي، والتشخيص يبدأ بااسم.
وعليه فعندما نقول: هذا الِعلم ُيبحث فيه عن معرفة أحوال الرواة، فإّن هذا القول 
 يش��مل ااثنن، مع التس��امح بإطاق عنوان الِعلم عى ماّدة أساء الرجال، فنحتاج إى 
ما يمّيز بينها، ويمكن ذلك من خال إضافة كلمة )أصول( أو )قواعد( ي تعريف علم 

الرجال )أساء الرجال(، إذ إّن القواعد تعني الِعلم)2(.
فنق��ول ي تعريف��ه: إّنه الِعلم ال��ذي ُيبحث فيه ع��ن قواعد معرفة أح��وال الرواة، 

)1( الرعاي��ة ح��ال البداي��ة ي علم الدراي��ة: 15، منتهى امق��ال: 33/1، منتهى امق��ال ي الدراية 
والرجال: 13، كّليات علم الرجال: 16، دروس ي علم الدراية: 13.

)2( أصول علم الرجال: 11-9.
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من حيث تش��خيص ذواهم، وتبي��ن أوصافهم، التي هي روط ي قب��ول روايتهم أو 
رفضها)1(.

ونسوق مثاًا لبيان الفرق بن علم الرجال وعلم أساء الرجال.
امثال: قال العَامة احّي: »إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القّمي، أصله من الكوفة 
وانتقل إى قّم، وأصحابنا يقولون: إّنه أّول من نر حديث القّمّين بقّم، وذكروا أّنه لقي 
الرض��ا، وهو تلميذ يونس بن عب��د الرمن من أصحاب الرضا، وم أقف أحد 
من أصحابنا عى قول ي القدح فيه، وا عى تعديله بالتنصيص، والروايات عنه كثرة، 

واأرجح قبول قوله«)2(.
والنّص حتوي عى تعريف للراوي امذكور، وهذا فإّن ماّدة الكتب الرجالّية حتوي 

عى اسم الراوي، ونسبه، ونسبته، وتقييمه من الرجالّين.
ي ح��ن ماّدة علم الرجال حتوي عى اأص��ول العاّمة والقواعد الكّلية التي تطّبق 
م��ن ِقَبل الباحث أو الفقي��ه عى اجزئّيات اموجودة ي كتب الرج��ال، التي هي تعريف 

الراوي وتقييم حاله من أجل أن نعرف أّنه ثقة أو غر ثقة.
فم��ن القضايا التي تبحث ي هذا العلم وُتس��اق مثاًا هنا قضّي��ة بيان نوعية تقييم 
الرج��اي حال ال��راوي، هل هو من نوع الش��هادة فُيؤخذ ها، أو أّه��ا نتيجة اجتهاد من 

الرجاي، فيتحّمل هو مسؤوليته، وعلينا نحن أن نجتهد كا اجتهد)3(؟
فالفرق بينه��ا إذن هو أّن علم الرجال يزِودنا بالقواعد الكّلية، لنقوم بتطبيقها عى 

)1( أصول علم الرجال: 11.
)2( خاصة اأقوال: 49.

)3( أصول علم الرجال: 18.
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جزئّياها ومواردها مّا هو ُمدَون ي كتب الرجال، تعريًفا للراوي وتقييًا حاله، فمثًا إذا 
حّق��ق وثبت لنا نتيجة البح��ث والدراية أّن قول الرجاّي ي تعريف الراوي وتقييم حاله 
هو من نوع الش��هادة فنس��تطيع أن نؤِلف منه قاعدة كّلّية عى النحو اآي: قول الرجاّي 
إذا كان ثقة ثبًتا ضابًطا ي حّق الراوي هو ش��هادة ُيرك��ن إليها وُيعتمد عليها، ثّم نطّبقها 

عى مواردها ي الكتب الرجالّية.
وقد مّثلت ماّدة علم الرجال فيا يعرف ب�)الفوائد الرجالّية( و)الكّلّيات الرجالّية(، 
ومّثلت ماّدة أس��اء الرجال فيا يعرف ب�)كتب الرجال(التي هي بمثابة معاجم تش��تمل 

عى تعريف الراوي وتقييم حاله)1(.

علم الرجال وعلم التاريخ

ج��ب عى امؤِرخ اإس��امّي وامعني باحديث الريف الرج��وع إى علم الرجال 
ي القضايا التارخّية واحوادث امؤمة وامّرة، فإّن يد الوضع قد لعبت حت الس��تار ي 
ج��ال التاريخ وامناقب أكثر منها ي جال الروايات الفقهّية، وِمن ُحس��ن احّظ أّن ِقس��ًا 
من التواريخ امؤَلفة ي العر اأّول مسندة ا مرسلة، كطبقات ابن سعد )ت 230ه�(، 

وتاريخ الطرّي )ت 310ه�()2(.
إّن مرج��ع عل��م الرج��ال إى ِعلم التاري��خ، وتقوية عل��م التاريخ لعل��م الرجال، 
فالّتعارض الذي حصل ي كام مصنِفي الرجال هو تعارض بن من كان خالًيا من علم 

التاريخ ومن كان حاوًيا له.
 وإّن علم الرجال يستمّد من علم اأنساب واآثار والقبائل واأمصار، وهذا ما ُعرف 

)1( أصول علم الرجال: 19-18.
)2( كّليات علم الرجال: 490.
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به النجاّي، ودّل عى تصنيفه فيه واّطاعه عليه، كا يظهر من استطراده ي ذكر الرجل، 
بذك��ر أواده، وإخوته، وأجداده، وبيان أحواه��م وتنازعهم، حّتى كأّنه واحد منهم)1(. 
وأسهمت كتب الرجال ي نمّو بعض جوانب النقد التارخّي، وي وصوله مستًوى عالًيا 

من الرقّي والدّقة)2(.
ك��ا أّن هناك ارتباًطا وثيًقا بن ِعلم الرج��ال والتاريخ، حّتى يمكن القول: إّن علم 

الرجال مقتطع من علم التاريخ، وله وثيُق الصلة ي كيفية البحث التارخّي)3(.
ع��ى أّن حاج��ة التاري��خ إى معرفة أحوال ناق��ي الوقائع التارخية أش��ّد من حاجة 
احدي��ث إى ذلك، فإّن الكذب والتس��اهل ي التاريخ أكثر، ب��ل إّن معرفة أحوال ناقي 
الوثائ��ق التارخّية ه��ي من أهّم أن��واع التاريخ، والعل��وم الدينّية التارخّي��ة َأْوى العلوم 

باحفظ، أّنه إذا ضاع يء فا يمكن تداركه بعد ختم النبّوة)4(.
وظهرت آراء وقواع��د تدّل عى ترابط الِعْلمن-أي التاريخ والرجال-، ِمن أِمها 
اهت��ام ابن خلدون بمتن الرواية، إذ يقول: »وا يرج��ع إى تعديل الرواة حّتى يعلم أّن 
ذلك اخر ي نفس��ه مكن أو متنع، وأّما إذا كان مس��تحيًا فا فائ��دة للنظر ي التعديل 

والتجريح«)5(.

علم الرجال وعلم اجرح والتعديل

م��ن خ��ال الق��راءة ي موض��وع عل��م الرج��ال م أجد َم��ن مّي��ز بينه وب��ن علم 
)1( الرسائل الرجالّية: 318/2.

)2( الرواية واأسانيد: 27، وُينظر: التاريخ فكرة ومنهًجا: 40-39.
)3( بحوث ي مباي علم الرجال: 171.

)4( أمية علم الرجال: 177.
)5( امقدمة ابن خلدون: 37.
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ي  ذاب  ق��د  والتعدي��ل-  اج��رح  ِعل��م  اأخ��ر-  ه��ذا  وكأّن  والتعدي��ل،   اج��رح 

علم الرجال.
وقد أف��َرد احاكم)1( والش��يخ صبح��ي الصالح)2( لعل��م اجرح والتعدي��ل عنواًنا 
مس��تقًا حوى عّدة أس��طر، وكأّن كاَمُها أيًضا ا يمِيز بن علم اجرح والتعديل وعلم 
الرواة، ولعّل هذا يعود إى أّن جرح الرواة وتعديلهم أحد مفردات علم الرجال امتمّثلة 
بدراسة أحوال الرواة من ميع اأحوال، بل ُيعّد من أهّم امفردات، أّنه يدّل عى احكم 

عى الرواة بدرجة قطعّية بعد مع اأدّلة بوثاقة الراوي أو ضعفه.
وعى ما يبدو فإّن علم اجرح والتعديل هو فرع مكِمل مهِمة أو وظيفة علم الرجال 
أو أداة من أدوات الرجالّين، والدليل عى ذلك احتواء أغلب كتب الرجال عى ألفاظ 
اج��رح والتعديل، وُيش��ار أحياًنا إى بع��ض التأليفات الرجالّية ضم��ن تأليفات اجرح 
والتعديل، واس��ّيا عند مدرس��ة اجمهور، كا أّنه عند البحث ي نشأة علم الرجال أو 
أهّم من عمل فيه من الصحابة أو غرها من حّطات العلم ا نرى أي َفْرز بن الِعْلَمن، 

بل إّهم يتكّلمون بامعلومات نفسها التي خّص علم الرجال.
وعل��م اجرح والتعديل ه��و: »ِعلم ُيبحث فيه عن جرح ال��رواة وتعديلهم بألفاظ 

)1( معرفة علوم احديث: 55-52.
)2( ق��ال: »ه��و علم ُيع��ّرف رواة احدي��ث من حيث إهّ��م رواة للحدي��ث. وأّول م��ن ُعرف عنه 
ااش��تغال هذا العلم البخارّي )ت 256ه�(، ويوجد أيًضا ي طبقات ابن س��عد )ت 230ه�(، 
وي القرن الس��ابع مع عّز الدين ابن اأثر )ت 630ه�( ي )أس��د الغاب��ة ي معرفة الصحابة(، 
وفيه أخطاء، إذ ضّمنه َمن ليس��وا من الصحابة، وجاء بعده ابن حجر العس��قاّي )ت 852ه�( 
فأَل��ف )اإصابة ي مييز الصحابة(، وقد اختره الس��يوطّي )ت 911ه���( ب�)عن اإصابة(«. 
وهذا ما ذكره الش��يخ صبحي الصال��ح فقط، ُينظر: علوم احديث ومصطلح��ه: 109، وُينظر: 

تدريب الراوي ي رح تقريب النووّي: 350-342/1.
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خصوصة، ا عن طريق تلك األفاظ«)1(، وهذه األفاظ نفسها التي يستخدمها مصنّفو 
الرج��ال، لكن قد يزيدون عليها بعض اأحكام ااجتهادّي��ة التي ُتصاغ بألفاظ خاّصة 

هم أي بامصنّفن وقد ينفرد كّل رجاي بألفاظ معَينة)2(.
ولعّل قول ابن أي حاتم الرازي الفيصل فيا ورد، إذ قال: »وّما كان الدين هو الذي 
جاءن��ا م��ن عند اه عّز وجّل، وعن رس��ول اه ، بنقل الرواة، ح��َق علينا معرفتهم، 
ووجب الفح��ص عن الناقلة، والبحث عن أحواهم، وإثب��ات الذين عرفناهم برائط 
العدالة والثبت ي الرواية، مّا يقتضيه حكم العدالة ي نقل احديث وروايته، بأن يكونوا 
أمناء ي أنفس��هم، علاء بدينهم، أهل ورع وتقوى، وحف��ظ للحديث وإتقان به وتثّبت 
في��ه، وأن يكونوا أهل مييز وحصيل، ا يش��وهم كثر م��ن الغفات، وا تغلب عليهم 

اأوهام فيا قد حفظوه ووعوه«)3(.
وعى ما يبدو فإّن كام ابن أي حاتم يدّل دالة واضحة عى تداخل خنادق امعرفة 
وامهاّم بن ِعلمي الرجال واجرح والتعديل، وعليه س��أفرد فصًا خاًصا بألفاظ اجرح 
والتعديل أّميتها، ولكوها ُتش��ِكل جزًءا مهًا من أحكام الرجالِين بحّق الرواة، فضًا 

عن التصاقها بكتب الرجال وعلم الرجال.

علم الرجال بن احاجة اإليه وعدمها

لقد طال احوار حول احاجة إى علم الرجال وعدمها، فِمن قائٍل بتوّقف ااستنباط 

)1( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 582/11. وعّرفه آخر بقوله: »علم ُيبحث فيه عن 
ج��رح الرواة وتعديلهم بألفاظ خصوصة، وعن مراتب تل��ك األفاظ، وهو فرع من فروع علم 

رجال احديث«. ُينظر: أبجد العلوم والوي امرقوم ي بيان أحوال العلوم: 211/2.
)2( ُينظر: خاصة العّامة، ورجال ابن داود.

)3( اجرح والتعديل: 5/1.
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عليه، وإّن رحاه تدور عى أمور، منها: الِعلم بأحوال الرواة، ولواه ما مّكن امستنبط من 
اس��تخراج كثر من اأحكام من أدّلتها، إى قائل ينف��ي احاجة إليه، حتًجا بوجوه، منها 
 قطعّية أخبار الكتب اأربعة)1( صدوًرا، إى ثالث قال بلزوم احاجة إليه ي غر ما عمل 

به من مشهور الروايات.
واس��تدّل العلاء عى احاج��ة إى علم الرجال بوج��وه، أّمها: حّجّي��ة قول الثقة، 
الرجوع إى صفات الراوي ي اأخبار امتعارضة، وجود الوّضاعن وامدّلس��ن، وجود 
العامّي ي أس��انيد الروايات، إم��اع العلاء عى العناية بتأليف ه��ذا العلم وتدوينه من 

عر اأئّمة إى يومنا هذا)2(.
وم��ن الغريب إنكار بعض امتأّخري��ن احاجة إى علم الرجال، بتوّهم أّن كّل رواية 
عمل ها امش��هور فهي حّجة، وكّل رواية م يعمل ها امشهور ليست بحّجة، سواء أكان 

رواها ثِقات أم ضعفاء.
فاحاج��ة إى علم الرجال باقية بحاها، فإّن ملة من امس��ائل ا طريق لنا إى معرفة 
فتاوى امش��هور فيها؛ لعدم التعّرض ها ي كلاهم، وملة منها ا ش��هرة فيها عى أحد 
الطرفن، َفُها متس��اويان، أو أّن أحدما أشهر من اآخر، وليست كّل مسألة فقهّية كان 
أحد القولن، أو اأقوال فيها مش��هوًرا، وكان ما يقابله ش��اًذا. بل احال كذلك حّتى لو 
قلن��ا بأّن صدور روايات الكت��ب اأربعة قطعّي، فإّن أدّلة اأح��كام الرعية ا ختّص 

)1( وهي كتب الصحاح عند الشيعة اإمامَية، وعددها أربعة: )الكاي( محّمد بن يعقوب الكلينّي 
)ت 329ه�( ، و)من ا حره الفقيه( محّمد بن عّي الصدوق )ت 381ه�(، وكتاي )التهذيب( 

و)ااستبصار( محّمد بن احسن الطوّي )ت 460ه�(.
)2( بح��وث ي مب��اي علم الرج��ال: 15-35، ال��راّي والرهاّي، ع��ّي حيى أكر والش��يخ حيى، 
اموسوعة الرجالّية اميّرة أو معجم رجال الوسائل، حت إراف آية اه الشيخ جعفر السبحاّي، 

.12-5/1 :ومراجعة السّيد حمود البغدادّي، مؤّسسة اإمام الصادق
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بالكتب اأربعة، فنحتاج -ي تشخيص احّجة من الروايات اموجودة ي غرها عن غر 
احّجة- إى علم الرجال)1(.

كا اختلف العلاء ي شأن الرجوع إى كتب الرجال وأحكامها ي أمر مييز أّن هذا 
ثق��ة وذاك ضعي��ف، هل هو قضية رورية حتاج الفقيه إليها حاجة ماّس��ة، أو أّن ذلك 

قضية يمكن ااستغناء عنها؟
اخت��ار بعض العلاء عدم احاجة إى عل��م الرجال، بل لرّبا مال بعضهم اآخر إى 
حريمه، بدعوى أّن فيه كش��ًفا عن عورات امؤمنن، م��ن قبيل أّن هذا ضعيف ا يؤخذ 

بحديثه وذاك كّذاب... إلخ.
ويمكن ربط هذا ااختاف ي احاجة إى علم الرجال وعدمها باأقوال امتقّدمة، فإذا 
 ُبنِي منها عى أّن اخر إذا عمل به امشهور فهو ثقة حّتى ولو م يكن رواته ثقات، فا حاجة 
بن��ا إى عل��م الرجال، إذ امدار عى عمل امش��هور وليس عى وثاقة ال��راوي لُيحتاج إى 

تشخيص الوثاقة.
ك��ا أّن احاج��ة إى علم الرجال تضعف وإن م تنعدم بش��كل كّي في��ا إذا ُبنِي عى 
انجبار ضعف الس��ند بعمل امشهور، فإذا ُبنِي عى هذا الرأي ا تبقى حاجة إى البحث 

عن وثاقة الرواة ما دمنا قد فرضنا امشهور بالرواية.
وحي��ث إّن الصحيح عندنا مّا تقّدم هو حّجّية خر الثقة، وعدم كفاية اانجبار إذا 
م يبلغ إى امس��توى ام��وِرث لاطمئنان بالصدق، فتكون احاج��ة إى علم الرجال ثابتة 

وبشكل ماّس)2(.

)1( معجم رجال احديث وطبقات الرواة: 16/1.
)2( القواعد الرجالية: 11/2، منتهى امقال ي الدراية والرجال: 139.



59

َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
وهن��اك من ذه��ب إى عدم احاج��ة إى هذا العل��م، فمنهم من الت��زم حّجّية اخر 
اموث��وق، وامراد به أن حصل الوثوق بصدوره حّتى لو كان اُمْخِر غَر ثقة، فامدار ليس 

وثاقة الراوي وعدمه.
ومنه��م من قال بحّجّية اأخبار الواردة ي الكت��ب اأربعة؛ أّها قطعّية الصدور، 
ك��ا ّرح اإخبارّيون وبعض العل��اء، وعليه ا حاجة إى علم الرج��ال طاما أّن ميع 

هذه اأخبار حّجة.
 ومنه��م من ذهب إى حّجية ما عمل به امش��هور وإن كان اُمْخِر عنه ثقًة، وضّعف 

ما أعرض عنه امشهور وإن كان اُمْخِر عنه ثقًة.
ومنه��م من قال: احُّجّي��ة مطلق الظّن؛ اعتاده دليَل اإس��ناد، فيكون مؤّدى هذا 
الدلي��ل هو حّجي��ة اخر الواحد مطلًقا، س��واء كان امخِر ثق��ة أم ا، أّنه من مصاديق 

الظّن، ومعه ا حاجة إى ِعلم الرجال)1(.

معام ومناهج علم الرجال

إّن علم الرجال من العلوم التي اختّصت بدراس��ة صفات الرواة من حيث قبوهم 
أو عدمه، التي ها دخل ي قبول رواياهم أو رّدها، وهذا فإّن أساس هذا العلم هو رواة 
احديث والوقوف عى أحواهم، ولتوّس��ع ه��ذا العلم فضًا عن أّمّيته ظهرت كثٌر من 
امناه��ج ي التصنيف به، علًا أّن هذه امناهج ع��ى الرغم من الفرق الكبر بن آلّيتها إَا 
أّه��ا تصّب ي هدف واحد، هو دراس��ة أح��وال الرواة، وهو غاية عل��م الرجال، إَا أّن 
القائم��ن عى هذا العلم ج��ب أن يّتصفوا بصفات تؤّهلهم للخ��وض ي غاره، وذلك 

أّمّية هذا الِعلم، وعاقته ببقّية العلوم، ومن أجِلها ما يتعّلق باأحاديث النبوّية.
)1( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 135-134.
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�صروط الراوي

يتناول هذا العن��وان الرائط امعترة ي الراوي حّتى ُتقبل روايته، وهومن اأمور 
امهّمة لتوّقف ااس��تنباط ومعرفة احال واحرام عليه، وهذا السبب جاز الكشف عن 
حال الرج��ال، وأّهم مذمومون أو مدوحون، وا يلزم فيه هتك ِس��ر وا َجْرح حّرم، 
فق��د قيل لبعض العلاء: أما خش��ى أن يك��ون هؤاء الذين ترك��ت حديثهم خصاؤك 
 عن��د اه يوم القيامة؟ فقال: لئن يكونوا خصائي أحّب إّي من أن يكون رس��ول اه

خصمي ويقول ي: لِ�َم َم تذّب الكذب عن حديثي)1(.
وهذه الروط هي:

اإس��ام: واش��راطه هو امش��هور بن امحِدث��ن والفقهاء، ب��ل عليه دعوى . 1
اإم��اع)2(، إذ َعَب���ر الش��هيد الث��اي عن ذل��ك بقول��ه: »اّتفق أئّم��ة احديث 
واأصول الفقهية عى اش��راط إس��ام الراوي«)3(، وقال الش��يخ حسن بن 
عبد الصمد العامّي: »أمع ماهر الفقهاء وامحِدثن عى اشراط كونه مسلًا 

 

بالًغا«)4(.
اإي��ان: أي ك��ون ال��راوي إمامًي��ا، إذ اس��تدّل العل��اء ب��أّن غ��ر امؤم��ن . 2

العل��اء  امؤم��ن والفاس��ق، وج��ّوز بع��ض  ب��ن  فاس��ق، وإّن��ه ا مس��اواة 
العم��ل بخ��ر امخال��ف إذا روى ع��ن أئّمتن��ا ، برط ع��دم التعارض 
 م��ع رواي��ٍة ش��يعّية، ك��ا دّل��ت اأخب��ار ع��ى حّجّي��ة خ��ر الثق��ة وم تقّي��ده 

)1( الرعاية: 175.
)2( فائق امقال ي احديث والرجال: 30.

)3( الرعاية: 175.
)4( وصول اأخيار: 187، ُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 19.



61

َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
باإيان)1(، كقول احسن بن عّي بن يقطن أي احسن: »َأَفُيونس بن عبد 

الرمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معام ديني؟ فقال: نعم«)2(.
 العق��ل: وهذا الرط ح��ّل اّتفاق، أّن امجنون ا عرة بقول��ه؛ أّنه غر مِيز، . 3

فا يقصد ما يقول)3(.
البلوغ: إّن اأخذ من غر اممِيز فيه إشكال، أّما اممِيز فذهب ِقسٌم من العلاء . 4

إى عدم جواز نقل خره، وذهب آخرون إى صّحته وجواز نقله)4(.
العدالة: هي عب��ارة عن مازمة ترك امحّرمات، وفعل الواجبات. أّما اش��راط . 5

 ، ، والعّامة احِيّ العدالة فه��و اختيار مع من اأصحاب، منهم: امحّقق اح��ِيّ
وصاح��ب امع��ام)5(، وذهب م��ع من العل��اء إى عدم اش��راطها، ب��ل اكتفوا 

بالوثاقة)6(.
وضابًط��ا . 6 ِحفظ��ه،  م��ن  ح��َدث  إْن  متيِقًظ��ا  يك��ون  أن  وام��راد  الضب��ط: 

الصم��د  عب��د  ب��ن  حس��ن  الش��يخ  ع��َر  ك��ا  من��ه،  ح��َدث  إْن   لكتاب��ه 
)1( فائق امقال ي احديث والرجال: 30.

)2( اختيار رجال الكّش: 404.
)3( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 86، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 104.

)4( ُينظ��ر: وص��ول اأخيار: 178، منتهى امقال ي الدراية والرج��ال: 86، وم ُتقَبل تزكية الصبي 
امراهق والغام الضابط، ُينظر: الكفاية ي علم الرواية: 121 وما بعدها.

)5( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 31.
وقد اش��رط علاء اجمه��ور مؤِكدين رورة اِتصاف امزّكي بجمل��ة روط، منها: العدالة، إذ   
قال أحدهم: »وا بَد للمزّكي أن يكون عدًا«، ُينظر: فواتح الرموت ي رح ُمَس��َلم الثبوت، 
مطب��وع بذيل امس��تصفى للغ��زاّي: 154/2، وُينظر: مباحث ي علم اج��رح والتعديل: 137، 

ضوابط اجرح والتعديل: 37.
)6( فائق امقال ي احديث والرجال: 31.
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العامّي)1(، وكذلك الشهيد الثاي، إذ قال: »بمعنى كونه حافًظا له، متيِقًظا غر 
مغَفل عّا َحفظه، حافًظا له م��ن الغلط والتصحيف والتحريف إْن حَدث منه 

عارًفا با ختّل به امعنى إْن روى به«)2(.
والضب��ُط: كوُن الراوي حافًظا فطنًا واعًيا، ُمتحِرًزا عن التحريف والغلط، فإّن َمن 

ا ضبط له قد يغلب عليه السهو ي كيفية النقل ونحوها)3(.

)1( وصول اأخيار: 187.
)2( الرعاية: 185.

)3( فائق امقال ي احديث والرجال: 31.
وقد اشرط علاء اجمهور روًطا جب أن يتحّل�ى ها الرجاّي، منها عى نحو اإمال: أن يكون   
يقًظا، متثِبًتا، ا خلط بن أحكامه، وا تشتبه عليه اأمور، عارًفا بأحكام اجرح والتعديل، بعيًدا 
عن اهوى والعصبية، فا جرح حقد أو عداوة، أو مذهب، أو حس��د، أو منافسة، أو نحو ذلك، 
فضًا عن الورع والتقوى. وس��وف نس��وق ِقس��ًا من أقوال هؤاء العلاء، التي حمل مضامن 

هذه الروط، وهي كاآي:
قال أحدهم: »ُيشرط ي امعِدل: الِعلم، والتقوى، والورع، والصدق، والتجنّب عن التعّصب«،   

ُينظر: الرفع والتكميل ي اجرح والتعديل: 52.
وق��ال آخ��ر: »والكام ي الرجال حت��اج إى َوَرع تاّم، وب��راءة من اهوى«، ُينظ��ر: امتكّلمون ي   
الرجال: 130، وُينظر: ابن الصاح، أبو عمر الش��هرزورّي )ت 643ه�(، امقّدمة: 128، فتح 

امغيث برح ألفية احديث: 230/1.
وقيل: »وينبغي أن ا ُيقَبل اجرُح إَا ِمن َعْدل متيِقظ«، ُينظر: نزهة النظر ي توضيح نخبة الِفَكر   

ي مصطلح أهل اأثر: 137.
وق��ال آخر: »واج��رح ا ُيقَبل إَا مّن عرف بأس��بابه«، ُينظر: رح صحيح مس��لم: 125/1،   

وُينظر: مع اجوامع: 12/2.
وقي��ل أيًضا: »وبكِل ح��اٍل، كاُم اأقران بعضهم ي بعض ُحتَمل، وطّيه َأْوى من نبش��ه، إَا أن   
يّتفق امعارون عى جرح شيخ، فُيعَتَمد قوُهم«، ُينظر: ِسَر أعام النباء: 432/11، وُينظر:= 
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وهناك أمور ا ُتشرط ي الراوي، وهي عى النحو اآي:

• الذكورة: فتصّح رواية امرأة، وهذا مّا ا خاف فيه)1(.	
• احّرية: فتصّح رواية العبد؛ لعدم خصوصّية احّرّية ي قبول اخر)2(.	
• العل��م بالفقه واللغة العربّية، أّن امقصوَد الرواية ا الدراية، كا عّر الش��هيد 	

الثاي)3( والشيخ حسن بن عبد الصمد العامّي)4(.
وهن��اك من ق��ال بوج��وب معرفة اللغ��ة العربّي��ة لل��رواة؛ َحَذًرا م��ن اللحن 

والتصحيف)5(.
• البر)6(.	

مناهج التاأليف ي الرجال

اعتم��د الرجالّيون ي تصنيفاهم عى مناهج وأس��اليب وطرائ��ق علمّية ي البحث 
الرجاي، وأهّم هذه امناهج:

=النعمة، دراسة ي مصطلح احديث: 51.
)1( فائق امقال ي احديث والرجال: 32، منتهى امقال ي الدراية والرجال: 92.

وا ُيش��رط بالناق��د أن يكون َذكًرا، فقد أج��ازوا تعديل امرأة وجرحها إذا اس��توفت الروط،   
ُينظر: الكفاية ي علم الدراية: 121 وما بعدها.

)2( فائق امقال ي احديث والرجال: 34، منتهى امقال ي الدراية والرجال: 92.
وقد أجاز العلاء تعديل العبد وجرحه بعد أن تثبت له روط امعِدل وامجِرح، ُينظر: الكفاية ي   

علم الرواية: 121 وما بعدها.
)3( الرعاية: 186.

)4( وصول اأخيار: 138.
)5( فائق امقال ي احديث والرجال: 32.

)6( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 92.
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امنهج اأّول: امنهج التحليّل
ويق��وم عى مع كلات الرجالّين ح��ول امفردة، وهي بمنزلة الفت��اوى الرجالّية، 
وتعي��ن طبقة ال��راوي من حيث الراوي��ن عنه، والراوي ه��و عنهم؛ بغي��ة معرفة البيئة 
العلمّية والوس��ط الذي كان يعي��ش فيه، وماحظة مضامن ما يروي��ه، واأبواب التي 
ُيكثِ��ر الرواي��ة فيها، فإّها تعكس امس��توى الِعلمّي للراوي، ومعرف��ة نتاجه العلمّي من 
الكت��ب امؤَلف��ة وتلّق��ي اأصحاب ها، ث��ّم مراجعة كت��ب الراجم، ك�)تاري��خ بغداد( 
للخطيب، و)تاريخ دمشق( ابن عساكر، وغرها، ثّم استقصاء سائر امصادر الرجالّية 
 اأخرى لدى اأصحاب، ثّم عمل سلسلة من التحليات حول امفردة من خال ضبط 
 ومقارن��ة التاري��خ ال��ذي عاش في��ه، واانت��اء ام��درّي، س��واء ي ام��دارس الفقهّية 

داخل الطائفة أم الكامّية أو التفس��رّية، وغرها، وهو منهج َيعتمُده الباحث التارخّي 
أيًضا.

امنهج الثاي: نظرّية الطبقات
وهو حّري معرفة طبقة الراوي عن طريق الراوي عنه وامروي عنه، ثّم تش��خيص 
امّدة الزمنية التي بدأ فيها بتحّمل الرواية، كا ُيشَخص بذلك مّدة بروزه كنجم ي تاريخ 
الرواي��ة والتحديث، وانتهاًء إى آخر مّدة عاش فيها، وتش��خيص ذلك يؤّدي إى معرفة 
عّدة جهات ي ش��خصية الراوي، منه��ا حقيقة ُعُمر الراوي، وام��كان الذي عاش فيه، 
وأس��اتذته وش��يوخه، وتامذته والرواة عن��ه، وانتاءات��ه إى ام��دارس العلمّية، ومييز 
امفردات امش��ركة مع الراوي ي ااس��م، وهو من امس��ائل امهّمة ج��ًدا ي علم رجال 

.)1(احديث، ويغلب هذا امنهج عى معجم الرجال للسّيد اخوئي

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 175-172.
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امنهج الثالث: جريد اأسانيد

وهو امقابلة بن الطرق اموجودة ي الكتب الروائّية، مع غّض النظر عن امتن، وتتّم 
امقابلة بالرتيب حس��ب إعجام ااسم، أو بحس��ب الكتاب امستخَرج منه أو اأصل، 
وهذه امقابلة يتّم كشف بعض الوسائط الساقطة، أو اختاف النسخ واشتباهها، كا يتّم 
به كش��ف امشركات، وهو يعطي فوائد أيًضا، كمعرفة أس��اء الراوي امتعِددة، وألقابه 
وكناه، وتاميذه الراوين عنه، ومن ُيكثِر منهم ومن ُيِقّل، ومعرفة ُعُمر الراوي، وأسفاره 
وتنّقات��ه ي امواطن العلمّية، كا ُيظِهر مرتبته العلمّية. واعتمد الس��ّيد الروجردّي عى 

هذا امنهج ي كتابه جريد اأسانيد ي الكتب اأربعة)1(.

امنهج الرابع: النصوص الرجالّية
وُيعَتَم��د في��ه ااقتصاُر ع��ى أقوال الرجالّي��ن امتقّدمن كاأصول اخمس��ة، وقد 
يلحق هم أقوال امتأّخرين كخاصة العَامة ورجال ابن داود، وقد ُيضاُف إليهم أقوال 

متأّخري امتأّخرين مّن له الريادة ي التحقيقات الرجالّية.
وم��ن الكت��ب الرجالّية امؤَلفة عى ه��ذا النمط كتاب )خاصة اأق��وال( للعّامة 

، و)رجال ابن داود(، و)جمع الرجال( للقهبائّي، و)نقد الرجال( للتفرّي)2(. احّيّ

امنهج اخامس: تراجم البيوتات واأر الروائّية
وق��د اعُتِم��َد ه��ذا امنهُج ي مصنَف��ات عدد م��ن الرجالِين، كا صنَ��ف أبو غالب 
ال��زرارّي ي آل زرارة بن أع��ن، وبعض آخر عن آل النجاّي، وآخر ي النوبختّية، وقد 

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 179.
)2( بحوث ي مباي علم الرجال: 180-179.



66

وضع العَامة بحر العلوم كتابه ي الرجال عى هذا امنهج، إذ ترجم لكثر من البيوتات 
الشيعّية.

ويمتاز هذا امنهج بتس��ليط الض��وء عى الراوي من جهة الربي��ة اأرّية، وقراءة 
ترم��ة امفردة من جهة التنش��ئة التي نش��أ فيها وامه��د الذي ترعرع في��ه امؤّثر ي انطباع 
س��لوكه به. ويكفي أن ُيعّد ما أّلف ي نس��ب الطالبّين من مؤَلفات عّدة ي هذا القبيل، 
مث��ل )مقاتل الطالبّين( أي الف��رج اأصفهاّي، وغره، بل إّن هناك تأليفات تارخيه ي 

القبائل وبطوها وأفخاذها)1(.

امنهج السادس: تاريخ امدن
يقوم عى ترمة كّل من دخل امدينة أو سكن فيها وأقام، مّن وقع ي سلسلة الرواة، 
أو كان له ش��أن ي الوقائع التارخية، وُيَتحّرى ي ه��ذا امنهج التطّرق لذكر الوقائع التي 
جرت لصاحب الرمة ي تلك امدينة، وسلسلة رواة تلك امدينة الراوين عنه، كا يذكر 

هذا امنهج الروايات التي تبدأ طرقها من الرواة وامنتسبن إى تلك امدينة.
وبعب��ارة أخ��رى: إّن هذا امنه��ج يرِكز عى اح��وار العلمّي��ة والروائية وغرها، 
الت��ي نش��أت ي تلك امدينة، وال��رواة الذين فيها مّن قد ا توج��د ترامهم لدى أرباب 
الراجم والكتب الرجالية؛ بسبب كون مؤِلفيها يقطنون ي حوار علمّية ومدن أخرى 
 م يك��ن بينهم ص��ات علمّية حديثّية، ومن أمثلة هذا امنه��ج: )تاريخ بغداد( للخطيب 

البغدادي، وابن عس��اكر ي تارخه، وابن ش��بة ي )تاريخ امدينة(، واأزرقي ي )تاريخ 
مّكة()2(.

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 181.
)2( بحوث ي مباي علم الرجال: 183-181.
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امنهج السابع: امنهج الروائّي

وُيعَتَم��د فيه عى خصوص الروايات ال��واردة مضمون مدح أو قدح أو ما يازمها 
حول الرمة، وقد اعتمد هذا امنهج كثًرا الشيخ الكّش ي رجاله، إذ ذكر ي كّل ترمة 
الروايات الواردة حوها، وقد اس��تدرك عليه بعضهم ي كتبهم الرجالّية إى عرنا هذا 
كث��ًرا م��ن الروايات، وهذا امنهج يوّض��ح امنزلة العلمّية لل��راوي، ودرجة أمانته لدى 

اإمام ، ومرتبة وثاقته.

امنهج الثامن: أصحاب كّل إمام
وُيعَتَمد فيه ذكر أصحاب كّل إمام، الش��يوخ منهم وامتوّس��طن واأحداث، وقد 
يشرك بعض الرواة ي صحبة أكثر من إمام، وهذا يمتاز هذا امنهج من منهج الطبقات 
ال��ذي س��بق، وقد اعتمده الش��يخ الطوّي ي رجال��ه، كا أّلف فيه الرج��اّي الكبر ابن 
عق��دة كتاًبا ي أصحاب اإمام الص��ادق، وقد ُأّلف عى هذا امنوال عدٌد من الكتب 
 واس��ّيا ي اأعر امتأّخرة، كا ُأِلف ي صحابة النبّي كث��ًرا ك�)اإصابة ي معرفة 
الصحاب��ة( اب��ن اأثر، و)أس��د الغاب��ة ي معرفة الصحاب��ة(، و)طبقات ابن س��عد(، 

وغرها)1(.

امنهج التاسع: الفهرست وتراجم الكتب
وهو م��ن أقدم مناهج التصنيف ي عل��م الرجال، وَيعَتمد ِذك��ر الكتب التي أّلفها 
الفرد امرَجم، وَمن روى تلك الكتب عنه، والطرق إى تلك الكتب، مع ترمة خترة 
لكّل كتاب، ومدى ش��هرها واعتاد الطائفة عليها، وقد تطّور هذا امنهج إى ذروته عند 
امحّق��ق الكب��ر والرجاّي الش��هر آقا بزرك الطه��راّي، ويمكن ماحظ��ة ذلك ي كتابه 

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 184.
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)الذريعة إى تصانيف الش��يعة(، ويعّد ابن النديم ي فهرس��ته م��ن الرّواد الذين خاضوا 
ي هذا امضار)1(.

امنهج العاش: امشيخة
وهو يش��به امنهج السابق، إَا أّنه يتمّيز ي كون امش��يخة أسلوًبا ي التدوين، ُيرَفق 
بكتاب احديث لتوضيح طرق أصحاب الكتاب إى الكتب التي استخرج روايات كتابه 
عنه��ا مقتًرا عليها، بخاف كتب الفهرس��ت، فإّها أعّم من ذلك، وأعّم من أن يكون 
مؤِلف الفهرس��ت حِدًثا وصاحب مدّونات حديثّية، كا هو احال ي الش��يخ النجاّي، 
فضًا عن أّنه ي امش��يخة يقتر فقط عى ذكر الطرق إى الكتب التي اس��تخرجت منها 
الرواي��ات، من دون تعري��ف زائد بأحوال الكتب والنس��خ والتعري��ف بخصوصّيات 

أخرى، وهذا بخاف كتب الفهرست.
وُيعّد أّول من أّلف ي امش��يخة الراوي اجليل احس��ن بن حب��وب الزّراد ي كتابه 
امعروف ب�)امش��يخة(، والشيخ منتجب الدين ي فهرس��ته، وابن شهرآشوب ي )معام 

العلاء(، وغرهم)2(.

امنهج احادي عر: منهج الفوائد
وه��و يعتمُد ِذك��َر الفوائد العاّمة ي التوثيق أو اج��رح، أو امبِينة حال الطرق وبيان 
ااصطاح��ات الرجالّي��ة، كا قد يتع��ّرض إى الرمات امنهجّية ع��ن بعض امفردات 
بتق��ٍص واٍف، ك��ا وقد يتع��ّرض إى فوائد عاّم��ة ي التوثيق مبتكرة جدي��دة، وأيًضا قد 

يبحث فيها عن أصول علم الرجال.
)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 185-184.
)2( بحوث ي مباي علم الرجال: 187-186.



69
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وُيع��ّد هذا امنهج بمثابة البني��ة التحتّية مباحث علم الرجال، وي��رى أّن كّل كتاب 
يوض��ع عند امتأِخرين ا بّد أن يش��تمل عى الفوائد ي مقّدمت��ه أو خامته، وهي تعكس 
مبن��ى امؤِلف ي امنهج الرجاّي، وبعض هذه الفوائد توضع مس��تقّلة، أو ُتلحق بكتاب 

حديث)1(، ولاستزادة ينظر)2(.

امنهج الثاي عر: منهج تراجم اأعيان
وهو يعتمُد ترمَة طبقات علاء الطائفة من ابتداء عر الَغيَبتن، ويكون هذا امنهج 
أثر مهّم ي توثيق ساسل الطرق ي كتب اأصحاب، سواء ي امجاميع اأربعة اأوى 
أو الكتب الروائية التي أّلفت بعدهم، كالطرق التي اعتمدها الطرّي ي )ااحتجاج(، 
والطرّي ي )دائل اإمامة(، وامسعودّي ي )إثبات الوصية(، وكذلك طرق امحّمدين 
الثاثة)3(، وا خفى أه�ّمّيتها لتصحيحها النس��خ التي اعتمدوها ي اس��تخراج روايات 

كتبهم.
ومّ��ن كتب ي هذا امنهج: الس��ّيد حّم��د باقر اخونس��ارّي ي )روضات اجنّات(، 
والس��ّيد حس��ن اأم��ن العام��ّي ي )أعي��ان الش��يعة(، وامح��ِدث القّم��ّي ي )الكن��ى 
واألق��اب(، وآقا بزرك الطهراّي ي كتابه امعروف )طبقات أعام الش��يعة(، والعّامة 

الشيخ عبد احسن اأمينّي ي )شهداء الفضيلة(، وغرهم)4(.

)1( مباي علم الرجال: 187-184.
)2( الفوائد الرضوّية ي أحوال علاء مذهب اإمامَية، طهران، د.ت.

 )3( هم: الشيخ الكلينّي )ت 329ه�(، والشيخ الصدوق )ت 381ه�(، والشيخ الطوّي )ت 460ه�( ،
أصحاب الكتب احديثّية اأربعة، وهي تعُد بمثابة الصحاح عند الشيعة اإمامَية.

)4( بحوث ي مباي علم الرجال: 188-189.
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امنهج الثالث عر: منهج اإجازات
وهو يتعّرض لساس��ل اإجازة ي الرواية لطبقات امشايخ، وكذلك إجازة رواية 
الكت��ب، وهي أعّم من كوها كتب حديث أو من علوم وفنون أخرى، وهذا امنهج وإن 
كان أح��د أب��واب علم الدراي��ة إَا أّنه يتبع عل��م الرجال؛ ما فيه م��ن الفوائد والّثمرات 
الرجالّية، وقد كتب فيه عدٌد من العلاء، فرى ي كّل قرن وطبقة من وضع رسائل وكتًبا 
ي ذل��ك، مثل إجازي العَامة اح��ِيّ لبني زهرة الطويلة والقصرة، وإجازات الش��هيد 

الثاي لتاميذه، وإجازات العَامة امجلّي.
وهذا امنهج يقرب من امنهج الس��ابق مورًدا وفائ��دة، إَا أّنه ختلف عنه ي احيثّية 
واجهة، إذ هو يقتر عى من وقع ي سلسلة اإجازة وإن م يكن من اأعيان، بخاف 
امنهج السابق، فإّنه يعّم من م يكن من مشايخ اإجازة، ولكنّه ختّص بأعيان العلاء)1(.

امنهج الرابع عر: علم اأنساب
وه��و العلم الباحث ع��ن أنس��اب القبائل وبطوه��ا وأفخاذها ومواطن س��كناها 
وأحواه��ا وصفاها ومدها التي عاش��ت فيها وانتهاء ش��جراها إى اأف��راد، وحيث إّن 
النس��ب النب��وّي والعلوّي قد اختّص ببالغ الرف فقد ُوِضع��ت كتب خاّصة به، فكان 
دخول علم اأنس��اب ي الكش��ف عن هوّية امفردة هو من اأّولّيات الرورّية معرفة 
ترم��ة امفردة، فكّل��ا كان الرجاّي حيًطا هذه الكتب كان أقدر عى مييز امش��ركات ي 
اللق��ب أو الكنية أو موطن الس��كنى وتارخه��ا، وغر ذلك مّا له دخ��ل ي هوّية امفردة 

الرجالّية، وقد كان الشيخ النجاّي يتمّيز بااهتام هذا العلم.
وه��ذا العلم ي بداية نش��وئه مدرج ي كتب التاريخ ت��ارة، وي كتب اللغة القديمة 

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 190.
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ق بأحد اأبواب الرجالّية، بل انتهى اأمر  باعتبار أس��اء القبائل تارة ُأخرى، إَا أّنه ُأْحِ
إى جعله ِعلًا برأسه. وعى كّل حال فإّن فائدته تصّب ي علم الرجال بنحو بالغ اأّمّية، 

وإن استفيد منه ي علوم أخرى)1(.

الأخطاء والأوهام التي يقع فيها م�صّنف� الرجال

نظ��ًرا إى صعوبة علم الرجال لتناوله الرواة، وحّركهم ورصدهم، واحكم عليهم 
باج��رح والتعديل، كان ا بَد من تعّرض مصنِفيه إى ملة من اأخطاء واأوهام، وهي 

عى النحو اآي:
اخلط بن الرواة الذين اّتفقت أس��اؤهم، أو أنس��اهم، أو ألقاهم، أو كناهم، . 1

مثل عّي بن أي مزة الثاّي، وعّي بن أي مزة البطائنّي، فقد أش��ار العَامة إى 
أّها ليسا واحًدا)2(.

الوه��م ي جعل ال��راوي الواحد رجل��ن أو أكثر، أو العك��س، بجعل الرواة . 2
امتعِددي��ن رج��ًا واح��ًدا، مثل ق��ول العّام��ة: »أمد ب��ن حّمد، أب��و غالب 
ال��زرارّي«)3( و»أمد بن حّمد، أبو غالب الزرارّي«)4(، وي مثال آخر »س��يف 

ابن عمرة«)5( و»سيف بن عمرة«)6(.
أّم��ا م��ا خّص جعل الرواة واح��ًدا فمثل: بكر بن حّم��د اأزدّي وبكر بن حّمد بن 

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 191.
)2( خاصة اأقوال: 181.

)3( إيضاح ااشتباه: 96.
)4( إيضاح ااشتباه: 101.
)5( إيضاح ااشتباه: 194.
)6( إيضاح ااشتباه: 198.
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أخي سدير الصرّي)1(.
الوه��م ي تاريخ وادة ال��راوي أو تاريخ وفاته عند امصنّفن، وهو مش��هور، . 3

مث��ل: »... كان مول��ده يوم احادي عر من ذي القعدة س��نة 336ه�، وقيل: 
سنة 338ه�«)2(، ومثال آخر: »... فات ي مادى اأوى، سنة 305ه�، وقيل: 

سنة 304ه�...«)3(.
ذك��ر الراوي ي غر بل��ده، وقد جرت العادة عند امصنّفن عى نس��بة الراوي . 4

إى البل��دان التي رحل إليها حس��ب الِق��َدم، يقال: فان امّك��ّي امدّي الكوّي 
الش��امّي، أي مسار حياته، فإّنه مّكّي امولد، شامّي الوفاة. ومثال ذلك ما جاء 
ي اخاصة ي بعض الرواة: »...أصله كوّي وانتقل إى أصفهان...«)4(، فيعّر 
عن��ه بالكوّي اأصفه��اّي، أو: »...أبو حّمد البوفك��ّي، وبوفك قرية من قرى 

نيسابور...«)5(.
إغفال امصنّفن ذكر بعض اأعام وامشاهر من الرواة والعلاء، ومثال ذلك . 5

)6( ابن داود احِل�ّي عى الرغم من معارته له، وابن  عدم ترمة العَامة احِيّ
داود من العلاء البارزين الذين هم تصانيف كثرة ومتش��ّعبة، وعى الرغم من 

أّن ابن داود ترجم للعّامة احِيّ ي رجاله)7(.

)1( ينظر: اختيار معرفة رجال الكّش: 592، ورجال ابن داود: 58.
)2( خاصة اأقوال: 248.
)3( خاصة اأقوال: 251.

)4( خاصة اأقوال: 49.
)5( خاصة اأقوال: 227.

)6( ُينظر: خاصة اأقوال وإيضاح ااشتباه، باب احاء.
)7( ينظر رجال ابن داود: 78.
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)2( للشيخ حّمد بن  )1( وابن داود احِيّ ومن اأمثلة اأخرى عدم ترمة العَامة احِيّ

 

ع��ّي بن شهرآش��وب امازندراّي )ت 588ه�(، وفضله أكر م��ن أن ُينكر، فهو صاحب 
كتاب الرج��ال: )معام العلاء(، فضًا ع��ن اعتادما- أعني اِحِلَين- عليه ي اس��تقاء 

معلوماها حول الرواة ي كتبها الرجالّية.

اأهّم ال�صع�بات التي ت�اجه م�صّنفي الرجال

ع��دم توافر امعلوم��ات التارخّي��ة الكافية عن ال��راوي امرَجم ل��ه، إذ إّن ِقّلة . 1
امعلوم��ات امتواف��رة للمصنِف عن الراوي جعله ي إش��كاات كثرة، حرمه 
من امقدرة ع��ى وضع حدود واضحة امعام للرم��ة، وتبقى الرمة قارة، 
وتعود أس��باب صعوبة وجود امعلوم��ات التارخّية إى كثرة الرحال ي طلب 
العلم، مثال ذلك ما جاء ي اخاصة ي حّق بعض الرواة: »... كان ينزل ببني 
ش��يبان بالكوفة، وانتقل إى بغداد سنة تسع وتسعن ومائة، ويقال: إّن ي هذه 
الس��نة مات، ومولده كان بالكوفة، ومنشأه واس��ط، وجارته بغداد، ثّم انتقل 

إليها ي آخر ُعُمره ونزل قر وضاح...«)3(.
رحلة الراوي إى بلد غر مشهور بالِعلم فيموت فيه، أو يندر من يروي عنه ي . 2

ذلك البلد، با أّن الرحال ديدن الرواة فأحياًنا َيِصلون إى بلدان غر مشهورة 
بالعل��م، وأحياًن��ا يكون ذهاهم هناك أس��باب سياس��ّية، مثل م��ا حصل مع 
كثرين منهم، كس��عيد بن جبر )ت 95ه�(، الذي كان حزن لعدم س��ؤاله من 

)1( ُينظر: خاصة اأقوال وإيضاح ااشتباه، باب اميم.
)2( ُينظر: رجال ابن داود، فصل اميم.

)3( خاصة اأقوال: 288.
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أهل فارس عندما هرب إليهم عى إثر طلب احّجاج له)1(.
التضارب ي اأقوال امنقولة واأخبار امدَونة عن الراوي امرَجم له، وصعوبة . 3

الرجيح بينها، أو صعوبة اجم��ع بينها عى الرغم من وجود معاير مفاضلة 
عن��د النقاد، وذلك بااعتاد عى امصنّف وامص��در؛ لكونه أقرب إى احدث 
التارخّي، وهذا التفاوت ي الروايات امنقولة إّما أن يكون تناقًضا ي اأقوال، 
كأن يقول: فان ُقتِل، ورواية تقول: فان مات، أو يكون ااختاف ناًجا عن 

تعُدد الروايات، كأن يقول: مات سنة كذا، أو ُقتِل سنة كذا... إلخ)2(.

اأهّمية الت�صنيف ي الرجال

يمكن إمال بيان أّمية تصنيف الكتب الرجالّية بالنقاط اآتية:
إّن كت��ب الرج��ال تعكس ت��راث اأَمة وعم��ق حضارها، ونتاجه��ا الفكري . 1

والعلمّي عر التسلسل الزمنّي والتارخّي حّتى عر امؤّلف.
إّن كتب الرجال تبّن تطّور العلوم بفروعها امتنّوعة من خال الرمة للرواة، . 2

واإش��ارة إى ريادة بعضهم ي وضع قس��م من العلوم، أو إضافة أحد الرواة 
)العلاء( إضافات نوعّية عى ِعلم معَن.

رصد احرك��ة العلمية ي كّل عر وِمر أو جيل، م��ن خال الرمة للرواة . 3
والعلاء من الرواة ي عر معّن أو ِمر معَن.

تقوي��م العلاء امتخّصصن من خال جهودهم العلمية ي مؤَلفاهم ونتاجهم . 4
)1( ُينظر: احاج جاس��م، س��امي مود، سعيد بن جبر دراسة تارخية، رس��الة ماجستر مقّدمة إى 

كّلية الربية، ابن رشد، جامعة بغداد، غر منشورة: 92-79.
)2( ُينظر: خاصة اأقوال: 156، 248.
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العلمّي، كا يس��هم ذل��ك ي حفظ حقوق هؤاء العل��اء ي مؤَلفاهم، وعدم 

رقة امنتِحلن ها.
حفظ لأّمة أنساها، ويؤِرخ أصالتها، وذلك من خال اإشارات النّْسبِّية عند . 5

الرمة للرواة، وبذلك تعُد مصدًرا لِعلم اأنساب.
تساعد القارئ عى احصول عى معلوماته بسهولة، واسّيا ما خّص الراجم . 6

والس��ر واأح��داث التارخّية امتعِلقة ببع��ض امرَجم هم، فض��ًا عن وثاقة 
الراوي امرَجم له أو عدمها.

إّن كث��ًرا من مصنِفي الرجال حرصوا ي كتبهم عى تثبيت تراجم النابغن من . 7
العل��اء وقادة الفكر وم��ن كان هم أثر مَيز ي نر احرك��ة العلمّية والتأليف، 
أو َم��ن كان ه��م أثر ي عرهم ي اجاه م��ا، بل أفرد امصنِف��ون كتًبا خَصصة 
للضعفاء وامروكن، وامدِلس��ن والوّضاعن، مّا يسهل الرجوع واحكم عى 

امرَجم هم.
إّن ِقس��ًا م��ن كت��ب الرجال تتع��ّرض ضمنً��ا إى اإخوة واأخ��وات واآباء . 8

والذراري عندما يرَجم أحد الرواة، وهذا يفيد ي معرفة اإخوة واأخوات 
والعاقات العائلّية للرواة)1(.

قد يش��ر ِقس��ٌم من مصنِفي الرجال أحد الرواة بصورة خت��رة جًدا)2(، أو . 9
بصورة موَسعة، يذكر أخبارهم الشخصّية والعائلّية ومذاهبهم)3(.

)1( ُينظ��ر: خاص��ة اأق��وال: 86، 96، 116، 125، 141، 216، وإيض��اح ااش��تباه: 147، 
ورجال ابن داود: 57.

)2( ُينظر: خاصة اأقوال: 133، إيضاح ااشتباه: 100، ورجال ابن داود: 89.
)3( ُينظر: خاصة اأقوال: 109-113، إيضاح ااشتباه: 291.



76

تضّمن��ت كتب الرجال كثًرا من اِحَكم واأقوال واأش��عار والزهد والعلوم . 10
والفتاوى اخاّصة بالرواة، واس��ّيا الصحابة والتابعن، وقد ُتذكر ضمنًا عند 

الرمة للرواة.
تعِرف حركة الرواة واسّيا الصحابة والتابعن بن اأمصار وهجرهم.. 11
الكشف عن وثاقة رجال اإسناد، ومييز اأسانيد، ومعرفة الرجال امذكورين . 12

ي السند وامروّيات.
الكش��ف ع��ن اخطأ ي اإس��ناد من التصحي��ف والتحريف ي أس��اء رجال . 13

السند.
الكش��ف والتمييز ي الرواة امتش��اهة أس��اؤهم، وقد ُصنِ��ف ي هذا امضار . 14

تصنيفات كثرة، مِيز الرواة امتشاهة أساؤهم وألقاهم وكناهم.
معرف��ة أّن الراوي ش��خص واحد أو أكث��ر، وإن ُذِكر بأس��اء أو كنى وألقاب . 15

متعِددة ي الكتب.
تقدير مواليد الرواة ووفياهم التي م ُتدَون، وتصحيح امدَون خطًأ، والرجيح . 16

فيا اختلف فيه.
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الف�صل الثالث

ة والعاّمة  األفاظ اجرح والتعديل، والت�ثيقات اخا�صّ
عند م�صِنفي رجال الإمامَية

لق��د اصطلح علاء احديث والرجال ألفاًظ��ا ي التزكية وامدح، وألفاًظا ي اجرح 
والذّم)1(، بعضها ريح، واآخر غر ريح)2(، فمن الواجب عى الفقيه معرفة أحوال 
الرجال ي اجرح والتعديل ونحوها؛ ليمِيز صحيح احديث من ضعيفه، وإن اشتمل عى 
القدح ي امسلم امستور، ولكن جب التثّبت، فقد أخطأ فيه كثر)3(، وإّن هذا اأمر بالغ 
اأّمية ي بحث الرجال، بل هو َوَتد ااستنباط الرجاي، إذ امتتّبع للمفردة الرجالية ا يمكنه 

 

أن يق��ف عى واقع حاها إَا عر ألفاظ اج��رح والتعديل التي ذكرها متقّدمو هذا الفّن، 
وإاّ اش��تبه عليه اأمر، فيحس��ب ما ه��و تعديل جرًحا، وبالعكس، فاب��ّد من التدقيق 
ي مع��اي األفاظ امصطلحة عن��د الرجالِين؛ كي يصل الباح��ث إى الرواية الواضحة 

)1( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 147.
)2( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 95.

)3( وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 161.
وش��ّدد بع��ض العلاء عى أه�ّمي��ة التأّي ي اج��رح، واّتباع الطرق الس��ليمة، إذ قال الش��افعي:   
»وا نقب��ل اجرح من اجارح إَا بتفس��رما جرح ب��ه اجارح امجروح، ف��إّن الناس قد جرحون 
 بااختاف واأهواء، ويكّفر بعضهم خطًأ، ويضّلل بعضهم بعًضا، وجرحون بالتأويل، فا ُيقبل 
اجرح إَا بنّص ما يرى هو مثله، سواء أكان اجارح فقيًها أو غر فقيه، ما وصفت من التأويل«، 

ُينظر: اأم: 53/7.
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الصحيحة عن امفردة الرجالية)1(، فضًا عّم�ا تقّدم، فإّن أه�ّمّية البحث ي هذه األفاظ 
تكمن ي أّن ش��هادة الع��دل الواحد هي إح��دى الطرق معرفة حال ال��راوي من حيث 

العدالة وغرها، مّا يفيد ي تقويم الرواية قبوًا ورًدا)2(.
وس��نأي عى قس��م من هذه األفاظ امعِدلة واجارحة، فضًا عن بعض التوثيقات 
اخاّص��ة والعاّم��ة، التي هي غر حصورة بلفظ معَن؛ ما ه��ا من عاقة ببعض الضوابط 

الرجالّية، ومنها العروج عى تقسيات الرجالِين القدامى وامتأِخرين ومروعّيتها.

: األفاظ التعديل واجرح اأّولا

1. ألفاظ التعديل:
ونسوق ِقسًا من هذه األفاظ، وهي ما يأي:

- بصٌر باحديث:
وهي تدّل عى امدح امعتر وقّوة الرواية)3(، وا تفيد التوثيق، أّن صاح احديث 

أمر إضاّي، فهي تفيد امدح فقط)4(.
- َثْبت:

ِمن أقوى مراتب التوثيق)5(، وهناك َمن قال: إّنه من ألفاظ التوثيق وامدح)6(، وآخر 

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 311.
)2( دروس ي علم الدراية: 127.

)3( الفوائد الرجالّية: 47-46.
)4( منتهى امقال: 102، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 34.

)5( وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 192.
)6( الرواشح الساوّية: 103.
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يق��ول: إّن��ه من ألفاظ ام��دح من دون التوثيق)1(، واس��ُتعِمل ي عّدة مع��ان، هي: احّجة 
والبّينة، والثق��ة العادل اإمامّي الضابط امعتَمد ي النقل)2(، وهو يدّل عى ثبوت التثّبت 
 ي احدي��ث ودوام��ه، إذ ا ينق��ل إَا عن اطمئنان واعتق��اد، ورجل َثْب��ٌت أي متثِبٌت ي 

اأمر)3(.
- ثقة، ثقة ثقة، ثقة ثبت، ثقة ي احديث والرواية، ثقة ي نفسه:

التوثي��ق ه��ذه األفاظ يوج��ب الوث��وق وااعتبار، وه��و امعيار الش��ائع ي باب 
التوثيق��ات)4(، وه��ي )ثق��ة( أعى مرتب��ة، وقد يك��ون بالتك��رار )ثقة ثق��ة(، أو إضافة 
)ثب��ت( و)َوِرع( وغرم��ا مّا يدّل عى علّو ش��أنه)5( وزيادة ي ام��دح)6(، وهذه األفاظ 
م��ن ألفاظ التوثيق وامدح)7(، وه��ي من أكر العبارات راحة ي التوثيق، بل التعديل، 
 وتك��رار لفظ )الثقة( زيادة حس��ن الرجل)8(، وت��دّل عى كون ال��راوي ضابًطا وإمامًيا 

وعادا)9(.
 وثق��ة ي حديث��ه وي الرواي��ة: معن��اه أّن ال��راوي ص��دوق ضاب��ط، ا يروي عن 

الضعفاء، أو أّنه صادق اللهجة وإن روى عن ضعيف.

)1( الدراية: 120.
)2( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 45.

)3( دروس موج��زة ي ِعلَمي الرجال والدراية: 153، وُينظر: خاصة اأقوال: 193 وما بعدها، 
الرح والتعليل ألفاظ اجرح والتعديل: 78.

)4( الفوائد الرجالّية: 45.
)5( وصول اأخيار: 92.

)6( الدراية: 120.
)7( الرواشح الساوّية: 103.

)8( منتهى امقال: 95.
)9( دروس ي علم الدراية: 129، معجم مصطلحات: 46.
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أّما ثقة ي نفس��ه: في��دّل بتخصيص الوثاقة بنفس الراوي، اس��تعاهم ذلك فيمن 
يروي عن الضعفاء)1(.
- جليل، جليل القدر:

إّن تقيي��م ه��ذه اللفظة حّط ج��دال، فهناك من يرى أّنه كاش��ف ع��ن الوثاقة؛ أّنه 
وص��ف يدّل عى بلوغ منزلة ُعلي��ا زائدة عى الوثاقة)2(، وهناك م��ن يرى أّنه يفيد امدح 
 امعت��ّد ب��ه)3( أو امقب��ول)4(، أو يفي��د التوثيق وام��دح)5(، وآخر يقول: إّن��ه ا يفيد امدح 

وا التعديل)6(.
- شيخ، شيخ اإجازة، شيخ الطائفة، أو ِمن أجّلئها أو معتَمدها:

إّن دالة كّل منها عى امدح امعتّد به ظاهرة ا ريب فيها، وقد اس��تعملها أصحابنا 
فيمن هو غنّي عن التوثيق لشهرته، إياًء إى أّن التوثيق دون مرتبته)7(.

ولفظ )ش��يخ( من ألفاظ التوثيق وامدح)8(، وهي إشارة إى الوثاقة الظاهرة فضًا 
عن اجالة)9(، وتدّل عى التوثيق)10(.

)1( منته��ى امق��ال: 95، معج��م مصطلح��ات: 47، معج��م مصطلح��ات توثي��ق احديث: 24، 
وُينظر: خاصة اأقوال: 97، رجال ابن داود: 29 وما بعدها.

)2( منتهى امقال: 102.
)3( فائق امقال: 34، دروس ي علم الرجال: 153.

)4( الفوائد الرجالّية: 46.
)5( الدراية: 121، الرواشح الساوّية: 103.

)6( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 50.
)7( وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 192، دروس ي علم الرجال والدراية: 152.

)8( الرواشح الساوّية: 103، وُينظر: الدراية: 120.
)9( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 83، وُينظر: دروس ي علم الدراية: 140-139.

)10( فائق امقال: 34، الفوائد الرجالّية: 46.
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َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
:من أولياء أمر امؤمني ،صاحب اإمام، صاحب ّر أمر امؤمني -

مرتب��ة  ال��ِرّ  صاح��ب  أّن  ع��ن  فض��ًا  ب��ه،  امعت��ّد  ام��دح  ع��ى  ت��دّل   وه��ي 

 ف��وق مرتب��ة العدال��ة)1(، وه��ي م��ن األف��اظ امفي��دة للتوثي��ق، أّن اإم��ام ا يض��ع 
ق��د وص��ل إى ح��ّد حتم��ل ذل��ك  ثق��ة م��ا م يك��ن   س���ّره عن��د فاس��ق، وا عن��د 

 ويس��تحّقه)2(، فه��و يفي��د ما ف��وق التوثي��ق، فإّن حمي��ل الّر إّن��ا يكون م��ن هو فوق 
العدالة)3(.

أّم��ا ع��ن لفظ )وّي( فإّها منزلة أعظم من الصحبة، ا يناها إّا َمن وصل إى درجة 
تؤّهله إى ذل��ك، وهي أعظم من الوثاقة)4(، وصاحب اإمام فيه إش��عار بمدح، وزعم 

بعضهم أّنه يزيد عى التوثيق)5(.
- صدق، حّله الصدق:

وه��ي من ألفاظ امدح؛ أّن الوثاقة هي الصدق، وح��ّل الصدق تدّل عى الوثاقة، 
أّن غر الثقة ليس حّله الصدق، وما من ألفاظ التوثيق، فالصدوق مبالغة ي الصدق، 

وكذلك حّله الصدق فيه مبالغة)6(.
وكث��رة الصدق يفيد ام��دح امعتّد به دون التوثي��ق)7( أو العدال��ة)8(، وقيل: إّنه من 

)1( دروس موجزة ي ِعلَمي الرجال والدراية: 151.
)2( منتهى امقال: 99.

)3( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 86.
)4( منتهى امقال: 98.

)5( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 85.
)6( منتهى امقال: 101- 102.

)7( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 89.
)8( دراسات موجزة ي علم الرجال والدراية: 153.
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ألف��اظ التوثي��ق وامدح امطل��ق)1(، وهناك من يق��ول: إّنه من ألفاظ التوثي��ق وامدح)2(، 
ويدخل ذلك ي ِقسم احسن)3(.

- ضابط:
وام��راد به من يغلب ذكُره س��هَوه، ا َمن ا يس��هو أصا)4(، وه��و يفيد امدح دون 

التعديل)5(، وقيل: من ألفاظ التوثيق وامدح)6(.
- عالِ�م:

وه��ذا اللفظ حّل خ��اف بن أرباب الرج��ال، فهناك َمن عّده ِم��ن ألفاظ التوثيق 
وام��دح)7(، وهناك من يقول: إّنه من األفاظ التي ا تفي��د امدح وا التعديل)8(، وآخر 

يقول: إّنه يفيد امدح والقبول)9(.
- عدل:

ع��ى  وت�����دّل  ام��ع��ّدل،  ق��ول  ع��ى  براح��ة  الداّل��ة  اأق��وال  م��ن   وه��و 

)1( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 89.
)2( الدراية: 120، اأسرآبادّي: 103، فائق امقال: 34.

)3( وص��ول اأخيار إى أصول اأخبار: 192، وُينظر: خاصة اأقوال: 145 وما بعدها، معجم 
مصطلحات توثيق احديث: 46.

وم��ن مصادر اجمه��ور ُينظر: مقّدمة معرفة كت��اب اجرح والتعديل: 143/1، هدي الس��اري   
مقّدمة لفتح الباري برح صحيح البخارّي: 147.

)4( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 91- 92.
)5( الدراية: 120، منتهى امقال: 101.

)6( فائق امقال: 34، وُينظر: وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 192.
)7( الرواشح الساوّية: 103.

)8( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 100-99.
)9( الدراية: 46.
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َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
العدال��ة)1(، وهو من أكر العبارات راحة ي التوثيق، بل التعديل، أّن امراد ب�)الثقة( 
عن��د الرجالّين العدالة)2(، وقيل: من ألفاظ التعديل ومّتف��ق ثبوت التعديل به)3(، وهو 

من ألفاظ التوثيق وامدح)4(.
- عي، من عيون أصحابنا:

 وام��راد منه��ا خي��ار الق��وم وأفاضله��م وأرافهم، تش��بيًها ه��ا بالع��ن التي هي 

 م��ن أرف اأعض��اء)5(، وه��ذان اللفظ��ان يفي��دان التوثي��ق؛ أن�ّه��ا يعِب���ران ع��ن 
 مكان��ة الرج��ل وطبقته)6(، وتفي��د لفظة )عن( امدح وا تكش��ف ع��ن الوثاقة، فكون 
الرج��ل وجًها وعينًا ا ي��ازم ذلك)7(، وهي من ألفاظ التوثي��ق وامدح)8( أو من ألفاظ 
التعدي��ل، وقي��ل: من ألف��اظ امدح)9(. أّم��ا لفظ )من عي��ون أصحابنا( فه��و من ألفاظ 

امدح)10(.
- فاضل:

وهذا اللف��ظ يفيد امدح، وقد ُيتوَهم أّن كلمة )فاض��ل( تفيد التوثيق، أّنه وصف 
مش��تّق من الفضل، لكنّه ليس كذلك، إذ امراد به الفضل ي العلم، وهو هذا امعنى أعّم 

)1( الدراية: 120.
)2( منتهى امقال: 95، دروس ي علم الدراية: 128-127.

)3( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 103-102.
)4( الرواشح الساوّية: 103.

)5( دروس ي علمي الرجال والدراية: 150.
)6( دروس ي الدراية: 138.

)7( منتهى امقال: 97.
)8( الرواشح الساوّية: 103.

)9( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 107.
)10( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 107.
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من الثقة وغ��ره)1(، ويدّل اللفظ عى عمومّية، أّن مرجع الفضل إى العلم، وهو جمع 
الضعف بكثرة)2(، وهو يفيد امدح امقبول)3( أو امطلق)4(، وهو ختلف ي ثبوت التعديل 

به، وقيل: إّنه من ألفاظ التوثيق)5(، أو التوثيق وامدح)6(.
- قريب اأمر:

وه��و من ألفاظ امدح وا يكش��ف عن الوثاقة، ولو كان واص��ًا للوثاقة ما قيل: هو 
قريب منه، بل قد ُيش��ِعر اأمر بالعك��س؛ أّنه نفي عن الوصول)7(، وام��راد به أّن الراوي 
ع��ى خاف امذهب، لكنّه ليس بذلك البعد وامباينة، بل ه��و قريب، واقتضاؤه أن يكون 
إمامًي��ا غر مدوح وا مقدوح)8(، وه��و من ألفاظ التوثيق وامدح)9(، ويفيد امدح من دون 

التعديل)10(.
- كثر امنزلة:

أي عاي الرتبة، وهو من ألفاظ امدح امعتّد به؛ لقوهم: »اعرفوا منازل الناس 
عى قدر روايتهم عنّا«)11(، وهي ليست من ألفاظ التوثيق، بل تعطي معنى امدح، وذلك 

)1( منتهى امقال: 103.
)2( الدراية: 122.

)3( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 113.
)4( فائق امقال: 34.

)5( الفوائد الرجالّية: 46، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 113.
)6( الرواشح الساوّية: 103، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 113.

)7( منتهى امقال: 104.
)8( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 120.
)9( الرواشح الساوّية: 103، فائق امقال: 33.

)10( الدراية: 121.
)11( دراسات ي الرجال والدراية: 154.
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َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
أّن امراد به علّو امرتبة، وعلّوها ا يازم الوثاقة)1(.

- ا بأس به:
وهو يفيد مطلق امدح، وأّما استفادة الوثاقة بمعنى العدالة فا يدّل عليها)2(، ومعناه 
 لي��س بظاهر الضعف، وا يدّل عى الوثاق��ة)3(، أي ا مكروه فيه وا رداءة وا خوف، 

وهو عى امشهور يفيد امدح)4(، وقيل: من ألفاظ التوثيق وامدح)5(.
- متِقن:

وهو يفيد امدح إذا أتقن أخذ الرواية ونقلها)6(، ويفيد احسن إذا ُأحرز كونه إمامًيا، 
وتفي��د الق��ّوة ي ال��راوي إذا م ُحَرز إمامّيُت��ه)7(، ويفيد امدح م��ن دون التعديل؛ أّنه قد 
جام��ع الضع��ف، وإذا انفرد ا يدّل عى التوثيق)8(، وُيعّد م��ن ألفاظ التوثيق وامدح)9(، 

وقيل: يفيد امدح امطلق)10(.
- مسكون إى روايته:

ويدّل عى امدح امعتّد به، بل هاية قوة روايته)11(، وهو ااس��تئناس بروايته، وقيل 

)1( منتهى امقال: 105، وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 127.
)2( موجز ي علمي الرجال والدراية: 152.

)3( الدراية: 121-120.
)4( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 133.
)5( الرواشح الساوّية: 103، فائق امقال: 34.

)6( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 152.
)7( الفوائد الرجالّية: 46.

)8( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 145.
)9( الدراية: 120، الرواشح الساوّية: 103، منتهى امقال: 107.

)10( فائق امقال: 34.
)11( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 152.
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أيًضا: ا يفيد امدح وا التعديل)1(، وقيل: يفيد امدح القوّي، ولكن ا يفيد التوثيق)2(، 
وهو من ألفاظ امدح امطلق)3(، فضًا عن التوثيق وامدح)4(.

- مدوح:
وهو يفيد امدح ا الوثاقة، فإّن للمدح أسباًبا ختلفة، منها ما به دخل ي قّوة السند 
وصدق القول، مثل: صالح وخر، ومنها ما ا دخل له فيها لكونه متواضًعا حًبا أهل 

العلم)5(، وقيل: هو من ألفاظ امدح)6(، فضًا عن ألفاظ التوثيق وامدح)7(.
- َوْجه:

رّب��ا يطلق )وج��ه( أو )وج��ه من وج��وه الطائفة(، وه��ي تدّل عى ام��دح الكثر 
والتعدي��ل)8(، وق��د اس��تعملها اأصحاب من ه��و مش��هور بوثاقته)9(، وقي��ل: إّن هذا 

اللفظ يعِر عن مكانة الرجل وطبقته)10(، وهناك من يقول: إّن�ها تفيد امدح.
ويس��وغ أصحاب الرأي القائ��ل بأّها تفيد التوثي��ق بأّن أهل الرج��ال إّنا يصفون 

الراوي هذا الوصف إذا كان ذا مرتبة ُعليا ومكانة عند الشيعة)11(.

)1( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 158.
)2( منتهى امقال: 103-102.

)3( فائق امقال: 34.
)4( الرواشح الساوّية: 103.

)5( دراسات موجزة ي علمي الرجال والدراية: 151، دروس ي الدراية: 138.
)6( فائق امقال: 34.

)7( الرواشح الساوّية: 103، وُينظر: الدراية: 121.
)8( دراسات موجزة ي علمي الرجال والدراية: 151-150.

)9( وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 192.
)10( دروس ي الدراية: 138.

)11( منتهى امقال: 98، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 188.
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َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
- َوِرع:

وهذا اللفظ عند إضافته إى لفظ )ثقة( يدّل عى علّو الشأن)1(، والورع قيل فيه: إّنه يفيد 
امدح، وقيل: التوثيق، واأخر أصّح أّن الورع بمعناه هو مرتبة عليا بعد العدالة، فإّن الَوَرع: 
هو الكّف عن حارم اه تعاى، وهذا يثبت العدالة، والوثاقة بطريق أوى)2(، وهناك من يقول: 

إّنه يدّل عى امدح التاّم القريب من الوثاقة، بل لعّله داّل عليها)3(، أو يفيد امدح امقبول)4(.
- ُيكتب حديثه، أو ُينظر حديثه، أو ُيتّج بحديثه:

وهذه األفاظ تدّل عى امدح امعتّد به، وا ُيفهم منها التوثيق)5(، و)حتّج بحديثه( 
أي ُيس��تدّل به وُيعتمد عليه، وهو يفيد امدح من دون التعديل والتوثيق)6(، وقيل: تفيد 

امدح امطلق)7(.

2. ألفاظ التجريح:
ونسوق ِقسًا من ألفاظ اجرح، وهي عى النحو اآي:

- خلط، خّلط أو ختلط:
واخل��ط: ه��و احمق وضع��ف العق��ل)8(، وقي��ل: يعني فس��اد العقيدة)9(وفس��ق 

)1( وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 192.
)2( منتهى امقال: 104-103.

)3( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 190.
)4( الفوائد الرجالّية: 46.

)5( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 153، منتهى امقال: 102.
)6( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 195.

)7( فائق امقال: 34.
)8( الدراية: 123.

)9( منتهى امقال: 107.
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الراوي)1(، ويعني امزج، وهو عى أنواع: منها خلط ااعتقاد الصحيح بالفاسد، وخلط 
الروايات امنَكرة بغرها، وخلط أس��انيد اأخبار باأخرى، وخلط امطالب الصحيحة 
بغره��ا)2(، لكن هذه األفاظ ا تدّل عى التضعيف، فامراد ها َمن ا يباي عّمن يروي، 
بدلي��ل أّن هناك من ُعِلم حس��ن عقيدته ووصف بامخّل��ط، وذلك أّنه م يكن يباي عّمن 

يروي، وليس هذا طعنًا فيه بل هو اعراض عى طريقته)3(.
- خبيث:

وه��و يفيد ع��دم ااعتبار، بل اجرح، وه��و من ألفاظ الذّم اأكي��دة)4(، ويدّل عى 
فساد العقيدة)5(.

- رجس:
وهو ما ُيستقَذر منه، وهي تدّل عى ذّم أكيد)6(، وفساد العقيدة)7(.

- ساقط، ساقط احديث:
وه��ذا ي��دّل عى كف��ره، ف��ا ُيكتب حديث��ه وا يعت��ر)8(، وق��د يراد به الس��قوط 
ي نف��س ال��راوي، وق��د ي��راد ي حديث��ه ا ي نفس��ه، وم��ا م��ن ألفاظ اج��رح وعدم 

)1( دروس موجزة ي الرجال والدراية: 155.
)2( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 151.

)3( منته��ى امق��ال: 107، وُينظر: وصول اأخي��ار: 192، وخاصة اأق��وال: 314 وما بعدها، 
رجال ابن داود: 226 وما بعدها.

)4( الفوائد الرجالّية: 51، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 155.
)5( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 155.

)6( معجم رجال احديث: 67، الفوائد الرجالّية: 51.
)7( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.

)8( وصول اأخيار: 193.
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َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
 ااعتب��ار)1(، فضًا عن كوها من األفاظ القادحة)2( التي ت��دّل عى الطعن بالراوي)3( 

والذّم له)4(.
- ضعيف، ضعيف احديث:

وه��و- أي ضع��ف احديث- ي��دّل عى س��قوط روايته، وا ُتفي��د القدح ي نفس 
الرج��ل، أّن الضعف أعّم من الفس��ق، فضًا عن أّن أس��باب الطعن كث��رة، مثل: ِقّلة 
احفظ، س��وء الضبط، الرواية عن الضعفاء وامجاهيل أو عن فاس��دي العقيدة)5(، وإذا 
ورد ه��ذا اللف��ظ جَرًدا عن إضافته إى )احديث( فهو اش��ّك من��اٍف للعدالة)6(، أي إّن 

الراوي ضعيف ي نفسه)7(، وهو من ألفاظ اجرح والذّم)8(.
- غاٍل:

وه��و ما يدّل عى فس��اد العقيدة)9( وُكفر الراوي، فا ُيكت��ب حديثه وا ُيعتر)10(، 
واس��ُتعمل ه��ذا العن��وان ي الِف��َرق امنحرف��ة التي كان��ت ُتَأِل��ه اأئّم��ة ، فضًا 
عّم��ن ي��روي صف��ات اأئّم��ة، مّ��ا ُيوه��م الس��امع ي أّول وهل��ة أّها م��ن صفات اه 

)1( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 75.
)2( الدراية: 123.

)3( دروس موجزة ي الرجال والدراية: 156.
)4( منتهى امقال: 107.

)5( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.
)6( دروس ي علم الدراية: 142.

)7( معج��م مصطلحات الرجال والدراية: 93، وُينظر: خاصة اأقوال: 305 وما بعدها، رجال 
ابن داود: 226 وما بعدها، بحوث ي مباي علم الرجال: 320.

)8( الرواشح الساوّية: 103، فائق امقال: 34.
)9( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 155، الفوائد الرجالّية: 51.

)10( وصول اأخيار: 193.
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 تع��اى)1(، وهو مأخ��وذ من الغلّو بمعن��ى التجاوز ع��ن احّد)2(، وهوم��ن ألفاظ اجرح 
والذّم)3(.

- ُغِمز عليه ي حديثه:
وهو الطعن ي احديث، وليس من أس��باب اجرح، وا منافاة بينه وبن العدالة)4(، 

وهناك من يقول: إّنه من ألفاظ اجرح)5(.
- غر مسكون إى روايته:

وهو من ألفاظ اجرح والذّم)6(.
- كّذاب، كذوب:

وه��و ما يدّل ع��ى الفس��ق)7(، وحديثه ا ُيكت��ب وا ُيعتر)8(، وك��ّذاب وكذوب 
م��ن ألفاظ اج��رح، واأخر معناه كثر الكذب)9(، وه��و أدّل األفاظ عى التوهن)10(، 

والكّذاب هو الذي َختلق احديث)11(.

)1( بحوث ي مباي علم الرجال: 317.
)2( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 111.

)3( الدراية: 123، الرواشح الساوية: 103، فائق امقال: 34.
)4( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 112.

)5( دروس موجزة ي الرجال والدراية: 157.
)6( الرواشح الساوية: 103، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 112.

)7( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 155.
)8( وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 193.

)9( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 127.
)10( الرواشح الساوية: 103.

)11( الدراية: 123، وُينظر: خاصة اأقوال: 324، رجال ابن داود: 231 وما بعدها. ومن مصادر 
اجمهور ُينظر: نخبة الفكر ي مصطلح أهل اأثر، امكتبة العلمية، امدينة امنّورة، د.ت: 17.
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َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
- ا يء، ليس بيء، ليس بذاك، ليس بذاك القوّي، ا ُيعتّد به، ا ُيعتنى به:

وه��ذه األفاظ دالة ع��ى امبالغة ي نفي اعتباره)1(، وهي ت��دّل عى الطعن فيه)2(، 
وإّن هذه األفاظ جارحة)3( لكن ينظر ي حديث أصحاها ويعتر)4(.

- ليس بمشكور، ليس بصادق، ليس بعادل، ليس بمرّي:
وه��ذه األفاظ تفيد فس��ق الراوي)5(، وه��ي من ألفاظ الذّم والق��دح)6( التي تنفي 

امدح)7(.
- لّي، لّي احديث:

ويعني أّنه يتساهل ي روايته من غر الثقة)8(، وهو من ألفاظ اجرح)9(.
- ليس بمرّي احديث، ليس بنقّي احديث:

وهو َغْمز ي رواياته إذا ُذكرت هذه األفاظ مع امضاف إليه، وَغْمز ي الراوي إذا 
ُذكرت من دون اإضافة)10(، وهي ألفاظ ا تدّل عى جرح الراوي، بل فقط الغّض عن 

حديثه)11(.
)1( الدراية: 123، الفوائد الرجالّية: 51، دروس ي علم الدراية: 123.

)2( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.
)3( وصول اأخيار: 192، الرواشح الساوّية: 103، فائق امقال: 34.

)4( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 137.
)5( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 155.

)6( منتهى امقال: 107، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 138، معجم ألفاظ توثيق احديث: 65.
)7( الفوائد الرجالّية: 51.

)8( الدراية: 123، دروس ي علم الدراية: 143.
)9( وصول اأخيار: 192، الرواشح الساوّية: 103.

)10( الفوائد الرجالّية: 51.
)11( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 138.
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- مروك احديث، مروك ي نفسه:
وام��روك: هو ما يرويه َمن ُيّته��م بالكذب، وا ُيعرف ذلك احدي��ث إّا ِمن ِجهته، 
ويك��ون خالًف��ا للقواعد امعلومة، وكذل��ك َمن عرف بالكذب ي كام��ه وإن م يظهر منه 
وقوع��ه ي احديث، وهو من ألفاظ اجرح ويفيد عدم ااعتبار)1(، وهذه األفاظ تدّل عى 
الطعن، وترك حديث الراوي اموسوم ها وعدم اعتباره)2(، وهذه من ألفاظ اجرح والذّم)3(.

- مّتهم، مّتهم بالغلّو، مّتهم بالكذب:
مّتهم بالكذب أو الغلّو من األفاظ اجارحة وتفيد الذّم)4(، وتدّل عى عدم ااعتبار 

باموسوم ها)5(، وهي من األفاظ التي تدّل عى الطعن)6(واجرح والذّم)7(.
- جهول:

وامجه��ول: ه��و من َحَكم علاء الرج��ال عليه باجهالة)8(، وه��و من ألفاظ اجرح 
والذّم)9(.

- ُمرتِفع القول:
 وام��راد أّنه من أه��ل اارتفاع والغلّو، فيك��ون ذلك َجرًح��ا)10(، أي ا ُيعتر قوله 

)1( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 142 143.
)2( وصول اأخيار: 193، دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.

)3( الرواشح الساوّية: 103، الفوائد الرجالّية: 51، منتهى امقال: 107.
)4( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 146.

)5( الفوائد الرجالّية: 51.
)6( دراسات موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.

)7( الدراية: 123، الرواشح الساوّية: 103، فائق امقال: 34.
)8( دراسات موجزة ي علمي الرجال والدراية: 195، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 147.

)9( الرواشح الساوّية: 103.
)10( دراسات موجزة ي علمي الرجال والدراية: 157.
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وا ُيعتمد عليه)1(، وهو من ألفاظ اجرح)2(.

- مضطرب، مضطرب احديث:
لفظ )مضطرب( من دون إضافة يدّل عى عدم ااعتبار، ويكون الَغْمز عى الراوي، 
وم��ع إضافة كلمة )احديث( يك��ون الَغْمز ي رواي��ات الراوي وليس في��ه)3(، واحديث 
امضط��رب: هو احدي��ث الذي اختَلَف راوي��ه فيه متنًا أو س��نًدا، فرويه م��ّرًة عى وجه، 
وأخرى عى وجه آخر خالِف له)4(، ومعناه -أي امضطرب-: الذي يستقيم تارة وينحرف 
أخرى)5(، الذي يتساهل ي روايته من غر الثقة)6(، وهذه األفاظ من ألفاظ اجرح والذّم)7(.

- ملعون:
وهو يدّل عى فساد العقيدة)8( والذّم اأكيد)9(، وهو من ألفاظ اجرح)10(.

- ُمنَْكر، ُمنَكر احديث:
وامنك��ر: م��ا خال��ف امش��هور، وكان راوي��ه غ��ر ثق��ة)11(، ومنك��ر احديث: أي 

)1( الدراية: 123، دروس ي علم الدراية: 143.
)2( الرواش��ح الس��اوّية: 103، معجم مصطلح��ات الرجال والدراي��ة: 154، وُينظر: بحوث ي 

مباي علم الرجال: 317-313.
)3( الفوائد الرجالّية: 51.

)4( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 162.
)5( دروس ي علم الدراية: 142.

)6( الدراية: 123، منتهى امقال: 107.
)7( فائق امقال: 34.

)8( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 155.
)9( الفوائد الرجالّية: 51، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 172، منتهى امقال: 107.

)10( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 174.

)11( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 175.
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 يتس��اهل ي روايته)1(، وهذا َغْمز ي رواياته، أّما إذا كان لفظه منَكًرا فهو دليل عى عدم 
 ااعتب��ار لش��خص ال��راوي)2(، وه��و م��ن داات الضع��ف)3(، وم��ن ألف��اظ اجرح 

والذّم)4(.
- مهَمل:

وه��و عبارة عّمن م ُحَكم عليه بمدح وا ذّم، وإن ُع��رف حاله وبان أمره)5(، وهو 
ام��روك، أو هو احدي��ث الذي م ُيذكر بع��ض رواته ي كتاب الرجال ذاًت��ا ووصًفا)6(، 

وهو من ألفاظ اجرح والذّم)7(.
- واٍه، واهي احديث:

أي: ضعيف للغاية، وهو كناية عن ش��ّدة ضعفه، وس��قوط اعتبار حديثه)8(، ولفظ 
)واٍه( من ألفاظ اجرح والذّم)9(.

- وّضاع، وّضاع احديث:
أي: يأي باحديث وختلق من نفسه ويكّذبه)10(، وهو جرح له وبيان مذمومّيته)11(، 

)1( الدراية: 123، منتهى امقال: 107.
)2( الفوائد الرجالّية: 51.

)3( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.
)4( الرواشح الساوّية: 103، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 176.

)5( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 195.
)6( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 179.

)7( الرواشح الساوّية: 103.
)8( الدراية: 123، دروس ي علم الدراية: 143، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 186.

)9( الرواشح الساوّية: 103، فائق امقال: 34.
)10( الدراية: 123، دروس ي علم الدراية: 142.

)11( الفوائد الرجالّية: 51.



95

َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
ويدّل دالة واضحة عى فسقه)1(، وهو من ألفاظ اجرح والذّم)2(.

- ُيعرف حديثه وُينكر:
وام��راد أّن��ه ُيؤخذ ب��ه تارة وُي��رّد أخ��رى، أو أّن من الن��اس َمن يأخذ ب��ه، ومنهم 
م��ن ي��رّده، وذلك لضعفه أو لضع��ف حديثه، ورّبا قال��وا ي الراوي نفس��ه: إّنه ُيعرف 
 وُينك��ر، وهذا لي��س دليل قدح لل��راوي بقدر ما ه��و ذّم حديثه)3(، وه��ذا من داات 

الطعن فيه)4(.
وهناك ألفاظ متعّلقة بامذاهب الفكرّية، وتدّل عى فساد العقيدة، مثل: ناصبّي)5(، 

خّطاّي)6(، معتزّي)7(، شاري)8(، كيساّي)9(، مرجىء)10(... إلخ.

)1( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 155.
)2( الرواشح الساوّية: 103، فائق امقال: 34.

)3( معجم مصطلحات الرجال والدراية: 196-197، بحوث ي مباي علم الرجال: 323.
)4( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.

)5( ُينظر: دروس ي الرجال والدراية: 154، الفوائد الرجالّية: 51.
)6( ُينظر: خاصة اأقوال: 332، رجال ابن داود: 280.

)7( ُينظر: خاصة اأقوال: 188، 243، 266، 270، رجال ابن داود: 141.
)8( ُينظر: خاصة اأقوال: 132، رجال ابن داود: 301.

)9( ُينظر: خاصة اأقوال: 343 وما بعدها، رجال ابن داود: 108 وما بعدها.
)10( ُينظر: خاصة اأقوال: 204، 343، رجال ابن داود: 18.

وال��شء بالشء يذك��ر، هناك ألفاظ خاّصة وغريبة ا يس��تعملها إَا القليل من العلاء، وجدها   
ي كتب الرجال اخاّصة بمدرس��ة اجمهور، ومن هذه األفاظ: القبان، هو عى َيَدي َعدل، كان 
مّن أخرجت له اأرض أفاذ أكبادها، تدعني أو أقيء، سداد من عيش، روى عّمن م خلق، ي 
دار فان ش��جر حمل احديث، حاطب ليل، طًرا طرأ،وغرها من األفاظ التي يمكن ااّطاع 
ع��ى معانيها ي امصادر اآتي��ة: اجرح والتعديل: 50/2، امجروحن م��ن امحّدثن والضعفاء 
امروكن: 264/2، امحِدث الفاصل بن الراوي والسامع: 595، النهاية ي غريب احديث:= 
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ة والعاّمة ي ام�صّنفات الرجالّية لاأمامّية ا: الت�ثيقات اخا�صّ ثانيا

التوثيقات اخاّصة هي: التوثيقات الواردة ي حّق شخص معَن من دون أن تكون 
هن��اك ضابطة خاّصة ي البن)1( تعّمه وغ��ره)2(، وُتعرف أيًضا بأّها الطرق التي تنفع ي 
توثيق ش��خص إْن ُوجدت فيه، دون اندراجه ح��ت عنوان عاّم، بحيث يعطي قاعدة ي 
التوثيق الش��خي كقول الرجاي، فقوله يفيد التوثيق، لكن هو توثيق ش��خي للمخر 

الذي نّص عى وثاقته)3(.
أّم��ا التوثيقات العاّم��ة، فهي توثيق ماعة ح��ت ضابطة خاّصة وعن��وان معن)4(، 
وُتع��رف أيًضا بأّه��ا الطرق التي تعطي عنواًنا وُيكتش��ف من خاه��ا وثاقة الرجل مّن 
اندرج حت هذا العنوان وإن م يتعّلق التوثيق الش��خي به، كا ي مش��ايخ اإجازة عى 

القول امشهور)5(.
وتع��ُد هذه التوثيقات من متفّردات اإمامَية، واس��ّيا فيا خّص التصنيف ي علم 

الرجال.

=253/2، اختص��ار علوم احدي��ث: 105-106، مي��زان ااعت��دال: 780/2، و317/6، 

و120/1، لسان اميزان: 424/3، هذيب التهذيب: 9/4.
ولتفس��ر بعض هذه األف��اظ ُينظر: أدب الكات��ب: 45 وما بعدها، الفت��ح امغيث: 219/12    

وما بعدها.
)1( دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 25.

)2( كّليات علم الرجال: 151.
)3( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 143.

)4( دروس علمي الرجال والدراية: 25، كّليات علم الرجال: 151.
)5( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 143.
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التوثيقات اخاّصة

ويثبت التوثيق اخاّص بوجوه، نذكرها تباًعا:
:نّص أحد امعصومي -

مّ��ا تثبت به الوثاق��ة أن ينّص عى ذل��ك أحد امعصومن، وهذا ا إش��كال 
في��ه، إَا أّن ثبوت ذلك يتوّقف عى إحرازه بالوجدان أو برواية معتَرة، والوجدان وإن 
كان غ��ر متحّق��ق ي زمان الغيبة إَا ن��ادًرا إَا أّن الرواية امعترة موج��ودة كثًرا)1(، كا 
أّن ش��هادة امعصوم بوثاقة ش��خص فا إشكال ي كون ذلك طريًقا إثبات الوثاقة، 

ولكن ينبغي أن ا يكون التوثيق للراوي نفسه، وإّا كان ذلك أشبه بالَدْور)2(.
مي: - نّص أحد اأعلم امتقدي

 ، وتثبت الوثاقة عندما ينّص عى ذلك أحد اأعام، كالرقي، وابن قولويه، والكّشّ
والصدوق، وامفيد، والنجاّي، والش��يخ الطوّي، وأراهم، وهذا ا إشكال فيه من 
جهة الشهادة وحّجّية الثقة، وا ُيعتر ي حّجّية خر الثقة العدالة، وهذا نعتمد عى توثيقات 
 أمثال ابن عقدة، وابن فّضال، وغرما)3(؛ أّن توثيقات امتقّدمن تقوم عى احّس، ا عى 
اح��دس، ف��إّن الطريق بينه��م وبن الرواة كان��ت مّتصلة، فضًا عن ق��رب العهد منهم 

باأشخاص)4(.
)1( طبقات الرواة: 39/1.

)2( دروس مهيدي��ة ي القواعد الرجالّي��ة: 110، منتهى امقال: 144-145، بحوث ي مباي علم 
الرج��ال: 119، وُينظر: كّليات علم الرجال: 151-152، دروس ي علمي الرجال والدراية: 

.26-25
)3( معجم رجال احديث: 40/1، وُينظر: دروس مهيدّية: 116-111.

)4( منته��ى امق��ال: 146-147، كّليات علم الرج��ال: 153، دروس ي علمي الرجال والدراية: 
26، بحوث ي مباي علم الرجال: 119.
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- نّص أحد اأعلم امتأّخرين:
وتثب��ت الوثاقة عندما ينّص عى ذلك أحُد اأعام امتأِخرين، برط أن يكون َمن 
ُأخِر عن وثاقته معاًرا للُمخِر أو قريب العر منه، كا هو احال ي توثيقات الش��يخ 
منتجب الدين وابن شهرآشوب، وأّما ي غر ذلك كا ي توثيقات ابن طاووس، والعّامة 
، واب��ن داود، وَمن تأَخر عنه��م كامجلّي، من كان بعيًدا ع��ن عرهم فا عرة  اح��ِيّ

 

ها، فإّها مبنّية عى احدس وااجتهاد جزًما، وذلك أّن السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ 
الطوّي، فأصبح عاّمة الناس إَا قليًا منهم مقِلدين، يعملون بفتاوى الشيخ ويستدّلون 
ه��ا كا ُيس��تدّل بالرواية، إذ إّهم حين��ا يذكرون طرقهم إى أرب��اب اأصول والكتب، 
 امعاري��ن للمعصومن ، يذكرون طرقهم إى الش��يخ الطوّي، وُحيلون ما بعد 

ذلك إى طرقه، وهكذا فعل العَامة احِيّ والشهيد الثاي وغرهم)1(.
- دعوى اإماع من ِقَبل اأقدمي:

وم��ن مل��ة ما تثبت به الوثاقة ه��و أن يّدعي أحد من اأقدم��ن اإماع عى وثاقة 
أحد، فإّن ذلك وإن كان إماًعا منقوًا إَا أّنه ا يقر عن توثيق مّدعي اإماع نفس��ه، 
منضًا إى دعوى توثيقات أش��خاص آخرين، بل إّن دع��وى اإماع عى الوثاقة ُيعتمد 
عليها حّتى إذا كانت الدعوى من امتأّخرين، فإّن هذه الدعوى تكشف عن توثيق بعض 

العلاء ا حالة، وهو يكفي ي إثبات الوثاقة)2(.

)1( معج��م رج��ال احديث: 42/1-43، وُينظ��ر: دروس مهيدّي��ة: 116- 117، منتهى امقال: 
148-149، كّليات علم الرجال: 154-155، دروس ي علمي الرجال والدراية: 28-27، 

بحوث ي مباي علم الرجال: 122-120.
)2( معج��م رج��ال احدي��ث: 45/1، كّليات علم الرج��ال: 156- 157، بح��وث ي مباي علم 

الرجال: 122.
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- حسن الظاهر:

وه��و من الطرق اخاّصة للتوثيق، وهذا مّا م يتع��ّرض له علاء الرجال عى الرغم 
م��ن أّمّيت��ه، اللهّم إَا ما أش��ار إليه بعض امتأّخري��ن، وامراد بحس��ن الظاهر أن تكون 
أفعاله بحس��ب ما ُينقل ي ترمته موصوفة باحُسن، من إقامة اجاعة، وبّث أخبار أهل 
البيت ، وما شابه ذلك، مّا ا خفى عى أحد ُحسنه، وهذا الطريق دليله ما ثبت ي 
علم الفقه، من أّن ُحس��ن الظاهر كاش��ف تعّبدي عن العدالة، فكا ثبت هناك أّن حسن 
الظاه��ر يكفي لثبوت عدالة ش��خص، فهي كافية لثبوت وثاقت��ه، أّن العدالة أرقى من 

الوثاقة)1(.
- سعي امستنبط إى مع القرائن:

إّن س��عي امستنبط إى مع القرائن والش��واهد امفيدة لاطمئنان بوثاقة الراوي أو 
خافه��ا م��ن أوثق الطرق، ولكن س��لوك ذل��ك الطريق يتوّقف عى وج��ود قدرات ي 
السالك، أّمها: التسّلط عى طبقات الرواة، واإحاطة بخصوصّيات الراوي من حيث 
امشايخ والتاميذ، وكّمية رواياته من حيث الكثرة والقّلة، ومدى ضبطه، وبا أّن سلوك 
هذا الطريق فيه مش��اّق عظيمة قّل س��الكه، وعّز طارقه، والسائد عى العلاء ي التعّرف 

عى الرواة الرجوع إى نقل التوثيقات والتضعيفات)2(.

التوثيقات العاّمة
ويثبت التوثيق العاّم بوجوه، نذكرها با يأي:

)1( منتهى امقال: 152-153، كّليات علم الرجال: 157.
)2( كّليات علم الرجال: 158.
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- أصحاب الصادق ي رجال الشيخ الطوّي:
 قي��ل: إّن مي��ع من ذكرهم الش��يخ الط��وّي ي رجاله من أصح��اب الصادق
ثقات، واس��تدّلوا عى ذلك با ذكره الش��يخ امفيد ي أحوال الص��ادق، إذ قال: »إّن 
أصحاب احديث قد معوا أس��اء الرواة عنه من الثق��ات، عى اختافهم ي اآراء 

وامقاات، فكانوا أربعة آاف«)1(.
- سند أصحاب اإماع:

وم��ا قي��ل بثبوته ي التوثيقات العاّمة هو وقوع ش��خص ي س��ند رواية رواها أحد 
أصح��اب اإم��اع، وهم ثانية ع��ر رج��ا)2(، فذهب ماع��ة إى احك��م بصّحة كّل 
حدي��ث رواه أحد هؤاء إذا صّح الس��ند إليه، حّتى إذا كان��ت روايته عّمن هو معروف 
 بالفس��ق والوض��ع، فضًا عّا إذا كان��ت روايته عن جهول أو مهم��ل، أو كانت الرواية 

مرسلة)3(.
)1( معج��م رجال احدي��ث: 55/1، وُينظر: بحوث ي مباي علم الرج��ال: 124-125، كّليات 

علم الرجال: 331-323.
 )2( وهم: زرارة، ومعروف بن خّربوذ، وبريد، وأبو بصر اأسدي، والفضيل بن يسار، وحّمد بن 
مس��لم الطائف��ّي. وقال بعضه��م: مكان أي بصر اأس��دّي، أب��و بصر امرادّي، وه��و ليث بن 
البخ��رّي، وهم من أصحاب الباق��ر والصادق. وميل بن دّراج، وعبد اه بن مس��كان، 
وعب��د اه بن بكر، وّماد بن عيس��ى، وّماد بن عثان، وأب��ان بن عثان. وهم أحداث أصحاب 
 اإم��ام الص��ادق. ويونس بن عب��د الرمن، وصف��وان بن حيى بّي��اع الس��ابرّي، وحّمد بن 
أي عمر، وعبد اه بن امغرة، واحس��ن بن حبوب، وأمد بن حّمد بن أي نر، وقال بعضهم: 
مكان احس��ن بن حبوب، احس��ن بن عّي ب��ن فّضال، وفضالة بن أّيوب. وق��ال بعضهم: مكان 
فضالة بن أّيوب، عثان بن عيس��ى. وهم أصح��اب الكاظم والرضا. ُينظر: معجم رجال 

احديث: 57/1-58، بحوث ي علم الرجال: 127-126.
)3( معج��م رج��ال احديث: 57/1، بحوث ي مب��اي علم الرج��ال: 126-127، منتهى امقال: 

191-194، كّليات علم الرجال: 202-168.
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- رواية صفوان وأرابه:

ومّ��ا قيل بثبوته ي التوثيقات العاّمة هو رواية صف��وان بن حيى، أو ابن أي عمر، 
أو أمد بن حّمد بن أي نر، وأراهم عن ش��خص، فقد قيل: إّهم ا يروون إَا عن 

ثقة، وعليه فيؤخذ بمراسيلهم ومسانيدهم، وإن كانت الواسطة جهوًا أو مهما)1(.
- الوقوع ي سند حكوم بالصّحة:

وهو وقوع شخص ي سند رواية قد َحَكَم أحُد اأعام من امتقِدمن أو امتأِخرين 
بصّحتها، ومن هنا -مثًا- ُحكم باعتبار كّل َمن روى عن حّمد بن أمد بن حيى.

إَا أّن اعت��اد اأعام امتقّدم��ن وامتأّخرين عى رواية ش��خص واحكم بصّحتها 
ا يكش��ف عن وثاقة الراوي أو حس��نه، وذلك احتال أّن احاكم بالصّحة يعتمد عى 
أصالة العدالة، ويرى حّجية كّل رواية يرويا مؤمن م َيظهر منه فسق، وهذا ا يفيد َمن 

يعتر وثاقة الراوي أو حسنه ي حّجية خره)2(.
:وكالة اإمام -

قيل: إّن الوكالة من اإمام مازمة للعدالة التي هي فوق الوثاقة. لكن الوكالة 
 ا تس��تلزم العدالة، وجوز توكيل الفاس��ق إماًعا وبا إش��كال، غاية اأمر أّن العقاء 

ا يوكلون ي اأمور امالية َمن ا ُيوثق بأمانته)3(.
والوكال��ة عى مراتب: منها بمثابة النيابة عن اإمام ي ش��ؤون الُفتيا والقضاء، 

)1( معج��م رج��ال احدي��ث: 61/1، منتهى امق��ال: 198-199، وُينظر: كّلي��ات علم الرجال: 
.271-205

)2( معجم رجال احديث: 70/1-71، بحوث ي مباي علم الرجال: 145-144.
)3( معجم رجال احديث: 71/1، منتهى امقال: 194، الفوائد الرجالّية: 47.
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ومنه��ا ما يكون وكالًة ي َجبي اأماس، ومنها ما يك��ون وكيًا ي رفع النزاع، كقاي 
 ،حكي��م، ومنها ما يكون وكيًا ي اأمور الفردية وامعاش��ية، كَخَدمهم وغلاهم

والوكالة عى مزرعة أو وقف أرض)1(.
- شيخوخة اإجازة:

لقد اش��تهر أّن مش��ايخ اإجازة مس��تغنون عن التوثيق، فهم ا يزيدون ي اجالة 
وعظ��م الرتب��ة عن أصح��اب اإم��اع وأمثاهم مّن عرف��وا بصدق احدي��ث والوثاقة. 
والصحي��ح أّن ش��يخوخة اإج��ازة ا تكش��ف عن وثاقة الش��يخ، كا ا تكش��ف عن 
 حسنه)2(، فضًا عن أّنه ليس كّل شيوخ اإجازة ُيسَتوَثقون، بل يقتر اأمر عى ما اشتهر 

منهم، كا عّدد ماعٌة عدًدا من مشايخ اإجازة م يرد فيهم توثيق)3(.
- مصاحبة امعصوم:

ق��ال بعضه��م: إّن مصاحبة أح��د لأئّمة امعصوم��ن من أم��ارات الوثاقة، 
إَا أّن امصاحب��ة ا ت��دّل بوج��ه ا ع��ى الوثاقة، وا عى احس��ن، كي��ف وقد صاَحَب 
 النبّي وس��ائَر امعصومن َمن ا حاجة إى بيان حاهم، وفس��اد سرهم، وسوء 

أفعاهم)4(.
- من له كتاب أو أصل:

فقد قيل: إّن كون شخص ذا كتاب أو أصل أمارة عى حسنه، ومن أسباب مدحه. 

)1( بح��وث ي مباي علم الرجال: 150-151، وُينظر: كّليات علم الرجال: 435، دراس��ات ي 
علمي الرجال والدراية: 37-36.

)2( معجم رجال احديث: 73-72/1.
)3( بحوث ي مباي علم الرجال: 145- 146، منتهى امقال: 213-212.

)4( بحوث ي مباي علم الرجال: 154، ودراسات ي علمي الرجال والدراية: 45-33.
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ولك��ن رّب مؤِل��ف كّذاب وّض��اع، وقيل: إّن النجاّي والش��يخ الط��وّي ذكرا ماعة 

منهم)1(.
- ترّحم أحد اأعلم:

واس��ُتدّل عى ُحس��ن َمن ترّحم عليه أحُد اأعام كالش��يخ الص��دوق وحّمد بن 
يعقوب وأراها بأّن ي الرّحم عناية خاّصة بامرَحم عليه، فيكش��ف ذلك عن ُحسن 

ا حالة.
لك��ن الرّحم هو طلب الرمة من اه تعاى، فهو دعاء مطلوب ومس��تحّب ي حّق 
 بل إّنه ،لكّل من زار اإمام احس��ن كّل مؤم��ن، وقد ترّحم اإمام الصادق

ترّحم أشخاص معروفن بالفسق ما كان فيهم ما يقتي ذلك)2(.
- كثرة الرواية عن امعصوم:

 وق��د اس��ُتدّل عى اعتبار الش��خص بكثرة روايت��ه عن امعصوم - بواس��طة أو 
با واس��طة- بثاث روايات منقولة عن اإمام الصادق، منها قوله: »اعرفوا منازل 
الرج��ال منّا عى قدر رواياهم عنّا«، وامراد ب� )ق��در رواياهم عنّا( ليس هو قدر ما خِر 
ال��راوي عنه��م، وإن كان ا ُيعرف صدق��ه وا كذبه، بل امراد ه��و قدر ما حَمله 
الشخص من رواياهم، وهذا ا يمكن إحرازه إَا بعد ثبوت حّجّية قول الراوي، 

.)3(وأّن ما يرويه قد صدر عن امعصوم

)1( معجم رجال احديث: 73/1-74، وُينظر: بحوث ي مباي علم الرجال: 162-159.
)2( معجم رجال احديث: 74/1، بحوث ي مباي علم الرجال: 167-166.

)3( الفوائد الرجالّية: 47-48، معجم رجال احديث: 74/1-75، بحوث ي مباي علم الرجال: 
.158-155
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- ذكر الطريق إى الشخص ي امشيخة:
وقد جعل بعُضهم ذكَر الش��يخ الصدوق )ت 381ه�( شخًصا ي من له إليه طريق 
موجًب��ا للم��دح، وَع��ُدوه من اممدوح��ن، إذ إّن الص��دوق كان قد الَت��َزم ي أّول كتابه 
 أن ي��روي عن الكتب امعت��رة امعتَمد عليه��ا، وعليه فيكون صاح��ب الكتاب مدوًحا 
ا حال��ة. ولكن هذا خّيٌل نش��أ من قول الصدوق ي أّول كتابه اموس��وم )من ا حره 
الفقي��ه(: »ومي��ع ما فيه ُمس��َتخرج من كتب مش��هورة عليه��ا امعّول، وإليه��ا امرجع، 
مث��ل كتاب...«، ولك��ن من الظاهر أّنه يري��د بذلك أّن الروايات اُمس��تخَرجة ي الفقيه 
مستخرجٌة ِمن الكتب امعتَرة، وا يريد أّنه استخرجها من كتب َمن ذكرهم ي امشيخة، 

وذكر طريقه إليهم)1(.
ِفَق عل العمل برواياته: - كون الراوي مّن اته

وردت إش��ارات من الش��يخ الطوّي وغره من اأوائل عى العمل با يرويه قسٌم 
م��ن الرج��ال، بغّض النظر ع��ن خالفتهم ي امذه��ب؛ وذلك أّهم ي��روون عن اأئّمة 
امعصوم��ن روايات ا يوجد ما خالفها من اأئّمة، وعليه اُتِفَق عى العمل 

بروايات هؤاء الرواة)2(.
- عدم استثناء القّمّيي الراوي من رجال )نوادر احكمة(:

وكت��اب )نوادر احكم��ة( محّمد بن أمد بن حيى بن عمران اأش��عرّي هو كتاب 
َحس��ن كبر، مشتِمل عى كتاب يعرفه القّمّيون ب�)دّبة شبيب(، وشبيب فامي بّياع الفوم 
كان بقّم، له دّبة ذات بيوت، ُيعطي منها ما ُيطلب منه، فشّبهوا هذا الكتاب بذلك اشتاله 

)1( معجم رجال احديث: 75/1-76، بحوث ي مباي علم الرجال: 166-165.
)2( بحوث ي مباي علم الرجال: 135-136، منتهى امقال: 196.
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ع��ى الكتب امتعِددة؛ وأّنه كان يروي عن الضعفاء، ويعتمد امراس��يل، وا يباي عّمن 
أخذ، وإن م يكن عليه ي نفس��ه َطْعن ي يء فإّن القّمّين حّصوا كتابه ونّقوه، باس��تثناء 
ما يقارب من س��ّتة وعرين رجًا من مش��اخه، واعتمدوا عى باقي رجاله، واعتادهم 
 عليهم مع ما ُعرف من تش��ّدد ي مس��لكهم امفرط ي التوثيق والتعديل، لكن ليس كّل 

ما استثناه القّمّيون وضّعفوه ُيعتّد بتضعيفهم له، لتشّددهم اخاّص ي التعديل والتجريح 
عى رؤية خاّصة ي امعارف)1(.

- كونه من مشيخة الكتب اأربعة، وذكر طريق إليه:
فق��د جعل��ه غُر واحد من طرق ام��دح، باعتبار ما ذكره كٌل م��ن امحّمدين الثاثة 
ي أّول كتبهم، من أّهم اس��تخرجوا أحاديث كتبهم من الكتب امش��هورة امعّول عليها، 
واآث��ار الصحيحة، أو امقرن��ة بقرائن تدّل عى صّحتها، وإّن طرقهم إى تلك الكتب م 
ُيقتَر فيها عى التي ذكروها ي امش��يخة، بل َعَقَد كٌل من الصدوق والش��يخ الطوّي 
كت��اب فهرس��ت جمع فيه طرقه، إَا أّن اأّول منها م يص��ل إلينا، فهذا يدّل عى أّن من 

يذكرون الطريق إليه ي امشيخة ُمعتَمد الرواية والكتاب، ومركون إى كتابه)2(.
- كونه من شهداء كربلء:

أّن شهادته ُتنبىء عن اَمَلَكة الراسخة ي نفسه، ِمن َترك امعاي وفِعل الواجبات، 
وا معن��ى للتخصيص بش��هداء كرباء، فإّن امن��اط امذكور لو تّم فه��و موجود ي كّل 

الشهداء.
إَا أّنه ا مازمة بن كون الشخص شهيًدا وبن كونه ثقة، وإن كانت الشهادة أمًرا 
)1( كّلي��ات علم الرجال: 291-296، بحوث ي مباي علم الرجال: 136-137، منتهى امقال: 

.196
)2( بحوث ي مباي علم الرجال: 162-165، منتهى امقال: 197-195.
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عظيًا، اسّيا إذا كانت ي كرباء، وذلك أّن الشخص قد يكون فيا سبق غر موثوق، 
ثّم آل اأمر إى أن أصبح كذلك عند الش��هادة، فهي ا تكش��ف عن حاله فيا سبق، بل 

تكشف عن حسن العاقبة ليس إا)1(.
:التّرف بلقاء احّجة -

ف��إّن التّرف بلقائه بعد غيبته ا يك��ون إَا من َوَصل إى درجة ُعليا من صفاء 
القلب ونقاء النفس تؤّهله لذلك، وإن كانت ا مازمة بن التّرف بلقائه وبن الوثاقة، 

فقد يتّرف بلقائه من ليس كذلك، مصلحة يقتضيها احال)2(.
ّ بصّحة حديثه: مة احلي - وقوع الراوي ي سنٍد َحَكَم العلا

وفي��ه أّن��ه حّتى لو ّرح العَامة احِيّ بوثاقته لش��خص فا يكف��ي ذلك؛ أّنه من 
امتأِخرين)3(. وهناك آراء ي مروعّية توثيقات امتأّخرين سنأي عليها بالتفصيل احًقا.

- أن يذكره الكّي وا يطعن عليه:
 وفيه بأّن امطلوب النّص عى الوثاقة، ا عدم الطعن، وجّرد سكوت الكّش ا يازم 

الوثاقة، خاّصة أّنه ي معرض بيان التوثيق، وهذا قد يكون جهله بحاله)4(.
- كثرة خريج الثقة عن شخص:

إّن نق��ل الثقة عن ش��خص ا يدّل عى ك��ون امروي عنه ثقة، لش��يوع نقل الثقات 
ِم��ن غرهم، ثّم كانت كثرة النق��ل عن الضعاف أمًرا مرغوًبا عنه بن امش��ايخ، وكانت 

)1( الفوائد الرجالّية: 48، منتهى امقال: 195-194.
)2( منتهى امقال: 195، الفوائد الرجالّية: 48.

)3( منتهى امقال: 197.

)4( منتهى امقال: 197.
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معدودة من جهات الضعف، إَا أّن كثرة خريج الثقة عن شخص دليل عى وثاقته، أّن 
كثرة الرواية عن الضعفاء كانت تعُد من أسباب الضعف، وكثرة النقل عن أّي شخص 

دليل كون امروي عنه ثقة، وإاّ عاد النقل لغًوا ومرغوًبا عنه)1(.
- كونه من بني فضالة:

قيل: إذا كان الراوي منهم فُيحكم بوثاقته. واأصل فيه ما ُروي عن اإمام احسن 
العس��كرّي أّنه ق��ال فيهم: )خذوا م��ا رووا وذروا ما رأوا(، لكن س��ند هذه الرواية 

ضعيف)2(.
- أن يكون الراوي من آل أي شعبة:

وامس��تند في��ه قول النج��اّي ي ترمة عبي��د اه بن عي بن أي ش��عبة احلبّي: »آل 
أي ش��عبة بالكوف��ة بيت مذك��ور من أصحابن��ا، وروى جّدهم أبو ش��عبة عن احس��ن 
واحس��ن، وكانوا ميعهم ثقات مرجوًعا إى مايقولون«)3(، وهذا الكام ريح 

من النجاّي بتوثيقهم ميًعا، لذا ا إشكال ي ااعتاد عليهم)4(.
- أن يكون من آل أي جهم:

وامستند فيه قوُل النجاّي ي ترمة منذر بن حّمد بن منذر: »ثقة من أصحابنا، من 
بيت جليل«)5(. هذا الكام جمل، فا يدّل عى وثاقة كّل ش��خص من هذه العائلة، بل 

غايته مدح عاّم للعائلة، فيكون فيهم اموثوق، وقد يكون منهم غر ذلك أيًضا)6(.
)1( كّليات علم الرجال: 350-349.

)2( منتهى امقال: 200، كّليات علم الرجال: 278.
)3( رجال النجاّي: 230 رقم 612.

)4( منتهى امقال: 200، الفوائد الرجالّية: 50.
)5( رجال النجاش�ّي: 418 رقم 1118.

)6( منتهى امقال: 201، الفوائد الرجالّية: 50.
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- أن يكون من مشايخ عّل بن إبراهيم القّمّي:
وّثَقه -أي عّي بن إبراهيم القّمّي- النجاّي، وقد وقع منه الكام ي توثيق مشاخه 
ي تفس��ره امعروف بتفس��ر القّمّي، إذ قال: »ونح��ن ذاكرون وجيزون ب��ا ينتهي إلينا 
ورواه مش��اخنا وثقاتنا عن الذين فرض اه طاعتهم«)1(، فكانت مقولته س��بًبا ي توثيق 
مش��اخه. لكن ذهب ماعة م��ن العلاء إى القول بإّن هذا ا يفي��د توثيق ميع من روى 
عنهم، س��واء روى عنهم مبارة من دون واس��طة أم بواس��طة، فكامه مطلق من هذه 

الناحية، وذهب ماعة إى خصيصه بمن روى عنهم من دون واسطة، وهو امّتبع)2(.
- أن يكون من مشايخ ابن قولويه:

ه��و جعفر بن حّمد ب��ن قولويه، من أعام القرن الرابع اهجري، كان من أس��اتذة 
الش��يخ امفي��د، وّثقه النج��اّي، وقد وق��ع من��ه كام ي توثيق مش��اخه ي كتابه )كامل 
الزي��ارات(، إذ قال: »وم ُأخرج في��ه حديًثا ُروي عن غره��م،... ولكن ما وقع لنا من 
جهة الثقات من أصحابنا رمهم اه برمته، وا أخرجُت حديًثا روي عن الش��ّذاذ من 
الرج��ال...«)3(. وذه��ب م��ع من العلاء إى أّن��ه دليل ظاهر عى توثي��ق ميع من روى 
عنهم، ويشمل َمن روى عنهم بواسطة أو من دون واسطة، وهناك من يرى أّنه يدّل عى 
توثيق مشاخه فقط مّن روى عنهم من دون واسطة، ا توثيق ميع من كان ي السند)4(.

- أن يكون من مشايخ النجاي:
اّتف��ق مع م��ن اأعام عى أّن مش��ايخ النجاّي ثقات، وُيس��تفاد ذلك من خال 

)1( تفسر القّمّي: 4/1.
)2( منتهى امقال: 201-202، وُينظر: كّليات علم الرجال: 320-309.

)3( كامل الزيارات: 20.
)4( منتهى امقال: 204-205، كّليات علم الرجال: 306-299.
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كام النجاّي نفسه، إذ قال ي ترمة أمد بن حّمد بن أي عبيد اه: »رأيت هذا الشيخ، 
وكان صديًقا ي ولوالدي، وس��معت منه شيًئا كثًرا، ورأيت شيوخنا يضّعفونه فلم أرِو 
عنه شيًئا، وجنّبُته«)1(، وغرها من النصوص التي حمل امضمون نفسه، فاستدّل العلاء 

بذلك عى جنّبه عن الضعفاء وعدم روايته إَا عن اموثوق به)2(.

ا: م�صروعية تقييمات امتقّدمن وامتاأّخرين من اأرباب الرجال ثالثا

1. مروعية تقييات الرجالّيي امتقّدمي:
مّا اشتهر بن العلاء أّن اشتهار عدالة الصحاي ي اأوساط العلمّية والثناء عليه من 
ِقَبل العلاء كاٍف ي ثبوت عدالته والوثوق به، وا ُحتاج مع ذلك إى معِدل ينّص عليها، 
كمشاخنا السالفن ِمن َعْهد الشيخ حّمد بن يعقوب الكلينّي )ت 329ه�( وما بعده، 
فإّنه ا َحتاج أحد من هؤاء امش��ايخ امش��هورين إى تنصيص عى تزكيته، وا تنبيه عى 

عدالته، كا اشتهر ي كّل عر من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة عى العدالة)3(.
وتأسيًس��ا عى ما تقّدم من أّن تقيياهم هي م��ن الرواية ا ااجتهاد، وبذلك تثبت 
 حّجّي��ة تقييات ه��ؤاء الرجالّين، ولكن م��ع ماحظة أن ا يك��ون ي طريق روايتهم 

ما يضِعفها أو يعارضها فيبطلها)4(.
وا ب��َد من معرف��ة وجه حّجية قول الرجاّي، ودليل اأخ��ذ بقوله وااعتاد عليه، 
حّت��ى يظهر مدى أّمّية مرجعّيت��ه وبرهاها، وقد وقع اخاف ي ذلك، فظهرت مس��ة 

أقوال، هي:
)1( رجال النجاّي: 396 رقم 1059.

)2( منتهى امقال: 208-209، كّليات علم الرجال: 285، الفوائد الرجالّية: 50.
)3( أصول علم الرجال: 114.
)4( أصول علم الرجال: 117.
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• إّن حّجّيت��ه من باب حّجّية اخر، فيش��رط ي حّجّية ق��ول الرجاّي وثاقته، أو 	
الوثوق به.

• إّن حّجّيته من باب الش��هادة من حيث التزكية، وازم��ه أن ُيعتر فيه العدالة، 	
والعدد، واللفظ الريح، واحياة، وسائر روط الشاهد.

• إّن حّجّيته من باب الفتوى، فُيعتر ي الرجاي روط امفتي.	
• إّن حّجّيت��ه من باب قول أهل اخرة، فُيعت��ر ي الرجاي الوثوق وااطمئنان، 	

وإحراز خروّيته)1(.
• إّن حّجّيته من باب ااطمئنان احاصل بالتثّبت والتبّن، وااطمئنان مرِجح ي 	

حصيل اأحكام الرعّية، وهو مبنى العقاء وُمعَتَمدهم ي ميع أمور امعاش 
وامعاد)2(، وقد عّر عنها الفضل�ّي ب�)الوثوق الش��خّي(، أي اعتاد الفقيه ي 
معرفة س��ند الرواية عى اأم��ارات والقرائن التي حيط بالرواية التي يس��تفاد 

منها وثاقة الراوي أو الوثوق بصدور الرواية)3(.
وا بدا ي اعتبار توثيقات الرجالّيي القدامى من تواُف�ر ملة شوط، وهي:

• كفاية الوثاقة ي الراوي بامعنى اخاّص هي جواز العمل برواياته، وإَا كانت 	
النتيجة- لو ثبتت- أخّص من امّدعى، وَلَلزم بطان سائر التوثيقات الصادرة 

عن الثقات الذين م تسلم جوارحهم اأخرى.
• كون اموِثق نفسه مّتصًفا بالوثاقة.	

)1( الفوائد الرجالّية: 41-42، دروس مهيدية: 39-40، أصول علم الرجال: 92-90.
)2( الفوائد الرجالّية: 42.

)3( أصول علم الرجال: 92.



111

َجاِل ِعْنَد اِإَماِمَيِة الَباُب اأََوُل: ِعلُْم الِرّ
• كون ش��هادة اموِثق ناش��ئة عن ح��ٍس ومعرفة باموَثق؛ لعدم البن��اء عى اعتبار 	

الشهادات ااجتهادَية احدسَية ما م توجب علًا أو اطمئناًنا)1(.
إّن ال��روط متواف��رة ي امقام؛ أّن أرباب الكتب الرجالي��ة اأربعة والذين يدور 
عليه��م م��دار اأخ��ذ بالتوثيق والتضعي��ف من أج��َاء اأصحاب، وأعظمه��م قدًرا، 
 وأرفعهم ش��أًنا، كا أّن شهادهم من معرفة وحٍس؛ وذلك لقرب بعضهم للرواة مبارة 

وبا واسطة، ولكثرة التصنيفات الرجالّية من أصحابنا اإمامَية ي ذلك العر، بحيث 
يمكن ااعتاد عى ما ورد فيها عى الرغم من كثرها)2(.

رين: 2. مروعّية تقييات الرجالّيي امتأخي
وق��ع ااختاف بن اأعام ي توثيقات امتأّخري��ن كابن طاووس والعّامة احِيّ 

وابن داود والشهيد الثاي وغرهم، أهي مقبولة أم ا؟
أّما َمن رفض توثيقات امتأِخرين فاستدّل عى ذلك بأّن توثيقات مثل العَامة احِيّ 
ا خلو من أحد أمرين: إّما أن تكون مستنِدة إى توثيقات امتقِدمن لو كان هم توثيق، أو 
هي مستنِدة إى احدس وااجتهاد لوم يكن للمتقِدمن توثيق، وليست ناشئة من احّس 

والعثور عى بعض الكتب الرجالّية التي م يعثر عليها امتقِدمون)3(.
وَم��ن ق��ال: إّن أح��كام امتأِخرين مبنّية عى اح��دس، فوَجه ذلك إى أّن الّسلس��لة 
ق��د انقطعت بعد الش��يخ الطوّي، وأصبح كّل من ينقل من بعد زمان الش��يخ الطوّي 
ش��يًئا من التوثيق أو التضعيف معتمًدا الش��يَخ نفسه، لذا نجد كّل ما لدى امتأّخرين من 
طرق مّر بالش��يخ الطوّي، فالعّامة اح��ِيّ ي إجازته الكبرة لبني زهرة يذكر طرقه إى 

)1( بحوث ي فقه الرجال: 88-87.
)2( بحوث ي فقه الرجال: 88.

)3( دروس مهيدية: 116.
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ميع الكتب التي ينقل عنها، وميعها تنتهي إى الشيخ الطوّي)1(، وبذلك أصبح عاّمة 
الناس إَا قليًا منهم مقِلدين يعملون بفتاوى الش��يخ الطوّي ويس��تدّلون ها، وبذلك 
تكون توثيقات هؤاء اأعام ا عرة ها؛ أّها مبنّية عى احدس وااجتهاد جزًما)2(.

أّم��ا أصحاب الرأي اآخر فقد اس��تدّلوا ع��ى أّنه من امحتمل عث��ور مثل العَامة 
احِيّ عى بعض الكتب التي يذكر فيها توثيق بعض الرواة م تصل بيد الش��يخ الطوّي 
والنج��اّي، فقد عثر امتأّخرون عى م��ا م يعثر عليه امتقِدمون، فهذا ابن إدريس قد عثر 
ع��ى بعض اأص��ول اأربعائة)3(واس��تخرج منها اأحادي��ث،... وعثر الس��ّيد رّي 
الدين ابن طاووس عى قس��م آخر منها، وس��ّجل بعض ذلك ي كتابه امسّمى ب�)كشف 
امحَجة(، وي عرنا اأخر عثر السّيد حّمد احّجة امعروف بالسّيد الكوهكمرّي عى 
س��ّتة عر أصًا، قام بطبعها حت عنوان )اأصول الس��ّتة عر(، وعى الرغم مّا ذكره 

اأيرواّي فقد رّجح الرأي امنكر حّجّية توثيقات امتأّخرين)4(.
وتشتمل توثيقات امتأّخرين الصادرة عنهم عى نحوين، ما:

• م��ا صدر ي حّق امعارين هم، والكام فيه عن الكام عى امتقِدمن؛ لعدم 	
الفرق، فالدليل هناك هو الدليل هنا.

 )1( دروس مهيدّي��ة: 117، وُينظ��ر: معج��م رج��ال احدي��ث: 42-44، أص��ول عل��م الرجال:
.117

)2( الفوائد الرجالّية: 80، معجم رجال احديث: 42، أصول علم الرجال: 117.
)3( وه��ي اأص��ول التي اش��تملت عى اأحادي��ث التي ُرويت ع��ن اأئّم��ة، والتي كانت 
موجودة آنذاك، وقد نقلها مسة وتسعون راوًيا، وعليه فاأصل: هو ما اشتمل عى كام اإمام 
با واسطة ي نقله وكان معتًرا، أّما ما نقل عنهم بواسطٍة فهو كتاب وليس أصًا، كا ي الكتب 

اأربعة، وكّلها ترجع إى بعض هذه اأصول، ُينظر: منتهى امقال: 223.
)4( دروس مهيدية ي القواعد الرجالّية: 118-117.
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• ما صدر ي حّق غر امعارين هم، بحيث كانت شهاداهم عى الوثاقة حتاج 	

إى إعال النظر وااجتهاد)1(.
ويرى الصدُر أّن ما تثبت به وثاقة الراوي وحس��ن حاله هو تنصيص أحد اأعام 
امتأّخري��ن ع��ى توثيق��ه ومدحه؛ أّن خر الثق��ة معتر ي ميع ما أخر ب��ه ي اأحكام، 
فض��ًا عن كون العَامة احِيّ والش��هيد الثاي وغرهم عارف��ن بالصناعة، وعامن بأّن 
اجتهادهم ا يكون معتًرا لغرهم من امجتهدين، ومع ذلك نراهم وّثقوا ملًة وضّعفوا 
آخرين، وبّينوا ذلك من دون استدال عى مّدعاهم، فنفهم منه احّسية ي خرهم، وإّا 

ما قيمة مقالتهم؟!)2(
أّم��ا ما قيل من احتال وق��وع العَامة احِيّ وغره من امتأّخرين باخطأ فهو احتال 

يري عى امتقّدمن)3(.
ك��ا أّن كتب امتأّخري��ن ي الرجال تفيد فيا ينقل فيها من أجزاء من رجال العقيقّي 
ورجال ابن عقدة، وجزء من ثقات ابن الغضائرّي، ومن كتاب له ي امذمومن، وغرها 

من الكتب التي م تصل إلينا)4(.
 وعلي��ه م��ع مامّي��ة دلي��ل ااعتب��ار ي ق��ول أه��ل الرج��ال ا وج��ه للتفري��ق بن 

 توثيق��ات امتقّدم��ن وامتأّخري��ن ي احّجّي��ة، ب��ل مي��ع توثيقاه��م معت��رة ي ام��وارد 
الرجالّية)5(.

)1( بحوث ي فقه الرجال: 94-93.
)2( الفوائد الرجالّية: 79 81.

)3( الفوائد الرجالّية: 81.
)4( أصول علم الرجال: 118.

)5( الفوائد الرجالّية: 82.
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وبذلك ا غبار عى اعتاد امنقوات من غر اأصول اخمس��ة وإن م يكن للناقل 
طريق روائي إى صاحب الكتاب الذي نقل عنه، إذا صّحت نسبة الكتاب إى صاحبه)1(.

ا: التعار�ض بن اجرح والتعديل رابعا

عن��د تعارض اج��رح والتعديل ي رجل ناحظ أّن أرباب الرجال ينقس��مون عى 
قس��من: فمنهم من يقِدم اجرح مطلًقا، ومنهم من يقِدم التعديل)2(؛ وذلك أّن امعِدل 
خَر عّا ظهر من حاله، واجارح يش��تمل عى زيادة ااطاع؛ أّنه ُخر عن باطن خفي 
عى امع��ِدل، فإّنه ا يعتر فيه مازمته ي ميع اأحوال، فلعّله ارتكب اموِجب للجرح 

ي بعض اأحوال التي فارقه فيها)3(.
وجمل هذه امس��ألة هو أن يأتينا توثيق لراٍو )تعديًا أو توثيًقا أو حس��ينًا(، ويأتينا 
ي مقابل��ه جريح له، فأّيا يقَدم وُيؤخذ به وُيعتم��د عليه؟ وقد وصلت اأقوال ي هذه 

امسألة إى تسعة أقوال، ولكن امهّم منها هو اآي:
تقديم اجرح مطلًقا، وهو القول امش��هور، وُيستدّل له بأّن اموِثق للراوي ُخر . 1

ع��ّا يعرفه من ظاهر حال��ه، وامجِرح ُخر عّا اّطلع علي��ه من باطن خفّي عى 
اموِث��ق، فالتعارض يقوم عى إثبات امعصية من قبل امجِرح؛ بس��بب اّطاعه 
عليه��ا، ونفيه��ا من ِقَبل اموِثق؛ لع��دم اّطاعه عليها واعتاده ي ش��هادته عى 
ظاه��ر اح��ال، وأّن اإثبات هنا ن��ّص بالنس��بة إى امج��روح، والنفي ظاهر 

بالنسبة إى اموِثق، فيقَدم النّص)4(.
)1( أصول علم الرجال: 118.

)2( الرواشح الساوّية: 169.
)3( الدراية: 117.

)4( أصول علم الرجال: 160.
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تقدي��م التوثيق مطلًق��ا، ودليلهم: إّن احتال اّطاع اج��ارح عى ما خفي عى . 2

امعِدل معاَرض باحتال اّطاع امعِدل عى ما خفي عى اجارح من جّدد التوبة 
واَمَلَكة، وإذا تعارضا تساقطا، ورجعنا إى أصالة العدالة ي امسلم)1(.

هن��اك من يرى إم��كان اجمع بن اج��رح والتعديل، بحي��ث ا يلزم تكذيب . 3
ش��هادة أحدما، كا لو ش��هد امعِدل بعدالة الراوي، وشهد اجارح با ا يناي 

العدالة، فُيعَمل بكليها.
وهن��اك من يرى عدم إمكان اجمع بينها، كا لو َعّن اجارح س��بب اجرح 
ونفاه امعِدل، مثلا إذا قال اجارح: رأيته ي أّول الظهر من اليوم الفاي يرب 
اخمر، وقال امعِدل: رأيته ي ذلك اليوم وذلك الوقت بعينه يصّي، فُرَجع هنا 
إى امرِجح��ات ي أح��د الطرفن- اج��ارح وامعِدل- ِمن اأكثرّي��ة واأعدلّية 

واأورعّية)2( واأضبطّية، ونحوها، فإذا م يّتفق الرجيح وجب التوّقف)3(.
إذا أمك��ن اجمع بن اجرح والتعديل ُيعم��ل ها، كا ي القول الثالث، وإذا م . 4

يمك��ن اجمع بينها ُيتوّق��ف مطلًقا من دون ترجيح، واس��ُتدّل له بأّن مقتى 
القاع��دة عند تعارض البّينتن هو التس��اقط والتوّق��ف، إَا أن يكون أصًا ي 

امورد فُرجع إليه)4(.
أن يتع��ارض اجرح والتعديل ي أص��ل ثبوت املكة، كأن يق��ول امعِدل: هو . 5

ع��دل ذو ملكة رادعة، ويقول اجارح: هو عش��ار ي ميع ما مى من عمره، 

)1( دروس ي علم الدراية: 120.
)2( الفوائد الرجالّية: 295، دروس ي علم الدراية: 120.

)3( الفوائد الرجالّية: 295.
)4( الفوائد الرجالّية: 296، دروس ي علم الدراية: 121.



116

فيتعارض��ان ويتس��اقطان، ويرج��ع إى اأص��ل اموجود هن��ا وهوأصل عدم 
املكة، وإذا تعارض اجرح والتعديل ي جّرد صدور امعصية ا ي املكة ُيقّدم 
قول امعِدل، إذ اَمَلَكة ثابتة بقول امعِدل وُيَشّك ي زواها بقول اجارح، فُرَجع 

إى أصل عدم زواها)1(.
وهناك صور عّدة هذا التعارض، نوجزها باآي:

أن يتعارض نُص بعض اأعام عى التوثيق مع نِص َعَلٍم آخر عى اجرح.. 1
أن يتعارض نّص معصوم عى التوثيق مع نٍص آخر له عى الذّم.. 2
أن يتعارض نّص أحد اأعام توثيًقا أو ذًما مع نّص امعصوم.. 3
أن يتعارض نّص أحد اأعام عى اجرح مع إحدى الطرق العاّمة ي التوثيق. . 4

وقد فّصل ي هذه الصور الشيخ مرعي صاحب منتهى امقال)2(.
إاّ أّنه ليس أوى بالتقديم من حيث جرح أو تعديل، وكثرة اجارح أو امعِدل أيًضا 
ا اعتداد ها، بل اأحّق بااعتبار ي اجارح أو امعِدل قّوة التمّهر، وشّدة البر، وتعّود 

التمّرن عى استقصاء الفحص وإنفاق امجهود.
وم��ا ُيقال: ِمن أّن اجرح َأْوى بااعتبار لكونه ش��هادة بوقوع أمر وجودّي بخاف 
التعديل، ضعيٌف، إذ التعديل أيًضا ش��هادة بحصول ملكة وجودية هي العدالة، إَا أن 
ُيكتف��ى ي العدالة بعدم الفس��ق من دون ملكة الك��ّف والتنّزه، ورّب��ا تنضاف إى قول 
اجارح أو امعِدل ش��واهد مقِومة، وأمارات مرِجحة، ي اأخبار واأسانيد والطبقات، 
وأّما ذكر الس��بب فاش��راطه ي اج��رح دون التعديل قوٌي، إذ رّب أمر ا يصلح س��بًبا 

)1( الفوائد الرجالّية: 297-296.
)2( منتهى امقال: 222-215.
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للجرح يراه بعضهم سبًبا)1(.

وناحظ مّا تقَدم أّن البحث ي هذه القضية من مهّات اأبحاث الرجالّية، وذلك 
أمرين ما:

كث��رة تض��ارب األفاظ ي ح��ّق الرواة جرًح��ا وتعديًا، مّا يعن��ي إعال هذه . 1
القاعدة ي كثر من اموارد.

كثرة التعّرض ها عند علاء الدراية، وبحث وجوه النقض واإبرام واإثبات . 2
وما إى ذلك، وقد ُنس��ب للمشهور من العلاء القوُل بتقديم كام اجارح عى 

كام امعِدل ولو تعَدد اأخر)2(.

)1( الرواشح الساوّية: 169.
)2( بحوث ي فقه الرجال: 133.





الَباُب الَثانِي

َجاِل َمْنَهُج ابِْن امَُطَهِر اِحِلّّي ِف الِرّ





121

َجاِل الَباُب الَثانِي: َمْنَهُج ابِْن امَُطَهِر اِحِلّّي ِف الِرّ

الف�صل الأّول

منهجه ي كتابه )خا�صة الأق�ال ي معرفة الرجال(

امبحث الأّول

حياة العَامة احِلّي )نبذة خت�صرة()1(

اسمه
قال العَامة احّيّ ي ذكر اسمه: »احسن بن يوسف بن عّي بن مطَهر باميم امضمومة، 
والطاء غر امعجمة، واهاء امشّددة، والراء، أبو منصور، احّيّ مولًدا ومسكنًا«)2(، فاسمه 
 )حسن( كا ذكر هو بنفسه، إَا أّن ِقسًم�ا من امؤِرخن ذكروا أّن اسمه )احسن( كالصفدّي)3( 

)1( لإطاع عى ش��خصية العَامة احِل�ّي )648-726ه�( من حيث اس��مه ونسبه وأثره العلمّي 
والس��ياّي، أو كّل م��ا يتعّل��ق به بص��ورة جامعة مانع��ة وافية، ُينظر رس��الة اماجس��تر امعنونة 
ب�)العَام��ة احِيّ )648-726ه�(( لش��يخنا اأس��تاذ الدكت��ور حّمد مفيد آل ياس��ن، وامقَدمة 
إى كّلية اآداب، جامعة بغداد، س��نة 1971، وقد ُطبعت ي قس��م الدراس��ات ي جامعة بابل، 

وسوف ُتطبع ضمن منشورات مركز تراث احّلة احًقا.
)2( خاصة اأقوال ي معرفة الرجال: 109.

)3( الواي بالوفيات: 85/13.
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وابن حجر)1(، وهو خطأ واضح؛ مخالفته ما ذكره هو نفس��ه كا أسلفنا، وهناك من ذكر 
اسمه: حّمد)2(.

كنيته
أبو منصور، كا كنّاه ها والده)3(، وذكرها هو ي اخاصة)4(.

موطنه
ينتم��ي العَامة اح��ِيّ إى مدينة احّلة الت��ي فيها مولده ومس��كنه)5(، والتي ُعِرفت 

بنشاط احركة الفكرية ي عر العَامة)6(.

مولده
ول��د العَامة احِيّ ي ش��هر رمضان س��نة 648ه� حس��با ذكره هو نفس��ه ي كتابه 
)خاص��ة اأق��وال()7(، وقد خالف ي ذلك الس��ِيد اأم��ن وذكر أّن مولده كان س��نة 

647ه�)8(.
أّما يوم مولده فقد ذكره هو أيًضا ي التاس��ع عر م��ن رمضان)9(، وأّيدته جموعٌة 

)1( الدرر الكامنة ي أعيان امائة الثامنة: 71/2.
)2( رياض العلاء وحياض الفضاء: 359/1.

)3( أجوبة امسائل امهنائّية: 139.
)4( العّامة احِل�ّي: 109.

)5( خاصة اأقوال: 113، روضات اجنّات ي أحوال العلاء والسادات: 269/2.
)6( ُينظر: متابعات تارخية حركة الفكر ي احّلة منذ تأسيسها وأربعة قرون، ط1، امكتبة العرّية، 

بغداد، 1425ه�/2004 م.
)7( خاصة اأقوال: 113.
)8( أعيان الشيعة: 396/5.
)9( خاصة اأقوال: 113.
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من امراجع، منها: السّيد الصدر)1(، وامرزا حّمد)2(، وهناك رأي آخر للحّر العامل�ّي)3(، 
واموى اأفندّي)4(، واخونسارّي)5(، وامامقاّي)6(، والسّيد اأمن)7(، عى أّنه ولد ي يوم 
التاس��ع والعرين من رمضان، والراج��ح أّن وادته كانت كا ذكرها هو َنفُس��ه، وإّنا 
حص��ل اختاف فيها كا يبدو لس��هولة حص��ول اخلط والتصحيف بن التاس��ع عر 

والتاسع والعرين.

أرته
ينتمي العَامة احِيّ من ِقَبل أبيه إى آل امطَهر، وهي أرة عربّية، ترجع ي نس��بها 
إى بني أسد كا أسلفنا، وقد نبغ ي هذه القبيلة رجال هم شأن ي جاات احياة العلمّية 

والعملّية.
ومن ِقَبل أّمه إى )بني سعيد(، وهي أرة عربية أيًضا، ترجع إى هذيل ي انتساها، 

حازت من امفاخر أكثر ما حازته أر علمّية أخرى)8(.
، وقد قيل بحّقه: »... أّما أبوه فهو: س��ديد الدين يوس��ف بن عّي بن امطَهر اح��ِيّ

اإم��ام الس��ّيد احّجة«)9(. وقد أش��ر إلي��ه بأّنه أعل��م معاريه ي اأص��ول عندما زار 
)1( تأسيس الشيعة لعلوم اإسام: 399.

)2( منهج امقال ي حقيق أحوال الرجال: 109.
)3( أمل اآمل ي ذكر رجال جبل عامل: 84/2.

)4( رياض العلاء: 366/1، 375.
)5( روضات اجنّات: 273/2.

)6( تنقيح امقال ي أحوال الرجال: 315/1.
)7( أعيان الشيعة: 396/5.

 12 :8( األفن الفارق بن الصدق وامن، امعروف باس��م األفن ي إمامة أمر امؤمنن عي(
)امقدمة(.

)9( بحار اأنوار: 188/104.
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اخواجة نصر الدين الطوّي )ت 672ه�( احَلة)1(.
، الذي  أّما خاله فهو: نجم الدين جعفر بن حيى بن احسن بن سعيد، امحّقق احِيّ
وصفه العَامة ي إجازته لبني زهرة قائًا: »... وهذا الش��يخ كان أفضل أهل عره ي 

الفقه«)2(.
وابنه هو: فخر الدين حّمد بن احس��ن بن يوس��ف بن امطَهر احِيّ امش��هور بفخر 
امحّققن، امولود ي20 مادى اأوى سنة 682ه�، وامتوّى ليلة 25 مادى اآخرة سنة 

771 ه�، وصفه احّر العامّي بأّنه: »كان فاضًا، حّقًقا، فقيًها، ثقًة جليًا«)3(.
أّم��ا أخوه فهو: رّي الدين عّي بن يوس��ف بن امطَهر، ذكره اح��ّر العامي بقوله: 
»عام فاضل، أخو العّامة، يروي عنه ابُن أخيه فخر الدين حّمد بن احس��ن وابن أخته 
 .)4(» الس��ّيد عمي��د الدين عبد امّطلب، وي��روي عن أبيه وعن امحّقق نج��م الدين احّيّ

ووصفه امحِدث البحراي بأّنه: »فاضل جليل«)5(.
وكان للعّام��ة اح��ِيّ اأثر الكبر ي تش��ّيع الس��لطان حّمد خدابن��ده وأكثر قادته 
 ، وأمرائ��ه، وذلك عى أثر حادث��ة أفتى ها علاء من أهل الس��نَة، فباحثهم العَامة احِيّ
وأب��ان خطأهم، وأنقذ الس��لطان من َحَرج كان فيه، واحادث��ة مفَصلة ي كتاب )روضة 

امّتقن()6(، ا نأي ها بغية ااختصار، ولكي ا يطول بنا امقام.

)1( بحار اأنوار: 188/107.
)2( بحار اأنوار: 63/104.

)3( أمل اآمل: 260/2.

)4( أمل اآمل: 211/2.
)5( لؤلؤة البحرين ي اإجازات وتراجم رجال احديث: 266.

)6( روضة امتقن ي رح من احره الفقيه: 30/9.
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شيوخه
إّن ه��ذا اموضوع قد ُبِحَث بش��كل مفّصل من ِقَبل أحد الباحثن)1(، لذا س��أقتر 

عى ذكر أهّم وأبرز شيوخه، وهم:
• ، قرأ عليه العلوم اإهّية والفقه واأصول 	 والده يوسف بن عّي ابن امطَهر احّيّ

واحديث)2(.
• خاله الشيخ نجم الدين جعفر بن احسن بن سعيد، امحّقق احّي )ت 676ه�(، 	

أخذ منه الكام والفقه واأصول وسائر العلوم)3(.
• اخواج��ة نص��ر الدي��ن حّمد بن احس��ن الط��وّي )ت 672 ه���(، أخذ عنه 	

التعليقات والرياضّيات)4(.
• ابن عّم والدته الشيخ نجيب الدين حيى بن سعيد احِيّ )ت 690 ه�( صاحب 	

)اجامع للرائع()5(.
• الش��يخ كال الدين ميثم بن عّي البحراّي )ت 679ه�(، ش��ارح هج الباغة، 	

روى عنه احديث، وقرأ عليه العقلّيات)6(.
• السّيد مال الدين أمد بن موسى بن طاووس احسنّي )ت 673ه�(، صاحب 	

كتاب )البرى(، أخذ عنه الفقه)7(.
)1( ُينظر: العّامة احّل�ّي: 153-127.

)2( أعيان الشيعة: 402/5.
)3( تذكرة امتبّحرين ي العلاء امتأّخرين: 89/2.

)4( هج احّق وكشف الصدق: 12.
)5( شعراء احّلة أو البابلّيات: 89/2.

)6( هج احّق: 12.
)7( بحار اأنوار: 37/104، أعيان الشيعة: 402/5.
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• السّيد رّي الدين عّي بن موسى بن طاووس احسنّي )ت 664ه�(، صاحب 	
كتاب )اإقبال( وغره)1(.

• الس��ّيد غياث الدين عب��د الكريم بن طاووس )ت 693ه���( صاحب )فرحة 	
الغرّي(، أخذ وروى عنه)2(.

• الشيخ هاء الدين عّي بن عيسى اإربّي )ت 693ه�(، صاحب كتاب )كشف 	
الغّمة()3(.

• العّامة أمد الغريفي احسينّي، عام فاضل فقيه، أخذ عنه احديث)4(.	
• الشيخ حسن بن أبان النحوّي، يروي عنه ميع مروّياته ومصنَفاته)5(.	

تلميذه
ق��رأ علي��ه وروى عنه مٌع غفر، حّتى أّن الس��ّيد الصدر قال: »إّن��ه خرج من عاي 

جلس درسه 500 جتهد«)6(. وذهب الطهراي إى ما يقارب ذلك الرأي)7(.
وهذه امواضع قد ُبحثت من ِقَبل أحد الباحثن)8(، لذا سأقتر عى ذكر أهّم وأبرز 

تاميذه، وهم:

)1( بحار اأنوار: 37/104.
)2( تبرة امتعّلمن ي إحكام الدين: 8.

)3( تبرة امتعّلمن: 6، األفن: 6.
)4( شعراء احّلة أو البابلّيات: 89/2.

)5( هج احّق: 11.
)6( تأسيس الشيعة لعلوم اإسام: 270.

)7( طبقات الشيعة احقائق الراهنة ي امائة الثامنة: 52، ذكرهم 400 جتهد.
)8( ُينظر: العّامة احّل�ّي: 153 169.
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• ول��ده فخر الدين حّمد امش��هور ب�: )فخر امحّقق��ن( )ت 771 ه�(، قرأ عى 	
والده ي جّل العلوم، وروى عنه احديث)1(.

• اب��ن أخت��ه الس��ّيد عمي��د الدي��ن عب��د امّطل��ب احس��ينّي اأعرج��ّي اح��ّيّ 	
 

)ت 754ه�()2(.
• 	.)3( ابن أخته السّيد ضياء الدين عبد اه احسينّي اأعرجّي احّيّ
• )ت 776ه�()4(.	 السّيد النّسابة تاج الدين حّمد بن قاسم بن ُمعّية احسينّي احّيّ
• الشيخ زين الدين أبو احسن عّي بن أمد امرقدّي)5(.	
• حّمد بن عّي اجرجاي، صاحب كتاب )غاية البادي ي رح امبادي()6(.	
• الشيخ زين الدين أبو احسن عّي بن أمد بن طراد امطار آبادّي )ت 762ه�()7(.	
• الشيخ راج الدين حسن بن حّمد أي امجد الرابشنوّي)8(.	
• 	.)9( عاء الدين أبو احسن عّي بن زهرة احسنّي احّيّ
• السّيد مهنّا بن سنان احسينّي اأعرجّي، له كتاب )امعجزات(، وهو صاحب 	

كتاب )امسائل امهنائيات()10(.
)1( األفن: 8، شعراء احّلة أو البابلّيات: 89/2.

)2( شعراء احّلة أو البابلّيات: 89/2.
)3( أمل اآمل: 164/2.
)4( أمل اآمل: 294/2.

)5( أعيان الشيعة: 402/5.

)6( أعيان الشيعة: 402/5.
)7( شعراء احّلة أو البابلّيات: 89/2.
)8( شعراء احّلة أو البابلّيات: 89/2.

)9( األفن: 8.
)10( تبرة امتعّلمن: 8، بحار اأنوار: 143/104.
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• الس��ّيد كال الدي��ن عبد ال��رّزاق بن أمد الش��يباّي، ام��ؤِرخ امش��هور ب�)ابن 	
الفوطّي()1(.

مة احّلّ أقوال قسم من العلاء بحّق العلا
أطراه ومدحه وأثنى عليه كّل من أس��اتذته وتامي��ذه، وذكره باإجال والتبجيل 

كّل من تأّخر عنه إى يومنا هذا، وي اآي نذكر قسًا منهم:
• أستاذه نصر الدين الطوّي، قال: »عام، إذا جاهد فاق«)2(.	
• معاره الصفدّي، قال: »اإمام العَامة ذو الفنون... عام الش��يعة وفقيههم، 	

صاحب التصانيف التي اش��تهرت ي حيات��ه... وكان يصنِف وهو راكب... 
وكان ابن امطَهر رّيض اأخاق، مش��تهر الذكر، خَرج به أقوام كثرة...وكان 

إماًما ي الكام وامعقوات«)3(.
• تلميذه حّمد بن عّي اجرجاّي، قال: »ش��يخنا امعّظم، وإمامنا اأعظم، س��ّيد 	

فض��اء العر، ورئيس علاء الدهر، ام��َرز ي فنَي امعقول وامنقول... مال 
امّلة والدين، سديد اإسام وامسلمن«)4(.

• الشهيد اأّول، قال: »الش��يخ اأجّل اأعلم، عّامة العلاء ي العاَمن، أسوة 	
الفقه��اء امحِققن، ق��دوة العلاء امدِققن، حّجة اه ع��ى اخلق أمعن، مال 

امّلة واحّق والدين...«)5(.
)1( تبرة امتعّلمن: 8.

)2( أعيان الشيعة: 396/5. 
)3( الواي بالوفيات: 85/13.

)4( أعيان الشيعة 397/5.
)5( بحار اأنوار: 88/107.
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• اخل��ق، 	 رّي  وكان  بامعق��وات،  عاًم��ا  »كان  ق��ال:  ب��ردي،   التغ��ري 
حليًا«)1(.

• اب��ن حجر العس��قاّي، قال: »عام الش��يعة وإمامهم ومصنّفه��م، وكان آية ي 	
الذكاء«)2(.

• الش��هيد الث��اي، قال: »ش��يخ اإس��ام، ومفت��ي فَِرق اأن��ام، الف��ارق باحّق 	
للحّق، مال اإسام وامسلمن، ولس��ان احكاء والفقهاء وامتكّلمن، مال 

الدين«)3(.
كا ذكره الس��ّيد الصدر)4(، وكحالة)5(، والزركل�ّي)6(، والقّمّي ي كناه)7(، وغرهم 

من أصحاب كتب السر والراجم.

مؤلافاته
للعَامة احِيّ مؤَلفات كثرة ي ش��ّتى صنوف العلم، حّتى إّنا نس��تطيع القول: إّنه 
م َي��َدع عل��ًا إَا أّلف فيه، وا ت��كاد خلو مكتبة من كتبه القّيمة، فق��د كان له ي كّل ِقْدر 
مغرف��ة، وقيل: إّنه ُوِزع تصنُيفه عى أّيام عمره من وادته إى موته فكان ِقس��ط كّل يوم 
كّراًسا، وإّن هذا هو العجب العجاب، الذي ا شّك فيه وا ارتياب، وُنقل أّن للعَامة 

)1( النجوم الزاهرة ي ملوك مر والقاهرة: 267/9.
)2( لسان اميزان: 317/2.

)3( بحار اأنوار: 141/105.
)4( تأسيس الشيعة لعلوم اإسام: 270 و313.

)5( معجم امؤّلفن: 303/3.
)6( اأعام: 227/2.

)7( الكنى واألقاب: 437/2.
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نحًوا من ألف مصنَف)1(، وذكر صاحب كتاب )النقد( أّن له أزيد من س��بعن كتاًبا)2(، 
وق��د َعّد له أحُد الباحثن أكث��ر من مائة مصنَف)3(، وها أنا أكتفي باإش��ارة إى أه�ّمها 

وأبرزها، وهي:
• آداب البحث)4(.	
• اأيان امفيدة ي حصيل العقيدة)5(.	
• أجوبة امسائل امهنائَية)6(.	
• اأدعية الفاخرة امنقولة عن اأئّمة الطاهرة)7(.	
• اأربعون مسألة ي أصول الدين)8(.	
• إرشاد اأذهان إى أحكام اإيان)9(.	
• اأرار اخفّية ي العلوم العقلّية)10(.	
• األفن الفارق بن احّق وامن)11(.	

)1( منتهى امقال: 478-477/2.
)2( التفريّش: 70/2.

)3( ُينظر: العّامة احّل�ّي: 254-212.
)4( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة إى تصانيف الشيعة: 13/1.

)5( خاصة اأقوال: 111، أعيان الشيعة 404/5، الذريعة: 63/1.
)6( أمل اآمل: 85/2، بحار اأنوار: 143/104.

)7( خاصة اأقوال: 111، بحار اأنوار: 53/104، روضات اجنّات: 272/2.
)8( أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 435/1 و436.

)9( أمل اآمل: 84/2، بحار اأنوار: 52/104، تأسيس الشيعة: 399.
)10( روضات اجنان: 272/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 45/2.

)11( خاصة اأقوال: 113، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 298/2.
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• أنوار املكوت ي رح الياقوت)1(.	
• الباب احادي عر)2(.	
• الدّر امكنون ي رح القانون)3(.	
• كشف اليقن ي فضائل أمر امؤمنن)4(.	
• امطالب العلّية ي علم العربّية)5(.	
• منتهى امطلب ي حقيق امذهب)6(.	
• نور امرق ي علم امنطق)7(.	
• هج اإيان ي تفسر القرآن)8(.	
• منهاج الكرامة ي إثبات اإمامة)9(.	
• هج امسرشدين ي ُأصول الدين)10(.	
• النهج الوّضاح ي اأحاديث الصحاح)11(.	

)1( أعيان الشيعة: 405/5، روضات اجنّات: 272/2، الذريعة: 444/2.
)2( أمل اآمل: 85/2، أعيان الشيعة: 405/5، الذريعة: 5/3.

)3( خاصة اأقوال: 111، بحار اأنوار: 57/104، أعيان الشيعة: 405/5.
)4( أمل اآمل: 85/2، روضات اجنّات: 274/2، أعيان الشيعة: 406/5.

)5( خاصة اأقوال: 112، بحار اأنوار: 57/104، 148، الذريعة: 140/21.
)6( الذريعة: 222/6.

)7( الذريعة: 376/24.
)8( خاصة اأقوال: 110، أعيان الشيعة: 407/5، الذريعة: 161/14.

)9( الذريعة: 283/2.
)10( أعيان الشيعة: 404/5، الذريعة: 515/1.

)11( أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 427/24.



132

وفاته
اَتفق قسم من امصادر عى أّن وفاته كانت ي سنة 726ه�)1(، وترّدد الصفدّي وابن 
حجر بوفاته بن س��نتي 725ه� و726ه�)2(، وذكر التس��رّي أّنه ُتوّي س��نة 720ه�)3(، 
وذكر ابن حجر أّن وفاته ي ش��هر حَرم س��نة 726ه� أو ي أواخر س��نة 725ه�)4(. وقد 
أمع امؤِرخون عى أّنه ُتوّي ي ش��هر حَرم)5(، أّما عن يوم وفاته فقد ذهب التفرش���ّي)6( 
إى أّن��ه ي احادي عر من حَرم، وَعَضد رأَيه هذا امامقاّي)7( وامرزا اأس��رآبادّي)8(، 
والس��ّيد الص��در)9(، وهناك من يرى أّن��ه ُتوّي ي 21 من امح��ّرم)10(، أو ي 20 منه)11(، 

وُدفِن ي امشهد الغروّي عى ساكنه الصاة والَسام)12(.

)1( ُينظ��ر: مرآة اجنان: 276، البداية والنهاية: 125/14، الدرر الكامنة: 72/2، مصفى امقال: 
.132 -131

)2( ُينظر: الواي بالوفيات: 85/13، الدرر الكامنة: 72/2.
)3( جالس امؤمنن: 74/1.

)4( الدرر الكامنة ي أعيان امائة الثامنة: 72/2.
)5( ُينظر: مرآة اجنان: 276، البداية والنهاية: 125/14، الدرر الكامنة: 72/2 وغرها.

)6( نقد الرجال: 70/2.
)7( ُينظر: تنقيح امقال: 315/0.

)8( ُينظر: منهج امقال: 109.
)9( ُينظر: تأسيس الشيعة: 399.

)10( روضات اجنّات: 282/2.

)11( البداية والنهاية: 125/14.
)12( نقد الرجال: 70/2، منتهى امقال: 475/2.
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امبحث الثاي

م�ارد )خا�صة الأق�ال ي معرفة الرجال(

من خال ااّطاع الدقيق امس��توعب مضمون الكت��اب رأيُت أّن العَامة كان قد 
اعتمد كثًرا من امصادر ي توثيق معلوماته حول من تناوهم من الرواة مدًحا أو قدًحا، 
وقد أشار راحة إى أغلب هذه امصادر ي متن الكتاب)1(، وبقَيت بعض امصادر غر 

معروفة بسبب عدم ذكرها، كقوله: »ذكَر أصحابنا«)2(.
وبعد مقابلة النصوص الواردة مع ِقسم من امصادر التي اعتمدها وجدنا أّن هناك 
كثًرا من امعلومات كانت موجودة ي هذه امصادر، إَا أّن العَامة م ُيِر إليها راحة 

ي مواضع معَينة، ويِرح ها ي مواضع أخرى، كا ذكرنا أعاه.
كا أّن هناك تفاوًتا من حيث عدد مّرات استعال امصدر من ِقَبل العّامة، فناحظ 
أّن هن��اك مصدًرا قد اعتمده أكثر من مائتي مّرة)3(، وهناك مصدر اعتمده مّرة واحدة)4( 

أو مّرتن)5(.

)1( خاصة اأقوال: 51، 52، 55، 253، 334، 430، 432... إلخ.
)2( خاصة اأقوال: 172، 202، 233، 238، 384، 397، 424.

)3( اعتمد تقريًبا عى رجال الكّش 280 مّرة، ورجال النجاش�ّي 116 مّرة، وابن الغضائرّي 120 
مّرة، وغرهم.

)4( اعتم��د عى اجاحظ مّرة واح��دة. ُينظر: خاصة اأقوال: 132، وع��ى الريف امرتى مّرًة 
واحدة. ُينظر: خاصة اأقوال: 424.

)5( اعتمد عى سعد بن عبد اه مّرتن. ينظر خاصة اأقوال: 113 و423.
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وا بَد لنا من أن نتعّرض هذه اموارد، مراعن التسلس��ل اهجائّي ي َمن ترَجم هم 
ي اخاصة، وي َمن م ُيرِجم هم، نذكرهم حسب سبق ورودهم ي الكتاب.

اب��ن عب��دون)1(: »أمد بن عب��د الواحد بن أم��د البّزاز- بال��زاي قبل األف . 1
وبع��ده- أبو عبد اه. قال النجاي: كان ش��يخنا امع��روف بابن عبدون. قال 

الشيخ الطوّي: أمد بن عبدون، وُيعرف بابن احار«)2(.
واعتمده العَامة احّل�ّي)3(.

النج��اّي)4(: »أم��د ب��ن ع��ّي بن أمد ب��ن العّباس ب��ن حّمد بن عب��د اه بن . 2
 

إبراهي��م بن حّمد بن عبد اه النجاّي، ال��ذي وي اأهواز وكتب إى أي عبد 
اه يس��أله، وكتب إليه رس��الة عبد اه بن النج��اّي امعروفة، وكان أمد 
يكنّ��ى أبا العّباس، ثقة ُمعتمد علي��ه عندي، له )كتاب الرجال(، نقلنا منه 
ي كتابن��ا هذا وغره أش��ياء كثرة، وله كتب ُأخر ذكرناه��ا ي الكتاب الكبر، 
وتوّي أبو العّباس أمد بمطر آباد ي مادى اأوى سنة مسن وأربعائة، 

وكان مولده ي صفر سنة اثنتن وسبعن وثاثائة«)5(.
واستعمل العَامة هذا امصدر بكثرة)6(.

)1( أمد بن عبد الواحد بن أمد البّزاز، أبو عبد اه ش��يخنا امعروف بابن عبدون، له كتب، منها: 
)كتاب التاريخ(، )كتاب التفسر(... كان قوًيا ي اأدب. ُينظر: رجال النجاّي: 87.

)2( خاصة اأقوال: 71-72. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 87، رجال ابن داود: 39.
)3( خاصة اأقوال: 246 و365.

)4( أم��د ب��ن ع��ّي بن أمد ب��ن العّباس بن حّم��د بن عبد اه ب��ن إبراهيم بن حّمد ب��ن عبد اه بن 
النج��اّي... ل��ه كتاب )اجمعة وما ورد في��ه من اأعال(، وكتاب )الكوف��ة وما فيها من اآثار 

والفضائل(... ُينظر: رجال النجاّي: 101.
)5( خاصة اأقوال: 72-73. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 101، رجال ابن داود: 40.

)6( ُينظر: خاصة اأقوال: 50، 51، 54، 60، 70، 71، 72، 83، 89، 94، 101، وغر ذلك= 
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الرق��ّي)1(: »أمد بن حّمد بن خالد بن عب��د الرمن بن حّمد ابن عّي الرقّي، . 3
منسوب إى برقة قّم، أبو جعفر، كوّي، ثقة، غر أّنه كثر الرواية عن الضعفاء، 
واعتمد امراسيل. قال ابن الغضائرّي: طعن عليه القّميون، وليس الطعن فيه، 
وإّن��ا الطعن فيم��ن يروي عنه، فإّنه كان ا ُيباي عّم��ن يأخذ، عى طريقة أهل 
اأخبار، وكان أمد بن حّمد بن عيس��ى أبعده عن قّم، ثّم أعاده إليها واعتذر 

إليه.
وقال: وجدت كتاًبا فيه وساطة بن أمد ابن حّمد بن عيسى وأمد بن حّمد بن 

 

خالد، وّما توّي مش��ى أمد ابن حّمد بن عيسى ي جنازته حافًيا حاًرا ليرئ 
نفسه مّا قذفه به، وعندي أّن روايته مقبولة«)2(.

وقد اعتمده ي خاصته)3(.
اب��ن عق��دة)4(: »أمد بن حّمد بن س��عيد ب��ن عبد الرمن بن زي��اد بن عبد اه . 4

=من اموارد الكثرة.
)1( أم��د ب��ن حّمد بن خالد بن عب��د الرمن بن حّمد بن ع��ّي الرقّي، أبو جعف��ر، أصله كوّي... 
وكان جّده حّمد بن عّي حبس��ه يوس��ف بن عمر بع��د قتل زيد ثّم قتل��ه، وكان خالد صغر 
السّن، فهرب مع أبيه عبد الرمن إى برق روذ، وكان ثقة ي نفسه، يروي عن الضعفاء، واعتمد 
امراس��يل... توّي س��نة أربع وس��بعن ومائتن، وقال... مات س��نة أخرى س��نة ثانن ومائتن. 

رجال النجاّي: 77-76.
)2( خاصة اأقوال: 63. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 76-77، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 62-

64، رجال ابن داود: 43.
)3( خاصة اأقوال: 142، 154، 228، 306، 310، 314، 379، 390، 410.

 )4( »أم��د ب��ن حّمد بن س��عد بن عبد الرم��ن بن زياد بن عب��د اه بن زياد بن عج��ان موى عبد 
الرمن بن س��عيد بن قيس السبيعي اهمداّي... كان كوفًيا زيدًيا جارودًيا عى ذلك حّتى مات.. 
ل��ه كتب، منها: )كتاب التاريخ(... و)كتاب الس��نن(... ومات أبو العّباس بالكوفة س��نة ثاث 

وثاثن وثاثائة«. رجال النجاّي: 94-95. وُينظر: فهرست الشيخ الطوّي: 74-73.
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اب��ن زياد بن عجان موى عبد الرمن بن س��عيد بن قيس الس��بيعّي احمداّي 
الك��وّي، امعروف بابن عقدة، يكنّ��ى أبا العّباس، جليل الق��در عظيم امنزلة، 
وكان زيدًي��ا جارودًيا وعى ذلك مات، وإّنا ذكرن��اه من ملة أصحابنا لكثرة 
رواياته عنهم، وخلطته هم، وتصنيفه هم، روى ميع كتب أصحابنا، وصنّف 
هم، وذكر أصوهم وكان حفظة. وقال الشيخ: سمعت ماعة حكون عنه 
أّنه قال: أحفظ مائة وعرين ألف حديث بأس��انيدها، وُأذاكر ي ثاثائة ألف 
حدي��ث، له كت��ب ذكرناها ي كتابن��ا الكبر، منها كتاب أس��اء الرجال الذين 
رووا ع��ن الص��ادق أربعة آاف رج��ل، وأخرج فيه ل��كّل رجل احديث 

الذي رواه، مات بالكوفة سنة ثاث وثاثن وثاثائة«)1(.
وقد اعتمد العّامُة كتاَبه امذكور)2(.

ابن نوح)3(: »أمد بن حّمد بن نوح، يكنّى أبا العّباس السراي، سكن البرة، . 5
واس��ع الرواية، ثقة ي روايته، غر أّنه ُحكي عنه مذاهب فاس��دة ي اأصول، 

مثل القول بالرؤية وغرها)4(.
ك��ا ذك��ره العَامة ي ترمة أخرى بقول��ه: »أمد بن عّي ب��ن العّباس بن نوح 
)1( خاصة اأقوال: 321. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 94-95، فهرست الشيخ الطوس�ّي: 73-

74، رجال ابن داود: 230.
)2( خاص��ة اأق��وال: 54، 81، 93، 94، 116، 118، 123، 125، 126، 127، 128، وغر 

ذلك.
)3( »أمد بن عّي بن العّباس بن نوح السراي نزيل البرة، كان ثقة ي حديثه، متقنًا مايرويه، فقيًها 
بصًرا باحديث والرواية، وهو أس��تاذنا وشيخنا وَمن اس��تفدنا منه، وله كتب كثرة منها: كتاب 
)الق��اي بن احديثن امختلفن(، كتاب )التعقي��ب والتعفر(...«. رجال النجاّي: 87-86. 

وُينظر فهرست الشيخ الطوّي: 84.
)4( خاصة اأقوال: 68.
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الس��راي، نزيل الب��رة، كان ثق��ة ي حديثه، متقنًا م��ا يرويه، فقيًه��ا، بصًرا 
باحديث والرواية. قال النجاي: هو أستاذنا وشيخنا وَمن استفدنا منه«)1(.

وبعد مراجعة كتب الرجال تبّن أّها واحد، وقد اعتمده ي خاصته)2(.
 ابن فّضال)3(: »احسن بن عّي بن فّضال التيمي بن ربيعة بن بكر، موى بني تيم بن . 6

ثعلب��ة، يكنّى أبا حّم��د، روى عن الرضا وكان خّصيًص��ا به، وكان جليل 
القدر، عظيم امنزلة، زاهًدا ورًعا، ثقة ي رواياته.

روى الك��ّش... ع��ن حّمد بن عبد اه بن زرارة بن أع��ن، قال: كنّا ي جنازة 
احسن بن عّي بن فّضال فالتفت إّي وإى حّمد بن اهيثم التميمي فقال لنا: أا 
أبّركا؟ فقلنا له: وما ذاك؟ قال: حرت احسن بن عّي بن فّضال قبل وفاته 
 وهو ي تلك الغمرات، وعنده حّمد بن احسن بن جهم، فسمعته يقول له: يا أبا 

حّمد تش��ّهد، فتشّهد احس��ن، فعر عبد اه وصار إى أي احسن، فقال له 
حّمد بن احسن: وأين عبد اه؟ فسكت، ثّم عاد الثانية، فقال له: تشّهد، فتشّهد، 
 وصار إى أي احس��ن، فقال ل��ه حّمد: فأين عبد اه؟ فقال له احس��ن بن 
ع��ّي: لق��د نظرنا ي الكتب فلم نجد لعبد اه ش��يًئا، وكان احس��ن بن عّي بن 

فّضال فطحًيا يقول بعبد اه بن جعفر قبل أي احسن َفَرجع.

)1( خاصة اأقوال: 71. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 86-87، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 84، 
رجال ابن داود: 230.

)2( خاصة اأقوال: 128، 143، 149، 152، 158، 159، 257، 346، 375، 431.
)3( »احس��ن ب��ن عّي بن فّضال، كوي، يكنّ��ى أبا حّمد، ابن حّمد بن أيمن، م��وى تيم اه... وكان 
احسن عمره كّله فطحًيا مشهوًرا بذلك حّتى حره اموت فات وقال باحّق... مات احسن 
 س��نة أربع وعري��ن ومائتن«. رج��ال النجاّي: 34-36. وينظر فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 

.98-97
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ق��ال الفض��ل بن ش��اذان: كنت ي قطيع��ة الربيع ي مس��جد الربي��ع أقرأ عى 
مق��رئ... فرأيت قوًم��ا يتناجون، فقال أحدهم: رج��ل ي اجبل يقال له: ابن 
فّض��ال، أعبد من رأينا وس��معنا به، ق��ال: فإّنه ليخرج إى الصحراء فيس��جد 
السجدة، فيجئ الطر فيقع عليه، فا نظّن إَا أّنه ثوب أو خرقة، وإّن الوحش 
لرع��ى حوله فا تنفر منه؛ ما قد آنس��ت به، وإّن عس��كر الصعاليك ليجيؤون 

يريدون الغارة أو قتال قوم، فإذا رأوا شخصه طاروا ي الدنيا.
ق��ال أبو حّم��د: فظننت أّن ه��ذا الرج��ل كان ي الزمان اأّول، فبين��ا أنا بعد 
ذلك بيس��ر قاعد ي قطيعة الربيع مع أي إذ جاء شيخ حلو الوجه، حسن 
الش��ائل، عليه قميص بري ورداء بري ي رجليه نعل حر فسّلم عى أي، 
فق��ام إليه فرّح��ب به وبّجله، فل��ّا أن مى يريد ابن أي عم��ر قلت: من هذا 
الشيخ؟ قال: هذا احس��ن بن عّي بن فّضال، قلت: هذا ذاك العابد الفاضل؟ 
قال:هو ذاك، قلت: أليس هو ذلك باجبل؟ قال: هو ذاك كان يكون ي اجبل، 
ق��ال: ما أقّل عقلك من غام! فأخرته با س��معته من الق��وم، قال: هو ذاك، 
فكان بعد ذلك ختلف إى أي، وكان مصَاه ي الكوفة باجامع عند اإسطوانة 
الس��ابعة، ويقال ها: إس��طوانة إبراهيم اخليل، مات س��نة أربع وعرين 

ومائتن)1(.
وكان العَامة احِيّ قد اعتمده)2(.

)1( خاص��ة اأق��وال: 98- 99. وُينظ��ر: رج��ال النجاش���ّي: 34-36، رجال الك��ّش: 565، 
فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 97-98، رجال ابن داود: 76، التحرير الطاووّي امس��تخرج من 

كتاب حّل اإشكال ي معرفة الرجال: 76-72.
)2( خاصة اأقوال: 141، 148، 217، 238، 362، 279.
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مدويه بن نصر)1(: »مدوية بن نصر بن ش��اهي -بالش��ن امعجمة-، سمع . 7
يعقوب بن يزيد، روى عن العّياي، يكنّى أبا احس��ن، عديم النظر ي زمانه، 

كثر العلم والفقه والرواية، ثقة، حسن امذهب«)2(.
اعتمده العّامة)3(.

سعد بن عبد اه)4(: »سعد بن عبد اه بن أي خلف اأشعري القّمي، يكنّى أبا . 8
القاسم، جليل القدر، واسع اأخبار، كثر التصانيف، ثقة، شيخ هذه الطائفة 

.وفقيهها و وجهها، ولقي موانا أبا حّمد العسكري
 ،ق��ال النج��اي: ورأي��ت بع��ض أصحابن��ا يضّعف��ون لق��اءه أي حّمد

ويقولون: هذه حكاية موضوعة عليه، واه أعلم.
توّي س��عد س��نة إحدى وثاثائة، وقيل: س��نة تس��ع وتس��عن ومائتن، 
وقيل: مات يوم اأربعاء لس��بع وعرين من شّوال سنة ثاثائة ي واية 

رستمدار«)5(.
.)6( اعتمده العَامة احّيّ

)1( »مدوي��ه- بفت��ح احاء والدال امهملت��ن-... بن نصر- بالفتح- بن ش��اهي- بامعجمة- أبو 
احسن )م( )جخ( أوحد زمانه، ا نظر له«. رجال ابن داود: 85.

)2( خاصة اأقوال: 133. ُينظر: رجال ابن داود: 85.
)3( خاصة اأقوال: 406، 422، 423.

)4( »س��عد ب��ن عبد اه بن أي خلف اأش��عري القّمّي، أبو القاس��م، ش��يخ ه��ذه الطائفة وفقيهها 
ووجهه��ا، كان س��مع م��ن حدي��ث العاّم��ة ش��يًئا كثًرا...وصنّف س��عد كتًبا كث��رة... )كتاب 
الوضوء(، )كتاب الصاة(، )كتاب الزكاة(... توّي سعد سنة إحدى وثاثائة، وقيل: سنة تسع 

وتسعن ومائتن«. رجال النجاّي: 178-177.
)5( خاصة اأقوال: 156. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 177-178، رجال ابن داود: 102.

)6( خاصة اأقوال: 313، 433.
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العقيقّي)1(: »ع��ّي بن أمد العلوّي العقيقّي، بالق��اف بعد العن امهملة وبعد . 9
الياء امنقطة حتها نقطتن. 

قال الش��يخ الط��وّي: أخرنا أمد ب��ن عبدون، عن الري��ف أي حّمد 
احس��ن ب��ن حّمد بن حيى، ع��ن عّي بن أم��د العقيقّي، قال اب��ن عبدون: ي 

أحاديث العقيقّي مناكر«)2(.
اعتمده العَامة)3(.

امرتى)4(: »عّي بن احس��ن بن موس��ى بن حّمد بن موس��ى ب��ن إبراهيم بن . 10
موس��ى بن جعفر بن حّمد بن عّي بن احس��ن بن ع��ّي بن أي طالب، أبو 
القاس��م، امرت��ى ذو امجدين علم اهدى، متوِح��د ي علوم كثرة، ُجَمع 
عى فضله، مق��َدم ي العلوم، مثل علم الكام والفق��ه وامنطق وأصول الفقه 
واأدب، م��ن النحو والش��عر واللغة، وغر ذلك، وله ديوان ش��عر يزيد عى 

عرين ألف بيت.
وتوي تعاى ي شهر ربيع اأّول سنة سٍت وثاثن وأربعائة، وكان مولده 

)1( »ع��ّي بن أمد العل��وّي العقيقّي، ل��ه كتب، منها: )كت��اب امدينة(، )كتاب امس��جد(، )كتاب 
الرجال(... وي أحاديث العقيقّي مناكر...« فهرست الشيخ الطوّي: 162.

)2( خاصة اأقوال: 365. وُينظر: فهرست الشيخ الطوّي: 162، رجال ابن داود: 260.
)3( خاصة اأقوال: 103، 135، 139، 149، 162، 164، 165، 197، 204، 206.

)4( »عّي بن احسن بن موسى بن حّمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن حّمد بن عّي 
ابن احسن بن عّي بن أي طالب، أبو القاسم، امرتى، حاز من العلوم ما م يدانه فيه أحد 
ي زمانه... وكان متكّلًا ش��اعًرا أديًبا، عظي��م امنزلة ي العلم... مات ري اه عنه خمس بقن 
من ش��هر ربيع اأّول سنة س��ٍت وثاثن وأربع مائة...«، رجال النجاّي: 270-271. وُينظر 

فهرست الشيخ الطوّي: 165-164.
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ي رجب سنة مس ومسن وثاثائة، ويوم توّي كان عمره ثانن سنة وثانية 
أشهر وأّياًما، نّر اه وجهه، وصّى عليه ابنه ي داره، وُدفن فيها، وتوّى غسله 
أم��د بن العّباس النجاّي ومعه الريف أبو يعى حّمد بن احس��ن اجعفرّي 

وسّار بن عبد العزيز الديلمّي.
ول��ه مصنّفات كث��رة، ذكرناه��ا ي كتابنا الكب��ر، وبكتبه اس��تفادت اإمامَية 
منذ زمنه إى زماننا هذا وهو س��نة ثاثة وتس��عن وس��ُتائة، وهو ركنهم 

ومعِلمهم، قّدس اه روحه، وجزاه عن أجداده خًرا«)1(.
وقد اعتمده العَامة ي خاصته)2(.

اب��ن قتيب��ة)3(: »عّي بن حّم��د بن قتيب��ة، ويعرف بالقتيب��ّي النيس��ابورّي، أبو . 11
احس��ن، تلميذ الفضل بن ش��اذان، فاضل، عليه اعتمد أب��و عمرو الكّش ي 

كتاب الرجال«)4(.
واعتمد عليه العَامة)5(.

الفضل بن ش��اذان)6(: »الفضل بن شاذان -بالش��ن امعجمة والذال امعجمة . 12

)1( خاصة اأقوال: 179. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 270-271، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 
164-165، رجال ابن داود: 137-136.

)2( خاصة اأقوال: 424.
)3( »عّي بن حّمد بن قتيبة النيش��ابورّي، علي��ه اعتمد أبو عمرو الكّش ي كتاب الرجال، صاحُب 
الفضل بن ش��اذان وراوية كتبه، له كتب، منها: كتاب يش��تمل عى ذك��ر جالس الفضل مع أهل 

اخاف ومسائل أهل البلدان«، رجال النجاّي: 259.
)4( خاصة اأقوال: 177. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 259، رجال ابن داود: 141.

)5( خاصة اأقوال: 399.
 )6( »الفضل بن شاذان بن اخليل، أبو حّمد اأزدّي النيشابورّي، وكان ثقة، أحد أصحابنا الفقهاء= 
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والنون- بن اخليل -باخاء امعجمة-، أبو حّمد اأزدّي النيسابورّي، كان أبوه 
 وقيل: عن الرضا ،من أصح��اب يونس، وروى عن أي جعفر الث��اي
أيًض��ا، وكان ثقة جليًا، فقيًها متكّلًا، له عظم ش��أن ي هذه الطائفة. قيل: إّنه 
صنّف مائة وثانن كتاًبا، وترّحم عليه أبو حّمد مّرتن، وُروي: ثاًثا واء، 
ونقل الكّشّ عن اأئّمة مدحه، ثّم ذكر ما ينافيه، وقد أجبنا عنه ي كتابنا 

.)1(»الكبر، وهذا الشيخ أجّل من أن ُيغَمز عليه، فإّنه رئيس طائفتنا
.)2( اعتمده العَامة احّيّ

ابن الوليد)3(: »حّمد بن احس��ن بن أمد بن الوليد، أبو جعفر، ش��يخ القّمّين . 13
وفقيههم ومتقّدمهم ووجهم، ويقال: إّنه نزل قّم وما كان أصله منها، ثقة ثقة، 
عن، مس��كون إليه، جليل القدر، عظيم امنزلة، ع��ارف بالرجال، موثوق به، 
يروي عن الصّفار وسعد، وروى عنه التلعكرّي، وذكر أّنه م يلقه، بل وردت 

عليه إجازته عى يد صاحبه جعفر ابن احسن امؤمن بجميع رواياته«)4(.
=وامتكّلمن... وذكر الكنجّي أّن��ه صنّف مائة وثانن كتاًبا... منها... )كتاب الوعيد(، )كتاب 

الرّد عى أهل التعطيل(، )كتاب ااستطاعة(«، رجال النجاّي: 307-306.
)1( خاصة اأقوال: 229. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 306-307، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 

179-199، رجال ابن داود: 151، التحرير الطاوّي: 218-214.
)2( خاص��ة اأق��وال: 82، 94، 98، 148، 157، 226، 237، 284، 287، 293، 313، 

وغرها.
)3( »حّمد بن احسن بن أمد بن الوليد، أبو جعفر، شيخ القّمّين وفقيههم، ومتقّدمهم ووجههم، 
ويق��ال: إّن��ه نزيل قّم، وما كان أصله منها، ثقٌة ثقة، عن، مس��كون إليه، ل��ه كتب، منها: )كتاب 
تفس��ر الق��رآن(، و)كتاب اجامع(... مات س��نة ث��اث وأربعن وثاثائة«، رج��ال النجاّي: 

383. وُينظر: فهرست الشيخ الطوّي: 237.
)4( خاصة اأقوال: 247-248. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 383، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 

237، 226، رجال ابن داود: 168.
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وأشار العَامة إى اعتاده عليه)1(.
الطوّي)2(: »حّمد بن احسن بن عّي الطوّي، أبو جعفر، شيخ اإمامَية قّدس . 14

اه روحه، رئيس الطائفة، جليل القدر، عظيم امنزلة، ثقة عن، صدوق، عارف 
باأخبار والرجال والفقه واأصول والكام واأدب، وميع الفضائل ُتنسب 
إليه، صنّف ي كّل فنون اإسام، وهو امهِذب للعقائد ي اأصول والفروع، 
 واجامع لكاات النفس ي العلم والعمل، وكان تلميذ الشيخ امفيد حّمد بن 

حّمد بن النعان.
ُولد قّدس اه روحه ي شهر رمضان سنة مس وثانن وثاثائة، وقدم العراق 
ي شهور سنة ثان وأربعائة، وتوي ليلة اإثنن الثاي والعرين من امحّرم 
سنة سّتن وأربعائة بامشهد امقّدس الغروّي، عى ساكنه السام ودفن بداره«)3(.

وتعرف الي��وم بجامع الطوّي، وس��ّميت ب�)الَعَلمن( بعد دف��ن بحر العلوم 
الكبر فيها.

اعتمد العَامة احِيّ عى عّدة كتب للّطوّي، منها: الرجال)4(، الفهرس��ت)5(، 
)1( خاصة اأقوال: 264، 401.

)2( »حّمد بن احسن بن عّي الطوّي، أبو جعفر، جليل ي أصحابنا، ثقة، عن، من تامذة شيخنا 
أي عبد اه، له كتب، منها: كتاب )هذيب اأحكام(، وهو كتاب كبر، وكتاب )ااس��تبصار(، 
وكتاب )النهاية(، وكتاب الرجال من روى عن النبي وعن اأئّمة، وكتاب )فهرس��ت 
كتب الش��يعة وأس��اء امصنِفن(...«، رجال النجاّي: 403. وُينظر: فهرست الشيخ الطوّي: 

.241-240
)3( خاصة اأقوال: 249. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 403، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 240-

242، رجال ابن داود: 169.
)4( خاصة اأقوال: 48، 62، 72، 314.

)5( خاصة اأقوال: 49، 50، 144، 313، 314.
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الغيب��ة)1(، ااس��تبصار والتهذي��ب، إّا أّن الكتاب��ن اأخري��ن م ُي��ر إليها 
راح��ة ي مت��ن الكت��اب، ك��ا أّن العَام��ة م يذكر كت��ب الش��يخ الطوّي: 
)الرجال، الفهرس��ت، الغيبة( كّلا اعتمدها، بل يكتفي باإش��ارة إى شخص 

الشيخ الطوّي)2(.
ابن بابويه)3(: »حّمد بن عّي بن احسن بن موسى بن بابويه القّمّي، أبو جعفر، . 15

نزيل الرّي، ش��يخنا وفقيهنا، ووجه الطائفة بخراس��ان، ورد بغداد سنة مٍس 
ومسن وثاثائة، وسمع منه ش��يوخ الطائفة وهو َحَدث السّن، كان جليًا، 
حافًظ��ا لأحاديث، بصًرا بالرج��ال، ناقًدا لأخبار، م ُي��َر ي القّمّين مثله ي 
حفظ��ه وكثرة علمه، ل��ه نحو ثاثائة مصنَف، ذكرنا أكثره��ا ي كتابنا الكبر، 

مات بالرّي سنة إحدى وثانن وثاثائة«)4(.
وقد أش��ار العَامة راحة إى اعتاده كتاب )من ا حره الفقيه()5( وغرها 

من كتبه)6(، كا أّن العّامة ترجم لوالد ابن بابويه)7(.
)1( خاصة اأقوال: 242، 405، 409.

)2( خاص��ة اأق��وال: 53، 55، 84، 101، 134، 142، 170، 177، 179، 193، وغر ذلك 
من اموارد الكثرة.

)3( »حّمد بن عّي بن احس��ن بن موس��ى بن بابويه القّمّي، أبو جعفر، نزيل الرّي، شيخنا وفقيهنا، 
ووجه الطائفة بخراسان، وكان ورد بغداد سنة مس ومسن وثاثائة، وسمع منه شيوخ الطائفة 
وهو َحَدث الس��ّن، وله كتب كثرة، منها: كتاب )التوحيد(، وكتاب )النبّوة(... مات بالرّي 
سنة إحدى وثانن وثاثائة«. رجال النجاّي: 389-392. وُينظر: الفهرست: 238-237.
)4( خاصة اأقوال: 248. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 389-392، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 

237-238، رجال ابن داود: 179.
)5( خاصة اأقوال: 48.

)6( خاصة اأقوال: 102، 129، 141، 182، 185، 215، 226، 251، وغرها.
)7( خاصة اأقوال: 178.
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، يكنّى أبا . 16 )1(: »حّمد ب��ن عمر- بضّم العن- ب��ن عبد العزيز الك��ّشّ الك��ّشّ
َعم��رو- بفتح العن-، بصر باأخبار وبالرجال، حس��ن ااعتقاد، وكان ثقًة 
عينً��ا، روى عن الضعفاء، وصحب العّياّي وأخذ منه وخّرج عليه، له كتاب 

)الرجال( كثر العلم، إَا أّن فيه أغاًطا كثرة«)2(.
وقد أسهب العَامة ي النقل عنه ي اخاصة)3(.

امفي��د)4(: »حّمد ب��ن حّمد بن النعان، يكنّ��ى أبا عبد اه، يلّق��ب بامفيد، وله . 17
حكاية ي س��بب تس��ميته بامفي��د، ذكرناها ي كتابن��ا الكبر، وُيع��رف ب�)ابن 
امعّلم(، من أجّل مش��ايخ الش��يعة، ورئيسهم وأس��تاذهم، وكّل من تأّخر عنه 
اس��تفاد منه، وفضله أش��هر من أن يوصف ي الفقه وال��كام والرواية، أوثق 
أهل زمانه وأعلمهم، انتهت رئاسة اإمامَية ي وقته إليه، وكان حسن اخاطر، 

)1( »حّم��د بن عمر بن عبد العزيز الكّش���ّي، أبو عمرو، كان ثقة عينً��ا، وروى عن الضعفاءكثي�ًرا، 
وصح��ب العّياّي وأخذ عنه، وخ��ّرج عليه وي داره التي كانت مرتًعا للش��يعة وأهل العلم، له 
كت��اب )الرج��ال( كثر العلم، وفي��ه أغاط كثرة«. رج��ال النجاّي: 372. وُينظر: فهرس��ت 

الشيخ الطوّي: 217.
)2( خاصة اأقوال: 247. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 372، فهرس��ت الش��يخ الطوّي: 217، 

رجال ابن داود: 180.
)3( خاصة اأقوال: 51، 52، 55، 57، 62، 68، 69، 74، 76، 79، 81، 82، 83، 86، 87، 

89، 90، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 102، 103، وغر ذلك من اموارد الكثرة امتعُددة.
)4( »حّم��د ب��ن حّمد بن النعان بن عبد الس��ام بن جابر بن النعان بن س��عيد بن جبر بن وهيب 
ابن هال... ش��يخنا وأستاذنا، فضله أشهر من أن يوصف ي الفقه والكام والرواية والثقة 
والعلم، له كتب: )الرسالة امقنعة(، )اأركان ي دعائم اإيان(... مات ليلة اجمعة لثاث 
لياٍل خلون من ش��هر رمضان س��نة ثاث عرة وأربع مائة، وكان مول��ده يوم احادي عر من 
ذي القعدة س��نة س��ٍت وثاثن وثاثائة... وقيل: مولده س��نة ثان وثاث��ن وثاثائة«. رجال 

النجاّي: 399-403. وُينظر: فهرست الشيخ الطوّي: 239-238.
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دقيق الفطنة، حار اجواب، له قريب من مائتي مصنَف كبار وصغار.
ومات قّدس اه روحه ليلة اجمعة لثاث خَلون من شهر رمضان سنه ثاث 
ع��رة وأربعائ��ة، وكان مول��ده يوم احادي عر من ذي القعدة س��نة س��ٍت 
وثاث��ن وثاثائة، وقيل: س��نة ثان وثاثن وثاثائ��ة، وصّى عليه الريف 
امرتى أبو القاس��م عّي بن احس��ن بميدان اأش��نان، وضاق عى الناس مع 
كره، ودفن ي داره س��نتن، ثّم ُنقل إى مقابر قريش بالقرب من السّيد اإمام 
أي جعفر اجواد عند الِرْجَلن، إى جانب قر ش��يخه الصدوق أي القاسم 

جعفر بن حّمد بن قولويه«)1(.
واعتمده العَامة ي خاصته)2(.

اب��ن عّي��اش)3(: »حّم��د بن مس��عود بن حّمد ب��ن عّياش- بالش��ن امعجمة- . 18
الس��لمّي الس��مرقندّي، أبو النر -بالض��اد امعجمة-، امع��روف بالعّياّي، 
ثق��ة، صدوق، عن من عي��ون هذه الطائفة وكبرها، وقي��ل: إّنه من بني ميم، 
جليل القدر، واسع اأخبار، بصر بالروايات مضطلع ها، له كتب كثرة تزيد 
ع��ى مائتي مصنَف، وكان يروي عن الضعفاء كثًرا، وكان ي أّول أمره عاّمّي 
امذهب، وسمع حديث العاّمة وأكثر منه، ثّم تبَر وعاد إلينا، أنفق عى العلم 
)1( خاص��ة اأق��وال: 248-249. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 399-403، فهرس��ت الش��يخ 

الطوّي: 238-239، رجال ابن داود: 183.
)2( خاصة اأقوال: 131، 394.

)3( »حّمد بن مس��عود بن حّمد بن عّياش الس��لمّي الس��مرقندّي، أبو النر، امعروف بالعّياش�ّي، 
ثق��ة، ص��دوق، عن من عي��ون الطائفة، وكان ي��روي عن الضعف��اء، وكان ي أّول أم��ره عاّمّي 
امذهب، وسمع حديث العاّمة... أنفق أبو النر عى العلم واحديث تركة أبيه سائرها، وكانت 
ثاثائ��ة أل��ف دينار، وكانت داره كامس��جد بن ناس��خ أو مقاب��ل أو قارى أو معِل��ق ملوءة من 
الناس، وصنَف أبو النر كتًبا، منها: )التفسر(، )كتاب الصاة(، )كتاب الصوم(،...«. رجال 

النجاّي: 350-354. وُينظر: فهرست الشيخ الطوّي: 215-212.
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واحديث تركة أبيه، وكانت ثاثائة ألف دينار«)1(.
اعتمده العّامة)2(.

الكلين��ي)3(: »حّمد بن يعقوب بن إس��حاق، أبو جعف��ر الكلينّي- بالنون بعد . 19
الي��اء، وكان خال��ه ع��ّان الكلينّي ال��رازّي-، وحّمٌد ش��يُخ أصحابنا ي وقته 
بال��ري ووجهه��م، وكان أوث��ق الن��اس ي احدي��ث وأثبتهم، صنَ��ف كتاب 
)الكاي( ي عرين س��نة، ومات ببغداد ي س��نة ثان وعرين وثاثائة، قاله 
الش��يخ الطوّي، وقال النجاّي: ي سنة تس��ع وعرين وثاثائة، سنة تناثر 
النجوم... وُدفن بباب الكوفة ي مقرها. قال ابن عبدون: رأيُت قره ي راة 

الطائّي، وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه«)4(.
وأشار العَامة إى اعتاده عليه)5(.

نر)6(: » نر- بالصاد امهملة- بن الصباح، يكنى أبا القاسم البلخّي، غاي . 20

الش��يخ  فهرس��ت   ،354-350 النج��اي:  رج��ال  وُينظ��ر:   .246 اأق��وال:  خاص��ة   )1(
الطوّي:212-215، رجال ابن داود: 84.

)2( خاصة اأقوال: 285، 366، 368، 412، 416.
)3( »حّمد بن يعقوب بن إس��حاق، أبو جعفر الكليني -وكان خاله عّان الكليني الرازي-، شيُخ 
أصحابنا ي وقته بالري ووجههم... صنّف الكتاب الكبر... يسّمى )الكاي( ي عرين سنة... 
وم��ات أب��و جعفر الكليني رمه اه ببغداد س��نة تس��ع وعرين وثاثائة، س��نة تناثرالنجوم... 

ودفن بباب الكوفة...«. رجال النجاي: 378-377.
)4( خاص��ة اأق��وال: 245-246. وُينظ��ر: رج��ال النجاي: 377-378، فهرس��ت الش��يخ 

الطوّي: 210-211، رجال ابن داود: 187.
)5( خاصة اأقوال: 430.

)6( »نر بن َصّباح، أبو القاس��م البلخّي، غاي امذهب، روى عنه الكّش���ّي، له كتب، منها: كتاب 
)معرفة الناقلن(، كتاب )فَِرق الشيعة(...«. رجال النجاّي: 428.
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امذهب، وكان كثر الرواية«)1(.
اعتمده العَامة ي خاصته)2(.

ك��ا أّن هناك إش��ارات متناث��رة ي متن اخاص��ة لعدد من امص��ادر التي اعتمدها 
العَامة وم يرِجم ها، س��وف نسوقها تباًعا حسب أسبقّية ورودها ي خاصة اأقوال. 
وكان م��ن هذه اموارد: ابن الغضائرّي)3(، ال��ذي اعتمده بدرجة كبرة وواضحة موازنًة 
ببعض امصادر امرَجم أصحاها أو غر امرَجم ها، وعى ما يبدو فإّن ابن الغضائرّي 

أكثر من كتاب استخدمه العَامة ي خاصته)4(.
وق��د اعتمده العَامة احِيّ ي ِقْس��َمي اخاصة، وإن كان ي القس��م الثاي بصورة 

أكثر)5(. كا أّن العّامة ترَجم أبيه الشيخ حسن الغضائرّي)6(.
وم��ن امص��ادر اأخ��رى امعتم��دة ي اخاصة كت��اب )احي��وان( للجاح��ظ)7(، 
 إذ ورد فيه��ا: »ق��ال- أي اجاح��ظ-: وحّدثن��ي أب��و مّ��ام الطائ��ّي، وكان من رؤس��اء 
)1( خاص��ة اأق��وال: 413. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 428، اختيار الك��ّش: 854، رجال ابن 

داود: 282، التحرير الطاووّي: 290.
)2( خاصة اأقوال: 406، 422، 423.

)3( ه��و أمد بن احس��ن بن عبيد اه ب��ن إبراهيم الغضائرّي، من رجال الق��رن اخامس اهجرّي. 
ُينظر: مصفى امقال: 46.
)4( خاصة اأقوال: 351.

)5( خاص��ة اأق��وال: 50، 51، 55، 60، 63، 67، 88، 94، 95، 89، 126، 131، 139، 
وغرها من اموارد الكثرة.

)6( ُينظ��ر: خاصة اأقوال: 116، ذك��ر فيها أّنه عارف بالرجال، وأجاز الش��يخ الطوّي، وُتوّي 
سنة 411ه�.

)7( هو أبو عثان عمرو بن بحر بن حجوب، موى أي القلمس عمرو بن قطع الكناّي ثّم الفقيمّي، 
وكان من أحرص الناس عى العلم، ُتوّي سنة مس ومسن ومائتن. ُينظر: فهرست ابن النديم: 

291، معجم اأدباء: 498-472/4.
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الرافضة«)1(، »وي كتاب س��عد)2( أّنه خرج مع زيد فأفلت، فَمَن اه عليه وتاب ورجع 
بعد ذلك«)3(، »وقال سعد:... تزّوج أبو عبد اه بأّمه«)4(، »وقال ابن عبده الناسب: 
موى يش��كر...«)5(، »قال احس��ن ابن مه��دي الس��ليقّي: توّليت أنا والش��يخ أبو حّمد 

احسن... غسله ي تلك الليلة...«)6( والكام عى وفاة الشيخ الطوس�ّي.
وكذلك من مصادره: »قال أبو عّي بن مام: ُولد أمد بن هال س��نة ثانن ومائة، 
ومات سنة تسع وسّتن ومائتن«)7(، »قال شيخنا حّمد بن عّي بن شهرآشوب«)8(، »قال 

حّمد بن شهرآشوب: إّنه عاّمّي«)9(.
ك��ا أّن العَام��ة احِيّ كثًرا ما يش��ر ي ترمة الرجال إى كتاب��ه الكبر ي الرجال، 
اموسوم ب�: )كشف امقال ي معرفة الرجال(، وهو كتاب مفقود كا نّبهنا سلًفا، ويمكن 

ماحظة ذلك من خال اإشارات ي متن اخاصة)10(.
)1( خاصة اأقوال: 132.

)2( م أعث��ر ع��ى اس��مه الكامل، وهناك كث��ٌر من العلاء م�َمن ملوا هذا ااس��م، كا أش��ر أحد 
امرَجم هم بعبارة: )... ِمن خيار أصحاب سعد( ي صفحة 271 من اخاصة، وهذا يدّل عى 
عظم ش��أنه- أي سعد-، لكن يرّجح ي أّنه س��عد بن عبد اه اأشعرّي )ت 301ه�( الذي هو 

من مصادر العَامة ي اخاصة، وامرَجم له ي صفحة 156.
)3( خاصة اأقوال: 154.

)4( خاصة اأقوال: 414، وتنظر: 423.
)5( خاصة اأقوال: 217.
)6( خاصة اأقوال: 249.
)7( خاصة اأقوال: 320.

)8( خاصة اأقوال: 324. وم يرِجم له العّامة رغم أّنه عّب�ر عنه ب�)ش��يخنا(. وابن شهرآش��وب 
ه��و حّمد بن ع��ّي امازندراي )ت 558ه�(، صاحب التصنيفات الكث��رة، منها كتابه ي الرجال 

اموسوم ب�)معام العلاء(. ُينظر: مصفى امقال: 435-411.
)9( خاصة اأقوال: 234.

)10( خاصة اأقوال: 50، 54، 62، 76، 90، 100، 108، 115، 152، 160، 169، 174،= 
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وأحياًن��ا أخرى نرى العَامة اح��ِيّ ا يذكر أّي مصدر عند عرضه امعلومة، بل إّنه 
يس��بقها بعبارة: ذكَر أصحاُبنا)1(. ومن خال مقابلة قس��م من امعلومات امسبوقة هذه 
العب��ارة وجدناه��ا ي أغلب امصادر التي أفصح عنها، واس��ّيا كت��ب الرجال اأوى، 
(، )رجال النجاّي(، )فهرس��ت الط��وّي(، )رجال ابن  مث��ل: )اختيار رجال الك��ّشّ

الغضائرّي(...، وغرهم.

.409 ،407 ،395 ،317 ،289 ،252 ،241 ،229 ،196 ،191 ،181=

)1( خاصة اأقوال: 167، 172، 203، 233، 238، 384، 397، 424.
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امبحث الثالث

منهج ابن امطَهر احِلّي ي )خا�صة الأق�ال(

امطلب الأّول

و�صف منهجَية التاأليف

بَن العَامة احِيّ ي مقّدمة كتابه )خاصة اأقوال ي معرفة الرجال( سبب تأليفه 
هذا الكتاب، وأّنه جاء ختًرا؛ لنقده من س��بقه ي التصنيف ي هذا امجال ِمن أّهم إّما 

أطنبوا كثًرا أو اختروا غاية ااختصار.
وأش��ار أّنه سلك مسلًكا م يس��لكه سالك قبله، إذ قسم الكتاب عى قسمن، فكان 

القسم اأّول فيمن اعتمد عى رواياهم، وضّم الثاي من يتوّقف عن العمل بروايتهم.
كا أشار إى عدم ذكر مصنَفات الرواة، وم يطنب ي نقل سرهم، وأوكل ذلك إى 
كتابه الكبر امس��ّمى )كش��ف امقال ي معرفة الرجال(، والذي أشار إليه مّرات عّدة ي 
متن اخاصة كا أس��لفنا، إَا أّن هذا الكتاب مفقود وم يصل إلينا، وقد أش��ار اأفندي 
إى ذلك بقوله: »ولكن إى اآن م يوجد لكتابه الكبر عن وا أثر«)1(، ورّتب كّل قسم 

)1( رياض العلاء وحياض الفضاء: 362/1.
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من الكتاب عى حروف امعجم)1(.
حوى القسم اأّول سبعًة وعرين فصًا، وفصًا آخر للكنى وهو الفصل الثامن 

والعرون.
وي كّل فص��ل م��ن ه��ذه الفص��ول أب��واب، ففي فص��ل اهم��زة ثاثة ع��ر باًبا، 
الب��اب اأّول ي إبراهيم وفي��ه ثانية وعرون رجًا. الفصل الثاي ي الباء وفيه س��بعة 
 أبواب، وبابه الرابع )بكر( وفيه مس��ة رجال وهك��ذا، وا يوجد باب حرف الغن ي 

القسمن.
ح��وى القس��م اأّول بجميع فصوله وأبوابه ترمة ألف ومائتن وس��بعة وعرين 

رجًا.
أّما القسم الثاي فقد حوى ترمة مسائة وعرة رجال)2(، ورّتب هذا القسم الثاي 
حسب ترتيب القسم اأّول ي سبعة وعرين فصًا، كان الفصل اأّول ي اهمزة وفيه 

سّتة أبواب)3(. وكان الباب اخامس )أمية( وفيه رجان.
أّما اخامة فقد اش��تملت عى عر فوائد، جاءت الفائدة اأوى بذكر ستة وثاثن 
رجًا مّن ُعرفوا بكناهم دون أس��ائهم، وبذلك حوى كتاب )خاصة اأقوال( إماًا 

ألًفا وسبعائة وسبًعا وثاثن ترمة.
أّما الفائدة الثانية فقد كانت ي التعريف بأي جعفر، وهو أمد بن حّمد بن عيسى.
والفائدة الثالثة ي تفسر قول الشيخ الكليني ي مواطن كثرة: »عّدة من أصحابنا«.

)1( إّا أّنه اعتمد عى احرف اأّول من اأساء دون احرف الثاي والثالث.
)2( خاصة اأقوال: 313، 424.
)3( خاصة اأقوال: 325-313.
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وتضّمنت الفائدة الرابعة اإش��ارة إى استثناء الش��يخ الطوّي أحد الرواة، وهو 
حّمد بن احسن بن الوليد.

كا أش��ارت الفائدة اخامس��ة إى ذك��ر تاريخ وادة اإمام الثاي ع��ر امهدّي ابن 
.وبيان ذكر وكائه اأبرار ،احسن

وكانت الفائدة السادسة ي ذكر الشيخ الطوّي عدًدا من امذمومن.
والفائدة الس��ابعة ي ذكر الش��يخ الطوّي لعدد من الثقات، مّن عملوا مع س��فراء 

.وكاء( اإمام امهدّي(
والفائدة الثامنة ي ُطُرق الش��يخ الطوّي ي كتابيه )التهذيب(، و)ااستبصار( عن 

الرجال الذين م يلقهم.
واش��تملت الفائدة التاس��عة عى اإش��ارة إى غل��ط ماعة ي اإس��ناد إى ّماد بن 

عيسى فيتوّمونه ّماد بن عثان، وهو غلط.
والفائدة العارة ي ذكر طرق العَامة احِيّ إى الشيخ الطوّي، والشيخ الصدوق، 

، وأمد بن العّباس النجاّي. وإى الشيخين: أي عمرو الكّشّ
أّما عن تاريخ تأليف )خاصة اأقوال( فُيش��ر العَامة إى ذلك ضمنًا ي معرض 

الرمة لنفسه)1(، وكذلك عندما ترجم للسّيد امرتى)2(.
وس��نتعّرض منهجّيت��ه مع عن��ار الرمة واس��تخدامه ألفاظ اج��رح والتعديل، 
 فض��ًا عن األفاظ ااجتهادي��ة اخاّصة بالعّامة، وكذلك مذاه��ب الرواة امرَجم هم 

وفَِرقهم.
)1( خاصة اأقوال: 110.
)2( خاصة اأقوال: 179.
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امطلب الثاي

التعامل مع عنا�صر الرجمة

تعام��ل العَام��ة مع عن��ار الرمة م��ن خال حرص��ه عى ضبط اس��م امرَجم 
 ل��ه؛ خش��ية التصحي��ف والتحري��ف، اس��ّيا ي اأح��رف الت��ي يمك��ن أن حصل ها 
ذلك، وينس��حب ذلك عى كنيته ونس��به ولقبه ومدينته وقبيلت��ه التي ينتمي ها أصًا أو 

امواي ها.
ومثال عى ذلك قوله: »إس��اعيل بن ِمْهران- بكر اميم وس��كون اهاء بعدها راء 
ثّم ألف ثّم نون- بن حّمد بن أي نر السكوّي، واسم أي نر زيد، موى، كوّي، يكنّى 

أبا يعقوب...«)1(.
وقول��ه: »عبد الكريم بن هال اجعفّي اخّزاز -باخاء امعجمة والزاي قبل األف 
وبعده��ا-، م��وى، كوّي، ثقة، ع��ن، يقال له: اخلق��اّي- بالق��اف-، روى عن أي عبد 

.)2(»اه
ك��ا حرص العَامة عى إيراد كنى امرَجم هم وضبطها، كقوله: »إبراهيم بن ُنَعيم 
- بض��ّم الن��ون وفتح العن غر امعجمة وإس��كان الياء امنّقطة حته��ا نقطتن- العبدّي 
الكن��اّي، ثقة... يكنّى أبا الَصّباح- بفتح الصاد غر امعجمة وتش��ديدها وتش��ديد الباء 

)1( خاصة اأقوال: 54.
)2( خاصة اأقوال: 222.
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امنّقط��ة حته��ا نقط��ة-، كان كوفًي��ا، ومنزل��ه ي كنانة فُعرف ب��ه، وكان عبدًي��ا، رأى أبا 
.)1(»وروى عن أي إبراهيم موسى ،جعفر

 وأش��ار العَامة إى َمن روى عن اأئّمة ومن م يرِو، مثل قوله: »إساعيل بن 
عبد اخالق... عمومته: ش��هاب وعبد الرحيم ووهب، وأبوه عبد اخالق،... رووا عن 
أي جعفر الباقر وأي عبد اه«)2(، وقوله: »إبراهيم بن نصر... ثقة، مأمون، كثر 

.)3(»الرواية، م يرِو عن اأئّمة
كا تابع العَامة بحرص شديد سنة وادة امرَجم له، ووفاته، وكم ُعُمره، وي أّي 
مكان مات، وأين ُدفن، كقوله ي ذكر سنة الوفاة: »أمد بن إدريس... مات بالقرعاء... 

.)4(»...عى طريق الكوفة سنة سٍت وثاثائة
وي ضبط س��نة الوادة قال: »حّمد بن احس��ن الرضوّي اموسوّي... كان مياده 

سنة تسع ومسن وثاثائة...«)5(.
 إَا أّن ضبطه للوادة كان أقّل بقليل من ضبطه لوفاة الرواة امرَجم هم، بل ا توجد 
نس��بة بن اإش��ارتن، ولعّل هذا يعود إى عدم ش��هرة العلاء منذ وادهم، بل بعد أن 

يتلّقو العلم ويصنِفوا امصنَفات.
أّم��ا ي ضب��ط ُعُم��ر الراوي ح��ال الوفاة فيق��ول: »جعف��ر بن حّمد ب��ن جعفر بن 

)1( خاصة اأقوال: 47. وُتنظر الصفحات: 51، 57، 64، 67....
)2( خاص��ة اأق��وال: 56. وُتنظ��ر الصفح��ات: 47، 48، 49، 50، 54، 59، 73، 81، 86، 
 ،175 ،172 ،155 ،147 ،141 ،139 ،137 ،134 ،133 ،128 ،114 ،106 ،100 ،89

.416 ،387 ،350 ،239 ،216 ،207 ،198 ،194
)3( خاصة اأقوال: 53.

)4( خاصة اأقوال: 65. وُتنظر الصفحات: 67، 73، 240.
)5( خاصة اأقوال: 270.
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احسن...مات ي ذي القعدة سنة ثانن وثاثائة، وله نيف وتسعون سنة«)1(.
وأش��ار إى م��كان م��وت الرواة عن��د الرمة بقول��ه: »احارث بن هش��ام... مات 

بالشام«)2(.
ك��ا ذكر موضع الدفن لرواته، كقوله: »حّمد بن النعان... يلّقب بامفيد، ...ودفن 
  ي داره س��نتن، ثّم ُنقل إى مقابر قريش بالقرب من الس��ّيد اإمام أي جعفر اجواد
عند الِرْجَلن، إى جانب قر شيخه الصدوق أي القاسم جعفر بن حّمد بن قولويه«)3(.
 وأحياًن��ا ي��ؤّرخ العَامة لوفاة أحد روات��ه بازمة معّينة، مثل قوله: »إس��اعيل بن 

عبد الرمن اجعفّي الكوّي... مات ي حياة أي عبد اه «)4(. وقوله أيًضا ي اإشارة 
نفسها: »احارث بن قيس... ومات ي خافة عمر«)5(. أو قوله: »... ُتوّي باخزيمّية«)6(. 

أو قوله: »... مات ي سنة تناثر النجوم...«)7(.

)1( خاصة اأقوال: 91. ُتنظر الصفحات: 97، 99، 236.
)2( خاصة اأقوال: 122. وُتنظر الصفحات: 65، 89، 120، 125، 45، 320، 416.

)3( خاصة اأقوال: 248-249. وُتنظر الصفحات: 720، 411.
)4( خاصة اأقوال: 54. وُتنظر الصفحات: 126، 193.

)5( خاصة اأقوال: 122.
 )6( خاصة اأقوال: 184. واخزيمّية: بضّم أّوله وفتح ثانيه، تصغر خزيمة، منسوبة إى خزيمة بن 
خازم فيا أحسب، وهو منزل من منازل احاج بعد الثعلبّية من الكوفة، وقيل اأجفر، وقال قوم: 
بين��ه وبن الثعلبّية اثنان وثاثون ميًا، وقيل: إّن��ه احزيمّية باحاء امهملة. ُينظر: معجم البلدان: 

.370/2
)7( خاصة اأقوال: 178 و245. وينقل ي هذه الس��نة تساقطت شهب كثرة من الساء، وُفّس�ر 
ذل��ك بموت العلاء، إذ مات ي تلك الس��نة ملة من العلاء. للتفصي��ل ُينظر: اإمامة والتبرة 
م��ن احرة: 172، بحار اأن��وار: 233/58، لؤلؤة البحري��ن: 384، طرائف امقال ي أحوال 

الرجال: 384.
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كا أخذ العَامة باإش��ارة إى عدد ما رواه الرواة ع��ن اأئّمة، كقوله ي َمن 
 ،روى حديًث��ا واح��ًدا: »إدريس بن عيس��ى... دخ��ل إى موانا أي احس��ن الرضا

وروى عنه حديًثا واحًدا«)1(.
 ،وي إش��ارته إى َمن روى أكثر من حديث قوله: »أديم...صاحب أي عبد اه

.)2(»يروي نيًفا وأربعن حديًثا عنه
كا حّقق العَامة ي نس��بة الرواة إى مدهم، كقوله: »إبراهيم بن حّمد بن سعيد بن 

هال... أصله كوّي وانتقل إى أصفهان...«)3(.
كا كان العَامة حذًرا من خال إش��ارته لتش��ابه اأساء وخش��ية اخلط، كقوله: 
»أمد بن احسن بن احسن اللؤلؤّي، ثقة، وليس هو بابن امعروف باحسن بن احسن 
اللؤل��ؤّي، ك��وٌي«)4(. إاَ أّن ح��ذره م ي��ر معه عى ط��ول خّط التصني��ف، بل وقع ي 

امحذور من متشابه اأساء، كا سنوّضحه احًقا.
وأش��ار العَام��ة إى الكت��ب الت��ي صنّفه��ا ال��رواة، وإن كان قد ألزم نفس��ه بذكر 
بعضه��ا وَت��ْرك إحصائه��ا كّلًي��ا إى كتاب��ه الكبر )كش��ف امق��ال ي علم الرج��ال()5(، 
وبذل��ك فإّن��ه م خال��ف امنهج ال��ذي اختّطه لنفس��ه ي هذه النقط��ة، إَا أّن��ه م ير ي 
منهجي��ة واح��دة ي ذكر الكت��ب، فأحياًنا يذكر اس��م الكتاب ب��دون مضمونه، كقوله: 
 »ثبي��ت بن حّمد... له كتاب توليدات بني أمّي��ة ي احديث«)6(، وأحياًنا أخرى ا يذكر 

)1( خاصة اأقوال: 60-59.
)2( خاصة اأقوال: 77.

)3( خاصة اأقوال: 49. وُتنظر الصفحات: 48، 63، 67، 354.
)4( خاصة اأقوال: 63. وُينظر: 181.

)5( خاصة اأقوال: 44 امقّدمة.
)6( خاص��ة اأق��وال: 87. وُينظ��ر: 89، 101، 105، 120، 186، 245، 247، 68، 138،= 
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اس��م الكتاب وا مضمونه، كقول��ه: »عبيد اه بن عّي بن أي ش��عبة احلبّي...وصنّف 
الكتاب امنس��وب إليه...«)1(، أو قوله: »له كتاب..«)2(، ويش��ر أحياًنا إى اسم الكتاب 
ومضمون��ه كقوله: »أمد بن إس��اعيل ب��ن... فمن كتبه كتاب )العّب��اّي(، وهو كتاب 
عظي��م نحو عرة آاف ورقة ي أخب��ار اخلفاء والدولة العّباس��ّية م يصنّف مثله، هذا 
خاصة ما وصل إلينا ي معناه«)3(. كا حرص العّامة عى بيان اموطن اأّول للراوي، 
أو إى أي بلد انتقل، كقوله: »بس��طام بن عّي... من أهل مدان«)4(، وقوله: »احسن بن 

أمد... وهم من أهل الرّي«)5(، وقوله: »... من آذربيجان انتقل إى أرمينية«)6(.
ال��رواة، وواض��ح  أّمّي��ة كب��رة ي ترم��ة  ل��ه  بالنس��بة للنس��ب فق��د كان  أّم��ا 

 

ذل��ك م��ن ح��رص العَامة ع��ى عرض نس��ب ال��رواة، ف��إذا كان��وا عرًبا يب��ّن ذلك، 
وإذا كان��وا م��واي يب��ّن م��ن كانوا يوال��ون، ومثال ذل��ك قول��ه: »بريد...أبو القاس��م، 
ع��رّي«)7(، وقول��ه: »... عربًي��ا أزدًيا«)8(، وقول��ه: »...عرب���ّي صلي��ب..«)9(، وقوله: 
وقول��ه:  م��وى...«)11(،  اج��زري...  »بي��ان  وقول��ه:  العج��م«)10(،  م��ن  وكان   ...« 

.380 ،330 ،366 ،252 ،340 ،338 ،211 ،200 ،292 ،167=

)1( خاصة اأقوال: 203. وُتنظر الصفحات: 305، 322، 395، 415.
)2( خاصة اأقوال: 252.

)3( خاصة اأقوال: 66. وُينظر: 91.
)4( خاصة اأقوال: 81.

)5( خاصة اأقوال: 108.

)6( خاصة اأقوال: 386.
)7( خاصة اأقوال: 81. وُتنظر الصفحات: 75، 81، 160، 227، 307.

)8( خاصة اأقوال: 86.
)9( خاصة اأقوال: 216. وُتنظر الصفحات: 81، 86، 217.

)10( خاصة اأقوال: 64.
)11( خاصة اأقوال: 83. وُتنظر الصفحات: 123، 216، 366، 385، 239.
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»...موى بني ضبيعة بن عجل...«)1(.
ودأب العَام��ة اح��ِيّ عى ذك��ر الرواي��ات التارخي��ة امتعّلقة بال��رواة، مثل قوله: 
»إبراهيم أبو رافع... ش��هد مع رس��ول اه مش��اهده«)2(، وقول��ه: »ُأَي بن كعب... 
 ش��هد ب��دًرا والعقبة الثانية وباي��ع لرس��ول اه«)3(، وقوله: »أي بن قي��س، قتل يوم 

حنن«)4(.
كا أش��ار العَامة احِيّ إى من م يلَق اأئّمة)5(، وأش��ار إى من له مكاتبة مع 

أحد اأئّمة، كقوله: »أمد بن عبد اه بن جعفر اِحْمَرّي، له مكاتبة«)6(.
أّما مهن الرواة التي اشتهروا ها فقد ذكرها أيًضا، كقوله: »... وجّده عمر بن يزيد 

بّياع السابرّي«)7(، وقوله: »...أديًبا...«)8(، وقوله: »... كان صّحاًفا...«)9(.
أّما امناصب السياس��ية واإداري��ة التي تقّلدها الرواة فقد تتّبعه��ا العَامة، كقوله: 
)1( خاص��ة اأقوال: 83. وُتنظ��ر الصفح��ات: 61، 62، 73، 98، 100، 114، 135، 176، 

.408 ،288
)2( خاصة اأقوال: 47.
)3( خاصة اأقوال: 74.

)4( خاص��ة اأق��وال: 74. وُتنظ��ر الصفح��ات: 48، 49، 50، 54، 56، 59، 73، 80، 86، 
 ،175 ،172 ،155 ،147 ،141 ،139 ،135 ،134 ،133 ،128 ،114 ،106 ،100 ،89

.416 ،387 ،350 ،239 ،216 ،207 ،198 ،194
)5( خاصة اأقوال: 388.

)6( خاص��ة اأقوال: 70. وُتنظ��ر الصفح��ات: 120، 184، 217، 246، 261، 353، 373، 
.411 ،391

)7( خاصة اأقوال: 70.
)8( خاصة اأقوال: 101.

)9( خاص��ة اأق��وال: 118. وُتنظ��ر الصفح��ات: 57، 70، 118، 119، 134، 165، 170، 
.391 ،385 ،217 ،187 ،184
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»أم��د بن عّي... الذي وي اأه��واز«)1( وقوله: »كان عامل أمر امؤمنن عى مدينة 
.)2(»...رسول اه

كا أشار العَامة إى معايش��ة أو مصاحبة بعض الرواة لأئّمة، فحرص عى 
ذك��ر اأئّمة الذين عاروا رواته امرَجم هم عندما يرجم أحد هؤاء الرواة، كقوله: 
»إلي��اس الص��رّي... من أصح��اب الرض��ا«)3(، وقوله: »جعفر بن ه��ارون... من 

.)4(»رجال الصادق
وتق��ّ� العَام��ة األقاب التي تلّقب ها الرواة، وقد وّضح أو فّر قس��ًا من هذه 
األقاب وترك القس��م اآخر، كقوله: »الربيع بن أي مدرك... يقال له: امصلوب، كان 
ُصلب بالكوفة عى التشّيع...«)5(، وقوله: »هو سليان بن سفيان امسرّق... وإّنا سّمي 

امسرّق أّنه كان راوية لشعر السّيد... يسرّق أي يرّق عى أفئدهم...«)6(.
بينم�����ا ه���ن��اك أل���ق��اب ج��اء ب���ه��ا ول���م ي�وّض��ح س��بب ه��ذه األق��اب أو 
 التس��ميات، مث��ل قول��ه: »زكرّي��ا... ل��قب��ه كوك��ب ال��دم«)7(، وق��ول��ه: »... لق��ب 

)1( خاصة اأقوال: 72.
)2( خاص��ة اأقوال: 84. وُتنظ��ر الصفح��ات: 154، 189، 141، 284، 283، 224، 198، 

.353 ،416 ،412 ،370 ،316 ،72 ،84
)3( خاصة اأقوال: 75.

)4( خاص��ة اأق��وال: 87. وُتنظ��ر الصفح��ات: 76، 87، 138، 170، 212، 183، 177، 
 ،251 ،391 ،392 ،395 ،396 ،114 ،113 ،115 ،121 ،122 ،125 ،131 ،157،148

.364 ،353 ،341 ،302 ،292
)5( خاصة اأقوال: 145.

)6( خاص��ة اأق��وال: 154-155. وُتنظر الصفح��ات: 37، 145، 153، 172، 174، 175، 
.256 ،348 ،289 ،285 ،268 ،227

)7( خاصة اأقوال: 151.
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أبا اأكراد الصائغ...«)1(.
وأحياًن��ا ناحظ أّن العَامة يش��ر ضمنًا عند ترمة أحد ال��رواة إى أّنه أخو فان، 
أو ابن فان، أو ابن بنت فان، أو خال فان،..إلخ، وهذا يعتمد عى عظم الش��خصّية 
 امعطوف عليها، امعروفة بالس��لب أو اإج��اب، كقوله: »إلياس بن عمر البجّي.. وهو 
جّد احس��ن ب��ن ع��ّي ب��ن بن��ت إلي��اس«)2(، وقوله:»..أب��و احس��ن الليث��ّي، أخو أي 

ضمرة...«)3(.
 ك��ا دأب العَام��ة ع��ى ذكر بع��ض العاهات اجس��دّية الت��ي ابتي ها ال��رواة عند 

 الرم��ة لروات��ه، كقول��ه: »جعف��ر ب��ن حّم��د... اأح��ول«)4(، وقول��ه: »...اح��ارث 
اأعور«)5(.

كا أش��ار إى خّصص قسم من الرواة واشتهارهم بعلوم ُمعَينة، كقوله: »اخليل بن 
أمد... واخرع علم العروض...«)6(، وقوله: »يعقوب بن إس��حاق الس��ّكيت... قتله 

امتوّكل أجل التشّيع... وكان عاًما بالعربّية واللغة«)7(.
كا أشار العَامة إى معارة رواته ومصاحبتهم قسًا من احّكام والساطن، نحو 

قوله: »داود بن زري...كان أخّص الناس بالرشيد«)8(.

)1( خاصة اأقوال: 180. وُتنظر الصفحات: 207، 287، 212، 333.
)2( خاصة اأقوال: 75.

)3( خاصة اأقوال: 96، ُتنظر الصفحات: 75، 176، 224، 402.
)4( خاصة اأقوال: 88.

)5( خاصة اأقوال: 122.

)6( خاصة اأقوال: 140.
)7( خاصة اأقوال: 299. وُتنظر الصفحات: 411، 416، 79.

)8( خاصة اأقوال: 142.
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كا أّنه أش��ار ي ترمته للرواة إى من ُعِمر طويًا، كقوله: »... وُعِمر دهًرا...«)1(، 
وقوله: »وتأَخر موته«)2(.

وأشار العَامة ي ترمة رواته إى من صاحب اأئّمة، أو كان له معهم موقف 
معَن أو حادثة، نحو قوله: »... وكان زامل أبا جعفر إى مّكة«)3(، وقوله: »... خرج 

مع أي احسن إى خراسان...«)4(.
كا أش��ار العَامة إى قس��م من الرواة مّن غّروا ي معتقداهم امذهبّية، نحو قوله: 
»م��ن مل��ة أصحاب احديث من العاّم��ة، ورزقه اه اأمر«)5(، وقول��ه: »... وكان قبل 

ذلك معتزلًيا وعاد إلينا...«)6(.
 ك��ا أورد العَام��ة ألفاًظ��ا ختلف��ة ت��دّل ع��ى اإم��ام الث��اي ع��ر احّج��ة اب��ن 

احسن، كقوله: »الغريم«)7(، »صاحب اأمر«)8(، »صاحب الزمان«)9(، »الناحية«)10(، 
»الصاحب«)11(.

)1( خاصة اأقوال: 48. وُتنظر الصفحات: 144، 182، 193، 200.
)2( خاصة اأقوال: 105.
)3( خاصة اأقوال: 149.

)4( خاصة اأقوال: 182. ُتنظر الصفحات: 208، 221، 253، 148، 165.
)5( خاصة اأقوال: 67.

)6( خاص��ة اأقوال: 188. وُتنظر الصفح��ات: 265، 304، 246، 361، 365، 383، 198، 
.243

)7( خاصة اأقوال: 256.

)8( خاصة اأقوال: 433.
)9( خاصة اأقوال: 63.

)10( خاصة اأقوال: 19.
)11( خاصة اأقوال: 178، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 85.
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وق��د أش��ار إى النس��اء ال��ّاي َرَوين ع��ن اأصح��اب بقول��ه: »أّم اأس��ود بنت 
 

أعن«)1(.
وترجم لنفسه ي اخاصة وذكر اسمه وكنيته، وتاريخ مياده، مع ذكر سّتن مؤَلًفا 

من كتبه، وأشار إى عدم اكتال قسم منها)2(.

)1( خاصة اأقوال: 306.
)2( خاصة اأقوال: 113-109.
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امطلب الثالث

األفاظ التعديل والتجريح ال�اردة ي )خا�صة الأق�ال(

اأّول: األفاظ التعديل

س��بق أن أرن��ا إى أّن ه��ذه األفاظ متع��ارف عليها ب��ن مصنِفي الرج��ال، وقد 
استعملها العَامة ي اخاصة لوصف قسم من رواته ها، وهي عى النحو اآي:

اأّول)1(،  ال���قس��م  ف����ي  واس��ّيا  ب�»ث���ق��ة«،  م����نه��م  ِقس��ًا  وص��ف  ف���ق��د 
ووصفه��م ب���: »ث��ق����ة ث��ق����ة«)2(، و»ث��ق����ة وج��ي���ه«)3(، و»ثق��ة كب��ر امنزل��ة«)4(. 
 ووص����ف آخ���ري��ن ب���: »وج����ه«)5(، و»ث��ق����ة ص��ح��ي��ح ال��حدي��ث«)6(، و»ثق��ة 
)1( ُينظ��ر: وص��ول اأخي��ار: 192، فائ��ق امقال: 34، منته��ى امق��ال: 95- 96، دروس ي علم 

الدراية: 129- 134، دروس موجزة: 47، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 45.
)2( خاص��ة اأق��وال: 51، 59، 62، 63، 97، 107، 115، 123، وغره��ا. وُينظ��ر: وص��ول 

اأخيار: 192، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 46.
)3( خاصة اأقوال: 50 و 261.

)4( خاصة اأقوال: 50. وُينظر: منتهى امقال: 105، دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 
.154

)5( خاصة اأقوال: 49، 60، 81، 90، 152، 154، 161، 188، 215، 353. وينظر:وصول 
اأخي��ار: 192، منته��ى امقال: 97، دروس ي عل��م الدراي��ة: 138، دروس موجزة ي علمي 

الرجال والدراية: 150.
)6( خاص��ة اأقوال: 51، 168، 294. وُينظر: فائق امقال: 34، منتهى امقال: 96، دروس ي= 
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 مأم��ون«)1(، و»ثق��ة خّي�ًرا فاض��ًا«)2(، و»ثقة جلي��ل القدر«)3(، و»ثق��ة ي احديث«)4(، 
و»ا بأس به«)5(، و»ثقة جليل القدر عظيم امنزلة«)6(.

وهن��اك ألف��اظ ُأَخر ت��دّل ع��ى التعدي��ل، كقول��ه: »ا ُيطَع��ن علي��ه«)7(، وقوله: 
»س��معت أصحابن��ا يذكروه��ا بخر، كام��ا فاض��ل«)8(، وقوله: »قري��ب اأمر«)9(، 
وقول��ه: »قوّي اإي��ان«)10(، وقوله: »ثقة س��ام فيا يروي��ه«)11(، وقوله: »مس��كون إى 
روايته«)12(، وقوله: »من أجّاء إخواننا«)13(، وقوله: »من أصحابنا«)14(، وقوله: »وجه 
 من وج��وه أصحابنا«)15(، وقوله: »م��ن أصحاب اأئّمة«)16(، وقول��ه: »من وجوه هذه 

=علم الدراية: 137-135.
)1( خاصة اأقوال: 53. وُينظر: معجم مصطلحات توثيق احديث: 66.

)2( خاصة اأقوال: 55، 285، 300. وُينظر: فائق امقال: 34، منتهى امقال: 103.
)3( خاصة اأقوال: 61، 150، 217، 220، 274. وُينظر: منتهى امقال: 103.

)4( خاصة اأقوال: 65، 67، 71، 172، 194. وُينظر: منتهى امقال: 34.
)5( خاص��ة اأق��وال: 69، 83، 166، 182، 250، 255، 275، 276، 292. وُينظر: وصول 
اأخي��ار: 192، فائق امقال: 34، منتهى امقال: 100-101، دروس موجزة ي علمي الرجال 

والدراية: 152، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 133.
)6( خاصة اأقوال: 73، 274، 249. وُينظر: منتهى امقال: 102.

)7( خاصة اأقوال: 221. وُتنظر الصفحات: 293، 299.
)8( خاصة اأقوال: 290.

)9( خاصة اأقوال: 213. وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 120.
)10( خاصة اأقوال: 207.

)11( خاصة اأقوال: 55.
)12( خاصة اأقوال: 193.
)13( خاصة اأقوال: 103.

)14( خاصة اأقوال: 102، 106.
)15( خاصة اأقوال: 102.

)16( خاص��ة اأقوال: 75. وُتنظ��ر الصفح��ات: 76، 87، 138، 170، 212، 183، 177،= 
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الطائفة«)1(، وقوله: »كان احسن أخّص بنا وأوى«)2( وقوله: »كان من علاء اإمامَية«)3(، 
وقوله:»...وكيل«)4(، وقوله: »...وكيل الناحية«)5(، وقوله: »من أصحاب العّياش�ّي«)6(، 

.)7(»وقوله: »من السابقن الذين رجعوا إى أمر امؤمنن
ومن األف��اظ اأخرى التي تدّل عى التعديل قوله: »كان من اأبدال«)8(، وقوله: 

»أحد اأركان اأربعة«)9(، وقوله: »له أصل«)10(، و: »ميزان«)11(.

=157، وغرها.

)1( خاصة اأقوال: 104.

)2( خاصة اأقوال: 106.
)3( خاصة اأقوال: 81.

)4( خاص��ة اأق��وال: 107، ويقصد به وكيل أح��د اأئّمة. وُينظ��ر: معجم مصطلحات 
الرجال والدراية: 131.

)5( خاصة اأقوال: 190.
)6( خاص��ة اأق��وال: 69. وقد ترج��م للعّياّي ضمن م��وارد العّامة اح��ِيّ ي كتابه اخاصة، 

للتفصيل ُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 174.
)7( خاصة اأقوال: 82.

)8( خاصة اأقوال: 129. واأبدال: لفظ مشرك ُيطلق عى اجاعة الذين بّدلوا الصفات الذميمة 
بصف��ات ميدة، وتارة يطلقونه عى عدد معَن يبلغ اأربعن عند بعضهم، ويش��ركون ي صفة 
خاّصة، وس��بعة عند آخرين. وُينظر: معجم مصطلحات الّصوفّي��ة: 37. ومعجم مصطلحات 

الرجال والدراية: 13.
 ،9( خاصة اأقوال: 13. واأركان اأربعة هم الذين يقال فيهم: انتهى إليهم علم اأنبياء(
وهم س��لان الفارّي وجابر، وس��عيد، ويونس بن عبد الرمن، ُينظر: رج��ال ابن داود: 207، 

معجم مصطلحات الرجال والدراية: 19.
 ،10( خاصة اأقوال: 93. واأصل: هو عبارة عن اأحاديث التي رواها مؤَلفها عن امعصوم(
أو ع��ن الراوي عنه، م��ن دون أن ُيكتب ي كتاب قبله. ُينظ��ر: دروس موجزة ي علمي الرجال 

والدراية: 193، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 24-23.
)11( خاصة اأقوال: 47.



168

كا اّتبع العَامة ي توثيقاته أسلوب التوثيق الضمنّي، وهو عندما يتناول أحد الرواة 
فإّن��ه يعّرج ع��ى أبيه أو أخيه ي ام��دح والتوثيق، نحو قوله: »ثقة ه��و وأبوه وجّده«)1(، 
وقول��ه: »ثقة وأبوه أيًضا«)2(. وأحياًنا يس��تعمل هذا النوع من التوثي��ق الضمنّي بعبارة 

مفتوحة، كقوله: »من ثقات أصحابنا الكوفّين«)3(.
ك��ا أّن العَامة اح��ِيّ اعتمد عى أقوال اأئّمة بحّق قس��م من الرواة، مدًحا 
أو قدًحا أو دعاء هم، كقوله: »ُروي أّن الصادق قال: هو كهل من كهولتنا، وس��ّيد 
من ساداتنا، وكفاه هذا رًفا...«)4(، وكقوله: »إّن الصادققال: سدير عصيدة بكّل 
ل��ون«)5(، وكقوله: »قال ي أبو عبد اه: إّي أدعو اه لك حّتى ُأس��ّمي لداّبتك، أو 

قال: أدعو لداّبتك«)6(.
ا: األفاظ اجرح ثانيا

دأب العَام��ة احِيّ عى وصف رواته بألفاظ غر غريبة عى مصنِفي علم الرجال، 
وه��ي ألف��اظ عاّمة م تكن من بنات أفكار العَام��ة، وا كان متفِرًدا ها بل هي موجودة 
 ، ي أغل��ب الكتب الرجالية اس��ّيا اأص��ول التي اعتمدها ي خاصت��ه، مثل: الكّشّ
والنج��اّي، ورج��ال الطوّي وفهرس��ته،... إلخ، فقد وصف روات��ه ي متن اخاصة 

)1( خاصة اأقوال: 57.
)2( خاصة اأقوال: 92. وُينظر: 93.

)3( خاص��ة اأقوال: 64. ُتنظ��ر الصفحات: 72، 81، 116، 125، 153، 154، 166، 168، 
.261 ،205 ،203 ،189

)4( خاصة اأقوال: 54. ُتنظر الصفحات: 96 ،100، 107، 108، 116، 117، 143، 144، 
.209  ،170 ،157

)5( خاصة اأقوال: 165.

)6( خاصة اأقوال: 207.
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بألفاظ ع��َدة تفيد اجرح، كقوله ي أحدهم: »ي مذهبه ارتفاع«)1(، وي آخر »مضطرب 
 اأم��ر«)2(، وي ترم��ة أخرى أحد رواته يقول فيه: »ا ُيع��َول عليه بشء«)3(، ويصف 
آخ��ر ب�: »ختل��ط«)4(، ووصف آخري��ن ب�: »منكر احدي��ث«)5(، و»فاس��د احديث«)6(، 
أيًض��ا  و»ضعي��ف ي حديث��ه«)7(، و»م��روك احدي��ث«)8(، و»ضعي��ف«)9(، وهن��اك 
 أوصاف، مثل: »مطعون فيه«)10(، و»مضطِرب امذهب«)11(، و»ا يء«)12(، و»يعرف 

وينكر«)13(.

)1( خاص��ة اأق��وال: 314، 324، 231، 334، 397، 404، 411. وُينظر: دروس موجزة ي 
علمي الرجال والدراية: 157.

)2( خاصة اأقوال: 358 و408. وُينظر: معجم مصطلحات توثيق احديث: 80.
)3( خاصة اأقوال: 402. وُينظر: معجم مصطلحات توثيق احديث: 64.

)4( خاص��ة اأق��وال: 314، 316، 349، 354، 355، 376، 380، 397. وُينظ��ر: وص��ول 
اأخيار: 193، دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 157.

)5( خاصة اأقوال: 392. وُينظر: دروس موجزة ي علمي الرجال والدراية: 156.
)6( خاصة اأقوال: 403.

)7( خاص��ة اأق��وال: 314، 332، 344، 368، 374، 395، 406. وُينظ��ر: وصول اأخيار: 
193، دروس ي علم الدراية: 42.

)8( خاص��ة اأق��وال: 373. وُينظر: وصول اأخي��ار: 193، دروس موج��زة ي علمي الرجال 
والدراية: 156.

)9( خاص��ة اأق��وال: 315، 329، 334، 357، 363، 369، 373، وغره��ا. وُينظ��ر: فائ��ق 
امق��ال: 34، مباي علم الرجال: 320-353، دروس ي علم الدراية: 142، دروس موجزة ي 

علمي الرجال والدراية: 156.
)10( خاصة اأقوال: 424. وُينظر: معجم مصطلحات توثيق احديث: 81.

)11( خاصة اأقوال: 339.
)12( خاصة اأقوال: 341 و412. وُينظر: معجم مصطلحات توثيق احديث: 64.

)13( خاص��ة اأق��وال: 316، 231، 359. وُينظر: مباي علم الرجال: 323، دروس موجزة ي 
علمي الرجال والدراية: 156.
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كا وصف ِقس��ًا من روات��ه بأوصاف، مث��ل: »يعتمد امراس��يل«)1(، و»يروي عن 
الضعفاء«)2(، وهن��اك ألفاظ تدّل عى اجرح أيًضا، مثل: »م يكن بامرض�ّي«)3(، و»ليس 
م��ن أصحابنا وا م��ن عدادنا«)4(، و»كثر التفّرد ي الغرائ��ب«)5(، و»يروي امناكر«)6(، 

و»يعتمد امجاهيل«)7(.
وم��ن ألف��اظ اج��رح الت��ي أورده��ا ي اخاص��ة: »غ��اٍل«)8(، و»ا ُيعب��أ بم����ا 
و»ُم��ضط��رب  بال��غل��ّو«)11(،  و»ُم��َت��َه��م  ام��ذه��ب«)10(،  و»ف��اس��د  رواه«)9(، 
 ج��ًدا«)12(، و»ض��عي��ف ج��ًدا«)13(، و»ا ُي��لتف��ت إلي��ه«)14(، و»م��رتفع الق��ول«)15(، 

)1( خاصة اأقوال: 237، 357، 404. وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 196.
)2( خاصة اأقوال: 63. وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 196.

)3( خاصة اأقوال: 389. وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 138.
)4( خاصة اأقوال: 375.
)5( خاصة اأقوال: 327.

)6( خاصة اأقوال: 326. وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 196.
)7( خاصة اأقوال: 327.

)8( خاص��ة اأق��وال: 320، 326، 334، 341، 345، 350، 351، وغره��ا. وُينظر: وصول 
اأخيار: 193، فائق امقال: 34.

)9( خاصة اأقوال: 367، 371، 374، 406، 407.
)10( خاصة اأقوال: 320، 324، 335، 339، 395.

)11( خاصة اأقوال: 322، 323، 367، 375، 388، 393، 397. وُينظر: دروس موجزة ي 
علمي الرجال والدراية: 157.

)12( خاصة اأقوال: 424.
)13( خاص��ة اأق��وال: 324، 325، 327، 336، 337، 340، 351، 354، 366، 375، 

377،378، 401، 402، 409. وُينظر: معجم مصطلحات توثيق احديث: 26.
)14( خاص��ة اأق��وال: 324، 339، 344، 360، 369، 371، 389، 396، 419. وُينظ��ر: 

معجم مصطلحات توثيق احديث: 64.
)15( خاص��ة اأق��وال: 418، 419، 406، 407. وُينظر: فائق امقال: 34، دروس موجزة ي= 
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 ،)3(»اأئّم��ة ِقَب��ل  م��ن  و»ُلِع��ن  لل�حدي��ث«)2(،  و»وّض��اع  و»ك��ّذاب«)1(، 
و»جهول«)4(، و»غاٍل ضعيف«)5(.

واس��تعمل أيًض��ا اجرح الضمني من خ��ال التعّرض لبعض ال��رواة، كقوله: »إّها 
فّتانان ملعونان«)6(، أو ااعتاد عى أقوال اأئّمة بحّق الرواة من حيث الدعاء عليهم 
أو لعنهم، كقوله: »عن ابن سنان أّن الصادق لعنه..«)7(، وقوله: »سام بن أي حفص، 

لعنه الصادق وكّذبه وكّفره..«)8(، وقوله: »سمعت أبا جعفر يلعن أبا الغمر«)9(.
وكذل��ك اج��رح اجاعي، مث��ل قوله: »من أصح��اب أي اخّط��اب، وإّنه من أهل 

النار«)10(، وقوله: »...من الغاة الكبار املعونن«)11(.
=علمي الرجال والدراية: 157.

)1( خاص��ة اأق��وال: 324، 339، 340، 351، 359، 360، 371، 395، 404. وينظ��ر: 
وصول اأخيار: 193، دروس موجزة ي علم الدراية: 142، دروس موجزة ي علمي الرجال 

والدراية: 157.
)2( خاصة اأق��وال: 324، 359، 371، 401، 407. وُينظر: فائق امقال: 34، العامل�ّي، أكرم 

بركات: 142، معجم مصطلحات توثيق احديث: 94.
)3( خاصة اأقوال: 328، 343، 375.

)4( خاصة اأقوال: 328، 333، 343، 336، 370، 374، 376، 379، 381، 382، 383، 
387، 391، 393، 409، 410، 414، 421. وُينظر: وصول اأخيار: 190، دروس موجزة 

ي علمي الرجال والدراية: 122، معجم مصطلحات توثيق احديث: 69.
)5( خاصة اأقوال: 333 و339.

)6( خاصة اأقوال: 423.

)7( خاصة اأقوال: 328.

)8( خاصة اأقوال: 355.

)9( خاصة اأقوال: 423.
)10( خاصة اأقوال: 331.
)11( خاصة اأقوال: 423.
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امطلب الرابع

ة بالعّامة احِلّي   األفاظ القب�ل والرّد اخا�صّ
ي )خا�صة الأق�ال(

قد أس��لفنا أّن ألفاظ اجرح والتعديل العاّمة التي ذكرناها م تكن من خصوصّيات 
العّام��ة، لك��ن وجدن��ا ي اخاصة ألفاًظ��ا وعبارات خت��ّص ها العَام��ة، وذلك من 
خال قيامه بمناقش��ة اآراء امطروح��ة بحّق الرجل من ِقَب��ل الرجالِين اأوائل الذين 
 اعتمده��م، وهذه األفاظ تّتس��م بكوها ألفاًظ��ا اجتهادية تعّر ع��ن رأي العَامة احِيّ 
 وم��ا توّصل إلي��ه ي امواضع التي طرحها، واس��ّيا ونحن نعلم أّنه يع��ّد من امتأِخرين 

 ، ع��ن أصح��اب اأص��ول الرجالي��ة عن��د اإمامَية اأوائ��ل، مث��ل: الرق��ّي، والكّشّ
 

والنج��اّي، واب��ن الغضائ��رّي، والط��وّي، وعليه فإّن��ه يعتمد ي تصنيف��ه ي الرجال 
 

ما وصل عن طري��ق هؤاء، ويناقش آراءهم، وعليه تكون عباراته اجتهادية حضة، كا 
سنلمُس ذلك.

وقد قّس��منا هذه األفاظ عى قسمن: ألفاظ القبول و ألفاظ الرّد اخاّصة بالعّامة 
. احِيّ

: األفاظ القب�ل اأّولا

عّر العَامة عن أحد الرواة بعد مناقش��ته آراء اأصول اأوى بش��أنه: »أعمل عى 
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قول��ه«)1(، وي موضوع آخر: »أعتمد عى روايت��ه«)2(، وقوله ي ترمة أحد الرواة: »وم 
أقف أحد من أصحابنا عى قوٍل ي القدح فيه، وا عى تعديله بالتنصيص، والروايات 

عنه كثرة، واأرجح قبول قوله«)3(.
وي م��ورد آخر يق��ول: »واأق��وى عندي قب��ول روايت��ه«)4(، و»حديثه��م اعتمد 
علي��ه«)5(، وقوله: »ه��ذا ملة ما وصل إلينا ي ه��ذا الرجل، واأقرب قب��ول قوله«)6(، 
وي م��ورد آخ��ر يق��ول: »اأقرب عن��دي قب��ول روايت��ه«)7(، وقوله: »وعن��دي روايته 
مقبول��ة«)8(، وقوله: »وم ين��ّص علاؤنا عليه بتعديل وم ُيرَو في��ه جرح، فاأقوى قبول 
روايت��ه مع س��امتها من امع��ارض«)9(، وقول��ه: »... وه��ذه الرواي��ة ا تقتي عندي 
التعدي��ل، لكنّه��ا م��ن امرِجح��ات«)10(، وقول��ه: »... ع��ن الصادق أّن��ه من فراخ 
الش��يعة، وي الطري��ق حّمد بن س��نان عن احس��ن ب��ن منذر عن الص��ادق ، وهذه 
 الرواي��ة ا ت��دّل نًص��ا عى عدال��ة الرج��ل، لكنّها م��ن امرِجح��ات«)11(، وي لفظ آخر 
 »ا تثبت ها عندي عدا الس��ّتة، بل ترجيح ما«)12(، وي لفظ آخر: »وهو من امرِجحات 

)1( خاصة اأقوال: 47.
)2( خاصة اأقوال: 47. وُينظر: 48.
)3( خاصة اأقوال: 49. وُينظر: 55.
)4( خاصة اأقوال: 47. وُينظر: 48.
)5( خاصة اأقوال: 49. وُينظر: 70.

)6( خاصة اأقوال: 50.

)7( خاصة اأقوال: 60.

)8( خاصة اأقوال: 63.
)9( خاصة اأقوال: 66. وُينظر: 129.

)10( خاصة اأقوال: 93. وُتنظر الصفحات: 211، 219، 303.
)11( خاصة اأقوال: 116. وُينظر: 126.

)12( خاصة اأقوال: 184.
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عندي«)1(.
«)2(، وي لفظ آخر  وم��ن ألفاظ��ه: »اأقوى قبول روايت��ه؛ لقول الطوّي والك��ّشّ
قوله: »وقد ذكر الكّشّ أحاديث تدّل عى عدالته، وعارضت تلك اأحاديَث أخباٌر ُأَخر 
ت��دّل عى القدح فيه، قد ذكرناها ي كتابن��ا الكبر، وذكرنا وجه اخاص منها، والرجل 
عندي مقبول الرواية«)3(، وقوله: »اأقرب عندي قبول روايته؛ لعدم طعن الش��يخ ابن 
الغضائ��رّي فيه رًحا مع دعاء الصادق له«)4(، وقوله: »ونر ابن الصّباح ضعيف 

عندي ا اعتر بقوله، لكن ااعتاد عى تعديل النجاّي له«)5(.
ويق��ول: »فأن��ا اعتمد ع��ى روايت��ه«)6(، وقوله: »ثقة مع��ّول علي��ه«)7(، وقوله: »وم 
أظف��ر له ع��ى تعديل ظاه��ر، وا عى جرح، بل ع��ى ما يرَجح ب��ه أّنه من الش��يعة«)8(، 
وقوله: »معتمًدا عى ما يرويه«)9(، وقوله: »...قال النجاش���ّي: إّنه حافظ حس��ن احفظ، 
ق��ال: وه��ذا ليقتي التعدي��ل، بل هو مرّج��ح«)10(، وقول��ه: »روى حديًثا مرَس��ًا يناي 
ذل��ك، والتعدي��ل أرج��ح«)11(، وقول��ه: »ااعت��اد عندي عى ق��ول الش��يخ الطوّي ي 

)1( خاصة اأقوال: 140.

)2( خاصة اأقوال: 141.

)3( خاصة اأقوال: 152.

)4( خاصة اأقوال: 184.

)5( خاصة اأقوال: 181.

)6( خاصة اأقوال: 189.

)7( خاصة اأقوال: 189.

)8( خاصة اأقوال: 193.

)9( خاصة اأقوال: 205.
)10( خاصة اأقوال: 205.
)11( خاصة اأقوال: 218.
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 تعديله...«)1(، وقوله: »... وقول النجاش���ّي أرجح«)2(، وقوله: »... وهذا يدّل عى علّو 
اعتقاده...«)3(.

وهناك ألفاظ أخرى للقبول، مثل: »وهذا الرجل عندي عظيم الشأن، رفيع امنزلة«)4(، 
 وقول��ه: »والذي اعتم��د عليه قبول روايت��ه«)5(، وقوله: »اأقرب عندي قب��ول روايته«)6(، 
وقوله: »طعنوا عليه من جهة، وليس عندي كا زعموا...«)7(، وقوله: »وهذا يعطي تعديله 

منه«)8(.

ا: األفاظ الرّد ثانيا

 وم��ن ه��ذه األف��اظ قول��ه: »اأق��وى الوق��ف ي روايت��ه«)9(، وقول��ه: »عن��دي 
 توّق��ف ي قب��ول روايت��ه«)10(، وقول��ه: »ا يثب��ت ب��ه عن��دي عدالت��ه«)11(، وقول��ه: 
 »اأَوى عن��دي التوّق��ف ي قب��ول روايت��ه«)12(، »فأن��ا ي روايت��ه م��ن امتوّقف��ن«)13(، 

)1( خاصة اأقوال: 237.

)2( خاصة اأقوال: 258.

)3( خاصة اأقوال: 288.

)4( خاصة اأقوال: 289.

)5( خاصة اأقوال: 297.

)6( خاصة اأقوال: 299.

)7( خاصة اأقوال: 377.

)8( خاصة اأقوال: 389.
)9( خاصة اأقوال: 57.

)10( خاصة اأقوال: 62.

)11( خاصة اأقوال: 69.

)12( خاصة اأقوال: 76.

)13( خاصة اأقوال: 79.
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 »وه��ذا ا يقتي مدًحا وا قدًحا... فأنا ي روايت��ه من امتوّقفن«)1(، وقوله: »وم أقف 
 ع��ى م��دح أو ج��رح م��ن طرقن��ا س��وى ه��ذا، واأَوى التوّق��ف في��ا ينف��رد ب��ه حّتى 

 تثب��ت عدالت��ه«)2(، وق��ول��ه: »وي تعديله بذل��ك نظ��ر، واَأوى التوّق��ف«)3(، وقوله: 
الت��وّق��ف  »فاأق��رب  وقول��ه:  عن��دي«)4(،  صّحت��ه  ي��ثب��ت  م  ال��طري��ق   »وه��ذا 

فيه«)5(.
وقول��ه: »فالوقف متوّجه عى هذه الرواية، وم يثبت عندي عدالة امش��ار إليه«)6(، 
وقوله: »إّنا ي حديثه م��ن امتوّقفن«)7(، وقوله: »اأقرب عندي التوّقف فيا يرويه«)8(، 
وقوله: »إّنه أدرك الرضا وم يسمع منه، فركت روايته لذلك«)9(، وقوله: »ا أعتمد 

عليه«)10(.
وم��ن أقوال��ه ي ال��رّد أيًض��ا: »ف��إن يكن ه��و هذا ف��ا تعويل ع��ى روايت��ه«)11(، 
وقول��ه: »وعندي التوّق��ف فيا يروي��ه«)12(، وقوله: »ف��ا أعمل بروايت��ه«)13(، وقوله: 

)1( خاصة اأقوال: 87.
)2( خاصة اأقوال: 109.
)3( خاصة اأقوال: 109.
)4( خاصة اأقوال: 121.
)5( خاصة اأقوال: 151.
)6( خاصة اأقوال: 150.
)7( خاصة اأقوال: 265.
)8( خاصة اأقوال: 199.
)9( خاصة اأقوال: 311.

)10( خاصة اأقوال: 313.

)11( خاصة اأقوال: 314.
)12( خاصة اأقوال: 315، 342.

)13( خاصة اأقوال: 315.
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»ف��ا اعتمد حينئذ عى روايت��ه«)1(، وقوله: »واأحرى عندي التوّق��ف ي روايته حّتى 
تثب��ت عدالت��ه«)2(، وقوله: »واأوى عن��دي التوّقف فيا ينفرد ب��ه«)3(، وقوله: »ا أقبل 
روايته...«)4(، وقوله: »وعندي أّن روايت��ه غر مقبولة«)5(، وقوله: »والذي اعتمد عليه 
التوّق��ف فيا يرويه«)6(، وقوله: »أن��ا أتوّقف ي روايته«)7(، وقوله: »ولس��ت أرى قبول 
روايت��ه منفرًدا«)8(، وقول��ه: »والوجه عندي التوّق��ف فيا يروي��ه«)9(، وقوله: »والوجه 
عن��دي رّد روايت��ه«)10(، وقول��ه: »فالتوّقف ي روايت��ه متعّن«)11(، »ولس��ت أعتمد با 
ي��روي عن��ه تلي��د«)12(، وقوله: »فعن��دي ي حديث��ه توّق��ف، وا أعمل بروايت��ه«)13(، 
 وقول��ه: »والوج��ه عن��دي التوّق��ف ي روايت��ه«)14(، وقول��ه:»... إّا أّنني ا أس��تحّل 
أن أروي عن��ه حديًث��ا واح��ًدا«)15(، وقول��ه: »ا أعتم��د ع��ى روايت��ه«)16(، وقول��ه: 

)1( خاصة اأقوال: 316.

)2( خاصة اأقوال: 317.

)3( خاصة اأقوال: 318.

)4( خاصة اأقوال: 318.

)5( خاصة اأقوال: 320.

)6( خاصة اأقوال: 320.

)7( خاصة اأقوال: 321.

)8( خاصة اأقوال: 321.

)9( خاصة اأقوال: 323.
)10( خاصة اأقوال: 323.
)11( خاصة اأقوال: 326.
)12( خاصة اأقوال: 329.
)13( خاصة اأقوال: 331.

)14( خاصة اأقوال: 331، 341، 394.
)15( خاصة اأقوال: 334.
)16( خاصة اأقوال: 338.
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 »واأق��وى عن��دي التوّق��ف ي روايت��ه«)1(، وقول��ه: »فهو عن��دي م��ردود الرواية«)2(، 
 وقول��ه: »ا ُيع��َول ع��ى م��ا ينف��رد بنقل��ه«)3(، »وم يك��ن متحّقًق��ا بأمرن��ا«)4(، و»نحن 
 ي روايت��ه م��ن امتوّقف��ن«)5(، و»ال��ذي أراه التوّق��ف ي حديث��ه«)6(، و»اأوى عن��دي 
التوّق��ف في��ه«)7(، »والطع��ن عن��دي ي مذهب��ه ا ي نفس��ه«)8(، و»فأن��ا ا أعتمد عى 

روايته«)9(.

)1( خاصة اأقوال: 345.

)2( خاصة اأقوال: 249.

)3( خاصة اأقوال: 367.

)4( خاصة اأقوال: 375.

)5( خاصة اأقوال: 386.
)6( خاصة اأقوال: 397 و398.

)7( خاصة اأقوال: 404.

)8( خاصة اأقوال: 415.

)9( خاصة اأقوال: 419.
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امطلب اخام�ض

ِفَرق الرواة امذك�رين ي )خا�صة الأق�ال(

دأب العَام��ة احِيّ ي ترمته معظم رواته عى ذكر فَِرقهم أو مذاهبهم ي العقيدة، 
ا بل بذل اجهد ي التتّبع، حّتى أّنه كان يذكر مايعتقده الرجل، ثّم ما هو عليه اآن- أي 
التغ��ّرات ي اآراء وامذاهب-، فمثًا يقول: »وكان قبل ذلك معتزلًيا ثّم عاد إلينا«)1(، 

أو قوله: »كان معتزلًيا ثّم أظهر اانتقال«)2(، وغرها.
وم��ن اأمثلة عى ما يذكر م��ن مذاهب الرواة عند الرمة هم: »... كان عاّمًيا«)3(، 
 »كان أبان بن عثان من الناووسّية«)4(، »حبيب بن أوس أبو ّمام الطائي، كان إمامًيا«)5(، 

)1( خاصة اأقوال: 188.
)2( خاص��ة اأق��وال: 270. وُتنظر الصفح��ات: 67، 198، 243،  246، 265، 270، 304، 

.383 ،365 ،321
)3( خاص��ة اأق��وال: 314. والعاّمّي: يدّل عى اأخوة من أهل الس��نَة، وهو لفظ ُمس��تخدم إى 

يومنا هذا بلفظ أبناء العاّمة، وللتفصيل ُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 100.
)4( خاصة اأقوال: 74. ُس��ّميت الناووسّية نسبة إى رئيس ها ُيقال له: فان بن فان الناووّي. 
ُينظ��ر: فَِرق الش��يعة: 78، خاصة اأق��وال: 383، وقيل: نس��بة إى قرية يقال ه��ا: الناووس، 
وزعموا أّن الصادق م يمت، وهو القائم امهدّي. ُينظر: فائق امقال ي احديث والرجال: 

70، كّلّيات ي علم الرجال: 408-409، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 182.
)5( خاص��ة اأق��وال: 132. واإمامّي: هو القائ��ل بأئّمة اهدى اإثني ع��ر. ُينظر: فرق 

الشيعة: 116-117، فائق امقال: 69.
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»... إّن��ه ُمرج��ئ«)1(، وقول��ه: »احس��ن ب��ن عّي ب��ن س��فيان... خ��اّي«)2(، وقوله: 
»حبيب السجس��تاي كان أّوًا ش��ارًيا...«)3(، »ظام بن راق... كان شيعًيا«)4(، وقوله: 
»وكان فطح��ّي امذه��ب«)5(، »كان ثقة ي احدي��ث واقًفا ي امذه��ب«)6(، »كان... من 
 امعتزل��ة...«)7(، »كان كيس��انًيا«)8(، قول��ه: »...ه��و م��ن الزيدّية...«)9(، »إس��حاق بن 
)1( خاص��ة اأقوال: 390. وامرجئة: هم الذي��ن يعتقدون أّنه ا يض�ّر مع اإيان معصية، كا أّنه 
ا ينف��ع مع الكفر طاعة، وُس��ّموا بذلك اعتقادهم أّن اه س��بحانه وتع��اى أرجأ تعذيبهم عى 

امعاي. ُينظر: فَِرق الشيعة: 26، فائق امقال: 71.
)2( خاصة اأقوال: 179. واخاّي: هو من اختّص بأهل البيت. ُينظر: معجم مصطلحات 

الرجال والدراية: 59.
)3( خاصة اأقوال: 132. والراة: هم فرقة من فرق اخوارج، باعوا أنفس��هم ابتغاء مرضاة اه 

كا يّدعون، فسّموا أنفسهم هذا اإسم. ُينظر: الفرق بن الِفَرق: 93.
)4( خاصة اأقوال: 173. وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 84.

 ،5( خاصة اأقوال: 177. والفطحّية: هم القائلون بإمامة عبد اه اأفطح ابن اإمام الصادق(
وس��ّمي بذلك، أّنه كان أفطح الرأس، وقيل: أفطح الِرْجلن، وقيل: إّهم منس��وبون إى رئيس 
ه��م ي الكوفة ُيقال له: عبد اه بن اأفطح. ُينظر: فائق امقال: 70، كّليات علم الرجال: 411، 

معجم مصطلحات الرجال والدراية: 114-113.
)6( خاص��ة اأقوال: 186. والواقفة: هم من وقفوا عى إمامة الكاظم. ُينظر: فَِرق الش��يعة: 

90-91، فائق امقال: 71، كّليات علم الرجال: 412.
)7( خاص��ة اأقوال: 243. وامعتزلة يقولون بأّن اإمامة يس��تحّقها كّل م��ن كان قائًم�ا بالكتاب 
والس��نَة... وِم��ن زعائهم: واص��ل بن عطاء، ورار بن عم��رو، وإبراهيم النظ��ام. ُينظر: فَِرق 

الشيعة: 31-29.
)8( خاصة اأقوال: 343 و204. والكيسانّية: هم القائلون بإمامة حّمد بن احنفّية، ويزعمون 
أّنه حّي. ُينظر: فَِرق الشيعة: 41، فائق امقال: 71، كّلّيات ي علم الرجال: 405-406، معجم 

مصطلحات الرجال والدراية: 131.
)9( خاصة اأقوال: 342. والزيدّية: هم القائلون بإمامة زيد بن عل�ّي بن احسن، وهم ثاثة 
أقس��ام: اجارودّية، والس��ليانّية، والبرّية. ُينظر: فائق امقال: 69-70، كّلّيات ي علم الرجال: 

406-407، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 74.
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بشر...واإس��حاقّية ُتنس��ب إليه«)1(، وقوله: »... كان زيدًيا جارودًيا«)2(، وقوله: »أبو 
امقدام، زيدّي برّي«)3(، وقوله: »... إّنه كان خّطابًيا ي مذهبه«)4(، »ش��بث... رجع إى 

اخوارج«)5(، »... إّنه برّي...«)6(، »ثّم خلط وأظهر مذهب امخّمسة«)7(.
 كا أّن هناك إش��ارات تدّل عى قس��م من عقائد تلك امذاه��ب والِفَرق مثل قوله: 

)1( خاصة اأقوال: 318. واإس��حاقّية: هم طائفة يزعمون أّن النبّي ا ينقطع إى قيام الس��اعة، 
وَمن َوَقف عى علم أهل البيت وتفسر القرآن فهو نبّي، وإّنا ُسّموا باإسحاقّية؛ أّهم أتباع أي 
إس��حاق امختار بن أي عبيد الثقفّي، ويقال هم: الكيس��انّية أيًضا. ُينظر: الفرق امفرقة بن أهل 
 الزي��غ والزندق��ة: 34، وُينظر: الِفَرق اإس��امّية ذيل كتاب رح امواق��ف: 48، وهذا الكام 

ا خلو من خلط ووهم عى ما أظّن.
)2( خاصة اأقوال: 321 و348. واجارودّية: نوع من أنواع الزيدّية، منسوبون إى زياد ابن امنذر 
اجارود اهمداّي، ويقولون: كّل من خرج هو اإمام، ويكِفرون كّل من أنكر أمر عّي. ُينظر: 
فَِرق الش��يعة: 39، فائق امقال: 69، كّلّي��ات ي علم الرجال: 407-408، معجم مصطلحات 

الرجال والدراية: 50-19.
)3( خاصة اأقوال: 329 و341. والبرّية: قسم من أقسام الزيدّية، منسوبون إى بر النوي، وهم 
القائلون بإمامة الش��يَخْن. ُينظر: فَِرق الش��يعة: 38-39، فائق امقال: 70، معجم مصطلحات 

الرجال والدراية: 34-33.
 )4( خاص��ة اأق��وال: 332. واخّطابّي��ة: هم فرقة يتظاه��رون بألوهّية اإم��ام الصادق، وأّن 
أب��ا اخّطاب حّمد بن مقاص، أبا زينب اأس��دّي الكوّي نبٌي مرس��ل بأمر الصادق، ُينظر: 

 فِ��َرق الش��يعة: 80-81، كّلّيات ي علم الرج��ال: 414، معجم مصطلح��ات الرجال الدراية:  
.16

)5( خاص��ة اأق��وال: 358. واخوارج: هم من قال��وا بكفر اَحَكَمن بعد وقع��ة صّفن، وكّفروا 
علًيا، وأمرهم مشهور. ُينظر: فَِرق الشيعة: 35-34.

)6( خاصة اأقوال: 361، وُتنظر الصفحات: 377، 410، 418.
)7( خاصة اأقوال: 365. والتخميس عند الغاة- لعنهم اه-: أّن س��لان الفارس�ّي، وامقداد، 
وعّم�ار، وأبا ذر، وعمر بن أمَية الضمرّي، هم اموَكلون بمصالح العام، تعاى اه عن ذلك علًوا 

كبًرا. ُينظر: خاصة اأقوال: 365، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 151.
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»... يقول باجر والتشبيه«)1(، وقوله: »... يقول بالتزّيد«)2(، »غر أّنه ُحِكي عنه مذاهب 
فاسدة ي اأصول، مثل القول بالرؤية«)3(، »...إّنه قال بالتناسخ«)4(.

أو قد ُيش��ر بصورة عرضّية إى امذهب الذي يعتنقه الراوي، كقوله: »أحد أعمدة 
الواقفة«)5(، وقوله: »الزيدّية تّدعيه وليس منهم«)6(.

)1( خاصة اأقوال: 265.
)2( خاص��ة اأق��وال: 197. والتزّيد: ه��و القول بزي��ادة اأئّمة عى اأثني ع��ر. ُينظر: معجم 

مصطلحات الرجال والدراية: 115.
)3( خاصة اأقوال: 68.

)4( خاصة اأقوال: 321.

)5( خاصة اأقوال: 362.
)6( خاصة اأقوال: 62.
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الف�صل الثاي

منهجه ي كتابه )اإي�صاح ال�صتباه ي اأ�صماء الرواة(

للعَام��ة اح��ِيّ ثاثة كت��ب ي علم الرج��ال، أحدها مفقود، وهو كتاب )كش��ف 
امقال ي أحوال الرجال()1(، والذي طاما أحال عليه عند ترمته للرواة ي )اخاصة()2( 

و)إيضاح ااشتباه()3(.
والكت��اب الثاي هو )خاص��ة اأقوال ي معرفة الرجال( والذي أّلفه س��نة ثاث 

وتسعن وستائة)4(.
والكتاب الثالث هو )إيضاح ااشتباه ي أساء الرواة( والذي انتهى من تأليفه سنة 

سبع وسبعائة)5(.
وهذا الكتاب اأخر إيضاح ااش��تباه اخُتلف ي تسميته، فمنهم من قال: إيضاح 
ااش��تباه ي ضبط ألفاظ أسامي الرجال وأنس��اهم)6(، ومنهم من قال: إيضاح ااشتباه 

)1( أمل اآمل: 85/2، بحار اأنوار: 53/104، أعيان الشيعة: 406/5، الذريعة: 63/18.
 ،181  ،169  ،160  ،152  ،115  ،108  ،100  ،90  ،76  ،62  ،54  ،50 اخاص��ة:   )2(

191،196، 225... إلخ.
)3( إيضاح ااشتباه: 277 و326.

)4( خاصة اأقوال: 110.
)5( إيضاح ااشتباه: 327.

)6( روضات اجنّات: 274/2.



186

ي أح��وال الرجال)1(، وقيل: إيضاح ااش��تباه ي أس��امي الرواة)2(، وُنِق��ل أّنه: إيضاح 
ااشتباه ي ضبط الرواة)3(، وُنِقل أيًضا: إيضاح ااشتباه ي أساء الرواة كا سّاه العّامة 

احِيّ ي مقّدمة الكتاب)4(.
وس��نحاول التع��ّرض منهج العَامة ي )اإيضاح( مثبتن قس��ًا من نقاط التش��ابه 
وااختاف ضمنًا ي امنهجية عى مس��توى موارد الكتاب، ومنهج التأليف، وهيكلّيته، 
فض��ًا عن مضمونه، وبذل��ك يكون هذا الفص��ل حاولة لعقد موازن��ة نقدّية بن كتاَي 

العَامة: اخاصة واإيضاح.

)1( أمل اآمل: 85/2.
)2( أعيان الشيعة: 406/5.

)3( الذريعة: 493/2.
)4( إيضاح ااشتباه: 77.
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امبحث الأّول

م�ارد )اإي�صاح ال�صتباه ي اأ�صماء الرواة(

أش��ار العَامة اح��ِيّ إى مصادره ي امعلومات الواردة ي متن )اإيضاح( بش��كل 
ختر، وليس كا فعل ي )اخاصة(، كا أّنه اعتمد عى مصادر م يعتمدها ي اخاصة، 
مثل: السّيد حّمد بن معد اموسوّي)1(، إذ اعتمده ي اإيضاح)2(، وكذلك الدارقطنّي)3( 

ي كتابه )امؤتلف وامختلف( اعتمده مّرتن)4(، وأمد بن احسن)5(.

)1( ه��و الس��ّيد صفّي الدين أبو جعفر حّمد ب��ن معد بن عّي بن أي رافع ب��ن أي الفضائل معد بن 
 م��زة بن أم��د بن مزة بن ع��ّي بن أمد بن موس��ى بن إبراهيم بن موس��ى الكاظ��م، عام، 
فاضل، خب��ر، حِدث. ُينظر: أمل اآم��ل: 307/2، رياض العل��اء: 183/5، مصفى امقال: 

.301
)2( إيضاح ااش��تباه: 128، 169، 193، 211، 218، 245، 258، 286، 287، 288، 290، 

.320 ،316 ،315 ،291
)3( هو عّي بن عمر بن أمد بن مهدي بن مسعود بن النعان الدارقطنّي، امقري امحِدث، من أهل 
حّلة دار القطن ببغداد، ولد س��نة س��ٍت وثاثائة، وس��مع احديث وهوصب��ّي، برع ي كثر من 
العلوم، وله تأليف ي ش��ّتى العلوم، مات س��نة ثاثائة ومس وثانن هجرية. ُينظر: ِسَر أعام 

النباء: 449/16.
)4( اإيض��اح: 121 و321. وق��د اعتم��د علي��ه ابن داود ي رجال��ه. ُينظر: رجال اب��ن داود: 75 

و128.
)5( اإيضاح: 279. وهناك مس��ة رواة حملون هذا ااس��م ي فهرس��ت الش��يخ الطوّي، ُينظر: 

، ُينظر: 890. الصفحات: 64 65، 66، 67، 72-73، 83، وي اختيار الكّشّ
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، أي الت��ي اس��تعملها ي اخاصة  أّم��ا عن امصادر امش��ركة عن��د العَامة اح��ِيّ
واإيض��اح، فقد أش��ار إى بعضها ذاكًرا أبا جعف��ر الطوّي)1(، وأم��د ابن طاووس)2(

 
- ِم��ن ش��يوخ العَام��ة-، وأمد ب��ن عّي بن ن��وح الس��راّي)3(، وحّمد بن احس��ن بن 

الوليد)4(.
وأش��ار العَام��ة إى كتاب��ه الكبر ي الرجال )كش��ف امقال ي معرف��ة الرجال( ي 
 اإيضاح، مّرتن ي امتن)5(، ومّرة واحدة ي امقّدمة)6(، بينا ذكره ي اخاصة ثاًثا وعرين 

مّرة)7(.

)1( اإيضاح: 234 و321.
)2( اإيضاح: 85.

)3( اإيضاح: 143
)4( اإيضاح: 277.
)5( اإيضاح: 277.

)6( اإيضاح: 77.
)7( اخاص��ة: 50، 54، 62، 76، 90، 100، 108، 115، 152، 154، 160، 169، 181، 

.409 ،407 ،395 ،317 ،289 ،252 ،241 ،229 ،196 ،191
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امبحث الثاي

حليل منهج التاأليف ي كتاب الإي�صاح

هن��اك بون شاس��ع ب��ن الكتاب��ن- اخاصة واإيض��اح- من حيث ع��دد الرواة 
امرَجم هم، إذ حوى كتاب اخاصة ألًفا وس��بعائة وس��بًعا وثاثن ترمة، وزاد عليها 
ي الفوائ��د ي هاي��ة الكتاب اثنتن وأربعن ترمة، بينا حوى اإيضاح تس��ًعا وتس��عن 
وس��بعائة ترمة، منها ما هو مكّرر كا سنش��ر احًقا، وبضمنها باب الكنى الذي ضّم 

سبًعا وعرين ترمة، كا أّنه م يقّسمه عى قسمن كا هو احال ي اخاصة.
ورّتب العَامة اإيضاح عى حروف امعجم معتمًدا عى أّول ااسم فقط، وكذلك 

فعل ي اخاصة، فراه يقّدم الفضيل عى الفضل... وموسى عى معاوية... إلخ.
وه��ذا مّا ُيتعب امتتّبع والقارئ، وقد مس��ت ذلك من خال طول مّدة التعامل مع 
كتاب اخاصة عى مدار البحث، وم أبذل جهًدا يوازي ما بذلته مع اخاصة، وموازنًة 
برجال ابن داود فقد رّتب أس��اءهم عى اأوائل فالثواي من احروف، ثّم اآباء، فصار 

امرء يصل إى ضاّلته بصورة أسهل وأرع.
كا أّن العَامة أضاف ي اخاصة عر فوائد ي الرجال، وم يضف شيًئا ي اإيضاح.
وأّلف كتاب اإيضاح بتاريخ آخر هار الثاثاء تاس��ع عر من ذي القعدة ي س��نة 

سبع وسبعائة، أي بعد تأليف اخاصة بأربع عرة سنة)1(.
)1( اإيضاح: 327.
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امتن:
أّم��ا عن مت��ن اإيضاح فإّنه ا خالف كثًرا متن اخاص��ة من حيث طريقة عرض 
اماّدة الرجالّية، والتعامل مع مفردات الرمة، لذا سنش��ر إى ذلك عى وجه ااختصار 

من دون أمثلة.
بالنس��بة أساء الرواة، فإّنه أخذ عى نفس��ه تقييد األفاظ التي خشى أن حصل ي 
حروفها التصحيف والتحريف)1(، أو أّنه ينس��به إى تشابه اأساء خشية حصول اخلط 
عند القارئ)2(، كا أشار إى الصحابة والتابعن)3(، والركيز عى أنساب الرواة)4(، وَمن 
ُنس��ب إى مدين��ة أو بلد)5(،فضًا عن ذكر ام��واي ومن يوالون)6(، وأش��ار إى العاهات 

اجسدّية لقسم من الرواة)7(، وكنّى الرواة)8(.
أّم��ا ما خّص اأئّمة فإّنه أش��ار إى َمن صاحب اأئّم��ة)9(، ومن روى 

.)10(عنهم
امرَج��م  ال��رواة  أّلفه��ا  الت��ي  الكت��ب  إى  اإيض��اح  ي  العَام��ة  أش��ار   ك��ا 

)1( اإيضاح: 79، 80، 81، 84، 85، 86... وغرها.
)2( اإيضاح: 287.
)3( اإيضاح: 212.

)4( اإيضاح: 91، 139، 180، 183، 275.
)5( اإيضاح: 135، 164، 168، 198، 202، 225، 226، 243، 244، 248، 254، 272.

)6( اإيض��اح: 122، 142، 150، 168، 180، 194، 200، 208، 217، 229، 231، 236، 
.309 ،320 ،276 ،246

)7( اإيضاح: 252.
)8( اإيضاح: 134 و200.
)9( اإيضاح: 242 و298.

.10( اإيضاح: 115، 121، 233، 285، 296، 301، روى عن الرسول(
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ه��م)1(، فضًا عن اإش��ارة إى التأليفات التي ا ترقى إى كت��اب، كقوله: »خطبة يذكر 
فيها اأمور بعد النبّي...«)2(، وأش��ار إى م��ن روى عن العلاء امعروفن امعارين 
للرواة)3(، كا أش��ار إى امهن التي امتهنها الرواة)4(، كالصري والوّراق والتاجر...إلخ. 
فضًا عن امناصب اإدارّية التي تقّلدها بعض الرواة)5(، كالقاي والعامل واأمر... 

إلخ.
ك��ا أّن هناك تس��ميات ُعرف ها ال��رواة، ف��كان العَامة يذكرها مبّينًا س��بب هذه 
التس��مية أحياًنا)6(، ويذك��ر أحداًثا تارخية ه��ا عاقة بالرواة امرَجم ه��م)7(، وَذكر من 

روى من اإناث)8(.
أّما ما خّص ألفاظ جرح الرواة وتعديلهم:

 فق��د أش��ار العَامة ي مقّدم��ة الكتاب إى أّنه ل��ن يذكر جرًح��ا وا تعديًا، فقال: 

»ا ذكرنا تعديلهم وجرحهم«)9(، إاَ أّنه أشار إى جرح قسم من الرواة وتعديل آخرين، 
إَا أّه��ا ا ترقى إى ما ذك��ره العَامة ي اخاصة. ومن ألفاظ��ه ي اإيضاح: »ضعيف 

)1( اإيضاح: 104، 113، 162، 169، 238، 239، 258، 289، 290، 292، 326.
)2( اإيضاح: 146.

)3( اإيضاح: 176، 210، 285، 289.
)4( اإيض��اح: 84، 111، 159، 160، 165، 174، 208، 218، 234، 236، 261، 282، 

.315
)5( اإيضاح: 112.

)6( اإيضاح: 195، 218، 234، 257، 266.
)7( اإيضاح: 243، 317، 320، 326.

)8( اإيضاح: 258.
)9( اإيضاح: 77.
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احديث، فاس��د امذه��ب)1(«، »ثق��ة«)2(، »ضعي��ف«)3(، »ضعيف غ��ال«)4(، »ضعيف 
ج��ًدا«)5(، »ا ُيطعن عليه بشء«)6(، »ابأس ب��ه«)7(، »كّذاب«)8(، »م يكن بامرّي«)9(، 
»وكيل الناحية«)10(، »ثقة وجيًها«)11(، »ثقة ي احديث«)12(، »ثقة عن«)13(، »ش��يخ من 

أصحابنا«)14(، »حّجة ي أصحابنا«)15(، »ثقة جليل«)16(، »غاي امذهب«)17(.
ويش��ر أحياًنا إى إشارات ا تفيد اجرح أو التعديل بصورة واضحة، مثل: »قليل 
احديث«)18(، »كثر احديث«)19(، »يروي عن الضعفاء ويعتمد امراسيل«)20(، كا أّنه يوِثق 

)1( اإيضاح: 98.
)2( اإيضاح: 175، 178، 196، 209، 221، 224، 229، وغرها.

)3( اإيضاح: 192، 241، 242، 303.
)4( اإيضاح: 210.
)5( اإيضاح: 219.
)6( اإيضاح: 221.
)7( اإيضاح: 226.

)8( اإيضاح: 241 و309.
)9( اإيضاح: 256.

)10( اإيضاح: 275.
)11( اإيضاح: 279 و297.

)12( اإيضاح: 287.

)13( اإيضاح: 288.

)14( اإيضاح: 289.

)15( اإيضاح: 261.
)16( اإيضاح: 291، 295، 298، 300.

)17( اإيضاح: 307.

)18( اإيضاح: 224.

)19( اإيضاح: 288.

)20( اإيضاح: 277.
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أحياًنا ماعًيا عند ذكره أحد الرواة وأبيه وجّده، أو شيوخه)1(.
أّم��ا عن الِف��َرق وامذاهب الت��ي اعتنقها الرواة وأش��ار إليها العَام��ة ي اإيضاح 
فه��ي عينها التي ي اخاصة، مثل: »زي��دّي«)2(، »واقفّي«)3(، »عاّم��ّي«، وزاد عليها ي 

اإيضاح: »قطعّي«)4( إذ م يذكر هذا امذهب ي اخاصة.
إَا أّن��ه م��ا ُذِكر ي اإيضاح ا يرقى م��ن حيث الكّم والنوع إى م��ا هو موجود ي 
اخاصة، كا أش��ار العَامة إى ِقسم من الرواة بعبارات تدّل عى مستواهم أو منزلتهم 
ي مذاهبه��م، كقول��ه: »وجًه��ا ي الواقفة«)5(. وقد أتيت هذه األفاظ حس��ب أس��بقَية 

ورودها ي متن اإيضاح.

)1( اإيضاح: 302 و303.
)2( اإيضاح: 107.

)3( اإيضاح: 141، 209.
)4( اإيض��اح: 160. والقطع��ّي: م��ن قطع بموت اإم��ام الكاظم. ُينظر: فَِرق الش��يعة: 90، 

اإيضاح: 161.
)5( اإيضاح: 141.
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امبحث الثالث

ماحظات على منهجَية العَامة ي الإي�صاح )امن(

1. عدم ترتيب الكتاب حسب احروف اهجائية:
إذ جعله��ا حس��ب احرف اأّول من ااس��م فقط دون الثاي والثال��ث، فهو يذكر 
من يبدأ بحرف الباء مثًا، وا يلتفت إى ما بعد احرف اأّول، وهكذا بالنس��بة إى بقّية 
اح��روف، وه��ذا خالف للطريقة امألوف��ة ي مراعاة الرتيب عى اح��رف اأّول، وهذا 
ديدن العَامة ومنهجه ي اخاصة أيًضا، وَحَس��نًا فعل ابن داود إذ جعلها عى اأحرف 
الثواي، فالثوالث، فاآباء، مّا َيَر عملية القراءة والبحث ي كتابه، ومن مس��اوئ هذه 

امنهجية ي اخاصة واإيضاح أّها تتعب من يريد أن حصل عى مفردة معّينة.

2. ااختلفات أو التناقضات بي دّفتي اإيضاح:
وهي عى النحو اآي:

* قال ي اإيضاح: »أمد بن حيى بن حكيم اأودّي- بالواو والدال امهملة- ابن 
جعفر اب��ن أخي ذبيان«)1(، وي موضع آخر يقول: »... اب��ن حكيم أبو عمرو اأزدّي: 

بإسكان الزاي«)2(.
)1( اإيضاح: 98.

)2( اإيضاح: 182.
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* ويق��ول: »أم��د بن ميتم- بكر اميم وإس��كان الي��اء وفتح الت��اء امنّقطة فوقها 
نقطتن-)1( ابن أي نعيم«)2(، وي مورد آخر يقول: »أمد ابن ميثم- بكر اميم وإسكان 

الياء امنّقطة حتها نقطتن)3( وفتح الثاء امنّقطة ثاث نقط-«)4(.
* ويقول: »بّش��ار بن يس��ار الضبيعي- بضّم الضاد امعجمة-«)5(، وي ترمة أخيه 
س��عيد يقول: »س��عيد بن يس��ار الضبعي- بالضاد امعجمة امفتوحة والباء امنّقطة حتها 

نقطة امضمومة والعن امهملة-«)6(.
* ويقول: »س��ام بن مكرم بن عبد اه، أبو خدجة الُكناوّي- بضّم الكاف-«)7(، 

 

 بين��ا جعل��ه بك��ر ال��كاف، إذ يق��ول: »صالح ب��ن خالد امحام��ي الكن��اّي- بكر 
الكاف-«)8(.

* ويقول: »القاس��م ب��ن حّمد بن عّي بن إبراهي��م اهمداّي- بال��دال امهملة«)9(، 
وي ذك��ر وال��ده يق��ول: »حّم��د ب��ن ع��ّي ب��ن إبراهي��م ب��ن حّم��د اهم��ذاي: بال��دال  

 
امعجمة«)10(.

3. تكرار ترمة أساء قسم من الرواة:
هناك قسم من اأساء تتكّرر مّرتن أو ثاث مّرات وا نعرف السبب، لذا أحصيت 

)1( هكذا وردت ي الكتاب، والصواب نقطتان.
)2( اإيضاح: 105.

)3( هكذا وردت ي الكتاب، والصواب نقطتان.
)4( اإيضاح: 113.

)5( إيضاح ااشتباه: 122.

)6( إيضاح ااشتباه: 194.

)7( إيضاح ااشتباه: 196.

)8( إيضاح ااشتباه: 202.

)9( إيضاح ااشتباه: 256.
)10( إيضاح ااشتباه: 275.
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امكّرر بعد مراجعة اأصول الرجالّية، ووازنتها باإيضاح، وهي عى النحو اآي:
• أمد بن حّمد، أبو غالب الزرارّي)1(.	
• أمد بن حّمد بن س��ليان بن احسن بن اجهم بن بكر بن أعن ابن سنسن، أبو 	

غالب الزرارّي)2(.
• أمد بن إبراهيم بن أي رافع بن عبيد بن عازب)3(.	
• أمد بن أي رافع الصيمرّي)4(.	
• أمد بن ميتم- بالتاء- ابن أي نعيم)5(.	
• أمد بن ميثم- بالثاء-)6(.	
• أمد بن حيى بن حكيم اأودّي)7(.	
• أمد بن حيى اأودّي)8(.	
• جعفر بن أمد بن يوسف اأودّي)9(.	
• جعفر اأودّي)10(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 96.
)2( إيضاح ااشتباه: 101.
)3( إيضاح ااشتباه: 101.
)4( إيضاح ااشتباه: 114.
)5( إيضاح ااشتباه: 105.
)6( إيضاح ااشتباه: 113.

)7( إيضاح ااشتباه: 98.
)8( إيضاح ااشتباه: 114.
)9( إيضاح ااشتباه: 131.

)10( إيضاح ااشتباه: 133.
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• احسن بن الطّيب الُشجاعّي)1(.	
• احسن بن الطّيب الشجاعّي)2(.	
• احسن بن أمد بن امغرة البوشبخّي)3(.	
• احسن بن أمد بن امغرة الثّاج)4(.	
• داود بن كثر الرّقّي)5(.	
• داود الرّقّي)6(.	
• سيف بن عمرة)7(.	
• سيف بن عمرة)8(.	
• عّباد الرواجني ابن يعقوب اأسدّي)9(.	
• عّباد بن يعقوب الرواجنّي)10(.	
• عثان بن حاتم بن منشاب)11(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 150.

)2( إيضاح ااشتباه: 164.

)3( إيضاح ااشتباه: 161.

)4( إيضاح ااشتباه: 163.

)5( إيضاح ااشتباه: 176.

)6( إيضاح ااشتباه: 177.

)7( إيضاح ااشتباه: 194.

)8( إيضاح ااشتباه: 198.

)9( إيضاح ااشتباه: 211.
)10( إيضاح ااشتباه: 212.
)11( إيضاح ااشتباه: 211.
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• عثان بن حاتم بن منشاب التغلبّي)1(.	
• عمرو بن عثان اخّزاز)2(.	
• عمرو بن عثان الثقفّي اخّزاز)3(.	
• عّي بن احسن بن عمرو اخّزاز)4(.	
• عّي بن احسن بن عمرو اخّزاز)5(.	
• عّي بن أي صالح، واسم أي صالح حّمد، يلّقب بزرج)6(.	
• عّي بن بزرج)7(.	
• حّمد بن أمد بن ثابت)8(.	
• حّمد بن أمد بن ثابت)9(.	
• حّمد بن أي القاسم، يعرف ب�: ماجيلويه)10(.	
• حّمد بن أي القاسم بن عمران اخباي الرقّي، أبو عبد اه، املّقب ماجيلويه)11(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 213.

)2( إيضاح ااشتباه: 213.

)3( إيضاح ااشتباه: 232.

)4( إيضاح ااشتباه: 214.

)5( إيضاح ااشتباه: 215.

)6( إيضاح ااشتباه: 220.

)7( إيضاح ااشتباه: 222.

)8( إيضاح ااشتباه: 263.

)9( إيضاح ااشتباه: 271.
)10( إيضاح ااشتباه: 264.
)11( إيضاح ااشتباه: 278.
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• حّمد بن عّي القناّي)1(، حّمد بن عّي الكاتب القناي)2(، حّمد بن عّي بن يعقوب 	
ابن إسحاق بن أي قّرة، أبو الفرج القناّي)3(.

• حّم��د بن زكرّيا الغاّي)4(، حّمد بن زكرّي��ا الغاّي)5(، حّمد ابن زكرّيا بن دينار 	
الغاّي)6(.

• حّمد بن موسى بن عيسى، أبو جعفر اهمذاّي)7(.	
• حّمد بن موسى اهمذاّي)8(.	
• حّم��د بن وهبان الدبيّي)9(، حّم��د بن وهبان الدبيل���ّي)10(، حّمد ابن وهبان بن 	

حّمد ابن ّماد بن بر بن سليم بن نافع بن هال)11(.
• أبو طالب البرّي)12(.	
• أبو طالب اأزدي البري الشعراّي)13(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 266.

)2( إيضاح ااشتباه: 287.

)3( إيضاح ااشتباه: 294.

)4( إيضاح ااشتباه: 268.

)5( إيضاح ااشتباه: 371.

)6( إيضاح ااشتباه: 276.

)7( إيضاح ااشتباه: 273.

)8( إيضاح ااشتباه: 276.

)9( إيضاح ااشتباه: 266.
)10( إيضاح ااشتباه: 270.
)11( إيضاح ااشتباه: 293.
)12( إيضاح ااشتباه: 322.
)13( إيضاح ااشتباه: 324.
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امبحث الَرابع

الختافات ي امن بن اخا�صة والإي�صاح

عن��د مقابلة كتاب اإيضاح باخاصة أجل عق��د رؤية نقدَية موازنة بن الكتابن 
نج��د أّن هن��اك اختافات بن الكتابن، عى الرغم م��ن أّن اإيضاح ُأّلف بعد اخاصة 
 بأرب��ع عرة س��نة، وم اس��تطع أن أبّن س��بًبا ه��ذه ااختافات، فا يمك��ن أن نقول: 
 إّن الس��بب هو التصحيف من ِقَبل النّس��اخ، أّن العَامة اح��ِيّ كان قد ضبط احروف 
 ي كتابي��ه، وا يمك��ن الق��ول: إّن��ه غَر رأي��ه عن م��ا ي اخاصة، أّن أغل��ب امصادر 

غ��ر  أس��باًبا  هن��اك  م��ن رأي، ولع��ّل  م��ا ي اخاص��ة  تنق��ل  أو  ُترِج��ح   الرجالي��ة 
معلومة.

أّما ااختافات فهي عى النحو اآي:
• إدريس بن زي��اد الكفرثوثّي: بفتح الكاف، والفاء، وإس��كان الراء، وضّم الثاء 	

امنَقطة ثاث نقط، وإسكان الواو، وكر الثاء فوقها ثاث نقط)1(.
• الكفرثوثائّي)2(.	
• إبراهيم بن سليان بن عبيد اه)3(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 82.
)2( خاصة اأقوال: 60.
)3( إيضاح ااشتباه: 85.
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• ابن عبد اه)1(.	
• أمد بن حيى بن حكيم اأودّي، بن جعفر، بن أخي ذبيان)2(.	
• أبو جعفر، ابن أخي ذبيان)3(.	
• أمد بن حّمد بن أمد بن طرخان اجرجرائّي)4(.	
• اجرجاّي)5(.	
•  أم��د ب��ن ميت��م: بك��ر امي��م، وإس��كان الي��اء، وفت��ح الت��اء امنّقط��ة فوقه��ا 	

نقطتن)6(.
• أمد بن ميثم: باميم امفتوحة، ثّم الياء الساكنة، وبعدها الثاء امنّقطة فوقها ثاث 	

نقط)7(.
• عمومته: شديد: بالشن امعجمة)8(.	
• عمومته: سدير: بإمال السن والراء أخًرا)9(.	
• جعفر بن إساعيل امنقري: بكر اميم، والنون الساكنة، وفتح القاف والراء)10(.	

)1( خاصة اأقوال: 50.
)2( إيضاح ااشتباه: 98.

)3( خاصة اأقوال: 70.
)4( إيضاح ااشتباه: 103.
)5( خاصة اأقوال: 71.

)6( إيضاح ااشتباه: 105.
)7( خاصة اأقوال: 64.

)8( إيضاح ااشتباه: 115.
)9( خاصة اأقوال: 165.

)10( إيضاح ااشتباه: 129.
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• جعفر بن إساعيل امقرىء)1(.	
• احسن بن مدان اخصيبّي: باخاء امعجمة امفتوحة، والصاد امهملة امكسورة، 	

والياء امنَقطة حتها نقطتان بعدها باء امنَقطة حتها نقطة، اجنبائّي: بضّم اجيم، 
وإسكان النون بعدها، وضّم الباء امنقطعة حتها نقطة، والياء أخًرا بغر نون)2(.

• احسن بن مدان اخصيبّي: بإعجام الضاد، اجنبلني: بالنون قبل الياء)3(.	
• احس��ن ب��ن عبيد اه ب��ن إبراهيم الغض��ارّي: بال��راء امهملة بع��د األف بغر 	

فصل)4(.
• احسن بن عبيد اه بن إبراهيم الغضائرّي: بالياء بن األف والراء)5(.	
• حصن: بالصاد امهملة، ابن حبّش)6(.	
• حضن: بالضاد امعجمة، ابن حبّش)7(.	
• حيدر بن حّمد بن نعيم)8(.	
• حيدر بن نعيم بن حّمد)9(.	

)1( خاصة اأقوال: 332.
)2( إيضاح ااشتباه: 160.

)3( خاصة اأقوال: 339.
)4( إيضاح ااشتباه: 161.

)5( خاصة اأقوال: 116.
)6( إيضاح ااشتباه: 165.

)7( خاصة اأقوال: 342.
)8( إيضاح ااشتباه: 166.

)9( خاصة اأقوال: 127.
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• حبيش: بالباء ثّم الياء، ابن مبر)1(.	
• حبش: بدون ياء، ابن مبر)2(.	
• خالد بن ماّد: باميم أّوًا، والدال امهملة امشّددة بعد األف با فصل، القانّي 	

الكوّي)3(.
• خالد بن زياد:... وامثنّاة التحتية، القانّي الكوّي)4(.	
• داود بن كثر الرّقّي، يكنّى أبا خالد وأبا سليان)5(.	
• أبوه يكنّى أبا خالد)6(.	
• داود بن أسد بن عفر امرّي)7(.	
• أسد بن عفر البرّي)8(.	
• داود بن زرّي: بالزاي امكسورة)9(.	
• داود بن زرّي: بالزاي امضمومة)10(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 167.
)2( خاصة اأقوال: 135.
)3( إيضاح ااشتباه: 170.

)4( خاصة اأقوال: 138-137.
)5( إيضاح ااشتباه: 176.

)6( خاصة اأقوال: 140.
)7( إيضاح ااشتباه: 176.

)8( خاصة اأقوال: 143.
)9( إيضاح ااشتباه: 179.

)10( خاصة اأقوال: 142.
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• درست بن أي منصور الواسطّي)1(.	
• درست بن منصور الواسطّي)2(.	
• رزيق بن الزبر اخلقاّي)3(.	
• رزيق بن مرزوق)4(.	
• سعيد بن بنان، أبو حنيفة سابق احاّج: بالباء امنّقطة حتها نقطة)5(.	
• سعيد بن بيان، أبو حنيفة سائق احاّج)6(.	
• سهل بن سهل بن اهرمزدان)7(.	
• سهل بن اهرمزان)8(.	
• عب��د اه بن جبل��ة بن حّيان بن اح��ّر: باحاء امضمومة امهملة والراء امش��ّددة، 	

الكناّي)9(.
•  عب��د اه ب��ن جبل��ة ب��ن حّي��ان ب��ن اج��ر: بالي��اء امف��ردة واجي��م وال��راي، 	

الكناّي)10(.
)1( إيضاح ااشتباه: 181.

)2( خاصة اأقوال: 346-345.
)3( إيضاح ااشتباه: 186.

)4( خاصة اأقوال: 147.
)5( إيضاح ااشتباه: 193-192.

)6( خاصة اأقوال: 158.
)7( إيضاح ااشتباه: 196.

)8( خاصة اأقوال: 159.
)9( إيضاح ااشتباه: 209.

)10( خاصة اأقوال: 372.
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• عبد اه بن أمد بن حرب بن مهزوم بن خالد الفزر)1(.	
• عبد اه بن أمد بن حرب بن مهزوم بن خالد الفرز)2(.	
• عّي بن العّباس اخرادينّي: باخاء امعجمة)3(.	
• عّي بن العّباس اجراذينّي: باجيم امعجمة)4(.	
• عّي بن أي صالح بزرج: بفتح الباء)5(.	
• عّي بن أي صالح بزرج: بضّم الباء)6(.	
• عّي بن احسن اهمذاّي: بالذال امعجمة)7(.	
• عّي بن احسن اهمداّي: بالدال امهملة)8(.	
• عّباس بن يزيد اخرزّي)9(.	
• عّباس بن يزيد اخريزّي)10(.	
• عبد اه بن العاء امذارّي)11(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 210.
)2( خاصة اأقوال: 201.
)3( إيضاح ااشتباه: 219.

)4( خاصة اأقوال: 367.
)5( إيضاح ااشتباه: 220.

)6( خاصة اأقوال: 368.
)7( إيضاح ااشتباه: 224.

)8( خاصة اأقوال: 176.
)9( إيضاح ااشتباه: 227.

)10( خاصة اأقوال: 210.
)11( إيضاح ااشتباه: 235.
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• عبد اه بن أي العاء امذارّي)1(.	
• عبيد اه بن كثر العامرّي)2(.	
• عبيد بن كثر العامرّي)3(.	
• عبد الرمن بن أمد بن هيك السمري املّقب دمان)4(.	
• عبد الرمن بن أمد بن هيك السمري املّقب دحان)5(.	
• عبد الرمن بن أمد بن جرويه)6(.	
• عبد الرمن بن أمد بن جرويه)7(.	
• عبد العزيز بن حيى بن أمد اجلودّي: بفتح اجيم وضّم الام)8(.	
• اجلودّي: بإسكان الام وفتح الواو)9(.	
• عاصم بن ميد احنّاط اجعفّي)10(.	
• عاصم بن ميد احنّاط احنفّي)11(.	

)1( خاصة اأقوال: 201.
)2( إيضاح ااشتباه: 238.

)3( خاصة اأقوال: 384.
)4( إيضاح ااشتباه: 239.

)5( خاصة اأقوال: 374.
)6( إيضاح ااشتباه: 239.

)7( خاصة اأقوال: 205.
)8( إيضاح ااشتباه: 244.

)9( خاصة اأقوال: 208.
)10( إيضاح ااشتباه: 246.

)11( خاصة اأقوال: 220.
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• عيينة بن ميمون)1(.	
• عتيبة بن ميمون)2(.	
• غياث بن إبراهيم التميمي اأسيدّي)3(.	
• غياث بن إبراهيم التميمي اأسدّي)4(.	
• حّمد بن احسن بن سعيد الصائغ)5(.	
• حّمد بن احسن بن سعيد الصائغ)6(.	
• حّمد بن حيى بن سلان بغر ياء اخثعمّي)7(.	
• حّمد بن حيى بن سليان اخثعمّي)8(.	
• حّمد بن منصور بن يونس بزرج: بفتح الباء)9(.	
• حّمد بن منصور بن يونس بزرج: بضّم الباء)10(.	
• حّمد بن عّي بن الفضل... بن مناذرماخ: بالنون)11(.	

)1( إيضاح ااشتباه: 247.
)2( خاصة اأقوال: 227.
)3( إيضاح ااشتباه: 250.

)4( خاصة اأقوال: 385.
)5( إيضاح ااشتباه: 263.

)6( خاصة اأقوال: 401.
)7( إيضاح ااشتباه: 280.

)8( خاصة اأقوال: 262.
)9( إيضاح ااشتباه: 282.

)10( خاصة اأقوال: 263.
)11( إيضاح ااشتباه: 290.
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• حّمد بن عّي بن الفضل... بن مياذرماه: بالياء)1(.	
• موسى بن جعفر الكيذاّي: بالياء)2(.	
• موسى بن جعفر الكمنذاّي: بالنون)3(.	
• موسى بن احسن بن حّمد... بن كريا: بالباء بعد الكاف)4(.	
• موسى بن احسن بن حّمد بن كريا: بالياء امنقطة حتها نقطتان بعد الكاف وبعد 	

الراء)5(.
• مندل عّي العنزّي: بفتح العن امهملة وفتح النون وكر الزاي)6(.	
• مندل ب��ن عّي العرّي: بالع��ن امهملة امفتوح��ة، والتاء امنّقط��ة فوقها نقطتان 	

امفتوحة والراء بعدها)7(.
• يزيد بن إسحاق يلقب شغر: بفتح الشن امعجمة والغن امعجمة)8(.	
• يزيد بن إسحاق يلّقب شعر: بالعن امهملة)9(.	

)1( خاصة اأقوال: 268.
)2( إيضاح ااشتباه: 295.

)3( خاصة اأقوال: 406.
)4( إيضاح ااشتباه: 296.

)5( خاصة اأقوال: 273.
)6( إيضاح ااشتباه: 302.

)7( خاصة اأقوال: 410.
)8( إيضاح ااشتباه: 321.

)9( خاصة اأقوال: 295.
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اأهّمية كتاب اإي�صاح ال�صتباه

تقع أّمية ه��ذا الكتاب ي كونه الوحيد من كتب اإمامَية التي أّلفت ي هذا الباب 
من العلم؛ لرفع ااش��تباه عن أس��اء الرواة، خاًفا لعلاء اجمهور الذين أّلفوا عرات 

الكتب ي هذا امضار)1(.

)1( ُينظر من هذه الكتب: أبو جعفر حّمد بن حبيب البغدادّي )ت 245ه�( )امؤتلف وامختلف ي 
أساء القبائل(، أبو احسن عّي بن عمر الدارقطنّي البغدادّي )ت 387ه�( )امؤتلف وامختلف(، 
أبو حامد أمد بن حّمد بن أحيد بن ماما اماّي )ت 436ه�( )امختلف وامؤتلف ي اأساء(، أبو 
الفضل عبيد اه بن عبد اه ابن أمد بن حّمد بن يوسف اهروّي )ت 438ه�( )امشتبه ي مشتبه 
أسامي امحِدثن(، أبو القاسم حمود بن عمر بن حّمد، الشهر بجار اه الزخرّي )ت 538ه�( 

)متشابه أساء الرواة(، وغرهم كثر.
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الف�صل الثالث

نقد منهجَية ابن امطَهر احِلّي

إّن هذا العنوان يقصد به رصد خروقات العَامة ما ألزم نفسه به ي تبيان منهجّيته، 
وسنشر إى هذه اخروقات مع اأمثلة:

ذكر العَامة أّنه قّس��م كتابه )اخاصة( عى قس��من: القسم اأّول فيمن يروي . 1
عن��ه، والثاي فيم��ن م يرِو عن��ه)1(، ومع ذلك نج��ده يذكر عب��ارة: »أعمل عى 
روايت��ه«)2( أو غرها م��ن ألفاظ القبول امذكورة س��لًفا ي القس��م اأّول الذي 
ه��و خّصص من يقبل روايته عند ترمته لكثٍر م��ن الرواة، فذكرها عى ما يبدو 
يصبح زيادة، ثّم يرك اإش��ارة هذه األفاظ ي ترمة بعض الرواة)3(، وهو هذا 
ا يس��ر عى منهجَية واحدة داخل القسم الواحد، فقد يظّن القارئ أّن من اتبع 
بلفظ القبول من الرواة له ش��أن خاّص ختلف عن من م يضف إليه هذا اللفظ. 
 وكذلك اأمر ي القس��م الث��اي، فإّنه يذك��ر عبارة من عب��ارات الرفض، مثل: 

»ا اعتم��د عليه«)4( ي اج��زء امخّصص لذلك، ثّم يرك اإش��ارة إى مثل هذه 

)1( خاصة اأقوال: 44.

)2( خاصة اأقوال: 47.

)3( خاصة اأقوال: 52.
)4( خاصة اأقوال: 303.
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األفاظ ي ترمة بعض آخرين)1(.
ناحظ أّن العَامة م يكن يعتمد بصورة واضحة عى آراء ابن الغضائرّي امنقولة . 2

من ِقَبله ي القسم اأّول)2(، بل كان أسر آراء النجاش�ّي)3(، إَا أّنه قلب له ظهر 
امج��ّن ي القس��م الثاي، وبات يعتم��د عى تضعيفات اب��ن الغضائرّي ي ترمة 
الرواة)4(، وليس ذلك حس��ب، بل إّنه بات يمل آراء النجاش�ّي بعد امناقشة)5(، 

ثّم عاد إليه وترك ابن الغضائرّي ي مورد واحد ي هاية الكتاب)6(.
ناح��ظ أّن العَام��ة ذك��ر ي القس��م اأّول امخَصص من ي��روي عنهم ويأخذ . 3

بروايته��م َمن يتوّقف ي روايتهم حس��ب ذكره)7(، وي القس��م الثاي امخَصص 
من يتوّقف ي روايتهم ذكر بينهم من يأخذ بروايته)8(.

)1( خاصة اأقوال: 414، عى سبيل امثال ا احر.
)2( خاصة اأقوال: 51، عى سبيل امثال ا احر.

)3( خاص��ة اأق��وال: 50، 51، 55، 60، 70، 71، 72، 83، 89، 94، 101، 108، 115، 
116، 117، 119، 123، 129، 130، 131، وغرها من اموارد.

)4( خاصة اأقوال: 316، 318، 319، 320، 322، 324، 325، 330، 331، 332، 334، 
335، 336، 339، 340، 342، 344، 345، وغرها من اموارد.

)5( خاصة اأقوال: 319 و355.
)6( خاصة اأقوال: 419.

)7( خاص��ة اأقوال: ُتنظر الصفحات: 57 عبارة »اأقوى الوقف ي روايته«، 62 »عندي توّقف 
ي قب��ول روايته«، 69 »ا يثبت به عن��دي روايته«، 76 »اأوى عندي التوّقف ي قبول روايته«، 
79 »فأن��ا ي روايته متوّق��ف«، 87 »فنحن ي روايت��ه من امتوّقف��ن«، 109 »وي تعديله بذلك 
نظر«، »واأوى التوّقف«، 109 »واأوى التوّقف فيا ينفرد به حّتى تثبت عدالته«، 121 »وهذا 
الطريق م يثبت صّحته عندي«،151 »فاأقرب التوّقف فيه«، 150 »والوقوف متوّجه عى هذه 
الرواية«، »وم يثبت عندي عدالة امشار إليه«، 265 »أنا ي حديثه من امتوّقفن«، 199 »اأقرب 

عندي التوّقف فيا يرويه«.
 )8( خاصة اأقوال: ُتنظر الصفحات: 337 »طعنوا عليه من جهة، وليس عندي كا زعموا، وهو= 
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أحياًن��ا يس��تعمل العَام��ة ي مع��رض ترمته أحد ال��رواة عب��ارات أو ألفاظ . 4
متأرجح��ة ا تدّل عى جرح قاطع، أو تعديل ناص��ع، مّا جعل القارئ ي حرة 

من أمره)1(.
اس��تعمل العَامة لفظ »ُقتَِل«)2( بعد ترمة كّل راٍو استش��هد ي معارك اإسام . 5

مث��ل: بدر وُأح��د واخندق، وكذلك اجمل وصّفن والط��ّف... إلخ، وم يقل: 
استشهد.

كثًرا ما يذكر ضمنًا ي ترمة أحد الرواة أّنه ابن عّم فان، أو ابن بنت فان، أو . 6
جّده فان)3(، لكن نجده ي مواطن أخرى ا يذكر ذلك، فعندما تعّرض لرمة 
عون بن عبد اه بن جعفر الطّيار)4(، أش��ار إى أّنه من أصحاب احسن، وم 
يذكر أّنه من رهطه اهاش��مّي، وا حّتى أّنه ابن أخته العقيلة زينب بنت عّي بن 

.أي طالب
أعاد العَامة أس��اء قس��م من الرواة ي باب الكنى عى الرغم من أّن امعلومات . 7

امذكورة ي أبواهم كاملة، إذ إّن باب الكنى كان خّصًصا من اشتهر بكنيته دون 
اسمه)5(.

=ثقة«، 415 »والطعن عندي ي مذهبه ا ي نفسه«.
 )1( خاص��ة اأق��وال، ُتنظر: 137 »وه��ذا احديث ا يدّل رًح��ا عى عقي��دة الَرُجَلن«، 326 
»ا حري اآن حال س��ام، فإن كان ثقة صّح سند احديث، وإَا فالتوّقف ي روايته متعّن«، 

285 »... يقال: نجية القّواس، وليس معروف احال«.
)2( خاص��ة اأق��وال: 210 »قت��ل معه بكرب��اء، قتله حكيم ب��ن طفيل«، 85 »قت��ل بصّفن...« 

وغرها من الصفحات: 74، 204، 223، 299.

)3( خاصة اأقوال: 96، 75، 176، 224، 402.
)4( خاصة اأقوال: 223.

)5( خاصة اأقوال: 307، ذكر عبيد اه بن أي رافع، كاتب اإمام عل�ّي، ثّم أعاد ذكره ي:= 
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ذكر امجهولن ي القسم اأّول)1( يدّل عى أّن لفظة )امجهول( ليست من ألفاظ . 8
اجرح، لكن ناحظ أّن العَامة ي القس��م الثاي طاما رّد أو جرح الرواة بعبارة 

»جهول«)2(. علًا أّن لفظ )جهول( عند أرباب الرجال لفظ جارح)3(.
كّرر العَامة ذكر أساء قسم من الرواة ي أبواب الكتاب اأخرى)4(- دون باب . 9

الكنى- وهذا يعود إى احتال العَامة كون الَرُجَلن متغايرين.
أش��ار العَامة احِيّ م��ّرات عّدة ي كتاب )خاصة اأق��وال()5( إى اعتاده عى . 10

اب��ن عقدة)6(، ثّم نراه يرجم له ضمن الذين يتوّقف ي الرواية عنهم، وقد عّلل 
اعت��اده علي��ه أّنه- أي ابن عقدة- كثر الرواية ع��ن اأصحاب، كا أّن مذهبه 
اجارودّي م يك��ن قادًحا فيه، وإن كان كذلك، فلاذا يقدح ببقية امذكورين مّن 
ا شائبة عليهم إَا اعتناقهم أحد امذاهب امخالفة كالزيدّية والواقفّية والفطحّية 

وغرهم.

=203، وكذل��ك قنر، ذكره ي: 231، وأعاده ي: 307، وامعلومات ي اموردين واحدة م يزد 

عليه��ا ش��يًئا، وهناك كثر مّن مّت إعاده��م ي باب الكنى، وهو بذلك م يف��ّرق بن باب الكنى 
وأبواب الكتاب اأخرى.
)1( خاصة اأقوال: 310.

)2( خاصة اأقوال: 358، 363، 333، 347، 353، 387، 393، 391، 384.
)3( ُينظر: الرواشح الساوَية: 104، دروس ي علمي الرجال والدراية: 196.

)4( خاص��ة اأقوال، ُينظر: ترمة ابن نوح الس��راّي ي الصفحات: 71، ثّم أعاده: 78، وكذلك 
ترمته زكرّيا أي حيى كوكب الدم ي: 151، وي: 349، وتنظر للغرض نفسه الصفحات: 75، 

.414 ،393
)5( خاص��ة اأق��وال، ُتنظ��ر الصفح��ات: 54، 81، 93، 94، 95، 108، 109، 116، 118، 

123، 125، 126، 127، 128، 129، 131، 132، 125، 138، وغرها من اموارد.
)6( خاصة اأقوال: 321.



215

َجاِل الَباُب الَثانِي: َمْنَهُج ابِْن امَُطَهِر اِحِلّّي ِف الِرّ

اعتم��د العَامة ع��ّي بن أم��د العقيق��ّي)1( ونر ب��ن الصّب��اح)2( ي )خاصة . 11
اأق��وال(، لكنّه يذكرم��ا ضمن الذين يتوّقف ي الرواي��ة عنهم عى الرغم من 

اعتاده عليها مّرات عّدة.
12 . ، أحياًنا ناحظ استس��ام العَامة اح��ِيّ آراء الرجالّين اأوائل أمثال: الكّشّ

والنجاّي، وابن الغضائرّي، والطوّي، وغرهم، فإّنه ا حّرك س��اكنًا جاههم 
ي ترم��ة بعض ال��رواة)3(، وأحياًنا أخرى يعارضهم ويناق��ش آراءهم ويرّجح 

الرأي الذي يراه)4( أو جتهد برأيه)5(.
ع��ى . 13 ت��دّل  الت��ي  اإش��ارات  م��ن  كث��ًرا  اأّول  القس��م  ي  أّن  ناح��ظ 

أّم��ا  »الراج��ح«)6(،  أو:  عن��دي«  »اأق��وى  قول��ه:  نح��و  العَام��ة،  اجته��اد 
 ي القس��م الث��اي فن��راه ا جته��د، ب��ل يق��ف حائ��ًرا وي��رك اأم��ر معَلًق��ا)7(، 

)1( خاص��ة اأقوال، ُتنظ��ر الصفح��ات: 103، 135، 139، 149، 162، 164، 165، 197، 
 ،337،387 ،325 ،306 ،286 ،282 ،279 ،273 ،233 ،226 ،217 ،207 ،206 ،204
390، 311، 414، 417، 424، وترجم له ي: 365، ي القس��م الثاي اخاّص بالذين يتوّقف 

من اأخذ منهم.
)2( خاصة اأقوال، ُتنظر الصفحات: 406، 422، 423، وترجم له ي: 413، ي القس��م الثاي 

اخاّص بالذين يتوّقف عن اأخذ منهم.
)3( خاصة اأقوال، ُتنظر الصفحات: 239، 324، 314، 352، 353، 377، 337.

)4( خاصة اأقوال: 349، كقوله: »وباجملة فهو عندي مردود الرواية«.
)5( خاص��ة اأقوال: 348، كقوله: »وّما م أج��د أصحابنا تعديًا ها وا طعنًا فيها توّقفت عن 

قبول روايتها«.
)6( خاص��ة اأقوال. وُينظ��ر: 48، 55، 293 قوله: »اأرج��ح...«: 49، 51، 66، 169 قوله: 

»اأقوى...«.
)7( خاصة اأقوال: 391، كقوله: »وهذا ا يوجب جرًحا وا تعديًا«: 356، »وم يثبت عندي 

عدالة الرجل وا جرحه« 35، »وهذا ا يدّل عى جرح وا عى تعديل«.
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أو يكتفي بالتوّقف عن اأخذ من الراوي)1(.
م ي��ر العَامة ع��ى الرتيب اهجائّي كا ألزم نفس��ه ي مقّدمة الكتاب، بل نراه . 14

يقّدم »حسن«)2( عى »احارث«)3(، وغره كثر.
ترج��م العَام��ة أحد ال��رواة باس��م »ش��تر«)4( وذك��ره ي باب الكنى باس��م . 15

»ستر«)5(.
وبغ��ّض النظر عّا تقّدم من مآخذ، فإّن العَامة بس��بب موس��وعّيته العلمّية وعدم 
اختصاص��ه بعلم حّدد يمك��ن أن تصدر عنه هذه اِهنات إن صّح��ت أّها من ُصنع يده، 
فلرّب��ا يك��ون بعضه��ا من ُصنع النّس��اخ عن��د نقوهم من النس��خ امنس��وخة من كتاب 

اخاصة.

)1( خاصة اأقوال: 57، 62، 76، 79، 87، 109، 150، 326، 331، 341، 345.
)2( خاصة اأقوال: 109.
)3( خاصة اأقوال: 122.
)4( خاصة اأقوال: 168.
)5( خاصة اأقوال: 306.
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الف�صل الأّول

ابن داود احِلّي ومنهجه ي الرجال

امبحث الأّول

حياة ابن داود احِلّي )نبذة خت�صرة(

ا�صمه

الش��يخ تقّي الدين أبو حّمد احس��ن بن عّي بن داود احِيّ )1(، وقد يسّمى ي قسم 
من امصادر الرجالَية: احسن بن داود، نسبة إى جّده)2(.

ولدته

ولد ابن داود ي اخامس من مادى اآخرة س��نة 647ه� حس��با ذكر هو ي ترمة 
 نفس��ه ي القس��م اأّول م��ن كتابه الرج��ال)3(؛ ل��ذا فقد كان مع��اًرا للعّام��ة احِل�ّي 

)1( رجال ابن داود: 75، البابلّيات: 102/1.
)2( رياض العلاء: 254/1، ساء امقال ي علم الرجال: 91/2.

)3( رجال ابن داود: 75.
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 وم��ن أقران��ه عم��ًرا)1(، وق��د ش��اركه ي الدرس عن��د امحّق��ق اأّول جعفر بن س��عيد 
.)2( احِيّ

�صي�خه

نذكر من أبرزهم:
• 	.)3( السّيد مال الدين أمد ابن السّيد موسى ابن طاووس احّيّ
• 	.)4( السّيد عبد الكريم ابن السّيد أمد ابن طاووس احّيّ
• 	.)5( الشيخ سديد الدين يوسف بن عّي ابن امطّهر احّيّ
• مفيد الدين حّمد بن عّي بن حّمد بن جهم اأسدّي)6(.	
• 	.)7( نجم الدين أبا القاسم جعفر بن احسن بن حيى بن سعيد احّيّ
• الشيخ نجيب الدين أبا زكرّيا حيى بن سعيد احّي، ابن عّم امحّقق)8(.	
• اخواجة نصر الدين الطوّي)9(.	

)1( إذ يذك��ُر العّام��ُة احِيّ نفُس��ه ي كتابه )اخاص��ة: 109-113( أّنه ولِد ي 19 رمضان س��نة 
648ه�.

)2( أمل اآمل: 71/2، نقد الرجال: 43/2.
)3( رجال ابن داود: 45، كّليات علم الرجال: 117.

)4( رجال ابن داود: 130، روضات اجنّات: 287/2، البابلّيات: 103/1.
)5( كّليات علم الرجال: 117، البابلّيات: 103/1.

)6( رجال ابن داود: 28، روضات اجنّات: 287/2، البابلّيات: 103/1.
)7( رجال ابن داود: 62، أمل اآمل: 71/2، نقد الرجال: 43/2، كّليات علم الرجال: 117.

)8( كّليات علم الرجال: 117.
)9( البابلّيات: 103/1.
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تاميذه

نذكر من أبرزهم:
• 	.)1( ري الدين أبا احسن عّي بن أمد بن حيى امزيدي احِيّ
• الشيخ زين الدين عّي بن أمد بن طراد امطار آبادّي)2(.	
• الس��ّيد تاج الدين أبا عبد اه حّمد ابن الس��ّيد جال الدين أي جعفر القاسم بن 	

، امعروف بابن معّية)3(. احسن العلوي احسني احّيّ

اأق�ال العلماء بحّقه

لعّل نعوت العلاء ابن داود توّضح منزلته ومكانته العلمية واختصاصه بالرجال، 
ومن أهّم هذه اأقوال:

• ، كان عاًما فاض��ًا، جليًا 	 ق��ول احّر العامي: »احس��ن ب��ن عّي بن داود اح��ّيّ
.)4(» صاحًا، حّقًقا متبّحًرا، من تاميذ نجم الدين احّيّ

• ذك��ر صاحب الروضات عى لس��ان الش��هيد الثاي: »الش��يخ الفقي��ه، اأديب 	
النح��وّي الَع��روّي، ملك العلاء والش��عراء واأدباء، تقّي الدين احس��ن ابن 
 ع��ّي بن داود اح��ّي، صاحب التصاني��ف الغزيرة، والتحقيق��ات الكثرة، التي 

م��ن  أح��د  يس��بقه  م  مس��لًكا  في��ه  س��لك  )الرج��ال(،  كت��اب  ملته��ا   م��ن 

)1( كّليات علم الرجال: 118، البابلّيات: 103/1.
)2( الكشكول 43/2، كّليات علم الرجال: 117، البابلّيات: 103/1.

)3( روضات اجنّات: 287/2.
)4( أمل اآمل: 71/2.
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اأصحاب...«)1(.
• وق��ول الس��ّيد مصطف��ى التفريش: »احس��ن ب��ن عّي ب��ن داود، م��ن أصحابنا 	

 ، امجتهدي��ن، ش��يخ جلي��ل، من تامي��ذ امحّقق نج��م الدين أي القاس��م احّيّ
واإمام امعّظم، فقيه أهل البيت، له أزيد من ثاثن كتاًبا نظًا ونثًرا، وله ي علم 

الرجال كتاب معروف حسن الرتيب...«)2(.
• وق��ول اأصفه��اّي ام��رزا عب��د اه اأفندي: »الش��يخ تق��ي الدين أب��و حّمد 	
 

احس��ن بن عّي بن داود احِيّ الفقيه اجليل، رئي��س أهل اأدب ورأس أرباب 
الرت��ب، الع��ام الفاض��ل الرج��اّي النبيل امع��روف باب��ن داود، صاحب كتاب 
الرجال، وقد يعّر عنه باحسن بن داود اختصاًرا من باب النسبة إى اجّد، وهذا 

الشيخ حاله ي اجالة أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يسطر...«)3(.
•  وقول امرزا حس��ن الن��ورّي بحّقه: »الفاض��ل اأديب تقّي الدين احس��ن بن 	

ع��ّي بن داود احِيّ امع��روف بابن داود، صاحب التصاني��ف الكثرة التي منها 
كتاب الرجال...«)4(.

• وق��ول العَامة الكلب��اّي: »قطب دائ��رة العلوم والكال، مرك��ز حيط الفضل 	
واأفض��ال، مالك أزمة الفضائ��ل بالقّض والقضيض، ومتّد الباع ي الس��جع 

والقريض، والفاضل لباب الفضل امسدود، احسن بن عّي بن داود...«)5(.

)1( اخونسارّي: 287/2.
)2( نقد الرجال: 43/2.

)3( رياض العلاء: 254/1.
)4( مستدرك الوسائل:442/1.

)5( ساء امقال: 91/2.
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• وذكره صاحب الكنى بقوله: »تقّي الدين احس��ن بن عّي بن داود احّي، الشيخ 	
الع��ام، الفاض��ل اجليل، الفقي��ه امتبّحر، صاح��ب كتاب )الرج��ال( امعروف 

و)نظم التبرة( وغرما مّا ينوف عى الثاثن«)6(.

م�ؤّلفاته

وق��د ذك��ر ابن داود مؤّلفات��ه ي معرض ترمته لنفس��ه ي كتابه الرجال مش��ًرا إى 
خّصص قسم من امؤّلفات بعلوم معّينة، فضًا عن كوها أّلفت نثًرا أو نظا)7(.

حصيل النافع.. 1
التحفة السعدَية.. 2
امقتر ي امختر.. 3
الكاي.. 4
النكت.. 5
الرائع.. 6
خاف امذاهب اخمسة.. 7
تكملة امعتر، م يتّم.. 8
اجوهرة ي نظم التبرة.. 9

اللمعة، ي فقه الصاة، نظًا.. 10

)6( الكنى واألقاب: 371/1.
)7( رجال ابن داود: 76-75.
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كتاب الرائض ي الفرائض، نظًا.. 11
عقد اجواهر ي اأشباه والنضائر، نظًا.. 12
كتاب اللؤلؤة، نظًا، م يتّم.. 13
كتاب عّدة الناسك ي قضاء امناسك، نظًا. وله الكثر ي الفقه غر ذلك)1(.. 14
كتاب الرجال، وهو هذا الكتاب.. 15
الدّر الثمن ي أصول الدين، نظًا. ي أصول الدين.. 16
اخريدة العذراء ي العقيدة الغّراء، نظًا.. 17
إحكام القضية ي أحكام القضّية، ي امنطق.. 18
حّل اإشكال ي عقدة اأشكال، ي امنطق.. 19
اإكليل التاجّي، ي العروض.. 20
قّرة عن اجليل ي رح النظم اجليل ابن احاجب، ي العروض.. 21
ختر اإيضاح، ي النحو.. 22
روف، ي النحو.. 23
ختر أرار العربية، ي النحو)2(.. 24

وفاته

م يضب��ط تاريخ وفاته وحّلها وموضع دفنه إَا أّنه كان حًيا س��نة693ه� كا عرفت 
)1( رجال ابن داود: 75.

)2( رجال ابن داود: 76-75.
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من ذكره لوفاة السّيد عبد الكريم بن طاووس ي رجاله وإّها كانت ي شّوال 693ه�)1(، 
وذك��ر الطهراّي أّنه فرغ من رجاله س��نة 707ه���)2(، فيكون قد أدرك ش��طًرا من القرن 

الثامن، وا نعلم كم عاش بعد هذا التاريخ.
بينا ذكر الس��ّيد حس��ن اأمن نقًا عن أحد امؤّلفن أّنه توّي س��نة نّيف وسبعائة 
وأربع��ن، ث��ّم قال: »وم أجد أح��ًدا أّرخ وفاته، وي التأريخ امذك��ور نظر، فإّنه إن صّح 

يكون عمره نحو امائة فيكون من امعَمرين، ولو كان لذكروه، واه العام«)3(.

)1( رجال ابن داود: 130.
)2( الذريعة: 87/6، مصفى امقال: 126.

)3( أعيان الشيعة: 335/22.
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امبحث الثاي

م�ارد ابن داود ي كتابه الرجال

لقد أش��ار اب��ن داود احِيّ ي مقّدمة كتاب��ه امعروف ب�)رجال اب��ن داود( إى طرقه 
للمصادر التي اس��تقى منها معلوماته وأخذ يعّدد هذه امصادر)1(، إاَ أّننا وجدنا بعض 
هذه امصادر التي أش��ار إليه��ا ي امقّدمة م يعتمدها ي متن الكت��اب)2(، وهناك مصادر 
اعتمدها ابن داود وم ُيِر إليها ي امقّدمة)3(. كا أّن ابن داود دأب عى اس��تعال عبارة: 
»ورد ع��ن بعض اأصح��اب«، أو »ذكر بعض اأصحاب«، وكانت ه��ذه العبارة تدّل 
بوضوح عى معلومات مستقاة من كتاب خاصة اأقوال للعّامة احِيّ بدون أن يشر 
اب��ن داود إى ذل��ك إذ وردت ه��ذه العبارة ما يقارب س��بًعا وأربعن م��ّرة)4(، دّلت عى 

خاصة اأقوال منها ما يقارب تسًعا وثاثن مّرة)5(.
)1( رجال ابن داود: 27-26.

)2( رجال ابن داود: 27.
)3( رج��ال ابن داود. وينظر ابن ن��وح: 86، 90، 93...، ابن الوليد: 167، 71، 75...، حّمد بن 

مسعود العّياّي: 105، 139، 154...
)4( رج��ال اب��ن داود، ُتنظر الصفح��ات: 29، 30، 31، 35، 59، 81، 84، 85، 87، 89، 91، 
 ،145  ،143  ،129  ،126  ،121  ،110  ،109  ،102  ،101  ،100  ،98  ،97  ،96  ،94
 ،256 ،255 ،254 ،252 ،247 ،241 ،232 ،197 ،188 ،182 ،181 ،173 ،3/152

.284 ،276 ،275 ،270 ،266 ،258 ،257
 ،101  ،100  ،98  ،97  ،96  ،85  ،81  ،31 الصفح��ات:30،  ُتنظ��ر  داود،  اب��ن  رج��ال   )5(
 =،182 ،181 ،173 ،3/152 ،146 ،145 ،143 ،129 ،126 ،121 ،110 ،102،109



228

وسنس��تعرض هذه اموارد)1( حس��ب الرتيب اهجائّي بالنسبة للموارد التي ترجم 
ها، والتي م يرجم ها سنذكرها حسب أسبقية ورودها ي الكتاب.

اب��ن عبدون )عب(: »أم��د بن عبد الواحد ب��ن أمد البّزاز أب��و عبداه، )م( . 1
)جش(، ش��يخنا امع��روف بابن عبدون، كان عاًما باأدب، وعّر عنه الش��يخ 

بأمد بن عبدون امعروف بابن احار: باحاء امهملة والشن امعجمة«)2(.
وقد أشار ابن داود إى اعتاده عليه)3(.

النج��اّي )ج��ش(: »أم��د ب��ن أمد ب��ن العّب��اس بن حّم��د بن عب��د اه بن . 2
 

إبراهي��م ب��ن حّمد بن عبد اه بن النجاّي ال��ذي وي اأهواز، مصنّف كتاب 
الرجال، ثقة )م( )جش( ُمعَظم، كثر التصانيف«)4(.

اعتمده ابن داود ي استقاء معلوماته)5(.
الرقّي )قي(: »أمد بن حّمد بن خالد بن عبد الرمن بن حّمد بن عّي الرقّي، . 3

أبو جعفر، أصله كوّي، وكان جّده حّمد بن عّي حبس��ه يوس��ف بن عمر بعد 
قتل زيد ثّم قتله، وكان خالد صغر الس��ّن فهرب مع أبيه عبد الرمن إى برق 
رود وقيل: برقة رود )د(، )جخ(، )س��ت(، )جش( كان ثقة ي نفس��ه، يروي 

عن الضعفاء، ويعتمد امراسيل، صنّف كثًرا.
.417 ،276 ،270 ،266 ،258 ،255 ،252 ،247 ،241 ،232 ،197 ،188=

)1( إّن أغلب موارده هي موارد العَامة نفسها، وقد سبق لنا ذكر مظاّن التعريف هم، ومن م نعّرفه 
بمظاّن ترمته آنًفا وورد لدى ابن داود حًرا سنعّرفه ونشر إى هذه اخصوصَية.

)2( رجال ابن داود: 39. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 87، خاصة اأقوال: 72-71.
)3( رجال ابن داود، ُتنظر الصفحات: 55، 107، 187.

)4( رجال ابن داود: 40، ُينظر: رجال النجاش�ّي: 101، خاصة اأقوال: 72.
)5( رجال ابن داود: 29، و...
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أق��ول والق��ول اب��ن داود: وذكرته ي الضعف��اء لطعن )غض( في��ه. ويقّوي 
]عن��دي[ ثقَته مُش أمد بن حّمد بن عيس��ى ي جنازته حافًي��ا حاًرا تنّصًا 

مّا قذفه به«)1(.
وقد اعتمده ابن داود)2(.

 اب��ن عق��دة )قد(: »أم��د بن حّمد بن س��عيد بن عب��د الرمن ب��ن إبراهيم بن . 4
زي��اد بن عبد اه بن عجان يعرف بابن عقدة، )م( )جخ(، زيدّي، جارودّي، 
روى مي��ع كت��ب أصحابنا وصنّ��ف هم وكان حفظ��ة)3( يق��ول: أحفظ مائة 
وعري��ن ألف حديث بأس��انيدها وُأذاكر بثاث مائة ألف حديث )س��ت(، 
أمره ي اجالة أشهر من أن يذكر )جش(، هذا رجل جليل القدر ي أصحاب 

احديث إّنه كان زيدًيا جارودًيا حّتى مات سنة ثاث وثاثن وثاثائة«)4(.
وقد اعتمده ابن داود)5(.

ابن نوح: »أمد بن نوح البري السراي أبو العّباس )م( )جخ(، ثقة )ست(، . 5
إَا أّنه حكي عنه مذاهب فاسدة ي اأصول مثل القول بالرؤية وغرها«.

)1( رجال ابن داود: 43. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 76-77، فهرس��ت الش��يخ الطوس�ّي: 62-
64، خاصة اأقوال: 63.

)2( رجال ابن داود: 106، 125، 152، 153، 200، 246، 248، 268، 280، 281.
)3( ك��ذا ي اأص��ل، والص��واب: )وكان عن حفظه( أو )ي حفظه(، وعى ما يبدو هناك س��قط ي 

العبارة.
)4( رجال ابن داود: 229. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 94-95، الرجال ابن الغضائرّي: 110-

111، فهرست الشيخ الطوّي: 73-74، خاصة اأقوال: 321.
)5( رج��ال ابن داود، تنظر: 59، 67، 68، 74، 78، 93، 99، 159، 177، 178، 215، 237، 

.274 ،245 ،2/242
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واعتم��د  ك��ا  روات��ه)1(،  ع��ن  كام��ه  مع��رض  ي  داود  اب��ن  إلي��ه   وأش��ار 
عليه)2(.

اب��ن فّضال )فض(: »احس��ن بن عّي بن فّضال )ضا( )ك��ش( مدوح معظم، . 6
كان فطحًيا فرجع قبل موته )س��ت( أبو ع��ّي بن فّضال التيمّي، ابن ربيعة ابن 
كب��ر موى تيم اه بن ثعلب��ة، كان خّصيًصا بالرضا، جلي��ل القدر، عظيم 

امنزلة، زاهًدا ورًعا، له كتب، مات سنة أربع وعرين ومائتن«)3(.
اعتمده ابن داود)4(.

الغضائ��رّي )غض()5(: »احس��ن بن عبيد اه بن إبراهي��م الغضائرّي أبو عبد . 7
 اه )م( )ج��ش( )جخ( )س��ت(، كثر الس��اع، عام بالرجال، ش��يخنا، روى 
 عن��ه الش��يخ س��اًعا وإج��ازًة وك��ذا النج��اّي، م��ات س��نة إح��دى ع��رة 

وأربعائة«)6(.

)1( رج��ال ابن داود: 23. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 86-87، فهرس��ت الش��يخ الطوي: 84، 
خاصة اأقوال: 68و71.

)2( رج��ال اب��ن داود: 86، 2/90، 93، 94، 98، 99، 152، 165، 189، 206، 245، 257، 
.281

)3( رجال ابن داود: 86. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 34-36، اختيار الكّش: 97-98، اخاصة: 
.98

)4( رجال ابن داود: 66، 82، 139، 150، 261، 280.
)5( احس��ن بن عبد اه بن إبراهيم الغضائرّي أبو عبد اه، ش��يخنا، له كتب، منها: كتاب التمويه 
والغّمة، كتاب التس��ليم عى أمر امؤمنن بإمرة امؤمنن... مات ي نصف ش��هر صفر س��نة 
إح��دى عرة وأربعائة، رجال النجاّي: 69، رجال الش��يخ الط��وّي: 425، الغضائرّي، أبو 

عبد اه )ت 411ه�(، رسالة أي غالب الزرارّي إى ابنه ي ذكر آل أعن وتكملتها: 60.
)6( رجال ابن داود: 80. وُينظر: رجال النجاش�ّي: 69، خاصة اأقوال: 116.
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اعتمده ابن داود)1(.
العقيقّي )عق(: »عّي بن أمد العقيقّي: بقافن )م( )جخ( خّلط، روى عنه ابن . 8

أخي طاهر، ي حديثه مناكر«)2(.
أخذ منه ابن داود)3(.

عّي بن احسن بن فّضال )عن(: »عّي بن احسن بن عّي بن فّضال، أبو احسن . 9
)جش(، كان فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم، وعارفهم باحديث وامس��موع 
قوله فيه، ُس��مع منه يء كثر، وم يعثر أحد عى زّلة فيه وا ما يش��ينه، وقّلا 

روى عن ضعيف، إّا أّنه كان فطحًيا«)4(.
وقد اعتمد عليه ابن داود)5(.

الفضل بن ش��اذان )فش(: »الفضل بن ش��اذان النيس��ابورّي أبو حّمد،)دي( . 10
)كر( )جخ( )س��ت( متكّلم فقيه جليل الق��در )جش( كان أبوه من أصحاب 
يون��س، وروى عن أي جعف��ر الثاي، وقيل: عن الرض��ا أيًضا، وكان 
أحد أصحابنا الفقهاء العظام امتكّلمن، حاله أعظم من أن يش��ار إليها، قيل: 
إّنه دخل عى أي حّمد العس��كرّي فلّا أراد أن خرج س��قط منه كتاب من 
تصنيفه، فتناوله أبو حّمد ونظر فيه وترّحم عليه، وذكر أّنه قال: أغبط أهل 

)1( رجال ابن داود، 32، و...
)2( رجال ابن داود: 260. وُينظر: فهرست الشيخ الطوس�ّي: 162، خاصة اأقوال: 365.

)3( رج��ال اب��ن داود: 67، 70، 83، 86، 89، 90، 2/101، 107، 110، 2/128، 133، 
.312 ،282 ،260 ،214 ،195 ،191 ،171 ،155 ،149 ،138

)4( رجال ابن داود: 261. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 257-259، رجال ابن الغضائرّي: 124، 
خاصة اأقوال: 177، التحرير الطاووّي: 186.

)5( رجال ابن داود: 178.
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خراسان مكان الفضل وكونه بن أظهرهم. وكفاه بذلك فخًرا، وروى الكّشّ 
ما يناي ذلك، وا التفات إليه«)1(.

وقد اعتمده ابن داود)2(.
اب��ن بّطة )بط()3(: »حّمد بن جعفر بن أمد بن بّطة امؤّدب القّمّي)م( )جش( . 11

كب��ر امنزلة بقم، كث��ر اأدب والفضل والعلم، يتس��اهل ي احديث، ويعّلق 
اأس��انيد باإجازات، وي فهرست ما رواه غلط كثر، كان ابن الوليد يقول: 

كان خّلًطا ضعيًفا«)4(.
واعتمده ابن داود)5(.

اب��ن الوليد: »حّمد بن احس��ن بن الولي��د أبو جعفر، ش��يخ القّمّين وفقيههم . 12
ومتقّدمهم )م( )جش( يقال: إّنه نزيل قم وم يكن أصله منها، ثقة، عن«)6(.

وقد اعتمده ابن داود ي كتابه الرجال)7(.

)1( رجال ابن داود: 151. وُينظر: رجال النجاش���ّي: 306-307، فهرس��ت الش��يخ الطوس�ّي: 
197-199، خاصة اأقوال: 229، التحرير الطاووّي: 218-214.

)2( رجال ابن داود: 99، 103، 171، 226، 252، 257، 274، 283، 313.
)3( »حّم��د ب��ن جعفر بن أمد بن بّطة ام��ؤّدب أبو جعفر القّمّي، كان كب��ر امنزلة بقم كثر اأدب 
والفض��ل والعل��م... له كتب، منه��ا: كتاب الواحد، كت��اب ااثنن، كتاب الثاث��ة... وأجازنا 

ببغداد ي النوبختية وقد سكنها«. رجال النجاّي: 373-372.
)4( رج��ال اب��ن داود: 167 و271، أّن بعض اأصحاب غمز به فرجم ي القس��من مع الثقات 

ومع امجروحن، ُينظر: رجال النجاّي: 372-373، خاصة اأقوال: 264.
)5( رجال ابن داود: 132، 136، 2/141، 142، 146، 159، 194، 199.

)6( رجال ابن داود: 168. وُينظر: رجال النجاّي: 383، فهرست الشيخ الطوّي: 237 و226، 
خاصة اأقوال: 248-247.

)7( رجال ابن داود: 167، 271، 275، 276، 285.



233

َجاِل الَباُب الَثالُِث: َمْنَهُج ابِْن َداُوَد اِحِلّّي ِف الِرّ

الطوّي )جخ( )س��ت(: »حّمد بن احس��ن بن عّي الطوّي أبو جعفر شيخنا . 13
ش��يخ الطائفة وعمدها قّدس اه روحه )م( أوضح من أن يوضح حاله، ولد 
ي شهر رمضان سنة مس وثانن وثاثائة، وقدم العراق سنة ثان وأربعائة، 
وتوّي ليلة ااثنن ثاي عر امحّرم من س��نة سّتن وأربعائة بامشهد الريف 

الغروّي ودفن بداره«)1(.
وق��د أش��ار اب��ن داود ي امقّدم��ة إى اعت��اده عى كتابي��ه ي الرج��ال: )جخ(

والفهرست )ست( ووضع هّن ختًرا)2(. وم ير إى كتاَي الغيبة وااستبصار 
عى الرغم م��ن أّنه أي ابن داود اعتمد ع��ى اأخرين)3(فضًا عن الرجال)4( 

والفهرست)5(.
ابن بابويه )يه(: »حّمد بن عّي بن احسن بن بابويه )م( )جخ( )ست( )جش( . 14

أبو جعفر، جليل القدر، حفظة، بصر بالفقه واأخبار، شيخ الطائفة وفقيهها 
ووجهها بخراس��ان، كان ورد بغداد س��نة مس ومس��ن وثاثائة، سمع منه 
ش��يوخ الطائفة وهو حديث السّن، له مصنّفات كثرة، م ُيَر ي القّمّين مثله ي 
احف��ظ وي كثرة علمه، له نحو من ثاثائة مصنّف، مات بالرّي س��نة إحدى 

)1( رجال ابن داود: 169. وُينظر: رجال النجاّي: 403، فهرست الشيخ الطوّي: 242-240، 
خاصة اأقوال: 219.

)2( رجال ابن داود: 26.
)3( رجال ابن داود. وُينظر: 178، 196، 274، 279 بالنسبة لكتاب الغيبة، وُينظر: 260 بالنسبة 

لكتاب ااستبصار.
)4( رج��ال اب��ن داود: 29، 30، 2/31، 3/32، 4/33، 4/34، 4/35، 536، 2/37، 38، 

39، 4/40، 2/41، 2/42، 4/43، و...
)5( رج��ال اب��ن داود: 30، 2/31، 32، 33، 34، 2/35، 2/36، 4/37، 7/38، 2/39، 

4/40، 2/41، 42، و...
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وثانن وثاثائة)1(.
وقد أفاد منه ابن داود ي رجاله)2(.

الك��ّشّ )ك��ش(: »حّمد ب��ن عمر بالضّم ب��ن عبد العزي��ز الكّشّ أب��و َعمرو . 15
بالفت��ح، ل��ه كتاب الرج��ال )م( )جخ( )س��ت( هو من غلان العّي��اّي، ثقة، 
بصر بالرجال واأخبار، مس��تقيم الطريقة )جش( روى عن الضعفاء كثًرا، 
وصح��ب العّياّي وأخذ عنه وخ��ّرج عليه ي داره التي كانت مرتًعا للش��يعة 

وأهل العلم، له كتاب الرجال كثر العلم وفيه أغاط كثرة«)3(.
وقد اعتمد عليه ابن داود)4(.

ابن عّياش: »حّمد بن مس��عود ب��ن حّمد بن عّياش بالياء امثنّاة حت والش��ن . 16
امعجمة الس��لمّي الس��مرقندّي أبو النر بالضاد امعجمة امعروف بالعّياّي 
)م( )ج��خ( )ج��ش( ثقة ص��دوق غر أّنه ي��روي ع��ن الضعف��اء، كان عامًيا 
فاس��تبر، قي��ل: إّنه أنفق ي العلم تركة أبيه وه��ي ثاثائة ألف دينار وكانت 

داره كامدرسة للمشتغلن، صنّف أكثر من مائتي كتاب«)5(.

)1( رجال ابن داود: 179. ُينظر: رجال النجاّي: 389-392، فهرست الشيخ الطوّي: 237-
238، خاصة اأقوال: 248.

)2( رجال ابن داود: 72، 83، 207، 237، 269، 270، 275، 285.
)3( رج��ال اب��ن داود: 180. ُينظ��ر: رج��ال النجاّي: 372، فهرس��ت الش��يخ الط��وّي: 217، 

اخاصة: 247.
)4( رج��ال اب��ن داود: 29، 2/30، 31، 32، 2/33، 3/34، 37، 38، 39، 41، 42، 46، 

2/47، 2/48، 3/50، 2/51، و....
الش��يخ  فهرس��ت   ،354-350 النج��اّي:  رج��ال  وُينظ��ر:   .184 داود:  اب��ن  رج��ال   )5(

الطوّي:212-215، اخاصة: 246.
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وقد أفاد منه ابن داود ي رجاله)1(.
نر: »نر بن الصباح أبو القاسم من أهل بلخ )م( )كش( )غض( غاٍل«)2(.. 17

اعتمد عليه ابن داود)3(.
أّم��ا ع��ن امصادر التي م يرجم ها ابن داود أو التي جاء قس��م منها بألفاظ خترة 
يصع��ب تتّبعها ي امصادر اأخرى فس��نأي ها حس��ب أس��بقَية وروده��ا ي رجال ابن 
داود اح��ّي، كقول��ه: »... وه��و أيًضا عند اجمه��ور وجه ذكره الدارقطن��ّي ي امؤتلف 
وامختلف...«)4(، وي مورد آخر:».. ذكره سعد بن عبد اه، له كتاب«)5(، وقوله: »وقد 
ذكره اجاحظ ي كتابه ي فخر قحطان عى عدنان بذلك..«)6(، »وقد ذكره ابن س��عد ي 
طبقات الش��يعة«)7(، و»ذكره سعد...«)8(، و» ي كتاب سعد أّنه كان من الغلان...«)9(، 

وقوله: »قال حّمد بن شهرآشوب: إّنه عامّي«)10(.

)1( رجال ابن داود: 105، 139، 154.
)2( رج��ال ابن داود: 282. وُينظر: رجال النجاّي: 428، رج��ال ابن الغضائرّي: 120، اختيار 

: 584، اخاصة: 413. الكّشّ
)3( رجال ابن داود: 44، 154، 267، 272.

)4( رجال ابن داود: 55 و128.
)5( رجال ابن داود: 108. وُتنظر الصفحات: 123 و226.

)6( رجال ابن داود: 159.
)7( رجال ابن داود: 186-187، وتنظر: 206.

)8( رجال ابن داود: 198.
)9( رجال ابن داود: 200، وتنظر: 248.

)10( رجال ابن داود: 2/228.





237

َجاِل الَباُب الَثالُِث: َمْنَهُج ابِْن َداُوَد اِحِلّّي ِف الِرّ

امبحث الثالث

منهج ابن داود ي الرجال

امطلب الأَول

و�صف منهجَية التاأليف

أب��ان اب��ن داود احِيّ ي مقّدمة كتابه رجال ابن داود أّنه س��عى إى رصد فتاوى من 
س��بقه وبيان مدى صواها من خ��ال ااّطاع عى أحاديث اإمامَي��ة ورجاها امرضية 

وغر امرضية)1(.
ف��كان تصنيف هذا امختر كا س��ّاه ه��و ليجمع كتاب الرجال للش��يخ الطوّي 

وكتاب الفهرست للطوّي أيًضا، وما كتبه الكّشّ والنجاّي والرقّي والغضائرّي)2(.
وأشار ابن داود عى تقسيم كتابه إى قسمن: تناول القسم اأّول اموّثقن وي الثاي 
امجروح��ن)3(، ورّتب��ه عى حروف امعج��م ي اأوائل والثواي فاآباء)4( حّتى يس��هل 

)1( رجال ابن داود: 25.

)2( رجال ابن داود: 25.

)3( رجال ابن داود: 25.

)4( رجال ابن داود: 25.
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الوصول إى الرواة.
وعم��د إى طريقة م يس��بقه س��ابق ي موضوعها وأش��ار ها ي مقّدم��ة الكتاب، إذ 
استعمل رموًزا تعّر عن موارده التي استقى منها معلوماته، وهي ما يأي: الكّشّ )كش(، 
النجاّي )جش(، كتاب الرجال للش��يخ الطوّي )جخ( والفهرس��ت )ست(، الرقّي 
)قي( عّي بن أمد العقيقّي )عق(، وابن عقدة )قد(، والفضل بن ش��اذان )فش(، وابن 

عبدون )عب(، والغضائرّي )غض(، وحّمد بن بابويه )يه(، وابن فضال )فض()1(.
ك��ا أش��ار ي منهجَيت��ه ي التألي��ف إى أّن��ه جع��ل للرس��ول اأك��رم واأئّمة 

اأطهار رموًزا تدّل عليهم، وهي عى النحو اآي:
 الرس��ول حّم��د )ل(، عّي )ي(، احس��ن )ن(، احس��ن )س��ن(، 
 قر(، جعف��ر بن حّمد الصادق( حّم��د بن عّي الباقر ،)ين( عّي بن احس��ن
 )ق(، موس��ى بن جعف��ر الكاظم )م(، عّي بن موس��ى الرضا )ض��ا(، حّمد بن 
 دي(، واحس��ن بن عّي العس��كرّي( عي بن حّمد اهادي ،)د( عّي اج��واد

)كر()2(.
وبذلك أخذ يش��ر إى الرواة الذين رووا عن واحد أو أكثر من اأئّمة هذه الرموز 
إزاء أس��ائهم لتكون اإشارات دليًا عى امصاحبة أو الرواية عنهم)3(، ومن م يرو عن 
اأئّم��ة فق��د جعل له الرمز )م( يوضع عند ترمة اس��مه إش��ارة إى أّنه م يرِو عن 
اأئّم��ة )4(، وقبل أن يدخ��ل عرض تراجم رجاله قّدم موجًزا بطرقه إى ش��يوخه 

)1( رجال ابن داود: 26-25.
)2( رجال ابن داود: 26.

)3( ُينظر: رجال ابن داود متن الكتاب 
)4( رجال ابن داود: 26.
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وإى قسم من اموارد التي اعتمدها ي معلوماته لتأليف الكتاب)1(.
وق��د اس��تهّل بداية القس��م اأّول بعب��ارة: »ي ذك��ر اممدوحن وم��ن م يضّعفهم 
اأصح��اب فيا علمت��ه«)2(، وختمه بعبارة: »تّم اجزء اأّول م��ن الكتاب ويتلوه اجزء 

الثاي منه امختّص بامجروحن وامجهولن«)3(.
ح��وى القس��م اأّول م��ن الكتاب ث��اي وعرين باًب��ا)4(، وزاد عليه ب��اب الكنى 
فأصبح تسًعا وعرين باًبا)5(، وقد تناول ي كّل باب من اأبواب الثاي والعرين أحد 
ح��روف العربّية، وتفاوتت أعداد ال��رواة بن تلك اأبواب، فمثًا ي باب اهمزة ترجم 
مائتن وأربعة وعرين راوًيا)6(، وي باب الياء سّتة وأربعن راوًيا)7(... إلخ، كا حرص 
ع��ى وصف عناوين احروف واس��ّيا التي تتعّرض للتصحيف، فيقول: »باب الس��ن 

امهملة«)8( و:»باب العن امهملة«)9(... إلخ.
وشمل القسم اأّول ترمة ألف وسبعائة وأربعة وأربعن راوًيا ما عدا باب الكنى 
الذي حوى مئة وراوين)10(. ثّم بعد ذلك أشار إى ماعة ذكرهم النجاش�ّي وقال عنهم: 
»ثق��ة ثقة« وعددهم أربعة وثاثون، وأضاف هم مس��ة قال عنهم الغضائرّي مثل قول 

)1( رجال ابن داود: 26 27.
)2( رجال ابن داود: 29.

)3( رجال ابن داود: 224.
)4( رجال ابن داود: 207-29.

)5( رجال ابن داود: 214 و223.
)6( رجال ابن داود: 54-29.

)7( رجال ابن داود: 207-201.

)8( رجال ابن داود: 108-100.

)9( رجال ابن داود: 150-113.
)10( رجال ابن داود: 223-214.
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النج��اّي: »ثقة ثقة«، وه��ؤاء مذكورون ي أبواهم)1(. وأحق ابن داود القس��م اأّول 
بس��ّتة فصول، جاء الفصل اأّول لذكر ثانية عر رجًا أمعت العصابة عى تعظيمهم 

وم ختلفوا فيهم، وقّسمهم عى ثاث درجات: العليا، الوسطى، الثالثة)2(.
أّما الفصل الثاي فقد جاء ي ذكر ماعة قال فيهم النجاّي: إّهم ثقات ي روايتهم، 

مع أّن روايتهم مضطربة غر صحيحة)3(، وعددهم مسة عر رجًا.
وعقد الفصل الثالث لذكر ماعة قال النجاّي ي كّل واحد منهم إّما: »ليس بذاك« 

أو: »ا بأس به« أو: »قريب اأمر«)4(، وعددهم مسة عر رجًا.
أّم��ا الفصل الراب��ع فقد جاء ي ذكر ماع��ة ضبطت روايتهم بالع��دد)5(، وعددهم 

ثانية رجال.
والفص��ل اخام��س كان ي ترمة ماع��ة اش��تهرت كناهم وخفيت أس��اؤهم)6(، 

وعددهم سبعة وعرون راوًيا.
 والفصل السادس ذكر فيه أساء النساء اللواي هّن روايات غر مقّفيات)7(. وها نحن 
نذكرهّن ميًعا حسب تسلسلهّن ي الكتاب لفضلهّن، وأّنه م يكن هّن النصيب اأوفر 

من الذكر ي متن الكتاب:

)1( رجال ابن داود: 208-207.
)2( رجال ابن داود: 209.

)3( رجال ابن داود: 210-28.
)4( رجال ابن داود: 211.
)5( رجال ابن داود: 212.

)6( رجال ابن داود: 214-212.
)7( رجال ابن داود: 223.
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فاطمة بنت رسول اه، ل.. 1
عائشة بنت أي بكر، ل.. 2
حفصة بنت عمر، ل.. 3
أم حبيبة، ل.. 4
ميمونة، ل.. 5
جريرة بنت احارث، ل.. 6
زينب بنت جحش، ل.. 7
صفية بنت حيي، ل.. 8
سودة بنت زمعة، ل.. 9

أساء بنت أي بكر، ل.. 10
أم هاي بنت أي طالب، اسمها فاختة، ل.. 11
أم الفضل، اسمها لبابة، ل.. 12
زينب بنت أي سلمة، ل.. 13
ن��رة اأزدية، روت عن )ي( أّنه قال: »ما رمدت عيني مذ تفل فيها رس��ول . 14

.»اه
فاطمة بنت حبابة الوالبية )ن(، )سن( عى ما قال سعد بن عبد اه.. 15
خدجة بنت حّمد بن عّي بن احسن الباقر أبيها.. 16
أّم اخر بنت عبد اه ابن اإمام الباقر. م ير عّمن وردت.. 17
سامة مواة أي عبد اه، ق.. 18
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مغرة مواة أي عبد اه، ق.. 19
جوهرة جارية أي عبد اه، ق.. 20
كلثم الكرخّية )دي( روى عنها أبو عبد الرمن الشعرّي، وهو أبوعبد الرمن . 21

أمد بن داود البغدادّي.
فاطم��ة بن��ت هارون بن موس��ى ب��ن الف��رات، روى عنها التلعك��رّي، قال: . 22

»س��معت جّدي موس��ى بن الفرات يقول: حّدثني حّمد بن أي عمرة بكتاب 
عبيد اه )بن عّي( احلبّي، م يسمع منها غر هذا«)1(.

وجاء القس��م الثاي من الكتاب وامخّصص للمجروحن وامجهولن)2( ي س��بعة 
وعري��ن باًب��ا)3(، وزاد عليها باب الكن��ى)4(، وهي بذلك أقّل من القس��م اأّول بباب 

واحد وهو باب الذال امعجمة، إذ ا يوجد رواة هذا احرف ي القسم الثاي.
وتن��اول ي كّل ب��اب حرًف��ا من حروف اللغ��ة العربية، كا حرص عن��د ذكره هذه 
اأب��واب واس��ّيا اأحرف الت��ي تتع��ّرض للتصحي��ف والتحريف ع��ى أن يضبطها 

بالشكل، فيقول: )الثاء امثّلثة()5(، )احاء امهملة()6(، )الدال امهملة()7(.
ش��مل القسم الثاي ترمة مسائة ومسة وس��ّتن راوًيا)8( ما عدا باب الكنى الذي 

)1( رجال ابن داود: 224-223.
)2( رجال ابن داود: 225.

)3( رجال ابن داود: 285-225.

)4( رجال ابن داود: 314-312.
)5( رجال ابن داود: 234.
)6( رجال ابن داود: 236.
)7( رجال ابن داود: 244.

)8( رجال ابن داود: 285-225.
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حوى ترمة مس��ة وثاثن راوًيا)1(، وأحق ابن داود القس��م الثاي سبعة عر فصًا)2(، 
جاء الفصل اأّول ليش��ر إى ماعة من الواقفة)3( وعددهم سّتة وسّتون راوًيا، والفصل 
الث��اي ي ذكر ماعة من الفطحّية)4( وعددهم س��ّتة عر راوًي��ا، والفصل الثالث ي ذكر 
ماعة من الزيدّية)5( وعددهم س��بعة وع��رون راوًيا، والفصل الرابع ي ذكر ماعة من 
العاّمة)6( وعددهم تسعة وثاثون راوًيا والفصل اخامس ي ذكر ماعة من الكيسانّية)7( 
وعددهم س��تة، وي الفصل الس��ادس ذكر ماعة من الناووس��ّية)8(وعددهم س��تة، وي 
الفصل الس��ابع ذكر ماعة من الغاة)9( وعددهم مسة وس��ّتون راوًيا، والفصل الثامن 
ذكر ماعة أطلق عليهم الضعف)10( عددهم مسة ومسون راوًيا، والفصل التاسع ذكر 
ماع��ة قيل بحّقه��م: »خّلط« أو »مضطرب«)11( وعددهم تس��عة ع��ر راوًيا، والفصل 
العار ذكر فيه من قيل فيه: »يعرف حديثه تارة وينكر أخرى«)12( وعددهم س��ّتة رواة، 
والفصل احادي عر من طعن عليه لفساد مذهبه)13( وعددهم اثنا عر راوًيا، والفصل 

)1( رجال ابن داود: 314-312.

)2( رجال ابن داود: 306-286.

)3( رجال ابن داود: 289-286.
)4( رجال ابن داود: 289.

)5( رجال ابن داود: 291-290.

)6( رجال ابن داود: 293-291.
)7( رجال ابن داود: 293.
)8( رجال ابن داود: 293.

)9( رجال ابن داود: 296-293.
)10( رجال ابن داود: 299-297.
)11( رجال ابن داود: 300-299.
)12( رجال ابن داود: 301-300.

)13( رجال ابن داود: 301.
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الثاي عر فيمن قيل عنه: »ثقة لكنّه يروي عن الضعفاء«)1(وعددهم ثانية رواة، والفصل 
الثالث عر ذكر فيه من قيل عنه: »يضع احديث« وعددهم تسعة رواة، ومن ُأطلق عليه 
الكذب)2( وعددهم أربعة، والفصل الرابع عر فيمن وردت فيه اللعنة)3( وعددهم مسة 
ع��ر راوًيا، والفصل اخامس عر ذك��ر من دعا عليه اإمام)4( وعددهم ثاثة رواة 
والفصل الس��ادس ع��ر ي من قيل عنه: »ليس بشء«)5(وعددهم س��ّتة رواة، والفصل 

السابع عر ي ذكر من أطلق عليه جهول)6( وعددهم ثانية وثاثون راوًيا.
ثّم بعد ذلك أشار إى تسعة تنبيهات، وهي:

• اأوى: ي بي��ان ضع��ف الرواي��ة القادم��ة من الكلين��ّي عن طري��ق حّمد ابن 	
إساعيل با واسطة.

• الثانية: ي بيان قول اأصحاب صّحة رواية موسى بن القاسم عن عبدالرمن، 	
أّن عبد الرمن متعّن أن يكون ابن أي نجران وهو ثقة.

• الثالثة: ي عدم توّهم كون رواية ّماد عن موس��ى بن القاسم مرسلة؛ أّنه من 	
.)7(رجال الصادق

• الرابعة: ي بيان عدم التوّهم بن ّماد بن عثان وّماد بن عيسى.	
• اخامسة: ي بيان صّحة الروايات التي يرويا الكلينّي والصدوق عن ميل بن 	

)1( رجال ابن داود: 302-301.

)2( رجال ابن داود: 303-302.
)3( رجال ابن داود: 303.
)4( رجال ابن داود: 304.
)5( رجال ابن داود: 304.

)6( رجال ابن داود: 306-304.
)7( رجال ابن داود: 306.



245

َجاِل الَباُب الَثالُِث: َمْنَهُج ابِْن َداُوَد اِحِلّّي ِف الِرّ

دّراج أو مي��ل بن صالح أو معاوي��ة بن عّار، إذا كان ما بعد ذلك من الرجال 
مستقيمن.

•  السادس��ة: ي بيان أّن طريق الش��يخ الطوّي واح��د ي روايته عن ابن حبوب 	
أو حّم��د بن ع��ّي بن حبوب أو أمد بن حّمد بن احس��ن أو عّي بن جعفر أو 

حّمد بن أي عمر.
• السابعة: ي بيان أّن كّل رواية يرويا سعد بن عبداه عن أي جعفر، فامراد بأي 	

جعفر هذا أمد بن حّمد بن عيسى.
• الثامنة: ي بيان أّن كّل رواية يرويا احس��ن بن حبوب عن أي القاس��م فامراد 	

بأي القاسم هذا معاوية بن عّار)1(.
• التاس��عة: ي بي��ان أّن الش��يخ الطوّي والش��يخ الصدوق َرَويا ع��ن رجال م 	

َيْلَقياه��م، لك��ن بينه��ا وبينهم رج��ال منهم ثق��ات مس��تقيمون مذهبًيا فذاك 
الس��ند صحيح، ومنهم اموّثقون مع فس��اد مذهبهم ف��ذاك عنده قوّي، ومنهم 
امجروحون فذاك الس��ند ضعيف)2(، وق��د أورد كًا من اأنواع الثاثة إماًا 

ليضبطوا ويراعوا)3(.
أّم��ا ع��ن تاريخ تأليف رجال اب��ن داود فذكر الطهراّي أّنه أّلفه ي س��نة 707ه�)4(، 

وقال ي موضع آخر: »فرغ من كتاب الرجال سنة 707ه�«)5(.

)1( رجال ابن داود: 307.

)2( رجال ابن داود: 308.
)3( رجال ابن داود: 312-308.

)4( الذريعة: 87/2.
)5( مصفى امقال: 20.
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امطلب الثاي

التعامل مع عنا�صر الرجمة

تعام��ل اب��ن داود م��ع ترامه من خال اس��تعراض اس��م ال��راوي وكنيت��ه ولقبه 
ونس��به وغرها من امفردات امتعّلقة بال��راوي، وكان قد حرص عى ضبط أحرف هذه 
امفردات بالشكل خش��ية التصحيف والتحريف، وهناك أمثلة كقوله: »أبان بن تغلب: 
بنقطتن فوق فمعجمة. ابن رباح: بنقطة حت الباء. أبو سعيد البكرّي اجريرّي: باجيم 
امضموم��ة وامهملتن، م��وى بني جري��ر...«)1(، وقوله: »إدريس بن زي��اد الكفرتوثّي: 
بال��كاف امفتوحة والف��اء امفتوحة وقيل: الس��اكنة والراء والتاء امثنّ��اة فوق امضمومة 

والثاء امثلثة، منسوب إى )كفر توثا(... قرية بخرسان«)2(.
كا تابع ابن داود سنة وادة الراوي ووفاته وعمره وي أّي مكان ماتوا أين دفن، مثل 
قوله: »... وتوّي ليلة ااثنن ثاي عر امحرم من سنة ستن وأربعائة بامشهد الريف 
الغ��روّي ودفن ب��داره«)3(، وقوله: ».. مات بالرّي س��نة إحدى وثان��ن وثاثائة«)4(، 
وقوله: »مات بعد السبعن وامائة وهو ابن نيف وسبعن سنة...«)5(، وقوله: »... وكان 

)1( رجال ابن داود: 29.
)2( رجال ابن داود: 47، ُتنظر الصفحات: 30، 31، 32، 33، 40، 141.

)3( رجال ابن داود: 130.

)4( رجال ابن داود: 179.
)5( رجال ابن داود: 34.
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مولده سادس ذي احّجة سنة ثان ومسن ومائتن«)1(.
وأش��ار اب��ن داود ي تعّرض��ه لوفاة بعض روات��ه بأّنه: »مات ي اخزيمّي��ة«)2(، أو: 

»مات ي السنة التي تناثرت فيها النجوم«)3(.
 ويرب��ط ابن داود أحياًنا وفاة أو وادة رواته امرجم هم ي رجاله بأحد اأئّمة
أو اح��ّكام والس��اطن أو حادث��ة تارخي��ة معّين��ة، نح��و قول��ه: »تابع��ّي م��ات ي حياة 
الص��ادق«)4(، أو قول��ه: »مات ي زمن عث��ان بالربذة...«)5(، أو قول��ه: »... ولد عام 
ُأح��د«)6(، وقوله: »... ولد ي حّجة الوداع وقتل بمر س��نة ث��ان وثاثن من اهجرة ي 

.)7(»خافة عّي
وحّقق ابن داود ي نسب الرواة وبيان من هو موى أو غر عرّي ومن يواي، كقوله: 
»م��وى بني جري��ر...«)8(، وقول��ه: »... موى خداش اب��ن صّمة«)9(وقول��ه: »موى بني 

)1( رج��ال اب��ن داود: 186، ُتنظر الصفحات: 31، 32، 34، 36، 43، 44، 46، 48، 49، 53، 
 ،108 ،106 ،102 ،100 ،93 ،84 ،80 ،77 ،73 ،72 ،69 ،66 ،65 ،62 ،61 ،58 ،55
 ،168  ،166  ،165  ،158  ،149  ،143  ،137  ،129  ،128  ،126  ،137  ،114  ،112

.264 ،229 ،226 ،207 ،194 ،191 ،190 ،178 ،170
)2( رجال ابن داود: 136.

)3( رجال ابن داود: 137 و187.
)4( رجال ابن داود: 50.
)5( رجال ابن داود: 67.

)6( رجال ابن داود: 112.
)7( رج��ال اب��ن داود: 158. ُتنظ��ر الصفح��ات: 68، 69، 71، 99، 124، 143، 158، 200، 

.207
)8( رجال ابن داود: 24.
)9( رجال ابن داود: 59.
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أسد...«)1(، وقوله: »... عرّي صميم...«)2(.
كا ذكر ابن داود امدن التي ينتمي إليها الرواة أو من نس��ب إى هذه امدن، كقوله: 
»إبراهيم بن أي حمود اخراساّي...«)3(، وقوله: »... الصيمرّي... والَصيمر بفتح اميم 
بل��دة من أرض مهرجان عى مس مراحل من الدين��ور، والَصيمر أيًضا ي البرة عى 

فم هر امعقل...«)4(، وقوله:»... من أهل اليمن«)5(.
وحرص ابن داود عى بيان اأس��اء امتش��اهة من رواته وتبيان ذلك التشابه خشية 
االتباس، كقوله: »... هو غر احس��ن بن حبيس: باح��اء امهملة والباء امفردة...«)6(، 

وقوله: »حّمد بن جرير... الطرّي،... هو غر صاحب التاريخ، ذاك عاّمّي«)7(.
ع��ن  روى  م��ن  إى  رجال��ه  ي  التألي��ف  خ��ّط  ط��ول  ع��ى  داود  اب��ن  وأش��ار 
اأئّم��ة وم��ن م ي��رِو، كقول��ه: »... آدم ب��ن إس��حاق...)م( ج��ش«)8(، وقول��ه: 
 »إبراهي��م ب��ن احكم... )م( )ج��خ( صنّف كتًب��ا«)9(، وقوله: »أبان ب��ن عبداملك )ق( 
 ،99  ،96  ،82  ،80  ،78  ،76  ،71  ،67 الصفح��ات:  ُتنظ��ر   ،60 داود:  اب��ن  رج��ال   )1(
 ،171 ،160 ،158 ،147 ،146 ،144 ،134 ،132 ،127 ،124 ،120 ،106،109،110

.272 ،262 ،258 ،247 ،237 ،230 ،220 ،207 ،706 ،194،196
)2( رجال ابن داود: 184.

)3( رجال ابن داود: 31.

)4( رجال ابن داود: 35.
)5( رج��ال اب��ن داود: 115. ُتنظ��ر الصفح��ات: 36، 56، 66، 95، 115، 130، 185، 189، 

.282 ،275 ،250 ،249 ،238 ،221 ،220 ،216 ،203 ،199
)6( رجال ابن داود: 73.

)7( رجال ابن داود: 167، وُتنظر الصفحات: 37، 101، 170، 171، 238، 270، 271.

.8( رجال ابن داود: 29، )م( )جش( ويعني ذكر النجاّي أّن الرجل م يرو عن اأئّمة(
)9( رج��ال اب��ن داود: 31، )م( )ج��خ( ويعن��ي ذك��ر الط��وّي ي رجال��ه أّن الرج��ل م ي��رو عن 

.اأئّمة
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)جش(...«)1(، وقوله: »إبراهيم بن سام )ضا( نيشابورّي...«)2(.
وأشار ابن داود إى من روى من رواته عن العلاء امشهورين آنذاك أوعن أقربائهم 
أي ال��رواة كقوله: »... م يرو عنه إَا عبيس بن هش��ام النارّي«)3(، وقوله: »روى عن 
امفيد...«)4(، وقوله: »روى عنه حّمد بن مسعود العياّي...«)5(، وقوله: »... روى 

عن أبيه وعن جّده«)6(.
ودع��م اب��ن داود معلوماته عن روات��ه ببعض اح��وادث التارخية الت��ي ها عاقة 
بالرواة، كقوله: »ش��هد بدًرا والعقبة الثانية...«)7(، وقول��ه: »... صّى معه القبلتن«)8(، 
وقوله: »قتل جّده عامر مع احس��ن«)9(، وقوله: »آخى رس��ول اه بينه وبن زيد بن 

حارثة...«)10(.
)1( رج��ال اب��ن داود: 30. و: )ق( )ج��ش(. يعني ذك��ر النجاّي أّن الرجل م��ن أصحاب اإمام 

.الصادق
)2( رج��ال ابن داود: 31، وُتنظ��ر الصفحات: 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 45، 
 ،137،144 ،113 ،85 ،79 ،73 ،72 ،66 ،64 ،63 ،62 ،58 ،54 ،51 ،49 ،48 ،47 ،46
 ،189 ،183،185 ،180 ،179 ،171 ،170 ،169 ،165 ،164 ،161 ،159 ،154 ،149
.285 ،283 ،254،273 ،251 ،229 ،226 ،216 ،205 ،203 ،201 ،197 ،196 ،193

)3( رجال ابن داود: 30.

)4( رجال ابن داود: 42.

)5( رجال ابن داود: 62.
)6( رج��ال اب��ن داود: 221، وُتنظ��ر الصفح��ات: 63، 67، 80، 81، 86، 101، 146، 148، 

.157 ،155
)7( رجال ابن داود: 35.
)8( رجال ابن داود: 35.
)9( رجال ابن داود: 38.

)10( رج��ال اب��ن داود: 49. وُتنظ��ر الصفح��ات: 43، 54، 53، 54، 56، 57، 59، 60، 61، 
= ،118 ،117 ،116 ،104 ،101 ،100 ،99 ،96 ،86 ،76 ،75 ،71 ،70 ،68 ،64،67 
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وأش��ار اب��ن داود إى م��ن لق��ي اأئّم��ة وم��ن م يلقه��م، كقول��ه: »... لقي 
.)2(»...وقوله: »... م يلق أبا عبد اه ،)1(»اهادي

وم��ن ب��اب الشء بالشء يذك��ر دأب ابن داود عى ذكر قس��م من أّمه��ات الرواة 
امرَج��م هم ي رجاله، وهذا يس��اعد الق��ارئ عى ااّطاع عى العاق��ات العائلّية بن 
الرواة التي قد جهلها ي بادى اأمر، كقوله: »أّمه أّم أيمن اس��مها بركة... مواة رسول 
اه...«)3(، وقوله: »... قتل مع أخيه احس��ن، أّم��ه أّم البنن«)4(، وقوله: »... أّمهم 

.)5(»فاطمة بنت احسن
وأش��ار اب��ن داود ي مع��رض ترمت��ه لل��رواة إى مصنّفاه��م، وق��د تفاوتت هذه 
اإشارات بن اموجزة جًدا وبن الروحات وتباين مضامن هذه الكتب، فمثًا يقول: 
»... صنّ��ف كتًبا...«)6(، وقال: »ل��ه كتاب الغيبة«)7(، وقال:»... ل��ه كتاب امصابيح ي 
 ذك��ر ما نزل من القرآن ي أهل البي��ت«)8(، وقوله: »... وله كتاب...«)9(، وقوله: 

 ،196 ،188 ،158 ،156 ،155 ،151 ،148 ،146 ،137 ،136 ،132 ،124 ،122=

.254 ،205
)1( رجال ابن داود: 54.

)2( رجال ابن داود: 154، وُتنظر الصفحات: 156، 160، 184، 201، 267.
)3( رجال ابن داود: 47.
)4( رجال ابن داود: 64.

)5( رجال ابن داود: 72. ُتنظر الصفحات: 114، 122، 155، 159، 199، 202، 215، 226، 
.284 ،283

)6( رجال ابن داود: 31.

)7( رجال ابن داود: 32.

)8( رجال ابن داود: 36.

)9( رجال ابن داود: 37.
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»... صاحب كتاب النوادر«)1(.
وأش��ار ابن داود إى أعداد الكتب التي صنّفها ال��رواة ي أثناء الرمة هم، كقوله: 
»... يقال: إّن للحس��ن مس��ن مصنًّف��ا«)2(، وقوله: »... ل��ه ثاثة وثاث��ون كتاًبا«)3(، 

وقوله: »... إّها أربعة وتسعون كتاًبا«)4(.
وأش��ار اب��ن داود إى َم��ن كاَت��َب اأئّمة ِم��ن ال��رواة، كقوله: »أم��د... له 
 مكاتب��ة«)5(، وقوله: »احس��ن... له مكاتبة«)6(، وقوله: »... ل��ه إى موانا أي حّمد

مسائل وجوابات...«)7(.
وذك��ر اب��ن داود مهن روات��ه التي اش��تهروا ها، فض��ًا عن إش��ارته إى امناصب 
 السياسّية واإدارّية التي تقّلدوها ي حياهم ي الدولة امعارة هم، فمثًا يقول: »... أبو 
بك��ر ال��وّراق...«)8(، »أمد ب��ن عمر اخ��ّال... كان يبيع اخ��ّل...«)9(، وقوله: »وكان 

شاعًرا أديًبا«)10(.
)1( رج��ال اب��ن داود: 43. ُتنظ��ر الصفح��ات: 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 50، 
 ،105  ،104  ،93  ،90  ،88  ،80  ،78  ،75  ،74  ،63  ،62  ،60  ،59  ،57  ،56  ،51،55
 ،168  ،158  ،150  ،149  ،147  ،146  ،139  ،137  ،132  ،129  ،113  ،110  ،109

.285 ،271 ،258 ،228 ،206 ،202 ،190 ،180 ،177 ،173 ،169،172
)2( رجال ابن داود: 74.

)3( رجال ابن داود: 142.
)4( رجال ابن داود: 159، تنظر الصفحات، 86، 179، 193.

)5( رجال ابن داود: 39.

)6( رجال ابن داود: 81.
)7( رجال ابن داود: 173.

)8( رجال ابن داود: 39.

)9( رجال ابن داود: 41.
)10( رج��ال ابن داود: 78، ُتنظر الصفحات: 48، 49، 87، 101، 110، 111، 114، 116،= 
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أّم��ا عن امناص��ب اإدارّية والسياس��ّية التي تقّلدها الرواة فيق��ول: »... الذي وي 
اأه��واز...«)1(، وقول��ه: »... )ي( )ج��خ( عامله ع��ى امدينة«)2(، وقول��ه:»... قاضًيا 

بالرّي«)3(.
وذك��ر اب��ن داود اُمَعَمرين من رواته بقول��ه: »... ثقة، ُعِمر طويًا«)4(، »...س��مع 
فأكثر وعّمر نيًفا وتس��عن س��نة...«)5(، »... عّمر طويًا«)6(، »... عّمر إى س��نة أربعن 

ومائتن«)7(.
وتقّ� ابن داود من غّر أو بّدل ي مذهبه أو عقيدته من رواته، كقوله: »كان زيدًيا 

ثّم رجع...«)8(، »...كان فطحًيا فرجع قبل موته...«)9(.
وأشار ابن داود ي ترمته لقسم من الرواة إى أّن هم الريادة ي بعض اأعال بقوله: 

 ،185 ،181 ،180 ،168 ،165 ،159 ،146 ،142 ،138 ،132 ،125 ،120 ،119=

.280 ،272 ،268 ،252 ،218 ،198 ،193
)1( رجال ابن داود: 40.

)2( رج��ال ابن داود: 59. ي )جخ( وتعني قول الطوّي ي رجاله أّن هذا الرجل هو عامل اإمام 
عّي عى امدينة.

)3( رج��ال ابن داود: 66، ُتنظر الصفحات: 99، 104، 120، 134، 171، 173، 168، 179، 
.283 ،242 ،237 ،229 ،203 ،196

)4( رجال ابن داود: 34.

)5( رجال ابن داود: 65.
)6( رجال ابن داود: 103.

)7( رج��ال اب��ن داود: 119، ُتنظ��ر الصفح��ات: 121، 136، 178، 182، 191، 243، 272، 
.276

)8( رجال ابن داود: 33.
)9( رج��ال اب��ن داود: 76، ُتنظر الصفح��ات: 37، 70، 108، 173، 179، 184، 217، 219، 

.264
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»... ه��و أّول من نر حديث الكوفّين بقّم«)1(، »... هو أّول من قّص ي امس��جد«)2(، 
»... أّول من ألقى التشّيع ي بني أود«)3(.

 ك��ا أش��ار إى خّصص قس��م من ال��رواة بعلوم معّينة واش��تهارهم بذل��ك كقوله: 

»... ش��يخ أهل اللغة...«)4(، وقوله: »... غلب عليه علم اأدب والشعر«)5(،»... عام�ًا 
منّجًا مصنًّفا ي النجوم«)6(.

وحاول ابن داود وإن كانت حاولة خجولة رصد النس��اء من الراويات، مثل قوله: 
»حّباب��ة الوالبّية... مدوحة«)7(، »س��عيدة مواة جعفر«)8(، »أّم اأس��ود بنت أعن 

عارفة...«)9(.
وأش��ار ابن داود إى العاهات اجس��دّية التي اتصفت ها بعض الرواة، نحو قوله: 
»... احارث اأعور...«)10(، »...أي جعفر اأحول...«)11(. وهناك إش��ارة ا تدّل عى 

)1( رجال ابن داود: 34.

)2( رجال ابن داود: 52.
)3( رج��ال ابن داود: 67، ُتنظر الصفحات: 125، 135، 165، 195، 218، ويقصد بذلك بأّنه 
نر التش��ّيع بن أبناء قبيلته لكونه أودًيا، وهذا يدّل عى علّو ش��أنه ومكانته بن أفرادقبيلته حّتى 

انصاعوا ما سمعوا منه.
)4( رجال ابن داود: 35.
)5( رجال ابن داود: 82.

)6( رجال ابن داود: 193، ُتنظر الصفحات:35، 43، 82، 89، 168، 206.
)7( رجال ابن داود: 69.

)8( رجال ابن داود: 102.
)9( رج��ال اب��ن داود: 214. وقد عقد فصًا ي هاية كتابه ضّم اثنتن وعرين امرأًة ذكرناها نحن 

ي بداية الفصل. ُينظر: رجال ابن داود: 224-223.
)10( رجال ابن داود: 67.

)11( رجال ابن داود: 180، ُتنظر الصفحات: 79، 184، 215، 232، 246، 250.
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عاهة تفّرد بذكرها ابن داود بقوله: »...كان طوله سّتة أذرع...«)1(.
وي س��ياق ترمته لرواته أشار إى أّنه سوف يذكرهم ي باب الكنى)2( أو يشر عند 
ترمته لبعض الرواة بأّنه س��وف يذكرهم ي قس��م الضعفاء وامجروحن، مبّينًا السبب 

أحياًنا)3(، وأحياًنا أخرى من دون ذكر السبب)4(.
 وذك��ر ابن داود أحاديث قس��م من ال��رواة بالعدد، مث��ل: »روى عن الصادق

ثاثن ألف حديث...«)5(، وقوله: »... روى حديًثا واحًدا...«)6(.
وأشار ضمنًا إى الوشائج العائلّية بن الرواة، فعندما كان يرجم أحد الرواة يشر 
إى أّن ابن عّمه فان أو خاله فان أو أخاه فان أو والده فان، وهذه اإشارة تعتمد عى 
 عظمة امشار إليه أو شيوع اسمه، فمثًا »... جّده عمر بن يزيد...«)7(، وقوله: »... وله 
 أخ��وان: عثان وس��عد ابنا زرارة...«)8(، وقول��ه: »... وأخوه ميل ب��ن...«)9(، وقوله: 
»... له سّتة أواد ذكور، عبد اه و...«)10(، وقوله: »... ابن أخي عبد اه بن... وأخوه 

احسن...«)11(.

)1( رجال ابن داود: 61.
)2( رجال ابن داود: 157 و180.

)3( رجال ابن داود: 60، 61، 71، 77، 86، 200.
)4( رجال ابن داود: 112، 200، 207.

)5( رجال ابن داود: 29.
)6( رجال ابن داود: 30. وُتنظر الصفحات: 47، 68، 212.

)7( رجال ابن داود: 37.

)8( رجال ابن داود: 49.

)9( رجال ابن داود: 54.
)10( رجال ابن داود: 57.

)11( رج��ال اب��ن داود: 63. وُتنظ��ر الصفح��ات: 73، 79، 81، 83، 90، 91، 128، 138،= 
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وَذَيل ابُن داود ترمَة قسم من رواته بعبارة »قليل احديث«)1(، أو »كثر احديث«)2(. 
كا ذكر تس��مية قس��م من الرواة وبّن سبب التس��مية، كقوله:»... اأودّي، وأود بفتح 
اهمزة اس��م رجل، وإليه ينس��ب اأفوه اأودّي«)3(، وقوله: »س��ّمي الرّحال أّنه رحل 
مسن رحلة من حٍج إى غزوة...«)4(. لكنّه أحياًنا أخرى ا يبّن سبب التسمية، كقوله: 

»... كان ملّقًبا بقّفة العلم«)5(، وقوله: »... لقبه أبو اأكراد...«)6(.
وقد ترجم ابن داود لنفس��ه مبّينًا مولده)7( وذاكًرا عدًدا من الكتب ي شّتى صنوف 
امعرفة حّتى بلغ ما ذكره تس��عة وعرين كتاًبا)8( مش��ًرا إى م��ن م يكمله بعد)9(، فضًا 
عن إشارته إى قسم من الكتب التي أّلفت نظا)10(عى شكل قصيدة، وعى ما يبدو فإّن 
ابن داود كان بارًعا بالشعر واأدب من خال ما أّلفه نظًا أو ما كتبه من قصائد ي الفقه 

والعقائد وغرها)11(.

.267 ،230 ،205 ،168 ،158 ،155 ،152 ،150=

)1( رج��ال اب��ن داود: 50، 66، 83، 94، 95، 108، 131، 140، 148، 151، 160، 166، 
.206 ،205 ،204 ،185 ،183 ،179 ،177

)2( رجال ابن داود: 85، 134، 158.
)3( رجال ابن داود: 37.

)4( رج��ال اب��ن داود: 40. وُتنظر الصفح��ات: 41، 69، 93، 106، 112، 126، 128، 134، 
.204 ،199 ،192 ،179 ،176 ،148 ،147 ،134 ،139

)5( رجال ابن داود: 62.
)6( رجال ابن داود: 142، ُتنظر الصفحات: 88، 152، 168، 172، 179، 205، 217.

)7( رجال ابن داود: 75.
)8( رجال ابن داود: 75 76.

)9( رجال ابن داود: 75.
)10( رجال ابن داود: 76-75.

)11( ُينظر: أعيان الشيعة: 323/22 وما بعدها.
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كا حرص ابن داود عى ذكر اأساء التي تشرك ي اللفظ وإن كثر العدد، كقوله: 
»ُسَكن بضّم السن وفتح الكاف مشرك بن ماعة، منهم:

• سكن بن إسحاق النخعّي.	
• سكن بن عارة أبو حّمد النخعّي الرّحال مواهم الكوّي.	
• سكن بن عبد العزيز البرّي.	
• سكن بن أي فاطمة اجعفّي.	

.)1(»وكّلهم رووا عن الصادق

)1( رجال ابن داود: 104.
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امطلب الثالث

األفاظ التعديل والتجريح

اأّول: األفاظ التعديل

لق��د وس��م اب��ن داود روات��ه بألف��اظ تفي��د التعدي��ل أو ع��دم اج��رح وبش��كل 
 واض��ح، نح��و قوله لقس��م منه��م: »ثق��ة«)1(، »ثقة ثق��ة«)2(، »مهم��ل«)3(، »ثق��ة جليل 
)1( رجال ابن داود: 29، 30، 33، 34، 35، 37، 38، 42، 44، 45، 49، 50، 52، 54، 56، 
 ،81 ،80 ،79 ،76 ،75 ،74 ،73 ،72 ،71 ،69 ،68 ،66 ،65 ،64 ،63 ،62 ،60 ،57
 ،103 ،100 ،99 ،98 ،97 ،96 ،95 ،94 ،90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،85 ،84 ،83 ،82
 ،137  ،134  ،130  ،128  ،127  ،126  ،124  ،123  ،121  ،120  ،113  ،106  ،105
 ،155  ،153  ،152  ،151  ،150  ،147  ،146  ،145  ،144  ،142  ،141  ،140  ،138
 ،185  ،181  ،180  ،179  ،178  ،172  ،170  ،169  ،168  ،167  ،164  ،157  ،156
 ،202  ،201  ،198  ،197  ،195  ،194  ،192  ،191  ،190  ،189  ،188  ،187  ،186

.221 ،218 ،217 ،216 ،215 ،209 ،208 ،206 ،204
)2( رج��ال اب��ن داود: 38، 48، 61، 70، 71، 76، 79، 87، 88، 79، 100، 108، 112، 

.222 ،208 ،204 ،200 ،194 ،168 ،132 ،130 ،129 ،128 ،124 ،122 ،116
)3( رج��ال اب��ن داود: 29، 36، 40، 42، 43، 45، 48، 52، 55، 56، 58، 60، 61، 65، 
 ،103 ،101 ،100 ،97 ،92 ،91 ،87 ،83 ،82 ،81 ،79 ،74 ،73 ،72 ،70 ،67،69
 ،169  ،151  ،150  ،146  ،144  ،122  ،117  ،112  ،110  ،108  ،107  ،106  ،105

.217 ،193 ،179 ،176 ،173 ،172 ،171
وامهمل هو من م حكم عليه بمدح وا ذّم وإن عرف حاله وبان أمره، وهو غر امجهول الذي=   
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القدر«)1(، »ثقة وجيه«)2(، »قوّي اإيان«)3(، »ثقة مدوح«)4(، »مرّي«)5(، »خر«)6(.
م��ن  »وج��ه  »م��دوح«)8(،  وج��ه«)7(،  »ثق��ة  قول��ه:  اأخ��رى  األف��اظ  وم��ن 
 أصحابن��ا«)9(، »ثق��ة ي حديث��ه«)10(، »ثق��ة ثب��ت«)11(، »م��ن خواّص��ه«)12(، »ا ب��أس 

=حك��م عليه باجهالة، ُينظر: دروس موجزة ي علمي الرج��ال والدراية: 195. وقد صدر ابن 
داود فصل��ه اأّول بعبارة ي ذكر اممدوحن وم��ن م يضّعفهم اأصحاب فيا علمته، وهذا يقع 
امهمل حت العنوان الثاي، ُينظر: رجال ابن داود: 29، وإن كان هناك من يرى أّنه لفظ جارح، 

ُينظر: الرواشح الساوية: 103.
)1( رجال ابن داود: 29، 44، 77، 85، 138، 170، 185، 191.

)2( رجال ابن داود: 30، 67، 85.
)3( رجال ابن داود: 131.

)4( رجال ابن داود: 31، 41، 48، 50، 105.
)5( رجال ابن داود: 130. وُينظر: منتهى امقال: 103، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 155.

)6( رجال ابن داود: 31 و111. وُينظر: وصول اأخيار: 192، فائق امقال ي احديث والرجال: 
34، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 61.

)7( رجال ابن داود: 70.
)8( رج��ال اب��ن داود: 31، 35، 47، 49، 54، 56، 60، 61، 63، 64، 68، 69، مدوحة، 71، 
 ،151 ،148 ،144 ،134 ،129 ،121 ،110 ،107 ،106 ،104 ،98 ،95 ،85 ،80 ،76
 ،195 ،193 ،192 ،190،191 ،189 ،188 ،179 ،176 ،165 ،161 ،159 ،155 ،153
198، 216، 217، ُينظ��ر: فائق امقال: 34، منتهى امقال: 98، درس موجزة ي علمي الرجال 

والدراية: 151، دروس ي علم الدراية: 138.
)9( رج��ال اب��ن داود: 44، 60، 72، 77، 78، 85، 107، 115، 121، 140، 141، 164، 

178، 191، ُينظر: درس ي علم الدارية: 151، دروس ي علم الدارية: 138.
)10( رجال ابن داود: 32، 42، 135.

)11( رج��ال اب��ن داود: 122. وُينظر: وص��ول اأخيار: 192، فائق امق��ال ي احديث والرجال: 
34، دروس موجزة ي علمي الرجال والدارية: 153.

)12( رجال ابن داود: 34 و197.
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به«)1(، »ثقة ثقة عن«)2(، »له أصل«)3(، »ثقة عن«)4(، »ثقة مأمون«)5(.
 ك��ا وص��ف اب��ن داود قس��ًا م��ن روات��ه بقول��ه: »... مس��كوًنا إى روايت��ه«)6(، 
»ا يطع��ن علي��ه«)7(، »م��ن أصحاب العّي��اّي«)8(، »ثق��ة صحيح الس��اع«)9(، »ثقة ي 
نفس��ه«)10(، »من ثقات أصحابنا الكوفّين«)11(، »وكيل«)12(، »ليس به بأس«)13(، »وجه 
ا فاضًا«)16(، »خاّصة اخاّصة«)17(، »من ثقات أصحابنا   جليل«)14(، »وجًها«)15(، »خّرً

)1( رجال ابن داود: 33، 36، 88، 105، 107، 136، 158، 161، 187، 201.
)2( رجال ابن داود: 111.

)3( رجال ابن داود: 33، 51، 86، 93، 138، 221. وُينظر: منتهى امقال: 104.
 ،166  ،165  ،160  ،154  ،152  ،150  ،145  ،140  ،132  ،110 داود:  اب��ن  رج��ال   )4(

.198 ،193 ،190 ،188 ،187 ،180 ،179 ،169،173
)5( رجال ابن داود: 34.

)6( رج��ال ابن داود: 42، ومس��كون إلي��ه: 166، ُينظر: منتهى امق��ال: 102، دروس موجزة ي 
علمي الرجال والدارية: 153، معجم مصطلحات الرجال والدراية: 158.

)7( رجال ابن داود: 42 و206.
)8( رج��ال اب��ن داود: 42، 135، 138، من تاميذ العّياي: 220، العّي��اي ترجم له ابن داود: 

184، وهو احد موارده.
)9( رجال ابن داود: 42.

)10( رجال ابن داود: 43 و229.
)11( رجال ابن داود: 46، 64، 66، 179.

)12( رج��ال اب��ن داود: 48، 56، 78، 137، 140، 161. وُينظر: منتهى امقال: 99، دروس ي 
الدراية: 140.

)13( رجال ابن داود: 56 و138.

)14( رجال ابن داود: 58 و155.
)15( رجال ابن داود: 58، 92، 112.

)16( رجال ابن داود: 63.

)17( رجال ابن داود: 84.
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القّمّين«)1(، »من ثقات أصحابنا البرّين«)2(.
ومن األفاظ التي استعملها ابن داود: »قريب اأمر«)3(، »ثقة جليل«)4(،»ثقة صدوق«)5(.
كا أّن دعاء اأئّمة أو ترّمهم عى قسم من الرواة هو مصدر من مصادر التوثيق)6(.
وهن��اك ألف��اظ تب��دو مطلق��ة، إَا أّن مدلوها التوثيق��ّي ظاهر، كان قد اس��تعملها 
اب��ن داود ي رجال��ه مث��ل: »أح��د اأركان اأربعة«)7(، »أح��د أئّمة احدي��ث«)8(، »من 
 اأب��دال«)9(، »كان أح��د اأب��واب«)10(، »صاح��ب النب��ّي«)11(، »صاح��ب أم��ر 
امؤمنن«)12(، »... صاحب جعفر بن حّمد الصادق«)13(، »من الس��ابقن الذين 

)1( رجال ابن داود: 63، 74، 146.
)2( رجال ابن داود: 146.

تنبيه: إّن األفاظ التي م تس��ند ي اهامش بمصادر توضيحّية سبق أن وّضحت بالفصل اخاّص   
. بالعّامة احِيّ

)3( رجال ابن داود: 155، 171، 189، 193، 201، 211. وُينظر: فائق امقال: 34.
)4( رجال ابن داود: 120، 146، 218.

)5( رجال ابن داود: 36، 37، 53، 160.
)6( ُينظر: رجال ابن داود: 29، 30، 34، 48، 57، 82، 84، 85، 96، 97، 100، 103،108، 

.222 ،217 ،205 ،180 ،152 ،149 ،143 :110، 115، قول رسول اه
. )7( رجال ابن داود: 67، 71، 105، 192. وينظر معناه ي الفصل اخاّص بالعّامة احّيّ

)8( رجال ابن داود: 188، 203، والكام هنا عن مسلم بن شهاب الزهرّي.
. )9( رجال ابن داود: 100. ينظر معناه ي الفصل اخاّص بالعّامة احّيّ

 10( رجال ابن داود: 167، ويقصد هم العلاء الذين كانوا يراسلون اإمام احّجة بن احسن(
وه��م ثقاته وهم عاقات وطيدة مع س��فرائه الذين عن طريقهم يّتصلون به ويراس��لونه، ُينظر: 

الفوائد الرجالّية: 128.
)11( رجال ابن داود: 57 و133.

)12( رجال ابن داود: 31 و95.
)13( رجال ابن داود: 172.
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رجعوا إى أمر امؤمنن«)1(،»وليس له ثالث ي اأرض«)2(.
ك��ا أّن اب��ن داود وّثق ضمنًا قس��ًا من ال��رواة ي أثناء تعّرضه لرم��ة رواة آخرين 
واس��ّيا إذا كانت هن��اك روابط عائلّي��ة أو علمّية بن من يرجم هم وب��ن من يوّثقهم 
ضمنًا، مث��ل »... ثقة هو وإخوت��ه...«)3(، »...ثقة هو وأب��وه...«)4(،»... هو وعمومته 

شهاب وعبد الرمن ووهب وأبوه عبد اخالق كّلهم ثقات«)5(.

ا: األفاظ اجرح ثانيا

ع��ّر ابن داود عن قدح��ه أو جرحه لرواته من خال اس��تعال عّدة ألفاظ جارحة 
ت��دّل عى اج��رح الريح ي الراوي أو تغم��ز ي جهة من جهات��ه كأن تكون مذهبه أو 

روايته أو نفسه.
وهذه األفاظ هي:

م��ن  »لي��س  »ضعي��ف«)8(،  احدي��ث«)7(،  »ضعي��ف  ارتف��اع«)6(،  مذهب��ه   »ي 

)1( رجال ابن داود: 55 و133.
)2( رجال ابن داود: 131.

)3( رجال ابن داود: 48.

)4( رجال ابن داود: 49.

)5( رجال ابن داود: 50.
)6( رج��ال ابن داود: 226، 227، 228، 244، 253، 269، 270، 284. وامراد به أّنه من أهل 

اارتفاع والغلّو وهو من ألفاظ اجرح، ُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 154.
)7( رجال ابن داود: 226، 229، 236، 262، 263، 281.

)8( رج��ال اب��ن داود: 226، 228، 229، 231، 232، 236، 238، 239، 240، 241، 242، 
 ،266  ،260  ،258  ،257  ،256  ،255  ،254  ،253  ،252  ،251  ،250  ،249  ،248

.313 ،299 ،298 ،297 ،283 ،276 ،275 ،274 ،273 ،272 ،267
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 أصحابن��ا«)1(، »خلط«)2(، »مش��كوك فيه«)3(، »يع��رف وينكر«)4(، »ملع��ون«)5(، »غاٍل 
 ا يء«)6(، »أم��ره مظلم«)7(، »ضعيف جًدا«)8(، »غاي«)9(، »ليس من أصحابنا وا من 

عدادنا«)10(.
ومن ألفاظه ي اجرح أيًضا: »ما يس��ند إليه إَا الفاسد امتهافت«)11(، »حديثه ليس 
بذلك النقّي«)12(، »م يكن بذاك«)13(، »فاسد امذهب«)14(، »كّذاب وّضاع للحديث«)15(، 

)1( رجال ابن داود: 248.
 ،249  ،248  ،241  ،240  ،239  ،238  ،236  ،232  ،231  ،226 داود:  اب��ن  رج��ال   )2(
 ،274 ،271 ،264 ،261 ،260 ،258 ،257 ،256 ،255 ،254 ،253 ،252 ،250،251

284، 299، 300. وُينظر: وصول اأخيار: 193.
)3( رجال ابن داود: 236.

)4( رجال ابن داود: 249 و260.
)5( رج��ال اب��ن داود: 232، 236، 238، 245، 255، 258، 263، 265، 272، 276، 282، 

283، 313. ُينظر: منتهى امقال: 107.
)6( رجال ابن داود: 227 و242.

)7( رجال ابن داود: 227.
)8( رج��ال اب��ن داود: 227، 230، 237، 238، 239، 240، 245، 253، 261، 267، 271، 

.298 ،282 ،274 ،272
)9( رج��ال اب��ن داود: 227، 228، 229، 231، 235، 239، 244، 250، 252، 258، 260، 
 ،285  ،282  ،281  ،279  ،276  ،273  ،272  ،271  ،270  ،266  ،265  ،264  ،262

.296 ،295 ،294 ،293
)10( رجال ابن داود: 248.
)11( رجال ابن داود: 271.

)12( رجال ابن داود: 35 و227.
)13( رجال ابن داود: 86، 151، 189، 211، 228، 244، 265، 266.

)14( رجال ابن داود: 231، 235، 240، 245، 251، 262، 271، 301.
)15( رجال ابن داود: 231، 239، 255، 257، 273، 274، 302.
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»ضعي��ف ي مذهب��ه«)1(، »جه��ول«)2(، »عدّو«)3(،»ع��دّو اه«)4(، »لي��س ب��شء«)5(، 
»ي��روي امناك��ر«)6(، »ا يعبأ ب��ه«)7(، »يعرف وينك��ر«)8(، »ك��ّذاب«)9(، »مذموم«)10(، 
»ي��روي ع��ن الضعف��اء«)11(، »ا يلتف��ت إى حديث��ه«)12(، »طع��ن علي��ه«)13(، »ش��اّذ 

احديث«)14(.
الدع��اء  أو  ال��ذّم  ناحي��ة  م��ن  ال��رواة  بح��ّق   اأئّم��ة كام  اعتم��د   ك��ا 

عليهم)15(.

)1( رجال ابن داود: 231، 244، 251.
)2( رجال ابن داود: 273. وُينظر: معجم مصطلحات الرجال والدراية: 147.

)3( رجال ابن داود: 263.
)4( رجال ابن داود: 245، 248، 254، 255، 256، 278، 304.

)5( رجال ابن داود: 231.

)6( رجال ابن داود: 231.

)7( رجال ابن داود: 280.
)8( رجال ابن داود: 231، 249، 250، 260، 263، 267، 274، 279، 300، 301.

)9( رج��ال اب��ن داود: 31، 35، 239، 240، 250، 255، 260، 266، 275، 283، 285، 
.303 ،302

)10( رجال ابن داود: 69 و313.
)11( رجال ابن داود: 42، 43، 259، 282، 303.

)12( رجال ابن داود: 265.
)13( رجال ابن داود: 273 و283.

)14( رجال ابن داود: 150.
)15( ُينظر: رجال ابن داود: 227، 228، 250، 251، 258، 279، 285، 303، وُينظر: فصل 

.304 :من دعا عليه اإمام
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امطلب الرابع

ِفَرُق الرواة امرَجم لهم ي رجال ابن داود ومذاهُبهم

ح��رص اب��ن داود ع��ى معرف��ة مذاه��ب ال��رواة الذي��ن ترج��م ه��م وعقائدهم، 
فأخ��ذ يلح��ق ه��ذه امذاهب ه��م طاما حص��ل ع��ى معلومة تفي��د ذلك، ف��راه يقول: 
».. ق��د ذك��ر أصحابن��ا أّن��ه كان ناووس��ًيا..«)1(، »كان زيدًي��ا ث��ّم رج��ع...«)2(، »أمد 
ابن احس��ن... خ��اّي«)3(، »كان عامًيا...«)4(، »إس��حاق بن عار... فطح��ّي...«)5(، 
وقول��ه: »اخليل بن أم��د... كان إمامّي امذه��ب...«)6(، »حبيب السجس��تاّي... كان 
 ش��ارًيا...«)7(، »احس��ن بن بّش��ار... كان واقفًيا...«)8(، »أش��عث بن قيس... ثّم صار 

)1( رجال ابن داود: 30، وُتنظر الصفحات: 102، 247، 252، 293.
)2( رجال ابن داود: 33، وُتنظر الصفحات: 38، 161، 180، 210، 221، 228، 238، 242، 

.314 ،313 ،291 ،290 ،284 ،272 ،265 ،264 ،262 ،252 ،271 ،250 ،248
)3( رجال ابن داود: 36، ُينظر: 86، 117، 123، 137، 164، 219.

)4( رجال ابن داود: 184، ُتنظر الصفحات: 37، 210، 227، 228، 231، 236، 237، 242، 
 ،284 ،280 ،278 ،276 ،269 ،268 ،264 ،262 ،257 ،253 ،252 ،251 ،246 ،245

.314 ،313 ،293 ،292 ،291 ،285
)5( رجال ابن داود: 48، ُتنظر الصفحات: 117، 228، 231، 239، 253، 260، 261، 263، 

.289 ،280 ،279 ،278 ،276 ،272 ،264
)6( رجال ابن داود: 89، وُتنظر الصفحات: 69، 130، 161، 172.

)7( رجال ابن داود: 70.
 =،210  ،209  ،165  ،124  ،100  ،86 الصفح��ات:  وُتنظ��ر   ،72 داود:  اب��ن  رج��ال   )8( 
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خارجًي��ا...«)1(، »...اِحْمَرّي... كان كيس��انًيا فرجع...«)2(، »... كان ش��يعًيا...«)3(، 
»ع��ّي بن حّمد ب��ن العّب��اس... كان معتزلًيا...«)4(، »حّم��د ابن إبراهي��م... يتفّقه عى 

مذهب الشافعّي«)5(.
ومن ألفاظه امس��تعملة ي اجرح قوله: »مس��عدة بن صدقة... ب��رّي...«)6(، »... 
كان يرى رأي اجهمّية...«)7(، »لقد كان من العليائية...«)8(، »احكم بن عتيبة... زيدّي 
ب��رّي...«)9(، »زي��اد بن امنذر اج��ارود... زيدي ينس��ب إليه الزيدي��ة اجارودية«)10(، 
»... كان م��ن فقه��اء العاّمة، وقي��ل: كان مرجًئا«)11(، »امفّضل بن عم��ر... وقيل: كان 

خّطابًيا...«)12(.

 ،247 ،246 ،245 ،242 ،241 ،239 ،236 ،235 ،231 ،229 ،228 ،227 ،226=

 ،269  ،278  ،267  ،266  ،265  ،264  ،263  ،262  ،260  ،257  ،256  ،255  ،249
.295 ،289 ،288 ،287 ،286 ،285 ،284 ،281 ،280 ،274

)1( رجال ابن داود: 232.
)2( رجال ابن داود: 108، ُتنظر الصفحات:128، 217، 244، 251، 256، 278، 293.

)3( رجال ابن داود: 113.

)4( رجال ابن داود: 141.

)5( رجال ابن داود: 161.
)6( رج��ال اب��ن داود: 188، ُتنظ��ر الصفح��ات: 234، 251، 263، 265، 267، 268، 272، 

.281 ،280
)7( رجال ابن داود: 200.

)8( رج��ال ابن داود: 238، وهم َمن يقولون بربوبّية ع��ي وعبودّية حّمد له، ُينظر: معجم 
مصطلحات الرجال والدراية: 106.

)9( رجال ابن داود: 243.
)10( رجال ابن داود: 246، ُتنظر الصفحات: 210 و229.

)11( رجال ابن داود: 246، وتنظر: 301.
)12( رجال ابن داود: 280.
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ك��ا أّن اب��ن داود اس��تعمل إش��ارات تع��ّر ع��ن قس��م م��ن عقائد تل��ك امذاهب 
والِف��َرق الت��ي يعتقد ها الرواة، كقول��ه: »كان له مذهب ي اجر والتش��بيه«)1(، وقوله: 
»يق��ول بالتفوي��ض...«)2(، »... كان يق��ول بالتناس��خ«)3(، »...حك��ي عن��ه مذاه��ب 
فاس��دة ي اأصول مث��ل القول بالرؤية«)4(، »... من أهل الظاه��ر...«)5(، »يقول باجر 
والتش��بيه...«)6(، »إليه ينس��ب النصرّي��ة... «)7(، »يرمى بالتفوي��ض...«)8(، »من دعاة 

زيد...«)9(، »مات متحّي�ًرا...«)10(.

)1( رجال ابن داود: 210، وُينظر: 283.
)2( رجال ابن داود: 225.
)3( رجال ابن داود: 229.
)4( رجال ابن داود: 230.
)5( رجال ابن داود: 263.
)6( رجال ابن داود: 271.
)7( رجال ابن داود: 276.

)8( رجال ابن داود: 277. وُينظر ي معنى التفويض: بحوث ي مباي علم الرجال: 319-317، 
كّليات علم الرجال: 429-419.

)9( رجال ابن داود: 279.
)10( رجال ابن داود: 282.
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امطلب اخام�ض

اجتهادات ابن داود ي نق�ض الروايات اأو اإثباتها

بع��د أن ذكرن��ا األفاظ العاّمة التي اس��تعملها ي مدح أو قدح رواته نس��تعرض اآن 
األفاظ التي استعملها، بعد أن يناقش آراء الرجالّين اأوائل ويعرضها مع اموارد اأخرى 
 التي اعتمدها أو جتهد أمام نصوصهم حسب ما يراه هو، وهي عى النحو اآي: »إبراهيم بن 
س��ام.. من أصحابنا من ذكر أّنه س��امة، واحّق اأّول، ومنهم من قال: إّنه من أصحاب 

.)1(»واحّق إّنه من أصحاب الرضا ،ومنهم من أورده ي رجال اجواد ،الكاظم
وقول��ه: »إبراهيم بن س��ليان بن داحة ام��زي... ومنهم من يق��ول: ابن أي داحة، 

واحّق اأّول«)2(.
 وقول��ه: »فالظاه��ر أّه��ا رج��ان: فابن اخ��ّال بامعجمة )ض��ا( وال��ذي بامهملة 

)م(«)3(.
وقول��ه: »... إّنه كوّي رديء اأصل، ثقة... أق��ول: ا يّر رداءة أصله مع ثبوت 

ثقته«)4(.
)1( رجال ابن داود: 32-31.

)2( رجال ابن داود: 32.
)3( رجال ابن داود: 41، )ضا( تعني أّنه من أصحاب اإمام الرضا وقد روى عنه، و)م( تدّل 

عى أّنه من أصحاب اإمام الرضا ولكن م يرِو عنه.
)4( رجال ابن داود: 41.
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وقول��ه: »أقول: وذكرت��ه ي الضعفاء لطعن )غض( فيه، ويق��ّوي عندي ثقته مش 
أمد بن حّمد بن عيسى ي جنازته حاًرا تنّصًا مّا قذفه به«)1(.

وقول��ه: »أقول: ه��و أحد اخمس��ة امخبتن الذي��ن اتفقت العصابة ع��ى توثيقهم 
وفقههم، وهو أيًضا عند اجمهور وجه...«)2(.

وقوله: »بسطام بن سابور الزّيات، ومنهم من يقول: ابن الزّيات، واحّق اأّول... 
ومنهم من يقول: أبو احسن، واحّق اأّول«)3(.

.)4(»وم أره ي كتب الشيخ ،)وقوله: »جبر بن مطعم )كش( إّنه من حواري )ين
وقول��ه: »... مات س��نة ثان وس��ّتن وثاثائة، وذكره الش��يخ ي كت��اب الرجال، 

وبعض أصحابنا قال: مات سنة تسع وسّتن، واأظهر اأّول«)5(.
وقوله: »احس��ن بن م��زة الليثي... كذا رأيته بخّط الش��يخ أي جعفر الطوّي... 

: احسن بن أي مزة، واأّول أظهر«)6(. وقال الكّشّ
وقوله: »زيد بن حّمد بن يونس... أثبته الش��يخ ي رجال الباقر كذا، وأثبته ي 
رجال الصادق: زيد بن يونس، فحذف اسم أبيه، وأثبته ي الفهرست: زيد الشّحام، 

)1( رج��ال اب��ن داود: 43، )غ��ض( هي اختص��ار للرجاّي الكب��ر الغضائري وكتاب��ه ي الرجال 
فوروده��ا ي الن��ّص يدّل عى رأيه ي اأمر، وقد مّر التعريف هذه ااختصارات ي بداية الفصل 

وبن ثناياه أينا وردت.
)2( رجال ابن داود: 55.
)3( رجال ابن داود: 56.

)4( رج��ال ابن داود: 61، )كش( تدّل عى كتاب رجال الك��ّش ورأيه بالرجل امرجم له، و)ين( 
تدّل عى أّن الرجل من أصحاب اإمام عّي بن احسن امقّربن.

)5( رجال ابن داود: 65.

)6( رجال ابن داود: 80.
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واجميع واحد. وقال بعض أصحابنا: وقيل: ابن موسى، وذلك غره واقفّي«)1(.
وقوله: »احسن بن حّمد بن اجمهور... لكن لروايته عن الضعفاء ذكرته فيهم«)2(.

وقوله: »ّماد بن السمندرّي... وم أَر ي رجال الصادق إَا ّماد بن عبد العزيز 
.)3(»السمندّي بالام بخّط الشيخ

وقول��ه: »عب��د اه بن طاهر النّقار... ومنهم من أثبت��ه )النقاب( وهو غلط، بل هو 
النّقار«)4(.

وقوله: »عبد الرمن بن عمر العائذّي من عائذة قريش كوي، والكوفّيون: يقولون: 
العيذّي، وهو عائذ اه بن سعد العشرة من مذحج... ورّبا كان هذا النسب أصّح، أّن 

عائذة قريش ليس ها بالكوفة خّطة واخّطة لعائذة اليمن«)5(.
وقوله: »عّي بن حيى بن احسن موى عّي بن احسن )ضا( )جخ(، ومنهم من 

اثبته: عّي بن حيى بن احسن، واحّق اأّول«)6(.
وقوله: »عمران بن عّي بن أي شعبة أبو الفضل... ا مطعن عليه«)7(.

وقول��ه: »الفيض بن امخت��ار اجعفّي الكوّي... وبعض أصحابن��ا أثبته: اخثعمّي، 
واأّول أثبت«)8(.

)1( رجال ابن داود: 100.
)2( رجال ابن داود: 77.
)3( رجال ابن داود: 83.

)4( رجال ابن داود: 121.

)5( رجال ابن داود: 129.
)6( رج��ال اب��ن داود: 142، )ضا( تدّل عى اإم��ام الرضا، و)جخ( تدّل ع��ى كتاب الرجال 

للشيخ الطوّي.
)7( رجال ابن داود: 147.
)8( رجال ابن داود: 152.
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وقوله: »... فالظاهر أّنه غره، واأخر ثقة«)1(.
وقوله: »... ضّعفه الغضائرّي، والثقة أرجح...«)2(.

وقوله: »... وبعض أصحابنا أثبته: الرازّي، وهو غلط إّنا هو الزرارّي«)3(.
وقوله: »... أورد الكّش فيه مدًحا وقدًحا، وثقته أصّح«)4(.

وقول��ه: »وردان أبو خالد الكابّي اأصغر، واأكر كنكر،... ورأيته بخّط الش��يخ 
أي جعف��ر، وق��ال بعض اأصحاب: وردان أبو خالد الكاب��ّي ولقبه كنكر، واحّق 

اأّول...«)5(.
 وقول��ه: »يعق��وب ال��ّراج )م( )ج��ش( ك��وي ثق��ة )غ��ض( ضعي��ف، وثقت��ه 

أصّح«)6(.
وقول��ه: »إبراهيم ب��ن أي بكر بن أي س��ال بالام وخفيف امي��م، ومنهم من كان 

يشّددها ويفتح السن، واأّول أصّح«)7(.
وقوله: »... رمي بالكيسانّية... ورجع إى احّق ولقي الرضا... أقول: اأقوى 

عندي ثقته«)8(.
)1( رجال ابن داود: 154.
)2( رجال ابن داود: 165.
)3( رجال ابن داود: 173.
)4( رجال ابن داود: 190.

)5( رج��ال اب��ن داود: 197، )م( تدّل عى اإم��ام الكاظم، و)جش( تدّل ع��ى كتاب الرجال 
للنجاّي، و)غض( تدّل عى أحد كتب الغضائرّي ي الرجال.

)6( رجال ابن داود: 206.

)7( رجال ابن داود: 226.

)8( رجال ابن داود: 256.
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وقوله: »عارة بن زيد اخيواي... باخاء امعجمة والياء امثنّاة حت الساكنة، وقيل: 
اخيزراّي بالراء، واأّول أصّح«)1(.

وقوله: »القاس��م بن احسن... كان ضعيًفا... غالًيا... حديثه يعرف وينكر، وذكر 
القّميون أّن ي مذهبه ارتفاًعا، واأغلب عليه اخر«)2(.

وقوله: »حّمد بن بكر بن جناح... واقفي، وبعض أصحابنا أثبته: حّمد بن بكران، 
واحّق اأّول«)3(.

وقوله: »هشام بن إبراهيم... طعن عليه، والطعن عندي ي مذهبه ا ي ثقته«)4(.
وم يقتر أس��لوب ابن داود عى ترجيح الرواي��ات الواردة بحّق الرواة امرَجم هم 
بل أخذ جتهد أمام النصوص الواردة بحّق الرواة ي النصوص الرجالّية اأوى، مثل قوله: 

»الراء بن معرور... ومنهم من اشتبه عليه اسم أبيه فقال: ابن معروف، وهو غلط«)5(.
وقوله: »ي قول النجاّي نظر، أّن الذي أس��لم ع��ى يده برية النراّي، وهو 

غر العبادّي، وقد ذكرما الشيخ ي الفهرست«)6(.
وقوله: »وهذا ليس جرًحا جواز أن يكون امانع من اعتداده تارًخا يناي الرواية عنه 

أو غر ذلك«)7(.

)1( رجال ابن داود: 263.

)2( رجال ابن داود: 266.

)3( رجال ابن داود: 270.

)4( رجال ابن داود: 283.
)5( رجال ابن داود: 54.
)6( رجال ابن داود: 55.
)7( رجال ابن داود: 59.
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 وقوله: »ميم بن حذم... ورأيت هذا امصنّف قد أثبت هذا ااسم بعينه...: ميم بن 

خزيم... وهو وهم«)1(.
وقول��ه: »...وعن��دي أّه��ا اثن��ان: صف��وان اج��ّال الكاه��ّي أس��دّي، واآخ��ر 

 
موى...«)2(.

وقول��ه: »احس��ن بن مالك...اش��تبه عى بع��ض أصحابنا فأثبته ي باب احس��ن، 
وليس كذلك«)3(.

وقول��ه: »خالد بن نجيح اج��ّوان... ورأيت ي تصنيف بع��ض اأصحاب: خالد 
احوار، وهو غلط«)4(.

وقول��ه: »عم��رو بن أذينة... هرب من امهدي وم��ات ي اليمن، فلذلك م يرِو عنه 
كثًرا«)5(.

وقوله: »هش��ام بن احكم... مع أّي ا أس��تثبت ما قاله الرقّي قدًحا فيه، أّن حال 
عقيدته معلومة وثناء اأصحاب عليه متواتر، وكونه تلميذ الزنديق ا يستلزم اّتباعه ي 
ذلك فإّن احكمة تؤخذ حيث وجدت، وقوله: وهو جسمي ردئ، حتمل عودته إى أي 

شاكر ا إليه«)6(.
وقول��ه: »واأش��هر م��ا قال��ه النج��اّي، أّن ذل��ك ش��اع ب��ن أصحابن��ا وذاع، 

)1( رجال ابن داود: 59.

)2( رجال ابن داود: 71.

)3( رجال ابن داود: 81.

)4( رجال ابن داود: 87.
)5( رجال ابن داود: 144.
)6( رجال ابن داود: 200.
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 ف��ا ج��وز بع��د ذل��ك احك��م بأّن��ه م��ات ع��ى امذاه��ب اأوى، واه أعل��م بحقيق��ة 

اأمر«)1(.
وقوله: »... أّما نسبة الكيسانّية إى امختار، أّن ذلك لقبه، وقد روي أّهم نسبوا إى 
كيس��ان موى عّي بن أي طالب، ولو س��ّلمنا أّن ذلك لقبه وأّهم باخروج معه سّموا 

الكيسانّية فا يلزم أن يكون كيسانًيا«)2(.
كا أش��ار ابن داود ي معرض ترمته للرواة ودراس��ته للروايات امتضاربة ي حّق 
الرواة إى بعض األفاظ اجامدة، مثل قوله: »حّمد بن زرقان...كذا وجدت«)3(، »عبد 
اه ب��ن أّيوب... ذكره الغاة ورووا عنه، ا نعرفه«)4(، »عمر بن امختار... ذكره الغاة 
ا يعرف«)5(، »قيل ي مذهبه ارتفاع وحديثه قريب من الس��امة وا أدري من أين قيل 

ذلك«)6(، »...م يذكر بثناء أو ذّم«)7(، »م أقف له عى ثناء أو ذّم«)8(.

)1( رجال ابن داود: 260.

)2( رجال ابن داود: 278.

)3( رجال ابن داود: 172.

)4( رجال ابن داود: 252.

)5( رجال ابن داود: 264.

)6( رجال ابن داود: 270.

)7( رجال ابن داود: 134.

)8( رجال ابن داود: 135.
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الف�صل الثاي

نقد منهجَية ابن داود

نح��اول ي هذا الفصل رصد اهفوات التي وقع فيها ابن داود ي رجاله التي خرج 
ها عن ما ألزم نفس��ه به من الس��ر عى منهجّية معّينة تفيد امتلّقي، وها نحن نس��تعرض 

مواطن اخروج من خال اماحظات اآتية:
كان اب��ن داود ق��د أش��ار ي مقّدم��ة كتاب��ه الرج��ال إى أّنه عم��د إى طريقة م . 1

يس��بقه إليها س��ابق من خال وضع خترات موارده تعّر عنهم، مثل)كش( 
للك��ّش، )جش( للنج��اّي، و)جخ( لرجال الطوّي، و)س��ت( لفهرس��ت 
الط��وّي، و)غض( للغضائ��رّي... إل��خ)1(. إاَ أّننا نجده ق��د خرج عن هذا 
الرتي��ب من خال ذكر ه��ذه امصادر بص��ورة علنّية بدون اإش��ارة إى رمز 
امص��در ي م��ّرات ع��ّدة بلغت س��ًتا ومس��ن م��ّرة)2(، فمثًا يق��ول: »ذكرته 
 هن��ا لثن��اء الك��ّشّ علي��ه«)3(، و»... ق��ال اب��ن عق��دة...«)4(، و»... ي ق��ول 

)1( رجال ابن داود: 26-25.
)2( رجال ابن داود، ُتنظر الصفحات: 59، 61، 67، 68، 72، 74، 75، 78، 79، 80، 83،86، 
 ،150 ،140 ،136 ،132 ،109 ،107 ،105 ،103 ،101 ،99 ،97 ،96 ،94 ،92 ،89
 ،234  ،228  ،220  ،214  ،210  ،199  ،197  ،190  ،168  ،165  ،159  ،154  ،151

.283 ،281 ،276 ،274 ،267 ،261 ،257 ،254 ،242 ،237
)3( رجال ابن داود: 30.
)4( رجال ابن داود: 34.
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النجاّي...«)1(.
ذكر ابن داود خترات ي امتن بدون أن تذكر مع امصادر ي مقّدمة الكتاب، . 2

مث��ل )بط()2( وهي تش��ر إى ابن بّطة، )عن()3( وا أعرف إى من تش��ر أّي 
تتّبعت سلس��لة الرواية فلم أصل إى اس��م صاحبها الريح، أّما ابن بّطة فقد 

ترجم له ابن داود)4(، فضًا عن أّن تفّرد ااسم دّل عليه.
هن��اك كثٌر من امصادر التي اعتمدها ابن داود ي رجاله م ُيْر إليها ي مقّدمة . 3

كتابه وكان قد ترجم هم ضمنًا مع الرواة، مثل حّمد ابن مس��عود العّياّي)5(، 
ونر بن الصباح)6(، وابن نوح السراي)7(، وابن الوليد)8(... وغرهم.

هن��اك مص��ادر َب��ّنَ ُطُرَقه إليها ي مقّدمت��ه وم يعمل هم خت��ًرا، وم ُيِر إى . 4
اس��تعاها ي متن الكتاب، مثل الش��يخ امفيد، س��َار بن عبد العزيز، الس��ّيد 

امرتى )علم اهدى()9(.
اس��تعمل اب��ن داود ي اإش��ارة إى بع��ض مص��ادره عب��ارة: »ذك��ره بع��ض . 5

)1( رجال ابن داود: 55.
)2( رجال ابن داود: 148.

)3( رجال ابن داود: 178. إّا أّن السّيد امحّقق أشار ي هامش ص178 من كتاب رجال ابن داود 
أّنه أي )عن( رمٌز لعّي بن احسن بن فضال، وقد ترجم له ابن داود ي رجاله: 261، كا أّن أبيه 

احسن بن عّي بن فّضال )فض( أحد مصادر ابن داود وقد ترجم له ي رجاله: 86.
)4( رجال ابن داود: 167 و271.

)5( رجال ابن داود: 184.

)6( رجال ابن داود: 282.

)7( رجال ابن داود: 230.

)8( رجال ابن داود: 168.
)9( رجال ابن داود: 26 28.
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اأصح��اب، ما أثبت��ه اأصحاب«)1(، وم��ن إحصاء هذه العب��ارة ي الكتاب 
ومراجعة الكتب الرجالّية اأوى مثل الكّشّ والنجاّي، فضًا عن اخاصة، 
)2(، وا أعلم  وجدت أّن نسبة كبرة مستقاة من خاصة اأقوال للعَامة احّيّ
م��اذا م ُير إليه اب��ن داود راحًة، والباقي من مص��ادره م يِر إليها راحًة 

وباتت لنا جهولة.
أخ��ذ ابن داود عى نفس��ه مناقش��ة الروايات ال��واردة بحّق ال��راوي ثّم نجده . 6

يرّجح رأيه بدون أن يذكر س��بب الرجيح، كقوله ي ابن داحة: »...و)داحة( 
اس��م أّمه، قيل: جارية أبيه، ومنهم من يقول: ابن أي داحة، واحّق اأّول«)3(، 
وقوله: »إبراهيم بن... هال، ومنهم من يقول: بن هليل...واحّق اأّول«)4(. 
وأحياًنا جتهد ويذكر الس��بب كقوله: »واأش��هر ما قال��ه النجاّي، أّن ذلك 
ش��اع بن اأصحاب وذاع، فا جوز بعد ذلك احك��م بأّنه مات عى امذهب 

اأّول، واه أعلم بحقيقة اأمر«)5(.
أحياًنا ناحظ أّن ابن داود يس��تعرض الروايات الواردة واسّيا امتضاربة عن . 7

أحد رواته لكنّه يسكت وا يعّلق بشء، كقوله: »أمد ابن...مصنّف كتاب تعبر 
 الرؤيا... ومنهم من ينس��ب كتابه إى الكلينّي«)6(، »...م يذكر بثناء أو ذّم«)7(، 

)1( رجال ابن داود: 30، 31، 59، 81...
)2( رجال ابن داود: 30، 84، 85، 89، 94...

)3( رجال ابن داود: 32.

)4( رجال ابن داود: 35.
)5( رجال ابن داود: 260.

)6( رجال ابن داود: 36.
)7( رجال ابن داود: 134.
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»م أق��ف له عى ثناء أو ذّم«)1(، »إس��اعيل...يضطرب تارة ي حديثه ويصلح 
أخرى ويروي عنه الضعفاء كثًرا، وحكى الكّش�ّي... أّن عّي بن احسن رماه 
بالغلّو، ورد عليه حّمد ابن مسعود وقال: كان ثقة خًرا فاضًا«)2(، وم يرّجح 

ابن داود بعد هذه التناقضات رأًيا معّينًا.
 يوج��د تك��رار لرم��ة ال��رواة ي القس��م الواح��د نفس��ه، فمث��ًا »أم��د ابن . 8

إس��اعيل ب��ن س��مكة...«)3( ن��راه ي موض��ع آخ��ر »أم��د ب��ن إس��اعيل بن 
س��مكة...«)4(، »أمد بن عب��د الواحد... امع��روف بابن اح��ار...«)5( نراه 
م��ّرة أخرى بعب��ارة »أمد بن عبدون يع��رف بابن اح��ار...«)6(، و»أمد بن 
م��زة...«)7( ن��راه مّرة أخ��رى: »أمد ب��ن م��رة...«)8(. وق��د أحصيت ميع 

اإشارات حول هذه النقطة ي الكتاب)9(.
ذك��ر ابن داود قس��ًا من الضعفاء ي القس��م اأّول وهو خّص��ص للموثوقن . 9

وامهملن كا ذكر ي مقّدمة كتابه، كقوله: »عبد اه بن أي زيد... ضعيف«)10(، 

)1( رجال ابن داود: 135.

)2( رجال ابن داود: 230.
)3( رجال ابن داود: 36.
)4( رجال ابن داود: 38.
)5( رجال ابن داود: 39.
)6( رجال ابن داود: 39.
)7( رجال ابن داود: 37.
)8( رجال ابن داود: 41.

)9( ُينظ��ر: رج��ال اب��ن داود، الصفح��ات: 58 ، 108، 116، 121، 122، 165، 166، 170، 
.242 ،215 ،200 ،199 ،187 ،171

)10( رجال ابن داود: 115.
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وذك��ر م��ن هو مذموم ي قس��م اممدوحن أيًض��ا، كقوله: »حّم��د بن عّي بن 
ب��ال... إّن��ه من امذموم��ن...«)1(، كا ذك��ر من هو جهول ي القس��م اأّول 
 امخّصص للمهملن واموّثقن، كقوله: »هارون اجبي... جهول«، »هاشم بن 

أي هاشم... جهول«)2(، »حيى... الورق... جهول«)3(.
استعمل ابن داود لفظ )استشهد( بدًا من لفظ )ُقتِل( ي معرض ترمته أحد . 10

ال��رواة، ثّم رجع إى اس��تعال لفظ )ُقتِل( عى طول خ��ّط الكتاب، فلاذا هذا 
التأرجح؟! كقوله: »عون بن عبد اه بن جعفر بن أي طالب... استش��هد 

.)4(»معه
ذكر ابن داود من تدّل سرته عى أّنه من الثقات ي قسم الضعفاء وامروكن، . 11

مثل: »عّار بن يزيد... قيل: إّن أبا احسن قال: قد استوهبته من رّي فوهبه 
ي«)5(. وق��د يكون ذكره ي قس��م الضعفاء بس��بب قّلة ضبطه ا بس��بب عدم 

عدالته.
عق��د ابن داود فصًا ج��اء ي عنوانه ذكر من قيل بحّقه: »ليس بذلك، ا بأس . 12

ب��ه، قري��ب اأم��ر«)6(. لكنّه أورد في��ه من قيل بحّق��ه: »ليس بالنق��ي، م يكن 
بذاك«)7(، وبذلك خالف عنوان الفصل.

)1( رجال ابن داود: 178.

)2( رجال ابن داود: 199.
)3( رجال ابن داود: 203، وُتنظر الصفحات: 217 و218.

)4( رجال ابن داود: 148.

)5( رجال ابن داود: 263.

)6( رجال ابن داود: 211.

)7( رجال ابن داود: 211.
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ترجم ابن داود لكلثوم بن س��ليم...بصفته رجا)1(، فوجدته عند النجاش���ّي . 13
مرًما له بكونه من النساء باسم كلثوم)2(، وكان قد أشار ابن داود إى أّن كلثوم 
، وبعد مراجعة رجال  وقف عى اإم��ام الرضا معتّمًدا بذلك عى الك��ّشّ
الك��ّشّ م أجد ترمة ل�: )كلث��وم(، ولعّل هذا يع��ود إى اختاف كتاب رجال 
الك��ّشّ الذي بن أيدينا اختيار الكّشّ عن الذي اعتمده ابن داود آنذاك، وكان 
النجاّي قد ذكر أّن كلثوم روت عن اإمام الرضا)3( وم يقل: إّن�ها وقفت. 
ك��ا أّن العَامة احِيّ م يرجم ها أوله أي كلثوم ي خاصته، لكن ترجم ها ي 

.)4(اإيضاح وعّدها أنثى، وم يقل: إّها وقفت أو روت عن أحد اأئّمة
ترج��م اب��ن داود لإمام عّي ب��ن أي طال��ب)5( واإمام جعف��ر ابن حّمد . 14

الصادق)6( وم يرجم لبقية اأئّمة، وم أجد لأمرين تفسًرا أذكره.
اعتم��د اب��ن داود ي معلومات��ه مل��ًة من امص��ادر، فيه��ا ابن عق��دة)7(، وابن . 15

العقيقي)8(، وابن بّطة)9(، وابن نوح)10(، ونر بن صباح)11(، وعّي ابن احسن 

)1( رجال ابن داود: 268.

)2( رجال النجاّي: 319.

)3( رجال ابن داود: 268.
)4( إيضاح ااشتباه عن أساء الرواة: 258.

)5( رجال ابن داود: 105.
)6( رجال ابن داود: 65.

)7( رجال ابن داود: 229.

)8( رجال ابن داود: 260.

)9( رجال ابن داود: 271.
)10( رجال ابن داود: 230.
)11( رجال ابن داود: 282
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ابن فّضال)1(، كان قد ترجم هم ي الضعفاء، وإن كان قد ترجم ابن بّطة مّرة 
أخرى ي اموثوقن)2(.

ناح��ظ أّن اب��ن داود عندما حصل نزاع ي الرأي ب��ن الرجالّين اأوائل فإّنه . 16
يمي��ل كّل اميل مع الش��يخ الط��وّي ويرّجح قوله ويعتم��ده، وحن ا يكون 
الش��يخ الطوّي أحد أطرافه فإّنه يس��كت وا يقول شيًئا من ترجيح أو غره، 
كقوله: »مرور بن إس��اعيل... وقيل: مرور...، وبخّط الش��يخ اأّول«)3(، 

أي الرأي اأّول وجده ابن داود مكتوًبا بخّط الشيخ الطوّي.
ناح��ظ أّن ابن داود عندما يعرض آراء مص��ادره من الرجالّين اأوائل يرك . 17

غالًب��ا رأي النجاّي، فمثًا: »احارث بن امغ��رة النرّي بالنون )كش( ذّمه 
)جش( وّثقه«)4( وبا أّنه مذكور ي القسم الثاي يكون قد اعتمد ابُن داود رأَي 

. الكّشّ
وأيًض��ا: »حذيف��ة... )غ��ض( حذيف��ة غر نق��ّي... وّي م��ن قبل بن��ي أمّية، 

والنجاّي وّثقه«)5(، وهذا أخذ برأي الغضائرّي من دون النجاّي.
وكذا: »عّي بن أي السهل... جش، ثقة لكنّه يروي عن الضعفاء«)6( فذكره ي 

قسم الضعفاء أيًضا، وم تنفع توثيقات النجاّي معه.

)1( رجال ابن داود: 261.

)2( رجال ابن داود: 167.
)3( رجال ابن داود: و268، اأمثلة كثرة جًدا ي الكتاب.

، و)جش( تدّل عى رجال النجاّي. )4( رجال ابن داود: 236، )كش( تدّل عى رجال الكّشّ
)5( رجال ابن داود: 237، )غض( تدّل عى أحد كتب الغضائرّي الرجالّية.

)6( رجال ابن داود: 259، وُتنظر الصفحات: 264، 266، 268، 269.
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استعمل ابن داود لفظة )عبد( بدًا من )موى( ي ترمة عمرو بن أذينة بقوله: . 18
»... وهو عبد لبني القيس«)1(.

خال��ف ابن داود ما ألزم نفس��ه به من حيث الرتيب اهجائّي، وقّدم احس��ن . 19
عى احسن)2(.

)1( رج��ال ابن داود: 144. وقد يكون تصحيًف��ا، والعبارة هي: موى لبني عبد القيس، إذ إّن قبيلة 
قيس تذكر ي امصادر قيس عيان، فضًا عن أّن كلمة )موى( أفضل وأنس��ب وأقرب إى روح 
اإس��ام، كا قد يس��تعمل لفظ��ة )عبد( من باب النق��ص أو العيب، لكن ي ه��ذا امحّل م تأِت 

كذلك؛ أّن امرجم له ي القسم اخاّص بالثقاة وم يورد بحّقه قدح.
)2( رجال ابن داود: 169.
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الف�صل الثالث

م�ازنة بَن نهِج الـِحِلـَيـْنِ ي الرجال

: ابن امطّهر وابن داود ي الرجال، وبا أّها متزامنان  بعد ااّطاع عى هج ال�ِحِل�َي�ْنِ
ي الدرس والدراسة، وقد أخذا من الشيوخ أنفسهم تقريًبا نجد أّن هناك تقارًبا ي منهجيها 

ي مواطن كثرة، وهناك أيًضا مواضع افرقت ها الطرق وأخذ كّل منها سبيًا ختلًفا.
وعلي��ه سنس��وُق مواط��َن اائت��اف أو التش��ابه ومواط��َن ااخت��اف ع��ى عّدة 

مستويات، وهي: اموارد، وهيكلّية الكتاب التأليفّية، ومتن الكتاب.

: دلئل التقارب والت�صابه )الئتاف( اأّولا

1. ي اموارد:
، النجاّي،  ، مثل الكّشّ اعتم��د ابن داود أغلَب اموارد التي اعتمَدها العَامة احّيّ
الطوّي )الرجال، الفهرست، الغيبة، ااستبصار(، الفضل بن شاذان، حّمد بن مسعود 

العّياّي، ابن احار، كتاب سعد... إلخ.
واس��تعمل ااثن��ان عبارات غامضة ت��دّل عى مصادر اعتمدا عليها لكن م يش��را 
إليه��ا براح��ة، مث��ل »ذك��ر أصحابن��ا«، »ه��ذا م��ا أثبت اأصح��اب«، »ق��ال بعض 

اأصحاب«)1(... إلخ.
)1( ُينظ��ر: مبحث ام��وارد اخ��اّص بالعّامة احِل���ّي خاصة اأق��وال وكذلك مبح��ث اموارد= 
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2. منهج التأليف:
هناك تطابق ي البناء اهيكي لكتاَي العَامة وابن داود، فقد قّسا كتابيها إى فصول 
وحس��ب أحرف اللغة العربية، كّل فصل يمّثل أحد اأحرف العربّية، ثّم زادا عى آخر 
 الكتاب��ن فصًا مس��تقًا للكنى حر ال��رواة الذين عرف��وا بكناهم دون أس��ائهم)1(، 
 وق��د تك��ّرر ع��دد م��ن اأس��اء التي ذك��رت ي امت��ن ي ه��ذا الفصل فص��ل الكنى ي 

الكتابن.
وقّس��م العَامة خاصت��ه عى قس��من: اأّول فيمن يعتمد روايت��ه، والثاي فيمن 
يتوّقف ي ااعتاد عليه)2(. وكذلك فعل ابن داود، إذ قّسم كتابه عى قسمن: اأّول ي 

اموثوقن وامهملن، والثاي ي الضعفاء وامجروحن)3(.
وأض��اف العَامة ي هاية اخاصة عرة فوائد مهّم��ة)4(، وكذلك فعل ابن داود، 
إذ أثبت تس��ع تنبيهات)5( ي هاية كتابه تتضّمن اموضوعات نفسها التي تضّمنتها فوائد 

العَامة العر.

3. متن الكتاب:
هناك تش��ابه كبر ي متني الكتابن: اخاصة ورجال ابن داود، وهذا يعود لوحدة 
أغل��ب اموارد التي اس��تقى احّلّيان منها معلوماها، فضًا عن ق��رب امّدة الزمنية التي 

=اخاّص بابن داود.
)1( ُينظر: أبواب الكنى ي قسمي كتاب اخاصة وابن داود.

)2( ُينظر: خاصة اأقوال ي معرفة الرجال.
)3( ُينظر: رجال ابن داود.

)4( خاصة اأقوال: 445-427.
)5( رجال ابن داود: 312-306.
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أّلف��ا فيه��ا خاص��ة اأقوال س��نة 693ه�)1( واب��ن داود أّل��ف رجاله س��نة 707ه�)2(، 
فطريقة العَامة وابن داود واضحة ي ضبط اس��م ال��راوي من التصحيف، فمثًا يقول 
العَام��ة احِيّ ي اخاص��ة: »إبراهيم بن نر بن القعقاع: بالق��اف امفتوحة قبل العن 
غ��ر امعجم��ة وبعدها والع��ن غر امعجمة أخ��ًرا، اجعف��ّي الك��وّي...«)3(، وكذلك 
 يقول ابن داود ي رجاله: »أس��يد: بالفتح فالك��ر، ابن حضر: باهاء امهملة امضمومة 
 وقي��ل: امعجم��ة فالض��اد امعجم��ة امفتوح��ة، ابن س��اك: بالس��ن امهملة امكس��ورة 

وال��كاف، أب��و حيى، ويق��ال: أبو عتي��ك: بالع��ن امهملة امفتوح��ة والت��اء امثنّاة فوق 
امكسورة...«)4(.

وأش��ار العَامة احِيّ إى الرواة من غر العرب )امواي( وذكر من يوالون، كقوله: 
»أمد بن يوس��ف موى بن��ي تيم اه...«)5(، وقال ابن داود ي الغرض نفس��ه: »أمد بن 

حّمد بن عّي... كان موى آل سعد ابن أي وّقاص...«)6(.
وحرص كّل من العَامة احِيّ وابن داود عى ضبط وفاة الرواة عند الرمة من خال 
ذكر س��نة الوفاة أو مناسبة معّينة كأن تكون حادثة تارخّية أو ذكر سلطان من الساطن 
أو أح��د اأئّمة اأطهار، كقول العّامة: »...ومات ي أّيام الصادق)7(، وقول 

.)8(»ابن داود: »... مات ي زمن أي عبد اه
)1( خاصة اأقوال: 110.

)2( مصفى امقال: 126.
)3( ص: 51.
)4( ص: 49.

)5( خاصة اأقوال: 62.
)6( رجال ابن داود: 30.

)7( خاصة اأقوال: 228.
)8( رجال ابن داود: 99.
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وأش��ار العَام��ة احِيّ وابن داود إى قس��م م��ن مصنّفات الرواة الذي��ن ترما هم، 
 كق��ول العّام��ة: »... له كت��اب كبر ي اإمام��ة«)1(، وقال اب��ن داود: »... له تصانيف 
جامع��ة للفوائ��د، منه��ا كت��اب اجام��ع للرائ��ع ي الفقه، وكت��اب امدخ��ل ي أصول 

الفقه...«)2(.
وأش��ار ال�ِحِل�َيان إى ِمَه��ن الرواة وامناصب السياس��ّية واإدارّية الت��ي تقّلدوها، 
مثل: »احس��ن بن شاذويه... كان صّحاًفا«)3(، أّما امناصب اإدارّية والسياسّية فكقول 
العّام��ة: »... وي احس��بة ه��ا...«)4(. وقال اب��ن داود ي ذكر مهن ال��رواة: »حّمد بن 
فض��ل... الص��رّي...«)5(، وي ذكر امناصب اإدارّية والسياس��ّية قال: »... كان وجًها 

بقم وأمًرا عليها من قبل السلطان...«)6(.
وأش��ار العَامة واب��ن داود ي متن كتاَبيها إى من ُعرف من الرواة بعاهة جس��دَية 
معّين��ة)7(، وإى م��ن عّمر طوي��ًا)8(، وإى من تغ��ّر ي مذهبه)9(، كا ترما أنفس��ها ي 

كتابيها)10(.
)1( خاصة اأقوال: 91.

)2( رجال ابن داود: 202.
)3( خاصة اأقوال: 118.
)4( خاصة اأقوال: 316.
)5( رجال ابن داود: 181.
)6( رجال ابن داود: 179.

)7( ُينظر: خاصة اأقوال: 88، 122 وغرها، رجال ابن داود: 67، 79، 184، 215، 246.
)8( ُينظ��ر: خاصة اأق��وال: 48، 105، 144، 182، 193، 200، رج��ال ابن داود: 34، 65، 

.272 ،243 ،191 ،182 ،178 ،136 ،119 ،103
)9( ُينظ��ر: خاصة اأق��وال: 67، 188، 265، 304، 246، 361، 365، 383 وغرها، رجال 

ابن داود: 33، 80-79، 80، 76، 108، 173، 179، 184.
)10( ُينظر: خاصة اأقوال: 109-113، رجال ابن داود: 76-75.
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أّما عن ألفاظ التعديل العاّمة فقد استعما أغلب تلك األفاظ، مثل: ثقة، ثقة ثقة، 
جلي��ل القدر، ثقة وجيه، خ��ر، وجه من أصحابنا، ثقة ي احدي��ث، ابأس به، ثقة ثقة 
ع��ن، ثقة عن، له أصل، قريب اأمر، ثقة جلي��ل، ثقة صدوق، من أصحاب العّياّي، 
وكيل... إلخ. فضًا عن ااعتاد عى أقوال اأئّمة اأطهار بحّق الرواة من مدح 
أو ترّحم أو دعاء، فيدخل ي باب التوثيق والتعديل. كا أّن احّلّين اعتمدا عى التوثيق 
الضمني أو اجاعي ي معرض ترمتهم للرواة من خال العروج عى من يقرب للراوي 

امراد الرمة له كأن يكون أستاذه أو ابنه أو أخاه أو... وتوثيقه معهم)1(.
أّم��ا ألفاظ اجرح فه��ي ا ختلف عند احّلّين كثًرا، فه��ذه األفاظ هي: ي مذهبه 
ارتف��اع، ضعيف احدي��ث، ضعيف، يروي امناك��ر، ليس من أصحابنا،مش��كوك فيه، 
يع��رف وينكر، ملع��ون، غ��ال، ا يء، ضعيف جًدا، فاس��د امذهب، ك��ّذاب وّضاع 
 للحديث، ضعيف ي مذهبه، ليس بشء، كّذاب.كا أّن اللعن من لدن أحد اأئّمة
أو الدعاء عى أحد الرواة كان بمثابة اجرح لذاك الراوي)2(، وقد اعتمد احّلّيان عى هذا 

امعيار ي جرح الرواة.
وأغل��ب الفرق وامذاهب التي نس��با إليها الرواة هي عينه��ا ي الكتابن: اخاصة 
، عاّمّي،  ورجال ابن داود، مثل: ناووّي، زيدّي، زيدّي برّي، زيدّي جارودّي، خاّيّ

فطحّي، إمامّي، شارّي، واقفّي، خارجّي، كيساّي، شيعّي، معتزّي، برّي، مرجىء)3(.
وهناك خروقات ي امناهج التي اختّطاها وأش��ارا إليه��ا ي مقّدمة كتاَبيها، أي إّن 

)1( ُينظر: امبحث اخاّص بألفاظ التعديل والتجريح ي فصي العَامة اخاصة ورجال ابن داود.
)2( ُينظر: امبحث اخاّص بألفاظ اجرح والتعديل ي فصي العّامة احِل�ّي خاصة اأقوال ورجال 

ابن داود.
)3( ُينظر: امبحث اخاّص بطرق ومذاهب الرواة امرجم هم ي خاصة اأقوال ورجال ابن داود.
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العَامة وابن داود كاما وقعا ي إشكاات منهجّية، وخرجا عن ما ألَزما أنفسها به ي 
مقّدمة كتاَبيها: اخاصة ورجال ابن داود.

ا: دلئل الختاف ثانيا

1. ي اموارد:
هن��اك مصادر اعتمده��ا العَامة اح��ِيّ وم يعتمدها ابن داود هي: الش��يخ امفيد، 
والس��ّيد امرت��ى، وابن عبدة الناس��ب أب��و عّي بن ّم��ام، والكلينّي، وكت��اب احيوان 
للجاح��ظ، وابن الغضائرّي، ك��ا أّن هناك مصادر اعتمد عليها اب��ن داود دون العَامة 
اح��ِيّ هي: الغضائرّي، وابن بّطة، والدارقطن��ّي ي كتابه امؤتلف وامختلف، واجاحظ 
ي كت��اب فخر قحطان عى عدنان)1(، كا أّن اب��ن داود اعتمد خاصة اأقوال ولكن م 
يّرح بذلك، بل كان يعّر عنها بقوله: »قال بعض اأصحاب«، و»أثبت اأصحاب«)2(

 

...إلخ.

2. ي منهج التأليف:
م ُي��ِر العَامة ي مقّدمة كتابه إى مصادره بصورة رحة بل ترك اأمر للقارىء، 
أّم��ا اب��ن داود فقد أش��ار إى مصادره بصورة جلّي��ة وعّددها ي مقّدم��ة الكتاب، كا أّن 

العَامة م يفصح عن ُطرقه إى شيوخه، بينا ذكر ابن داود ُطرقه ي مقّدمة كتابه)3(.

)1( ُينظر: مبحث اموارد اخاّص بالعّامة احِل�ّي اخاصة ورجال ابن داود.
)2( ُينظ��ر: رجال ابن داود: 30، 31، 47، 48، 81، 84، 85، 89، 94، 97، 98، 100، 101، 
 ،232 ،197 ،188 ،182 ،181 ،173 ،3/152 ،129 ،126 ،121 ،110 ،109 ،102

.284 ،276 ،270 ،266 ،255 ،254 ،252 ،247 ،241
)3( تنظر: مقّدمة خاصة اأقوال: 43-44، ومقّدمة رجال ابن داود: 28-23.



293

َجاِل الَباُب الَثالُِث: َمْنَهُج ابِْن َداُوَد اِحِلّّي ِف الِرّ

وتف��ّرد اب��ن داود بطريقة كا ع��ّر هو: »وهذه ل�ّجة م يس��بقني أحٌد م��ن أصحابنا 
 ، ري اه عنهم...«)1(، وذاك عندما عمل رموًزا تش��ر إى مصادره، مثل)كش( الكّشّ
)ج��ش( النجاّي، )جخ( رجال الطوّي، )يه( ابن بابويه، )غض( الغضائرّي، )فض( 
ابن فّضال، )س��ت( فهرس��ت الش��يخ، )قي( الرقّي، )عق( العقيقّي، )قد( ابن عقدة، 

)فش( الفضل بن شاذان، )عب( ابن عبدون)2(، وم يفعل العَامة ذلك.
كا أّن ابن داود رمز للرسول اأكرم واأئّمة اأطهار برموز تدّل عليهم 
ي مع��رض الرمة لرواته معرف��ة َمن صاحب أو روى عن اأئّم��ة، وهذه الرموز هي: 
 سن(، عّي بن احسن( احسن ،)ن(احسن ،)ي( عّي ،)ل( الرسول
)ين(، حّمد بن عّي الباقر )قر(، جعفر بن حّمد الصادق )ق(، موسى بن جعفر 
الكاظم )م(، عّي بن موسى الرضا )ضا(، حّمد بن عّي اجواد )د(، عّي بن 
حّمد اهادي )دي(، واحسن بن عّي العسكرّي )كر()3(. إّا أّن العَامة م يفعل 
ذلك، بل اقتر ع��ى ذكر اأئّمة راحة عند ورودهم ي ترمة الرواة)4(. كا أّن 
 ،)5(للتعبر عن الرواة الذين م يرووا عن اأئّمة )اب��ن داود عمد إى وضع رمز )م

لكن العَامة كان يشر إى ذلك بقوله: »م يرِو«)6(.
وكان��ت ع��دد أبواب القس��م اأّول من خاص��ة اأقوال س��بعة وعرين فصًا، 
والقس��م الثاي س��بعة وعرين فصًا من غر أبواب الكنى، وذلك لغياب باب حرف 

)1( رجال ابن داود: 26.

)2( رجال ابن داود: 26.

)3( رجال ابن داود: 26.
)4( ُينظر: خاصة اأقوال.

)5( ُينظر: رجال ابن داود: 26، وغرها
)6( ُينظر: خاصة اأقوال: 53، وغرها
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)الغن( ي القسم اأّول وحرف )الظاء( ي القسم الثاي)1(.
أّم��ا رجال ابن داود فق��د كان عدد أبواب القس��م اأّول منه ثاني��ة وعرين باًبا، 
والثاي س��بعة وعرين باًبا من غر أبواب الكنى وذل��ك لغياب باب حرف )الظاء( ي 
القس��م الثاي)2(. كا أّن ابن داود أحق القس��م اأّول من كتابه بذكر ماعة قال النجاّي 
فيه��م: »ثق��ة ثقة«، عدده��م أربعة وثاث��ون راوًي��ا، وزاد عليهم مس��ة رواة قال فيهم 

الغضائري: »ثقة ثقة«)3(.
ث��ّم ذكر س��ّتة فصول: تناول الفصل اأّول إماع العصاب��ة عى ثانية عر رجًا م 
ختلفوا ي تعظيمهم)4(، والفصل الثاي ي ذكر ماعة قال النجاّي إهّم ثقات ي روايتهم، 
مع أّن مذاهبهم مضطربة غر صحيحة)5(، وعددهم مسة عر رجًا، والفصل الثالث 
ي ذك��ر ماع��ة قال النج��اّي ي كّل واحد منهم إّم��ا: »ليس ب��ذاك« أو »ا بأس به« أو 
»قريب اأمر«)6( وعددهم مس��ة ع��ر رجًا، والفصل الراب��ع ي ذكر ماعة ضبطت 
روايتهم بالعدد)7( وعددهم ثانية رواة، والفصل اخامس ي ذكر ماعة اشتهرت كناهم 
وخفيت أس��اؤهم)8( وعددهم س��بعة وعرون رجًا، والفصل السادس ي ذكر أساء 
النس��اء اللواي هّن روايات)9(وعددهّن اثنتان وعرون راوي��ة. أّما العَامة احِل�ّي فلم 

.445-407 : )1( العَامة احّيّ
)2( رجال ابن داود: 23-207 و300-225.

)3( رجال ابن داود: 209-207.
)4( رجال ابن داود: 209.

)5( رجال ابن داود: 210-209.
)6( رجال ابن داود: 211.
)7( رجال ابن داود: 212.

)8( رجال ابن داود: 214-212.

)9( رجال ابن داود: 224-223.
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جعل ملحًقا مثل ذلك للقسم اأّول من اخاصة)1(.
أّما القس��م الثاي فقد أحقه ابن داود ب�س��بعة عر فصًا، جاء الفصل اأّول ليشر 
إى ماع��ة من الواقفة)2( وعددهم س��ّتة وس��ّتون راوًي��ا، والفصل الث��اي ي ذكر ماعة 
م��ن الفطحَي��ة)3( وعددهم س��ّتة عر، والفص��ل الثالث ي ذك��ر ماعة م��ن الزيدَية)4( 
وعددهم س��بعة وعرون، والفصل الرابع ي ذكر ماعة من العاَمة)5( وعددهم تس��عة 
وثاث��ون، والفصل اخام��س ي ذكر ماعة من الكيس��انَية)6( وعددهم س��ّتة، والفصل 
الس��ادس ي ذكر ماعة من الناووسَية)7( وعددهم ثاثة، والفصل السابع ي ذكر ماعة 
م��ن الغ��اة)8( وعددهم مس��ة وس��ّتون، والفصل الثام��ن ي ذكر ماع��ة أطلق عليهم 
الضع��ف)9( وعددهم س��ّتة، والفصل التاس��ع ي ذك��ر ماعة قيل بحّقه��م: »خّلط« أو: 
»مضط��رب«)10( وعددهم تس��عة عر، وعق��د الفصل العار فيمن قي��ل فيه: »يعرف 
حديث��ه تارة وينكر أخرى«)11( وعددهم س��ّتة، والفصل اح��ادي عر فيمن طعن عليه 
 لفساد مذهبه)12( وعددهم اثنا عر، والفصل الثاي عر فيمن قيل: »إّنه ثقة لكنّه يروي 

)1( ينظر خاصة اأقوال: 310، وما بعدها.
)2( رجال ابن داود: 286 289.

)3( رجال ابن داود: 289.

)4( رجال ابن داود: 290.
)5( رجال ابن داود: 293-291.

)6( رجال ابن داود: 293.

)7( رجال ابن داود: 293.
)8( رجال ابن داود: 296-293.
)9( رجال ابن داود: 299-297.

)10( رجال ابن داود: 300-299.

)11( رجال ابن داود: 301-300.
)12( رجال ابن داود: 301.
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ع��ن الضعف��اء«)1( وعددهم ثانية، والفص��ل الثالث عر ذكر فيه م��ن قيل فيه: »يضع 
احديث«، وعددهم تسعة، ومن أطلق عليه الكذب)2( وعددهم أربعة، والفصل الرابع 
عر فيمن وردت فيه اللعنة)3( وعددهم مس��ة ع��ر، والفصل اخامس عر ذكر من 
دع��ا علي��ه اإمام)4( وعدده��م ثاثة، والفصل الس��ادس عر فيمن قي��ل فيه: »إّنه 
ليس بشء«)5( وعددهم ثانية، والفصل الس��ابع عر ذكرمن أطلق عليه بأّنه جهول)6( 

وعددهم ثانية وثاثون رجًا.
أش��ار العَامة احِيّ ي خاصته عند تقس��يمه الفصول حس��ب اح��روف إى عدد 
اأبواب ي كّل فصل وعدد الرجال ي كّل باب، مثل »الفصل الس��ادس والعرون ي 

اهاء وفيه مسة أبواب.
الباب اأّول: هشام، ثاثة رجال، الباب الثاي: هاشم، رجان)7(...«، وهكذا، ي 
حن م يفعل ابن داود ذلك بل اكتفى باإش��ارة إى اس��م الباب من خال احرف الذي 

يمّثله، مثل »باب اهمزة«)8(.
بالنس��بة لأح��رف  الفص��ول  اب��ن داود ح��رص ع��ى ضب��ط عناوي��ن  أّن  ك��ا 
 الت��ي يمك��ن أن تصّح��ف أو ح��ّرف، مث��ل »ب��اب اخ��اء امعجم��ة«)9( »ب��اب الع��ن 

)1( رجال ابن داود: 302-301.

)2( رجال ابن داود: 303-302.
)3( رجال ابن داود: 303.
)4( رجال ابن داود: 304.
)5( رجال ابن داود: 304.

)6( رجال ابن داود: 306-304.
)7( خاصة اأقوال: 291-288.

)8( رجال ابن داود: 29.
)9( رجال ابن داود: 89-86.
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امهملة«)1(... وهكذا، وم يفعل العَامة ذلك.
وأش��ار العَامة ي مقّدمة كتاب��ه إى أّنه صنّف اخاصة عى ح��روف امعجم لكنّه 
م يلتزم ها، فنراه يقّدم مثًا س��ليان عى س��عد)2(، وأّيوب عى إدري��س)3(... إلخ، بينا 
حرص اب��ن داود عى تصنيف كتابه ع��ى اأحرف اأوائل فالثواي ث��ّم اآباء)4(، فنراه 
نافًع��ا ي القراءة وس��هل اانتفاع من��ه ي البحث، وقد عانيت م��ن التعامل مع خاصة 
اأق��وال م��ا عانيت، فعندما أبحث عن اس��م ي ب��اب معّن قد اضطّر إى ق��راءة الباب 

بأكمله.
وأش��ار العَام��ة اح��ِيّ ي هاي��ة اخاصة إى ع��ر فوائد س��ّاها هذا ااس��م)5(، 
واختل��ف اأمر مع ابن داود الذي س��ّاها التنبيهات وعددها تس��عة)6(، وهي تصّب ي 
اموضوع نفس��ه. وأشار العَامة إى أّنه سوف يذكر قسًا من مصنّفات من يرجم هم)7( 

وفعل ذلك)8(، أّما ابن داود فلم ُيِر إى ذلك لكنّه م يقّر ي ذكر مصنّفات رواته)9(.

)1( رجال ابن داود: 150-113.
)2( ُينظر: 155-153.

)3( ُينظر: 59.
)4( رجال ابن داود: 23.

)5( ُينظر: 445-427.
)6( رجال ابن داود: 312-306.

)7( رجال ابن داود: 44.
)8( خاص��ة اأق��وال: 66، 91، 87، 89، 101، 105، 120، 186، 366، 252، 247، 68، 

138، 330، 200، 211، 203، 305، 322، 395، 415... إلخ.
)9( رجال ابن داود: 31، 32، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 50، 51، 55، 
 ،110 ،109 ،105 ،104 ،93 ،90 ،88 ،80 ،78 ،75 ،74 ،63 ،62 ،60 ،59 ،57 ،56
 ،172  ،168  ،158  ،150  ،146  ،139  ،137  ،132  ،139  ،137  ،132  ،129  ،113

.285 ،271 ،258 ،228 ،206 ،202 ،190 ،180 ،177 ،173



298

3. ي امتن:
عى الرغم من التش��ابه الكب��ر بن ماّدي اخاصة ورجال اب��ن داود، إَا أّن هناك 
حّط��ات افرق فيها ااثنان وتفّرد ها أحدم��ا دون اآخر، فضًا عن وجود اختافات 
ي مت��ن الكتاب من حي��ث الرؤى وااجتهادات اخاّصة باحّلّي��ن التي قمنا بإحصائها 

ورصدها للفائدة.
 )1(فبالنسبة للتفّرد ي قسم من امعلومات ناحظ أّن ابن داود ترجم لإمام عّي

واإمام جعفر الصادق)2(، ي حن م يفعل العّامة احِل�ّي ذلك.
وح��رص ابن داود عى اإش��ارة عند ترمته قس��ًا من الرواة إى أّنه س��وف يذكره 
ي باب الكنى أو ي قس��م الضعفاء)3(، وعليه س��وف نعلم بتكّرر ذكره، ي حن م يفعل 
العَام��ة ذلك، وقد قاد هذا إى تكرار عدٍد من اأس��اء حّتى أّن بعضها مذكور بجميع 

معلوماته ي بابه دون احاجة إى تكرار ذكره ي باب الكنى)4(.
وفي��ا خّص النس��اء الراويات فق��د ترجم العَامة اح��ِيّ امرأة واح��دة وهي: أّم 
اأس��ود بنت أع��ن...)5(، ي حن ترجم ابن داود لثاث راوي��ات)6(، وأحقهن بفصل 

خاّص بالنساء الراويات ضّم اثنتن وعرين امرأة)7(.
وبع��د تتّبع عبارة »ذكر بعض أصحابنا« ي رجال ابن داود وجدناها تدّل ي معظم 

)1( رجال ابن داود: 65.
)2( رجال ابن داود: 157 و 180.

)3( رجال ابن داود: 60، 61، 71، 77، 86، 112، 2/200، 207.
)4( ُينظر: خاصة اأقوال: 203، 231، 307.

)5( خاصة اأقوال: 306.
)6( رجال ابن داود: 69، 103، 214.

)7( رجال ابن داود: 224-223.
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اأحي��ان عى خاص��ة اأقوال، وعليه قمن��ا بإحصاء هذه العب��ارة ومقابلتها بن كتاي 
اخاصة ورجال ابن داود، فاحظنا وجود حّطات اتفاق ولقاء وحّطات اختاف بينها 

ي متن الكتابن، وهي عى النحو اآي:
• ذك��ر العَام��ة: »إبراهي��م بن س��امة نيش��ابورّي، وكي��ل...«)1(، وقال ب��ن داود: 	

»إبراهي��م ابن س��ام )ضا( نيش��ابورّي وكيل، ومن أصحابنا من ذكر أّنه س��امة، 
واحّق اأّول«)2(.

• ق��ال العَامة: »إدريس بن زياد الكفرثوثاّي: بالفاء بعد الكاف والراء بعدها والثاء 	
امنّقطة فوقها ثاث نق��ط وبعد الواو ثاء أيًضا...«)3(، وقال ابن داود: »إدريس بن 
زي��اد الكفرتوثّي: بالكاف امفتوح��ة والفاء امفتوحة وقيل: الس��اكنة والراء والتاء 
امثنّ��اة فوق امضمون��ة والثاء امثّلثة... ومن أصحابنا من صّحف��ه فتوّهم أّنه بثاءين 

مثّلثن، واحّق اأّول«)4(.
•  ق��ال العَام��ة: »ّم��اد بن ضمخ��ة: بالض��اء امعجم��ة امفتوح��ة واخ��اء امعجمة 	

بامهمل��ة  ب��ن صمح��ه:  داود: »ح�ّم���اد  اب��ن  ك��وّي...«)5(، وق��ال  امي��م،   بع��د 
ضبط��ه  أصحابن��ا  وبع��ض  الك��وّي...  امهمل��ة،  واح��اء  امي��م   وتس��كن 

بامعجمتن...«)6(.
• قال العَامة: »داود بن أي زيد اسمه زنكار: بالزاي أّوًا والنون بعده والكاف بعد 	

)1( خاصة اأقوال: 48.
)2( رجال ابن داود: 31.

)3( خاصة اأقوال: 60.
)4( رجال ابن داود: 47.

)5( خاصة اأقوال: 124.
)6( رجال ابن داود: 84.
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الن��ون والراء بعد األف...«)1(، وقال ابن داود: »داود بن أي يزيد اس��مه زنكان: 
بال��زاي والنون امفتوحتن،... واش��تبه اس��م أي يزيد عى بع��ض أصحابنا فأثبته 

زنكار: بالراء، وهو غلط...«)2(.
• ذك��ر العَامة: »رش��يد بفتح ال��راء بن زيد اجعف��ّي، كوّي...«)3(، وق��ال ابن داود 	

»رش��د: بفتح الراء والش��ن امعجمة، ومن أصحابنا من أثبته بياء بعد شن، ورايته 
بخّط الشيخ ي عدة مواضع بغر ياء، واأقرب اأّول...«)4(.

• ق��ال العَامة: »رميلة، من أصحاب أمر امؤمن��ن«)5(، وقال ابن داود »زميلة: 	
بض��ّم الزاي وفتح اميم... والتبس عى بعض أصحابنا فأثبته ي الراء امهملة، وهو 

وهم....«)6(.
• ق��ال العَامة: »زيد بن يونس، وقيل: ابن موس��ى...«)7(، وقال ابن داود: »زيد بن 	

حّمد بن يونس... وقال بعض أصحابنا: وقيل: ابن موسى، وذلك غره«)8(.
• ق��ال العَام��ة: »س��عد بن س��عد ب��ن اأح��وص بن س��عد ب��ن مالك اأش��عرّي 	

القّمّي...«)9(، وقال ابن داود: »س��عد بن سعد اأحوص باحاء والصاد امهملتن 

)1( خاصة اأقوال: 242.
)2( رجال ابن داود: 89.

)3( خاصة اأقوال: 147.
)4( رجال ابن داود: 94.

)5( خاصة اأقوال: 146.
)6( رجال ابن داود: 98.

)7( خاصة اأقوال: 148.
)8( رجال ابن داود: 100.

)9( خاصة اأقوال: 155.
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ابن س��عد بن مالك اأش��عرّي القّمّي، ومن أصحابنا من أثبته س��عد بن س��عد بن 
اأحوص، واأحوص أبوه ا جّده...«)1(.

• قال العَامة: »س��تر: بضّم السن امهملة والتاء امنّقطة فوقها نقطتن والياء امنّقطة 	
حتها نقطتن والراء«)2(، وابن داود يقول: »ش��تر: بضّم الش��ن وفت��ح التاء امثنّاة 
فوق والياء امثنّاة حت ساكنة... وبعض امصنّفن أثبت ستر: بالسن امهملة، وهو 

وهم...«)3(.
• قال العَامة: »صالح بن موس��ى اخوارّي من أصحاب الصادق...«)4(، وقال 	

اب��ن داود: »صالح بن موس��ى اج��وارّي: باجيم امفتوحة وال��راء والياء امفردة... 
ومن أصحابنا من توّمه اخواري: باخاء، وهو تصحيف«)5(.

• ق��ال العَامة: »عبي��د اه بن الوليد: بالي��اء بعد الام، الوض��اي: بالضاد امعجمة 	
والف��اء، يكنّ��ى أبا س��عيد...«)6(، وقال اب��ن داود: »عبيد اه ب��ن الوليد الوصاي: 

بالصاد امهملة... ومن أصحابنا من التبس عليه فقال بالضاد امعجمة...«)7(.
• ق��ال العَامة: »عبد العزيز بن حيى... اجلودّي، وهو امنس��وب إى جلود: باجيم 	

امفتوحة والام الساكنة والدال امهملة بعد الواو امفتوحة...«)8(، وقال ابن داود: 

)1( رجال ابن داود: 101.
)2( خاصة اأقوال: 306.
)3( رجال ابن داود: 109.

)4( خاصة اأقوال: 169.
)5( رجال ابن داود: 110.

)6( خاصة اأقوال: 203.
)7( رجال ابن داود: 126.

)8( خاصة اأقوال: 208.
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»عبد العزيز بن حيى اجلودّي... وهو منس��وب إى جلود: باجيم امفتوحة والام 
امضموم��ة والواو الس��اكنة والدال امهملة، ومن أصحابنا م��ن وهم ي ذلك فقال 

بالام الساكنة والواو امفتوحة، واحّق اأّول«)1(.
• ق��ال العَام��ة: »فيض بن امخت��ار اخثعم��ّي...«)2(، وابن داود ق��ال: »الفيض بن 	

امختار اجعفّي، وبعض أصحابنا أثبته اخثعمّي...«)3(.
• ق��ال العَامة: »وردان بالراء بع��د الواو قبل الدال امهملة أب��و خالد الكابّي ولقبه 	

كنك��ر: بالن��ون بن الكاف��ن والراء أخًرا«)4(، وق��ال اب��ن داود: »وردان أبو خالد 
الكاب��ّي اأصغر، واأكر كنكر: بالنون والراء امهملة... وقال بعض اأصحاب: 

وردان أبو خالد الكابي ولقبه كنكر، واحّق اأّول«)5(.
• قال العَامة: »احضن: بضّم احاء وفتح الضاد امعجمة، ابن امخارق السكوّي«)6(، 	

وقال ابن داود: »احصن بن خارق... السلوّي...ومن أصحابنا من أثبته السكوّي«)7(.
• قال العَامة: »س��عيد احّداد من أصحاب الباقر...«)8(، وقال ابن داود: »سعد 	

احّداد... ورأيت بعض أصحابنا قد أثبته ي باب سعيد«)9(.

)1( رجال ابن داود: 129.
)2( خاصة اأقوال: 230.
)3( رجال ابن داود: 152.

)4( خاصة اأقوال: 287.
)5( رجال ابن داود: 197.

)6( خاصة اأقوال: 342.
)7( رجال ابن داود: 253.

)8( خاصة اأقوال: 370.
)9( رجال ابن داود: 247.
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• ق��ال العَام��ة: »عبد اه بن عمر من أصح��اب الباقر...«)1(، وق��ال ابن داود: 	
»عبد اه بن عمرو... وبعض أصحابنا قال: عبد اه بن عمر، بضّم العن«)2(.

• ق��ال العَامة: »عطاء بن أي رياح من أصحاب الكاظ��م...«)3(، وقال ابن داود: 	
»عطاء بن رياح: بالياء امثنّاة... ورأيته ي تصنيف بعض أصحابنا: ابن أي رياح«)4(.

• 	 ،)5(»...ق��ال العَامة: »حّمد بن بكران بن جناح من أصح��اب اإمام الكاظم
وقال ابن داود: »حّمد بن بكر بن جناح... وبعض أصحابنا أثبته حّمد بن بكران، 

واحّق اأّول«)6(.
• قال العَامة: »حّمد بن مقاص...«)7(، وقال ابن داود: »حّمد ابن مقاس: بالسن، 	

.)8(»...وبعض أصحابنا أثبته بالصاد امهملة، واأّول اختاره شيخنا أبو جعفر
وهذا ما أحصيته من استعال ابن داود خاصة اأقوال كمصدر م ُيِر إليه، وهذه 

مواطن ااختاف. أّما مواطن التشابه ي الرأي فكان عددها اثني عر موطنًا.
وق��د ترَجَم اب��ن داود للعّامة احِيّ ي رجاله)9(، ي ح��ن م يرِجم العَامة احِل�ّي 

ابن داود ي خاصته، وهذا يء عجيب م أجد له تفسًرا.

)1( خاصة اأقوال: 370.
)2( رجال ابن داود: 254.

)3( خاصة اأقوال: 380.
)4( رجال ابن داود: 258.

)5( خاصة اأقوال: 293.
)6( رجال ابن داود: 270.

)7( خاصة اأقوال: 392.
)8( رجال ابن داود: 276.

)9( رجال ابن داود: 78.
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أّما ألفاظ اجرح والتعديل فقد استعملها احّلّيان ي كتابيها: اخاصة ورجال ابن 
داود، وقد أرنا إى ما تشابه، واآن سنسوق األفاظ التي تفّرد كّل منها ي استعاها.

فبالنس��بة ألف��اظ التعديل تفّرد العَامة بألفاظ تدّل عى التعديل م يس��تعملها ابن 
داود، وهي: »مشكور«)1(، »ثقة سليم«)2(، »ثقة مستقيم«)3(، أّما ابن داود فقد ذكر قسًا 
من ألف��اظ التعديل التي م يس��تعملها العَامة، وه��ي: »مهمل«)4(، »م��دوح«)5(، »ثقة 

صحيح الساع«)6(، »خاّصة اخاّصة)7(«.
أّما ي ألفاظ اجرح فقد تفّرد العَامة ي ذكر بعض األفاظ اجارحة لرواته، وهي: 
»م��روك احدي��ث«)8(، »ا يعبأ ب��ا رواه)9(«، أّما ابن داود فكان قد ذك��ر ألفاًظا جارحة 
 م يذكره��ا العَامة ي خاصته هي: »ع��دّو اه«)10(، »مذموم«)11(، »مش��كوك فيه«)12( 

»ما يسند إليه إَا الفاسد امتهافت«)13(.
أّم��ا عن ألفاظ ااجتهاد والرجي��ح اخاّصة باحِلَيْنِ فإّن العَامة اس��تعمل ألفاظ 

)1( خاصة اأقوال: 7/77.
)2( خاصة اأقوال: 149 و259.

)3( خاصة اأقوال: 258.
)4( رجال ابن داود: 54/29.
)5( رجال ابن داود: 45/31.

)6( رجال ابن داود: 42.

)7( رجال ابن داود: 84.
)8( خاصة اأقوال: 373.

)9( خاصة اأقوال: 367، 371، 374، 406، 407.
)10( رجال ابن داود: 263.

)11( رجال ابن داود: 69 و313.
)12( رجال ابن داود: 236.
)13( رجال ابن داود: 271.
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القب��ول، أو َرّد الرواي��ات، أو التوّق��ف م��ن اأخ��ذ من ال��رواة، مثل: »فأن��ا ي روايته 
متوّقٌف...«)1(، و»اأرجح قبول رأيه...«)2(.

أّما ابن داود فقد استعمل ألفاظ الرجيح، فضًا عن قيامه ببعض ااجتهادات إزاء 
النص��وص الرجالّية الواردة بحّق الرواة، ولذلك نراه يقوم برد الروايات من مواردها 
فيقول: »... واحّق اأّول...«)3(، كا اس��تعمل عبارات غامضة مثل: »ا نعرفه...«)4(، 
و»... كذا وجدت«)5(، واستعمل أيًضا ألفاًظا تدّل عى عدم إعطاء رأيه اخاّص وتوّقفه 

إزاء الروايات أو عدم وجود دليل لديه، فيقول: »م ُيذكر بثناء أو ذّم«)6(.
أّما عن مذاهب الرواة امرَجم هم وفرقهم ي اخاصة ورجال ابن داود، فقد تفّرد 
العَامة بذكر فرقة اإسحاقّية واصًفا ها أحد رواته)7(، أّما ابن داود فقد تفّرد بذكر فرقة 

اجهمّية)8(.
أّما ما تبّقى من فرق ومذاهب، فإّها قد ُذِكرت ي كا الكتاَبن)9(.

)1( خاصة اأقوال: 79.
)2( خاصة اأقوال: 49 و50.

)3( رجال ابن داود: 31 وغرها.
)4( رجال ابن داود: 252.
)5( رجال ابن داود: 172.
)6( رجال ابن داود: 134.

)7( خاصة اأقوال: 318.
)8( رجال ابن داود: 200.

)9( ُينظر: خاصة اأقوال للعّامة احّيّ ورجال ابن داود.
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نبذة عن التعليقات واح�ا�صي

تع��ُد احواي والتعليقات من اأس��فار امهّمة؛ ما ها من أّمية ي اس��تكال أخبار 
 امظ��اّن امعّلق عليها، فض��ًا عن بيان أّمية تل��ك امظاّن، وعليه رع��ت بجمع أغلب 
م��ا ُذكر من التعليقات واحواي ع��ى مصنّفات العَامة واب��ن داود الرجالّية، ورحت 
أبحث ي متون الكتب لعّي أجد ضاّلتي، فلم أحصل إَا عى ما ُطبع منها، أّما امخطوط 
فا وجود له تقريًبا كا سنبّن احًقا، فأشار عّي أحد العلاء اأفاضل)1( بأن أعتمد عى 

كتاب )مصفى امقال ي مصنّفي علم الرجال( للشيخ آقا بزرك الطهراّي)2(.
وبعد ااِطاع عى هذا الكتاب وجدت أّنه م يرك شاردة وا واردة إَا ذكرها فيا 
خّص كتب الرجال امصنّفة واح��واي والتعليقات عليها، فكانت حّصة العَامة احِيّ 

ما يأي:
• حس��ن بن عب��د الصم��د اجبع��ّي احارث��ّي )918-984ه���(، ل��ه تعليقات عى 	

اخاصة)3(.
• الشهيد الثاي زين الدين العامّي )ت 965ه�(، تعليقة عى اخاصة)4(.	

)1( هو الرجاّي الكبر وامحّقق النحرير السّيد حّمد مهدي اخرسان، ِمن جتهدي النجف اأرف 
وأحد تاميذ مدرسة اإمام اخوئّي الرجالّية، له مؤّلفاٌت وحقيقاٌت عّدة.

)2( وهو كتاب ببلوغراي يضّم بن دّفتيه أكثر من ألف عنوان من الكتب الرجالّية اخاّصة باإمامَية، 
والتي أّلفت منذ قرون خلت حّتى وفاة الطهراّي عام 1389ه�، ويقع ب�:626 صفحة.

)3( مصفى امقال: 148.
)4( مصفى امقال: 184، وجدها مطبوعة، وسوف نتعّرض ها بالتفصيل احًقا.
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• عزي��ز اه امجل��ّي اب��ن ام��وى حّمد تقي اب��ن مقصود ع��ّي امجل��ّي )1025-	
1074ه�(، ترتيب خاصة اأقوال)1(.

• ع��ّي بن حيدر ع��ّي امنعل )من رج��ال ق10ه�(، هاية اآم��ال ي ترتيب خاصة 	
اأقوال)2(.

• ماجد بن هاشم البحراّي )ت 1028ه�(، له حواٍش عى خاصة اأقوال)3(.	
• حّمد بن احس��ن، فخر الدين، أبو جعفر، حّمد بن أي منصور مال الدين احس��ن 	

ابن زيد الدين الشهيد )980-1030ه�(، له حاشية وتعليقات عى اخاصة)4(.
• الشيخ البهائّي، حّمد بن احسن بن عبد الصمد احارثّي )ت 1031ه�(، له حاشية 	

عى خاصة اأقوال)5(.
• حّم��د ب��ن ع��ّي اجبع��ّي احس��ينّي )946-1009ه�(، ل��ه حواٍش ع��ى خاصة 	

اأقوال)6( )7(.
)1( مصفى امقال: 261-260.

)2( مصفى امقال: 279.

)3( مصفى امقال: 385.

)4( مصفى امقال: 401.

)5( مصفى امقال: 404.
)6( خاصة اأقوال: 414.

)7( وُيضاف إى ما تقّدم:
ترتيب كتاب خاصة اأقوال: للشيخ فخر الدين بن حّمد الطرحّي )ت 1087ه�(.. 1
ترتيب خاصة اأقوال: مجهول.. 2
تبويب خاصة اأقوال: مجهول.. 3
ترمة خاصة اأقوال: محّمد باقر بن حّمد حسن التريزّي )ق12(.=. 4



311

الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
 أّم��ا م��ا خّص اح��واي والتعليقات عى كتاب إيضاح ااش��تباه ي أس��اء الرواة، 

فهي:
• جعفر الكبر ابن احس��ن اخونس��ارّي )1090-1158ه���(، تتميم اإفصاح ي 	

ترتيب اإيضاح)1(.
• عل��م اهدى الكاش��اّي ابن امحّدث الفيض )ت 1115ه���(، نضد اإيضاح، وهو 	

ترتيب لكتاب إيضاح ااشتباه)2(.
أّما فيا خّص التعليقات واحواي عى رجال ابن داود فهي ما يأي:

• ش��مس الدين حّمد الكش��مرّي تلميذ الش��يخ البهائّي، له حواٍش وتعليقات عى 	
رجال ابن داود)3(.

• عبد اه التس��رّي عّز الدين ابن احس��ن )ت 1021ه�(، احاش��ية عى رجال ابن 	
داود)4(.

حاشية خاصة اأقوال: للشيخ حسن بن زين الدين العامّي )ت 1011ه�(.. 5
ختر خاصة اأقوال: محّمد بن عي الريف البغدادّي )ق10(.. 6
هاية اآمال ي ترتيب خاصة اأقوال: لعّي بن عّي القّمّي )ق10(.. 7

.) ُينظر: فنخا: 812/13. )أمد اِحِيّ  
)1( مصفى امقال: 104.

)2( مصفى امقال: 266-276، وأش��ار الش��يخ الطهراي إى أهّا طبعت ي ليدن سنة 1271ه� ي 
ذيل فهرس��ت الشيخ الطوّي، وحصلت عى هذه الطبعة وسوف نتعّرض ها بالتفصيل احًقا، 
عل��ًا أّن��ه ا توجد إَا نس��خة واحدة من هذه الطبع��ة ي مكتبة اإمام احكي��م العاّمة ي النجف 

اأرف.
)3( مصفى امقال: 196.
)4( مصفى امقال: 243.
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• حّمد التنكابينّي )1230-1302ه�(، احواي عى رجال ابن داود)1(.	
• الشهيد الثاي زين الدين العامّي )ت 965ه�(، حاشية عى رجال ابن داود)2(.	

وبع��د إحصاء ه��ذه العنوانات رع��ت ي البحث ع��ن خطوطه��ا ومطبوعها ي 
امكتب��ات العاّمة واخاّصة، وبعد مَدة ليس��ت بالقصرة قضيتها بن أروقة هذه امكتبات 
اسّيا ي مدينة النجف اأرف، وبعد أن تيّقنت ِمن أّن مكتبة الشيخ الطهراّي مصنّف 
كتاب مصفى امقال كانت قد ُهِبت بعد استباحة مدينة النجف اأرف ي عام 1991م 
إّب��ان اانتفاضة الش��عبانّية امبارك��ة، وا وجود للمخطوطات، فض��ًا عن امطبوعات 
فيها، وعليه أخذت أترّدد عى بعض هذه امكتبات فلم أجد أّي خطوط حمل أو يش��ر 
إى تلك العنوانات ما عدا ما أشر سلًفا إى كونه مطبوًعا، وحًرا حاشية الشهيد الثاي 
ع��ى خاصة اأقوال وكت��اب نضد اإيضاح، فقد وجدته خطوًط��ا ي أكثر من مكتبة، 

فاستغنيت عن امخطوط بامطبوع ودرسته.
وبع��د أن انتهيت من مراجعة هذه امكتب��ات العاّمة واخاّصة ي النجف اأرف، 
التجأت إى فهارس امخطوطات وامطبوعات ي امكتبات وامراكز العاّمة ي إيران، فكان 
فهرس امخطوطات اخاّص بمكتبة آية اه شهاب الدين امرعّش امؤَلف من ثاثن 
ج��زًءا)3(، أّول ما اّطلعت علي��ه، لكون هذه امكتبة من أعظم مكتب��ات العام ي الراث 

)1( مصفى امقال: 435.
)2( حاش��ية ع��ى رج��ال ابن داود، ُطبعت مع رس��ائل الش��هيد الث��اي بتحقيق الش��يخ حّمد رضا 
امختاري، وهذه احاشية م يذكرها الطهراّي ي مصفاه، وعى ما يبدو من قرها، إذ حوت عى 
39 ترم��ة ت��دّل عى أّها ُمعت احًقا من متون الكتب اخاّصة بالش��هيد الثاي وآرائه وي وقت 

متأّخر عن الشيخ الطهراّي، وهي مطبوعة اآن وسوف نتعّرض ها بالتفصيل احًقا.
)3( ُينظر: فهرست نسخة هاي خّطي كتابخانة آية اه امرعّش، أمد احسينّي وحمود امرعّش. وقد بلَغ 

هذا الفهرست )47( جزًءا، مع ملحق ثاثة أجزاء لتصحيح اأغاط، ولاستدراكات والفهارس.
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العرّي واإسامّي، اسّيا امخطوط منها، وبعد البحث ي هذه اأجزاء الثاثن م أجد 
أّي إش��ارة للمخطوطات اخاّصة بالتعليقات واحواي التي ذكرها الشيخ الطهراّي ي 

مصفاه سوى واحدة فقط)1(.
ث��ّم اّطلعت عى فه��رس امخطوطات ي مركز إحياء مراث إس��امّي وهو يقع ي 
س��بعة أج��زاء)2(، وفهرس امطب��وع اخاّص بمرك��ز إحياء مراث إس��امّي امتكّون من 
مس��ة أجزاء)3(، فلم أجد فيها ما يش��ر إى تلك التعليقات واح��واي، وأخًرا فهرس 

امخطوطات العربّية)4( ي جّلدين.

)1( هي تعليقة عّي بن حيدر امنعل، من رجال ق10ه�، واموسومة ب� )هاية اآمال ي ترتيب خاصة 
اأقوال(، وذلك ي اجزء 21، صفحة 42 من الفهرس امذكور وحمل الرقم 8032/2.

)2( ُينظر: فهرست نسخة خّطية، مركز إحياء مراث إسامّي، أمد احسينّي اأشكورّي، 7 أجزاء.
)3( ُينظر: نس��خة مطبوعة، مركز إحياء مراث إس��امّي، أمد احس��ينّي اأشكورّي وآخرون، 5 

أجزاء.
)4( ُينظر: امخطوطات العربّية ي مركز إحياء الراث اإسامّي، أمد احسينّي.
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الف�صل الأّول

حا�صية ال�صهيد الثاي على خا�صة الأق�ال ي معرفة الرجال

تعّرض الش��هيد الثاي)1( ي حاش��يته عى اخاصة- بعد مِد اه والصاِة عى نبّيه 
وآل��ه وَلْع��ِن أعدائهم إى يوم الدي��ن- إى مقّدمة اخاصة، وما ذك��ره العَامة احِيّ من 
كون��ه ا يطي��ل ي الكتاب، وأّنه قّس��مه عى قس��من: اأّول فيمن يعتمد ع��ى روايته، 
والثاي فيمن ا يعتمد عى روايته. وعّلق الش��هيد الثاي عى ذلك مبّينًا أّن العَامة احِيّ 
م يلتزم بذلك ي تفاصيل الرجال، بل ذكر ي القسم اأّول ماعة مّن نتوّقف بحاهم...
وذكر أيًضا فيه ماعة من اموثقن من اإمامَية وغر اإمامَية، وذكر أيًضا منهم ماعة ي 
القس��م الثاي)2(، ثّم أخذ الش��هيد الثاي بالتعليق عى ترمة الرجال حّتى بلغت ثاثائة 
وس��بعة وثانن رجًا، ثاثائة واثنان ومسون ي القسم اأّول، واثنان وثاثون رجًا 

ي القسم الثاي من اخاصة، وثاثة رجال ي فوائد اخاصة.
وسنستقي منها بعض الناذج وا نأي بأمعها حّتى ا يطول بنا امقام:

»قول��ه)3(: إبراهي��م ب��ن أي الباد، اس��م أي الباد حيى بن س��ليم وقيل: ابن 
)1( هو الش��يخ اأجّل زين الدين بن عّي بن حّمد بن مال الدين بن تقي الدين بن صالح العامّي 
اجبعّي، الش��هيد الثاي، ُقتَِل بس��بب معتقده ي القس��طنطينّية س��نة 965ه�، ُينظ��ر: أمل اآمل: 

.86 85/1
)2( حاشية خاصة اأقوال طبعت مع رسائل الشهيد الثاي: 3/2.

. )3( كّلا وردت هذه اللفظة )قوله( فهي إشارة إى العّامة احّيّ
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سليان موى بني عبد اه بن غطفان.
قل��ت)1(: اموى ُيطلق عى غر الع��ري الريح وعى احليف وعى امعتق، واأكثر 

ي هذا الباب إرادة امعنى اأّول«)2(.
»قوله: إبراهيم بن حّمد بن سعيد بن هال بن عاصم بن سعد ابن مسعود.

قلت: سعد بن مسعود هذا عّم امختار، وهو الذي وّاه عّي عى امدائن، وهو 
الذي جأ إليه احسن يوم ساباط امدائن«)3(.

»قول��ه: إبراهيم بن عمرو الياّي الصنعاّي... قال ابن الغضائرّي: إّنه ضعيف 
جًدا.. واأرجح عندي قبول روايته...

أقول: ي ترجيح تعديله نظر، أّما أّوًا فلتعارض اجرح والتعديل واأّول مرّجح، 
مع أّن كًا من اجارح وامعّدل م يذكرا مس��تنًدا لينظر ي أمره. وأّما ثانًيا: فأّن النجاّي 
نقل توثيقه وما معه عن أي العّباس وغره كا يظهر من كامه، وامراد بأي العّباس هذا 
هو أمد بن عقدة وهو زيدّي امذهب ا يعتمد عى توثيقه، أو ابن نوح، ومع ااش��تباه 
ا يفي��د، وغره مبهم ا يفي��د فائدة يعتمد عليها. وأّما غر هذي��ن من مصنّفي الرجال 
كالش��يخ الطوّي وغره فلم ينّصوا عليه بجرح وا تعدي��ل، نعم قبول امصنّف روايته 

أعّم من تعديله كا يعلم من قاعدته، ومع ذلك ا دليل عى ما يوجبه«)4(.
»قول��ه: إبراهيم بن مهزيار، روى الكّشّ عن حّم��د بن إبراهيم بن مهزيار أّن 
أباه ل�ّا حره اموت دفع إليه ماًا وأعطاه عامة من يس��ّلم إليه امال، فدخل إليه ش��يخ 

)1( كّلا وردت لفظة )قلت( أو )أقول( فهي إشارة إى بداية كام الشهيد الثاي وتعليقه.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 5.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 8.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 10.



317

الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
فقال: أنا العمري، فأعطاه امال. وي الطريق ضعف.

 قل��ت: ي ه��ذا الطري��ق م��ن ه��و مطع��ون وجه��ول العدال��ة وجهول اح��ال كا 

ا خفى«)1(.
.قوله: إساعيل بن الفضل بن يعقوب... من أصحاب أي جعفر«

.)2(»قلت: والصادق
»قوله: إساعيل بن أي زياد السلمّي...

قلت: بضّم السن امهملة«)3(.
: حّدثني حّمد بن قولويه ش��يخ  »قول��ه: إس��اعيل بن اخّط��اب، قال الك��ّشّ
الفقهاء عن سعد عن أّيوب بن نوح عن جعفر بن حّمد بن إساعيل، قال: أخري معمر 
اب��ن خّاد، قال: رفع��ت إى الرضا... فقال: رحم اه إس��اعيل بن اخّطاب... وم 

يثبت عندي صّحة صدور هذا اخر وا بطانه.
قل��ت: وجه عدم الثب��وت أّن جعفر بن حّمد الذي ي طريقه جهول، وأّما غره من 
رجال س��نده فإّهم ثقات، ومع ذلك كان ينبغي عدم ذكر إس��اعيل ي هذا الباب، أّنه 

التزم فيا تقّدم أن ا يذكر فيه إَا من يعمل عى روايته«)4(.
»قوله: إسحاق بن جندب... أبو إساعيل الفرائّي.

قلت: امعروف بن أهل العربية أن يقال ي النس��بة إى الفرائض: الفرّي، برّده إى 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 11.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 13-12.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 15.
)4( حاشية خاصة اأقوال: 16 17.
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امفرد. وقال اجاربردّي: فرائض خطأ«)1(.
 »قول��ه: إدري��س بن زي��اد الكفرثوثائ��ّي... قال اب��ن الغضائ��رّي: إّنه خوزّي 

اأّم.
قلت: خوزّي: باخاء امعجمة والواو والزاي امعجمة والياء، نسبة إى بلد«)2(.

»قوله: أمد بن عمر احّال... كان يبيع احّل.
قلت: احّل: دهن الّسمسم«.

»قوله: أمد بن إس��اعيل بن سمكة... له كتب... فمن كتبه: كتاب العّباّي، 
وهو كتاب عظيم نحو عرة آاف ورقة ي أخبار اخلفاء والدولة العَباسَية...

قل��ت: ذكر ابن شهرآش��وب ي معام العلاء أّن الكت��اب بالصفة امذكورة عرون 
ألف ورقة، والظاهر أّنه هذا«)3(.

»قوله: أمد بن مزة، روى الكّشّ عن مدويه عن أشياخه، قال: كان ي عداد 
الوزراء.

 قل��ت: هذا ا يقتي مدًح��ا فضًا عن العدالة إن م يكن إى ال��ذّم أقرب، وحينئذ 

فا وجه إدراجه ي هذا القسم«)4(.
 :أمد ب��ن عبد الواحد بن أمد بن البّزاز... قال الش��يخ الطوّي :قوله«

أمد بن عبدون، ويعرف بابن احار.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 17.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 18.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 22، 23.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 25.
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قلت: احار: باحاء امهملة والشن امعجمة«)1(.

»قول��ه: أبان بن عثان اأمر... فاأقرب عندي قبول روايته وإن كان فاس��د 
امذهب.

قلت: ق��ال اإمام فخر امحّققن ولد امصنّف: س��ألت والدي قّدس اه ّره 
عن��ه، فقال: اأق��رب عندي عدم قب��ول روايته لقول��ه تع��اى: ﴿إِْن َجاَءُكْم َفاِس��ٌق بِنََبأٍ 

َفَتَبيانُوا﴾ وا فسق أعظم من عدم اإيان«)2(.
»قوله: أّي بن ثابت... ابن امنذر بن حزام.

قلت: ي بعض النس��خ )ح��رام( بامهملتن خّفًفا مكس��ور اح��اء، وي بعضها ها 
مش��ّدًدا مفتوح احاء، وي بعضها باح��اء امهملة والزاي امعجم��ة خّفًفا، وي اخاصة 

كتب هذه الصورة: حزام«)3(.
»قوله: إياس من أصحاب رسول اه... قتل هو وأنس وأي ابن ثابت يوم 

بئر معونة.
قلت: ي هذيب اأساء: بئر معونة: بالنون بعد الواو، وهي قبل نجد تنسب إليها 

غزوة، وبخّط السّيد مال الدين: معونة، باميم«)4(.
»قوله: أويس القري بفتح الراء أحد الزّهاد الثانية.

قل��ت: الثانية امنتهي إليهم الزه��د من التابعن هم: عامر ب��ن عبد قيس، وأويس 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 27.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 27.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 28.
)4( حاشية خاصة اأقوال: 29-28.
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الق��رّي هذا، وهرم��ز بن حّيان، والربيع بن خيثم، وأبو مس��لم اخواّي، واأس��ود بن 
يزيد، ومروق بن اأجدع، واحسن بن أي احسن.

قلت: وقد كان اإمام زين العابدين عّي بن احس��ن مقّدًما عى هؤاء الثانية 
كّلهم ي ذلك، وكانت عبادته ي ليلة واحدة تزيد عى عبادة جموع الثانية«)1(.

»قوله: الراء بن مالك اأنصارّي... قتل يوم تسر.
قلت: ي هذيب اأس��اء: تس��ر: بتاءين مثنّاتن من فوق اأوى مضمومة والثانية 

مفتوحة بينها سن مهملة ساكنة، وهي مدينة مشهورة بخوزستان«)2(.
»قوله: بش��ر النّبال، روى الكّشّ حديًثا ي طريقه حّمد بن س��نان وصالح بن 

أي ّماد وليس رًحا ي تعديله، فأنا ي روايته متوّقف.
قلت: امتن ليس بريح والطريق ضعيف... وم يثِن عليه أحد فأّي وجه للتوّقف؟!«)3(.

»قول��ه: بر بن طرخان النّخاس، روى الكّش ي كتابه حديًثا ي طريقه حّمد 
ابن عيسى أّن أبا عبد اه دعا له بكثرة امال والولد.

قل��ت: الطريق ضعيف، والدعاء ا يدّل ع��ى توثيق، بل رّبا دّل عى مدح لو صّح 
طريقه«)4(.

»قول��ه: بريد بض��ّم الباء وفتح ال��راء بن معاوي��ة العجّي... وهو وج��ه من وجوه 
أصحابنا، ثقة ثقة.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 30-29.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 30.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 31.
)4( حاشية خاصة اأقوال: 31.
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قلت: ي نس��خة ش��يخنا الش��هيد: ثقة فقيه، وهو الصحيح، أّن م��ن ضبط بالثقة 

مّرتن حصور العدد ي كتاب ابن داود وغره، وامصنّف كّرر، وليس هذا منه«)1(.
»قول��ه: بكر بن أعن... إّن الصادق قال في��ه بعد موته: لقد أنزله اه بن 

رسوله وبن أمر امؤمنن.
قل��ت: قال الش��يخ أبو جعفر بن بابويه ي طرق كت��اب من ا حره الفقيه: ّما بلغ 

الصادق موت بكر بن أعن قال... وذكر الكام الذي تضّمنه هذا اخر«)2(.
»قول��ه: ثوير بن أي فاختة... روى الكّشّ عن حّم��د بن قولويه عن حّمد بن 
عّباد بن بش��ر عن ثوير، قال: أش��فقت عى أي جعفر من مس��ائل هّيأها له عمرو بن ذر 
وابن قيس امار والصلت بن هرام. وهذا ا يقتي مدًحا وا قدًحا، فنحن ي روايته 

من امتوّقفن.
 أق��ول: دالة اخر ع��ى القدح أظهر؛ أّنه يدّل عى ع��دم علمه بحقيقة اإمام
عى ما ينبغي، ثّم عى تقدير تس��ليمه ا وجه للتوّقف فيه لذلك، بل جهالة حاله كغره 
من امجهولن، فا وجه أيًضا إدخاله ي هذا القسم امختّص بمن يعمل عى روايته كا 

رحه«)3(.
»قوله: جعفر بن أي طالب، قتل بمؤتة )ري اه عنه( وأرضاه.

 قل��ت: مؤت��ة اس��م أرض بالبلق��اء م��ن ب��اد الش��ام قت��ل فيه��ا جعف��ر ب��ن أي 

طالب«)4(.
)1( حاشية خاصة اأقوال: 34-33.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 37-36.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 39.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 39.
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»قول��ه: ميل بن عبد اه بن نافع اخثعمّي اخّي��اط الكوّي، م أر فيه مدًحا من 
ط��رق أصحابن��ا، غر أّن ابن عق��دة روى عن حّمد ب��ن عبد اه اب��ن أي حكيمة، قال: 
سألت ابن نمر عن حّمد بن ميل بن عبد اه بن نافع اخّياط فقال: ثقة، قد رأيته، وأبوه 

ثقة. وهذه الرواية ا تقتي عندي التعديل، لكنّها من امرّجحات.
قلت: أّن راويا ابن عقدة وهو زيدّي، عن حّمد بن عبد اه وهو جهول«)1(.

»قوله: جابر بن عبد اه من أصحاب رسول اه شهد بدًرا.
قلت: مات جابر بامدينة سنة ثاث وسبعن، وقيل: سنة ثان وسبعن، وقيل: سنة 

ثان وسّتن، وسنّه أربع وتسعون سنة، وكان قد ذهب بره«)2(.
»قوله: جابر امكفوف الكوّي... روى ابن عقدة عن أي احس��ن، قال: حّدثنا 
عّب��اس بن عامر ع��ن جابر امكفوف ع��ن أي عبد اه،قال: دخلت علي��ه فقال: أما 
يصلون��ك؟ فقلت: رّبا فعلوا، فوصلن��ي بثاثن ديناًرا، ثّم قال: يا جابر كم من عبد إن 

غاب م يفقدوه وإن شهد م يعرفوه ي أطار ولو أقسم عى اه أبّر قسمه.
قلت: ي هذه الرواية أمور: منها أّن الش��هادة فيها لنفس��ه فا تس��مع، ومنها أّن ي 

الطريق ضعًفا أو جهالة امستند كا ا خفى، وحينئذ فإحاقه هذا القسم مشكل«)3(.
»قوله: جندب... بن جنادة... أحد اأركان اأربعة.

.)4(»قلت: هم سلان وامقداد وأبو ذر وحذيفة

)1( حاشية خاصة اأقوال: 42.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 43-42.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 44.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 44.
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»قوله: جرير بن عبد اه البجّي، قدم الشام برسالة أمر امؤمننإى معاوية.
 وإن دّل عى مدحه أّوا لك��ن مفارقته له أق��ول: إّن إرس��ال أمر امؤمن��ن
وحوق��ه بمعاوية ثانًيا كا هو معلوم مش��هور يدفع هذا امدح وخرجه من هذا القس��م، 

وسرته وخريب عّي داره بالكوفة بعد حوقه بمعاوية مشهور«)1(.
»قوله: احس��ن بن حبوب الّراد... قال الكّش: أمع أصحابنا عى تصحيح 

ما يصّح عن هؤاء وتصديقهم وأقّروا هم بالفقه والعلم.
قلت: وهم سّتة: يونس بن عبد الرمن، صفوان بن حيى، حّمد ابن أي عمر، عبد 

اه بن امغرة، احسن بن حبوب، وأمد بن حّمد ابن أي نر«)2(.
»قوله: احسن بن مزة بن عّي... أبو حّمد الطرّي يعرف بامرعّش.

قل��ت: وجدت بخّط الش��هيد: قال النّس��ابة: مرعش هو عّي ب��ن عبد اه بن 
حّم��د بن احس��ن بن احس��ن اأصغر، وامرعش��ّية منس��وبون إليه، وأكثره��م بالديلم 

وطرستان«)3(.
»قوله: احسن بن عّي...

قل��ت: الظاهر أّن ذلك س��هو، فإّنه م يذكر أحد مّن رأين��ا كامه من علاء الرجال 
احس��ن، وإّن��ا اموجود احس��ن، وقد ذك��ره امصنّف ي باب��ه، وذكر في��ه قريًبا من هذه 

العبارة«)4(.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 45.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 46.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 51.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 52.
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»قوله: احسن بن موّفق.
قلت: كتبه ابن داود ي باب احسن«)1(.

»قوله: احسن بن حّمد بن مهور العّمّي.
قلت: مهور: بضّم اجيم، والعّمّي: بالعن امهملة واميم امش��ّددة منسوب إى بني 

العّم بتشديد اميم من بني ميم«)2(.
»قوله: احس��ن بن سيف بن سليان التّار... اأوى التوّقف فيا ينفرد به حّتى 

تثبت عدالته.
قل��ت: توّقفه في��ه حّتى تثبت عدالته يقتي اش��راط عدالة ال��راوي، وهو اموافق 
مذهب��ه ي كتب اأص��ول، ولكنّه خالف كثًرا مّا ذكره ي رجال هذا القس��م. وعى كّل 

حال فا وجه إدخاله ي هذا القسم وكذا ما بعده مخالفته ما رطه أّوا«)3(.
»قوله: احسن بن س��عيد بن ّماد بن مهران اأهوازّي... أصله كوي وانتقل 

مع أخيه احسن إى اأهواز ثّم حّول إى قم فنزل عى احسن بن أبان.
قلت: احسن بن أبان غر مذكور ي كتب الرجال، وما ذكر هنا يدّل عى أّنه جليل 
مش��هور، وابنه احس��ن كثر الرواية خصوًصا عن احسن بن سعيد، وليس بمذكور ي 
كتب الرجال أيًضا، ورأيت بعض أصحابنا يعّد روايته ي احسن بسبب أّنه مدوح، وفيه 

نظر واضح«)4(.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 57.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 58.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 59.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 62.
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: إّنه رجع عن الق��ول بالوقف وقال  »قوله: احس��ن بن بّش��ار... ق��ال الكّشّ
باحّق.

قل��ت: ي طري��ق حدي��ث رجوعه أبو س��عيد اآدام��ّي وهو ضعيف ع��ى ما ذكره 
الس��ّيد مال الدين بن طاووس لكنّه م يذكر هنا ي البابن وخلف ابن ّماد وقد قال ابن 

الغضائرّي: إّن أمره ختلط، ولكن وّثقه النجاّي«)1(.
»قوله: احسن بن امنذر، روى الكّشّ عن الصادق أّنه من فراخ الشيعة... 

وهذه الرواية ا تثبت عندي عدالته.
قلت: لقصورها من حيث امتن والسند«)2(.

»قوله: احسن بن ثور.
قلت: ي كتاي الشيخ: الرجال والفهرست: ثوير مصّغًرا«)3(.

»قوله: احسن بن حّمد بن الفرزدق بن بجر.
قلت: بجر: بضم الباء امنقطة حتها نقطة وإسكان الياء والراء أخًرا«)4(.

»قوله: ّماد السمندرّي...
قلت: ي كتاب الشيخ: السمندل، بالام بعد الدال، وسّمى أباه عبد العزيز«)5(.

»قوله: حارثة بن النعان اأنصارّي، ش��هد بدًرا وأحًدا وما بعدما، وذكر أّنه 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 63.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 65.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 67.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 67.

)5( حاشية خاصة اأقوال: 72.
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رأى جرئيل ي صورة دحية دفعتن.
قل��ت: م��ن أدب الكات��ب ابن قتيب��ة: دحية: بفتح ال��دال، وقال غ��ره بكرها، 

والصحيح أّها فيه لغتان«)1(.
»قوله: ميد بن زياد من أهل نينوى... قال النجاّي:... كان ثقة واقًفا،وجًها 

فيهم... فالوجه عندي قبول روايته...
قل��ت: ا وج��ه لذكره ي هذا القس��م، أّن غايت��ه أن يكون واقفًيا ثق��ة وليس هذا 

القسم معقود مثله، لكن قد اّتفق للمصنّف ذكر ماعة فيه كذلك«)2(.
.»...حبيب بن مظهر اأسدّي... قيل: مظاهر، مشكور :قوله

قل��ت: قال الس��ّيد ابن ط��اووس إّنه وجّده )مظاه��ر( بخّط عميد الرؤس��اء، وهو 
ثبت«)3(.

»قوله: حّجاج بن رفاعة أبو رفاعة وقيل: أبو عّي اخّش��اب، كوّي، روى عن 
أي عبد اه، ثقة ثقة، ذكره أبو العّباس.

قل��ت: تكري��ر توثيق��ه مّرتن م يذك��ره أحد من أصح��اب الرجال غ��ر امصنّف، 
وامعل��وم من طريق��ة امصنّف أن ينقل ي كتاب��ه لفظ النجاّي ي مي��ع اأبواب ويزيد 
عليه ما يقبل الزيادة. ولفظ النجاّي هنا بعينه ميع ما ذكره امصنّف ي احّجاج، أي إّنه 

اقتر عى توثيقه مّرة واحدة، والنسخة بخّط السّيد ابن طاووس«)4(.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 72.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 74.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 78.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 79.
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»قوله: خليل العبدّي، كوّي، روى عن أي عبد اه، ثقة.
قل��ت: ا وجه لذكر اخليل ي اآحاد مع ذكره رجلن: خليل العبدّي واخليل بن 

أمد«)1(.
»قول��ه: داود بن كثر الرّقّي... قال أمد ب��ن عبد الواحد: قّلا رأيت له حديًثا 

سديًدا.
قلت: هو ابن عبدون شيخ النجاّي«)2(.

 وأبا احسن داود بن القاس��م بن إس��حاق... ش��اهد أبا جعفر :قوله«
.وأبا حّمد

قل��ت: زاد الش��يخ الطوّي أّنه روى أيًضا عن الرض��ا مضاًفا إى الثاثة، وكذا 
ذكر ابن داود«)3(.

»قول��ه: الربيع ب��ن خثيم باخاء امعجمة امضمومة والث��اء امنّقطة فوقها ثاث 
نقط قبل الياء امنّقطة حتها نقطتن)4(، أحد الزّهاد الثانية.

 قلت: الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد اه بن مرهبة بن منقذ بن نر ابن احكم بن 

اح��ارث ب��ن مالك بن ملكان بن ث��ور بن عبد مناة بن أد بن طابخ��ة بن إلياس بن مر 
الثورّي الكوّي، سمع عبد اه بن مسعود وغره، وروى عنه ماعة«)5(.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 84.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 86.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 87.
)4( كذا، والصواب: نقطتان.

)5( حاشية خاصة اأقوال: 90.
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»قوله: رشيد بضّم الراء اهجرّي، مشكور.
قلت: قال ابن داود: )رش��د( بغر ياء وجعل ما هنا قوًا واس��تقرب اأّول، وكذا 

ذكره الشيخ ي الفهرست بغر ياء، وأّما النجاّي فجعله بالياء كامصنّف«)1(.
»قوله: زرارة بن أعن بن سنسن... الشيباّي.

قلت: الشيباّي نسبته إى شيبان بالواء ا بالنسب، فإّن أعن كان عبًدا رومًيا لرجل 
من بني شيبان عّلمه القرآن وأعتقه فصار شيبانًيا بالواء، واه أعلم«)2(.

»قوله: سعد بن سعد بن اأحوص بن سعد بن مالك اأشعرّي القّمّي.
قلت: س��عد هو اأحوص ا ابنه، وقد تقّدم ي باب إس��اعيل: إس��اعيل بن سعد 
اأحوص، وهو أخو سعد هذا، وابن داود جعله سعد اأحوص كا ذكرنا ونسب زيادة 

)ابن( إى امصنّف«)3(.
»قوله: سعد بن عبد اه بن أي خلف اأشعرّي القّمّي... قال النجاّي: ورأيت 

بعض أصحابنا يضّعفون لقاءه أي حّمد ويقولون: هذه احكاية موضوعة عليه.
قلت: احكاية ذكرها الصدوق ي كال الدين، وأمارات الوضع عليها ائحة«)4(.

»قوله: س��يق بن مصع��ب العبدي أبو حّمد، روى الك��ّشّ من طريق ضعيف 
ذكرن��ا س��نده ي كتابنا الكبر عن الص��ادق أّنه قال: عّلموا أوادكم ش��عر العبدّي. 

يشر إى الشيعة«.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 92.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 96.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 100.
)4( حاشية خاصة اأقوال: 101.
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قلت: فيه نر بن الصباح وإسحاق بن حّمد وحّمد بن مهور، والثاثة غاة«)1(.

.سلان الفارّي :قوله«
قلت: ي اإكال: أصله من أصفهان وقيل: من رامهرمز وتوّي س��نة سبع وثاثن 
وقيل: س��نة س��ّت وثاثن بامدائن، ونقل أّنه عاش ثاثائة ومس��ن،قال: وأّما مائتن 

ومسن فا شّك فيه«)2(.
»قوله: شعيب العقرقوي أبو يعقوب ابن أخت أي بصر حيى ابن القاسم.

قلت: ليس هذا أبا بصر امش��هور بالفضل، فإّن ذلك اس��مه ليث وهذا )حيى بن 
القاسم( مذكور ي قسم الضعفاء«)3(.

»قوله: شهاب بن عبد رّبه... وقد ذكرنا ما يتعّلق بذّمه ومدحه وبينّاه ي كتابنا 
الكبر.

قل��ت: طرق ال��ذّم ضعيفة، وااعتاد ي ام��دح عى كام الكّشّ الس��ابق اموجب 
إدخاله ي احسن«)4(.

»قول��ه: صال��ح بن ميث��م، روى عّي بن أم��د العقيقّي عن أبيه ع��ن حّمد بن 
احس��ن عن صف��وان بن حيى عن يعقوب بن ش��عيب بن ميثم عن صال��ح، قال له أبو 

جعفر: إّي أحّبك وأحّب أباك حًبا شديًدا.
قلت: فيه مع ضعف السند أّنه شهادة لنفسه«.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 108.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 110.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 116.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 117.
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»قوله: صباح أخو عّار الساباطّي ثقة.
قلت: م يكن فطحًيا كأخيه عّار«.

»قول��ه: ع��ّي ب��ن جعفر أخو موس��ى ب��ن جعف��ر الكاظم م��ن أصحاب 
.الرضا

قل��ت: ا وجه جعله م��ن أصحاب الرضا مقتًرا علي��ه، أّن جّل روايته عن 
أخيه موسى«)1(.

»قوله: عّي بن رئاب الكوّي، له أصل كبر، وهو ثقة جليل القدر.
قلت: ذكر امسعودّي ي مروج الذهب أّن عّي بن رئاب كان من ِعِلَية علاء الشيعة، 
وكان أخوه اليان بن رئاب من علية علاء اخوارج، وكانا جتمعان ي كّل سنة ثاثة أّيام 

يتناظران فيها ثّم يفرقان وا يسّلم أحدما عى اآخر وا خاطبه«)2(.
»قوله: عّي بن احس��ن بن موس��ى... أبو القاس��م امرت��ى ذو امجدين علم 

اهدى... وصّى عليه ابنه ي داره ودفن فيها.
قل��ت: ثّم ُنِق��ل بعد دفنه إى ج��وار جّده احس��ن، ذكره صاح��ب تنزيه ذوي 

العقول ي أنساب آل الرسول«)3(.
»قوله: عّي بن احسن بن عّي امسعودّي أبو احسن اهذّي، له كتب ي اإمامة 

وغرها.
قلت: ذكر امس��عودّي ي كتاب مروج الذهب أّن له كتاًبا اس��مه اانتصار، وكتاًبا 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 121.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 123.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 125-124.
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اس��مه ااستبصار، وكتاًبا اس��مه أخبار الزمان كبر، وكتاًبا آخر أكر من مروج الذهب 
اس��مه اأوس��ط، وكتاب امقاات ي أصول الديان��ات، وكتاب القضاي��ا والتجارب، 
وكت��اب الن��رة، وكتاب مزاهر اأخب��ار وطرائف اآثار، وكت��اب حدائق اأزهار ي 

أخبار آل حّمد، وكتاب الواجب ي اأحكام اللوازب.
قلت: نقل النجاّي أّن امسعودّي بقي إى سنة ثاث وثاثن وثاثائة.

قلت: قد ذكر ي مروج الذهب أّن تاريخ تصنيفه كان سنة اثنتن وثاثن وثاثائة، 
 وم أق��ف ع��ى تاري��خ وفات��ه، وكام النج��اّي ا ي��دّل عى وفات��ه ي تلك الس��نة كا 

ا خفى«)1(.
»قوله: عّي بن مزة بن احسن.

قلت: ي بعض نس��خ الكتاب عّي بن أي م��زة، وهو غلط ريح، والصواب ابن 
مزة كا صّححناه ي كتاب الرجال والنسب«)2(.

.عبد اه بن العّباس، من أصحاب رسول اه :قوله«
 قلت: ولد عبد اه بن العباس ي الشعب قبل اهجرة بثاث سنن، ومات النبّي
وهو ابن ثاث عرة سنة. وروي عنه أّنه قال: توّي رسول اه وأنا ابن مس عرة 
س��نة، ومات بالطائف س��نة ثان وس��ّتن وهو ابن إحدى وس��بعن س��نة وقيل: اثنتن 

وسبعن، وقيل: سنة تسع وسّتن، وقيل: سنة سبعن وصّى عليه حّمد بن احنفّية«)3(.
»قوله: عبد اه بن يقطر...رضيع احسن بن عّي، قتل بالكوفة.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 131-130.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 133.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 133 134.
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.)1(»قلت: رمي به من فوق القر، وكان رسوله
»قوله: عبد اه بن جندب... وقال فيه أبو احس��ن: إّن عبد اه بن جندب 

من امخبتن.
قلت: من اخاشعن«)2(.

»قوله: عبد اه بن حيى الكاهّي، أبو حّمد، عرّي، أخو إسحاق.
قلت: م يذكر إسحاق ي القسمن، ولعّله اكتفى با هنا أّها عبارة النجاّي«)3(.

»قوله: عبيد اه بن عّي بن أي ش��عبة احلب��ّي، موى بني تيم اه ابن ثعلبة، أبو 
عّي، كوّي، كان يّتجر هو وأبوه وأخوته إى حلب...

قلت: أخوته حّمد وعمران وعبد اأعى«.
»قوله: عبد العزيز بن امهتدي بن حّمد بن عبد العزيز اأشعرّي القّمّي، روى 
: قال عّي بن حّمد القتيبّي، قال: حّدثني الفضل، قال: حّدثنا  عن الرضا. قال الكّشّ

.عبد العزيز وكان خَر قّمٍي رأيته، وكان وكيًا للرضا
: عّي بن حّم��د القتيبّي قال:  قلت: لف��ظ )قال( الثانية زائدة، ولف��ظ كتاب الكّشّ
حّدثني الفضل... إلخ، فأس��قط اأوى، وهو جّيد، لكن امصنّف تّرف بإثبات اأوى 

وتبع الكّشّ ي الثانية، فتكّرر عى غر الصّحة«)4(.
»قوله: العّباس بن عّي بن أي طالب من أصحاب أخيه احس��ن، قتل 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 134.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 135.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 139.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 148.
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معه بكرباء، قتله حكيم بن الطفيل.

قلت: وي كتاب الشيخ: )حكم( بغر ياء«)1(.
»قول��ه: العّباس بن معروف، م��وى جعفر بن عمران بن عبد اه اأش��عرّي، 

قّمّي، ثقة، صحيح.
قلت: لفظ )صحيح( زيادة عى كتاب النجاّي، وتركه أجود«)2(.

»قوله: عمر بن حّمد بن سليم الراء.
قلت: ي بعض نسخ الكتاب وي بعض نسخ الفهرست: مسلم«)3(.

»قوله: عمرو بن احمق باحاء امهملة والقاف بعد اميم.
قل��ت: قال صاحب اإكال: إّنه بايع النب��ّي ي حّجة الوداع وصحبه بعد ذلك 
وشهد امشاهد مع عّي ثّم قتل باحّرة، قتله عبد الرمن بن أّم احكم، وقيل: بل قتله 
عبد الرمن بن عثان الثقفّي عم عبد الرمن بن أّم احكم سنة مسن. قال الشعبي: أّول 

رأس مل ي اإسام رأس عمرو بن احمق«)4(.
»قول��ه: عامر ب��ن عبد اه بن جدع��ة: روى الكّشّ عن حّمد ب��ن قولويه، عن 
س��عد، عن عّي بن س��ليان بن داود الرازي، عن عّي بن أسباط، عن أبيه أسباط، عن أي 
احس��ن موس��ى: أّن عامر بن عبد اه ابن جداعة من حواريي أي جعفر حّمد بن عّي 

وحوارّيي جعفر بن حّمد، وروى حديًثا مرسًا يناي ذلك، والتعديل أرجح.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 151.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 151.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 153.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 154.



334

قل��ت: ي ك��ون التعديل أرجح نظ��ر، أّن ي طريق حديث امدح عّي بن س��ليان 
 وأس��باط بن سام، وما جهوا العدالة. وحديث اجرح الذي تضّمن دعاء الصادق
عليه بعدم امغفرة مرس��لة احس��ن بن س��عيد، وهو ا يقر عن مقاومة التعديل إن م 

يرّجح كا ا خفى. وباجملة فحال الرجل جهول لعدم صّحة اخرين«)1(.
»قوله: عبد العظيم بن عبد اه بن عّي بن احس��ن بن زيد بن احس��ن بن عّي 

.ابن أي طالب
قلت: هذا هو عبد العظيم امدفون ي مس��جد الش��جرة ي الرّي، وقره يزار، وقد 
ن��ّص عى زيارته اإمام عّي بن موس��ى الرضا، قال: من زار ق��ره وجبت له اجنّة، 

ذكر ذلك بعض النّسابن«)2(.
»قوله: الفضل بن عثان امرادّي.

قلت: ابن أخت عّي بن ميمون امعروف بأي اأكراد«.
»قوله: حّمد بن يعقوب بن إس��حاق... مات ببغداد... قاله الشيخ الطرّي، 
وقال النجاّي: ي س��نة تسع وعرين وثاثائة سنة تناثر النجوم، وصّى عليه حّمد بن 

جعفر احسنّي.
قلت: احسينّي«)3(.

»قول��ه: حّمد بن بش��ر وأخوه عّي ثقت��ان من رواة احديث، م��ات بقم، وقد 
ذكرنا ي القسم الثاي أّن حّمد بن بشر ضعيف.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 159.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 162.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 168.
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قلت: ذاك غال وهذا ثقة، وا مائز بينها حيث يطلقان، فهو من قبيل امشرك«)1(.

»قول��ه: حّم��د بن عبد العزي��ز الزهرّي، ق��ال ابن عقدة، عن عب��د الرمن بن 
يوس��ف، عن حّمد بن إس��اعيل البخ��ارّي، قال: حّمد ب��ن عبد العزي��ز الزهرّي منكر 

احديث.
قل��ت: ا وج��ه إدخال ه��ذا الرجل ي هذا القس��م أّنه جهول اح��ال إن م يكن 

مردود امقال«)2(.
»قوله: امقداد بن اأسود واسم أبيه عمرو البهراّي.

قلت: البهراي نسبته إى هر بن إحاف بن قضاعة، وهر السابع عر جّد امقداد«)3(.
»قوله: معاذ بن مسلم النحوي، ثقة.

قلت: ما وقفت عى موافق للمصنّف ي توثيق معاذ بعد تصّفح وإمعان نظر«)4(.
»قوله: مس��مع بن مالك وقيل: ابن عبد املك أبو س��يار بالسن امهملة بعدها 

الياء امنّقطة حتها نقطتن والراء بعد األف املّقب كردين...
قل��ت: قي��ل: وجد بخ��ّط الش��هيد عن حيى ب��ن س��عيد: كردويه وكردين اس��ان 

مسمع«)5(.
»قول��ه: نر بن مزاحم امنق��رّي العّطار أبو الفضل، كوّي، مس��تقيم الطريقة 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 174.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 177-176.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 178.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 179.
)5( حاشية خاصة اأقوال: 180-179.
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صالح اأمر غر أّنه يروي عن الضعفاء، كتبه حّسان.
قلت: قال ابن أي احديد ي رح النهج عند بحثه واقعة صّفن ما صورته: ونحن 
نذكر ما أورده نر بن مزاحم ي كتاب صّفن ي هذا امعنى، فهو ثقة ثبت صحيح النقل 
غر منسوب إى هوى وا إدغال، وهو من رجال أصحاب احديث، انتهى. وهذا يشعر 

أّنه ليس إمامًيا«)1(.
»قوله: نجم بن أعن، روى العقيقّي عن أبيه، عن عمران بن أبان، عن عبد اه 

ابن بكر، عن أي عبد اه أّنه جاهد ي الرجعة.
قلت: أي: يرجع بعد موته حًيا مع القائم وجاهد معه«)2(.

»قوله: هش��ام بن احكم أبو حّمد، موى كندة، وكان ينزل ببني شيبان بالكوفة، 
وانتقل إى بغداد سنة تسع وتسعن ومائة، ويقال: إّن ي هذه السنة مات... قال الكّشّ بأّنه 
.موى كندة، مات سنة تسع وسبعن ومائة بالكوفة ي أّيام الرشيد وترّحم عليه الرضا

: إّنه مات سنة تسع وتسعن  قلت: بخّط السّيد ابن طاووس نقًا عن كتاب الكّشّ
ومائ��ة. ونقل عن كتاب النجاّي ما حكاه امصنّف أّوا، وجعل تاريخ انتقاله إى بغداد 

سنة تسع وسبعن عكس ما نقله امصنف«)3(.
»قوله:... وكان حيى بن وّثاب مستقيًا، ذكره اأعمش.

قل��ت: عجًبا من امصنّف ينقل عن اأعمش اس��تقامة حيى ب��ن وّثاب ثّم ا يذكر 
اأعمش ي كتابه أصًا! ولقد كان حرًيا بالذكر استقامته وفضله، وقد ذكره العاّمة ي 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 182.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 182.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 183.
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كتبهم وأثنوا عليه مع اعرافهم بتش��ّيعه، وغر امصنّف من أصحابنا الذين صنّفوا 

ي الرجال تركوا ذكره أيًضا، واسمه سليان بن مهران«)1(.
»قوله: حيى بن خلف الوابّش.

قلت: منسوب إى وابش بن زيد بن غزوان بطن من منصور اهمداّي«)2(.
»قوله: أبو عبد الرمن وعبد اه بن حبيب السلمّي.

قلت: بخّط السّيد مال الدين بن طاووس )عبد اه( بغر واو، وهو أجود«)3(.
»قوله: أبو ماوية... بن أسد.

قلت: بخّط السّيد مال الدين: بن راشد«)4(.
»قول��ه: أمد بن احس��ن بن عّي بن حّمد بن عّي بن فّض��ال بن عمر بن أيمن 
موى عكرمة بن ربعي الفّياض أبو عبد اه، وقيل: أبو احس��ن، كان فطحًيا غر أّنه ثقة 

ي احديث، ومات سنة سّتن ومائتن. وأنا أتوّقف ي روايته.
قلت: قد تقّدم من امصنّف احكم عى أخيه عّي وعى ماعة كعّي بن أسباط وعبد 
اه بن بكر أّهم فطحّيون لكنّهم ثقات، فأدخلهم ي القسم اأّول وعمل عى رواياهم، 

فا وجه إخراج أمد بن فّضال من بينهم مع مشاركته هم ي الوصف وامذهب«)5(.
»قوله: احكم بن عتيبة...

)1( حاشية خاصة اأقوال: 185-184.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 185.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 187.
)4( حاشية خاصة اأقوال: 187.

)5( حاشية خاصة اأقوال: 190-189.
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قل��ت: مات احكم بن عتيبة س��نة مس ع��رة ومائة، وقال الواقدّي: س��نة أربع 
عرة ومائة«)1(.

.سعيد احّداد، من أصحاب الباقر :قوله«
 قل��ت: قال ابن داود: إّنه س��عد احّداد بغر ياء ونقله عن الش��يخ الطوّي وحكى 

ما هنا عن امصنّف قوًا«)2(.
»قوله: سلمة بن حّيان...

قلت: ي نسختن: حنّان، بالنون، وي نسخة بالياء«)3(.
»قوله: حّمد بن أمد النطنزّي...
قلت: قرية بن قاشان وإصفهان«)4(.

»قوله: حّمد بن عّي بن بال.
قلت: ذكر امصنّف حّمد بن عّي بن بال ي القسم اأّول ووّثقه، ثّم توّقف«)5(.

»قوله: أبو الربيع الشامّي اسمه خليد بن أوى.
قلت: أعرب عن اسمه هنا وم يذكره ي القسمن ي شهرته وكثرة روايته«)6(.

»قوله: »ولد امهدي حّمد بن احسن عليه أفضل الّصاة والسام يوم اجمعة 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 193.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 194.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 194.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 199.

)5( حاشية خاصة اأقوال: 199.

)6( حاشية خاصة اأقوال: 201.
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لثان خلون من شعبان سنة سّت ومسن ومائتن...

قل��ت: وقال الش��هيد ي الدروس: إّنه ولد يوم اجمعة لي��ًا وقيل: ضحى خامس 
عر شعبان سنة مس ومسن ومائتن«)1(.

»قوله: احس��ن بن عل��وان الكلبّي، مواه��م، كوّي، ثق��ة، روى عن أي عبد 
اه هو وأخوه احسن.

قلت: هكذا ي كتاب ابن داود، وذكر احسن واحسن كًا ي باب«)2(.
»قوله: احسن بن حّمد بن هارون بن عمران اهمداّي.

قلت: ي كتاب ابن داود: احسن بن حّمد«)3(.
»قوله: احسن بن خالد بن عّي الرقّي.

قلت: خالد بن عبد الرمن بن حّمد، كا ذكر ي نسب أخيه حّمد وابنه أمد«)4(.
»قوله: احسن بن أمد بن ريذويه: بالذال امعجمة امفتوحة.

قلت: ي اإيضاح جعلها مضمومة«)5(.
»قوله: احس��ن ب��ن أمد بن ريذويه القّم��ّي، ثقة، من أصحابن��ا القّمّين، وله 

كتاب امزار«.
قلت: كذا ي كتاب النجاّي بخّط ابن طاووس، وي كتاب ابن داود ذكر احس��ن 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 202.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 56.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 57.
)4( حاشية خاصة اأقوال: 57.
)5( حاشية خاصة اأقوال: 58.
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واحسن كًا ي بابه«)1(.
»قوله: احسن بن عّي بن عبد اه بن امغرة البجّي موى جندب بن عبد اه أبو 

حّمد، من أصحابنا الكوفّين، ثقة ثقة.
قلت: هكذا حكى الس��ّيد مال الدين بن ط��اووس ي كتابه توثيق هذا الرجل عن 
كت��اب النجاّي، وليس ي نس��خة الكت��اب إَا كلمة )ثقة(، واحتال الس��هو ي الزيادة 

قريب جًدا«)2(.
»قوله: احس��ن بن أي عب��د اه حّمد بن خالد بن نج��م الطيالّي أبو العّباس 

التميمّي... ثقة.
قلت: اقتر ابن داود من الكنيتن عى أي العّباس، وهو أجود«)3(.

»قول��ه : »احس��ن بن صدقة امدائن��ّي، قال ابن عقدة: أخرنا عّي ابن احس��ن 
قال: احسن بن صدقة امدائني أحسبه أزدًيا، وأخوه مصّدق، رويا عن أي عبد اه وأي 

احسن وكانوا ثقات. وي تعديله نظر، واأوى التوّقف.
قل��ت: ضم��ر )كانوا( ا مرج��ع له إَا رجان احس��ن ومص��ّدق، فكأّنه جّوز ي 
اجمع. واإش��ارة بقوله: )بذلك( ترجع إى قول ابن عقدة. ووجه النظر ما س��يأي من 
 عّده ي قس��م الضعف��اء إن كان من اأجّاء، ومع ذلك ا ينبغ��ي النظر وا التوّقف كا 

ا خفى. وا جوز تعّلق اإشارة بمجّرد قوله: وكانوا ثقات، أّن ذلك تريح بالتوثيق 
ا جال للنظر فيه، بل النظر من جهة اموّثق كا ذكرناه«)4(.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 58.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 59-58.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 59.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 60.
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»قوله: احسن بن يوسف بن عّي بن مطّهر.
قل��ت: بخّط الش��هيد نقل من خ��ّط العَام��ة مصنّف الكت��اب: وجدت بخّط 
والدي ما صورته: ولد الولد الباّر، أبو منصور احس��ن بن يوس��ف بن امطّهر ليلة 
اجمعة ي الثلث اأخر من الليل رابع عرين رمضان من س��نة ثان وأربعن وستائة، 
ومول��د حّم��د كان قريًبا من نص��ف الليل ليلة العري��ن من مادى اأوى س��نة اثنتن 

وثانن وستائة، أطال اه عمره ورزقه اه تعاى العمر امزيد والعيش الرغيد.
توي ي العرين من امحّرم احرام س��نة س��ّت وعرين وسبعائة. قال اإمام 
فخر الدين ولد امصنّف: قرأت التهذيب ي احديث عى والدي اإمام مّرتن: إحداما 
بامش��هد امق��ّدس الغ��روي، واأخرى بطريق احج��از، وحصل الفراغ من��ه وختمه ي 

امسجد احرام«)1(.
»قوله: احسن بن عمر بن يزيد، من أصحاب أي احسن الرضا، ثقة«.

قلت: ذكره الشيخ ووّثقه أيًضا، وأمله ابن داود وكثر. وي كتاب الكّشّ رواية ي 
احسن بن عمر تدّل عى خاف التوثيق«)2(.

»قوله: احس��ن بن أس��د بالس��ن غر امعجمة من أصح��اب أي جعفر الثاي 
.اجواد

قل��ت: هكذا ذكره الش��يخ أيًض��ا ي كتابه. وأّما ابن داود فذك��ره من رجال اهادي 
ووّثق��ه، ثّم نقل عن ابن الغضائرّي ما يقتي تضعيف��ه بعبارة خصوصة، وتلك العبارة 
ما ذكرها ابن الغضائرّي، إَا عن احس��ن بن أس��د ا عن احسن. والظاهر أّن ابن داود 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 61-60.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 62.
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س��ها هنا ي موضعن: جعله من رجال اهادي، ونقله عن ابن الغضائرّي تضعيفه، 
فتأّمل«)1(.

»قوله: احسن بن اشكيب.
قل��ت: قد اختلف كام اجاعة ي احس��ن بن اش��كيب، فامصنّف جعله بالش��ن 
امعجم��ة وم��ن أصح��اب العس��كرّي وجعل��ه مرزوًيا ونقل ع��ن الكّشّ أّن��ه قّمّي 
خ��ادم القر، وقريب من كام امصنّ��ف عبارة النجاّي فيه فإّنه جعله خراس��انًيا ونقل 
عن الكّشّ أّنه من أصحاب العس��كرّي، وأّماالش��يخ أبو جعف��ر فذكره بنحو عبارة 
 ،وي باب من يروي عن العس��كرّي امصنّ��ف ي باب م��ن م يرو عن اأئّم��ة

وذكر ي باب من يروي عن اهادي احسن بن إشكيب القّمّي خادم القر.
واب��ن داود ذك��ر أّن القّمّي خادم القر احس��ن بن اس��كيب بالس��ن امهملة، وإّن 
اب��ن اش��كيب بامعجمة ه��و الفاضل امذك��ور اخراس��اّي. ونقل عبارة ع��ن الكّشّ كا 
نقل��ه امصنّ��ف: إّنه القّم��ّي خادم القر، ونقل عن فهرس��ت الش��يخ أّنه مّ��ن م يرو عن 
اأئّم��ة، وأّنه قال فيه: إّنه عام فاضل مصنّف متكّلم. ونحن اطلعنا عى نس��ختن 

من الفهرست م نجده أصًا«)2(.
»قوله: احس��ن بن أي مزة... قال ابن عقدة: حسن ابن بنت أي مزة الثاّي 

خال حّمد بن أي مزة.
قل��ت: كذا ي نس��خ الكتاب: خال حّم��د... إى آخره. وي كت��اب ابن داود: خاله 
حّمد بن أي مزة. وهو أجود، ما تقّدم من أّن أبا مزة له ولد اسمه حّمد، وهذا احسن 

)1( حاشية خاصة اأقوال: 63-62.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 64-63.
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ابن بنت أي مزة، فيكون حّمد خاله«)1(.

»قوله: مزة بن القاسم بن عّي بن مزة بن احسن بن عبيد اه ابن العّباس بن 
أي طالب، أبو يعى....

قل��ت: صوابه: العّب��اس كابن عّي بن أي طالب، كا ذكره ي باب العلّين وي باب 
امحّمدين، وكأّنه من س��هو القلم، وي النس��خة امقروءة س��اقط أيًضا، وكذا ي نس��خة 
الش��هيد، وهو موجود عى الصّحة ي كتاب الس��ّيد مال الدين بن طاووس بخّطه 

نقًا عن النجاّي، والذي ذكره امصنّف هنا من كتابه كا دّل عليه ااختبار«)2(.
»قول��ه: م��زة بن بزيع من صاح��ي هذه الطائف��ة وثقاهم، كث��ر العمل، قال 
: روى أصحابنا... عن احسن بن احسن اخثعمي قال: ذكر بن يدي أي احسن  الكّشّ
الرضا مزة بن بزيع فرّحم عليه، فقيل: إّنه كان يقول بموسى؟! فرّحم عليه ساعة 
ثّم قال: من جحد حّقي كان كمن جحد حّق آبائي. وهذا الطريق م يثبت صّحته عندي.

قلت: وذلك إرساله وضعف بعض رجاله، ومع ذكر ذلك كّله فهو من حيث امتن 
غ��ر داّل عى ج��رح، أّن القائل لذلك غر معلوم، وم يعل��م منه تقريره لذلك، بل 
ترّحم عليه مع كون اجاحد حّقه كاجاحد حّق آبائه يقتي رّد ذلك واإنكار عليه«)3(.
»قوله: ّماد بن عثان الناب، قال الكّشّ عن مدويه عن أش��ياخه، قال: ماد 

مّن أمعت العصابة عى تصحيح ما يصّح عنه.
قلت: الِعصابة بكر العن...«)4(.

)1( حاشية خاصة اأقوال: 65.

)2( حاشية خاصة اأقوال: 69.

)3( حاشية خاصة اأقوال: 69.

)4( حاشية خاصة اأقوال: 71.



344

 »قول��ه: حج��ر ب��ن زائ��دة وم��ران ب��ن أع��ن. روى الك��ّشّ عن حّم��د ابن 
 قولوي��ه، ق��ال: حّدثني س��عد بن عب��د اه بن أي خلف، ق��ال: حّدثني عّي بن س��ليان 

 اب��ن داود ال��رازي، ق��ال: حّدثني عّي بن أس��باط، عن أبيه أس��باط بن س��ام، قال: قال 
 أب��و احس��ن موس��ى ب��ن جعف��ر: إّه��ا م��ن حواري��ي حّم��د بن ع��ّي وجعف��ر بن 

.حّمد
قلت: وي الطريق عّي بن س��ليان بن داود وهو جهول احال، وحديث القدح فيه 

مرسل، فيبقى ااعتاد عى توثيق النجاّي له«)1(.
»قول��ه: احك��م بن عي��ص، روى الكّشّ عن حّمد بن احس��ن ال��رازي، عن 
إساعيل بن حّمد بن موسى بن سام، عن احكم بن عيص ابن خالة سليان بن خالد، 

قال أي عبد اه: إّنه يعرف هذا اأمر.
قل��ت: ي طريقه إس��اعيل امذكور وهو جهول، ومع ذل��ك ا دالة فيه عى مدح 

يوجب قبول الرواية كا ا خفى«)2(.
»قول��ه: خالد بن زياد... قيل: اب��ن باد: بغر زاء وعوض الياء باء منّقطة حتها 

نقطة واحدة.
قل��ت: ي اإيضاح: ابن ماد: باميم أّوا والدال امش��ّددة آخًرا، وي كتاب الس��ّيد: 
اب��ن زياد، نقًا ع��ن النجاّي، وكذلك ي كتاب الش��يخ الطوّي ق��ّدس ّره كا ذكره 
 امصنّ��ف هنا، وابن داود اختار اميم كا ي اإيضاح ونقل عن الش��يخ ما يوافقه، وليس 

كذلك«)3(.
)1( حاشية خاصة اأقوال: 75.
)2( حاشية خاصة اأقوال: 76.
)3( حاشية خاصة اأقوال: 83.
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»قوله: خزيم��ة بضّم اخاء وفتح الزاي بن ثابت، من الس��ابقن الذي رجعوا 
.إى أمر امؤمنن

قلت: ي اإكال: خزيمة ش��هد بدًرا مع رس��ول اه وجعل ش��هادته كش��هادة 
رجلن، فكان يس��ّمى ذا الش��هادتن. ش��هد صّفن مع عٍي، وقتل يومئذ س��نة سبع 

وثاثن«)1(.

تقييم اأهل الخت�صا�ض جهد العَامة احِلّي ي كتابه خا�صة الأق�ال ي 
معرفة الرجال

للعّام��ة اح��ِيّ تصنيفات ع��ّدة ي علم الرج��ال، فمّا وصل إلين��ا كتاب خلصة 
اأقوال ي معرفة الرجال، وكتاب إيضاح ااش��تباه ي أساء الرواة الذي سنتعّرض إليه 
احًق��ا، وُفقد منها أكرها وأّمها وهو كتاب كش��ف امقال ي معرف��ة الرجال، وتكمن 
أّمية اأخر ي كون العَامة احِيّ طاما أحال عليه ي مصنّفاته الرجالّية امذكورة س��لًفا 
ا عنه ب�»كتابنا الكبر«، وهذا يدّل عى س��عة هذا الكتاب ال��ذي ُحرمنا من اإفادة  مع��ّرً
منه، وعليه سنستعرض آراء أهل ااختصاص أحد التصنيفات الرجالّية للعَامة احِيّ 

اموجودة بن أيدينا، وهي: خلصة اأقوال ي معرفة الرجال:
• قال صاحب الروضات مقّيًا: »إّن كتاب اخاصة ختر من كتاب رجاله الكبر 	

الذي حيل اأمر إليه كثًرا«)2(.
• وقال آخر: »وكتاب خاصة اأقوال وهو امشهور بن أرباب الرجال، ورّتبه إى 	

)1( حاشية خاصة اأقوال: 83.
)2( اخونسارّي: 274/2.
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قسمن... ولكن التتّبع فيه يشهد بصدور ما ينافيه...«)1(.
• وقال البحراي: »إّن العَامة اس��تعجاله ي التصنيف كان يرسم كّل ماخطر بباله 	

الري��ف ا يراجع ما تق��ّدم له من اأق��وال، ومن أجل ذلك طع��ن عليه ماعة 
وجعلوا ذلك طعنًا ي ااجتهاد«)2(.

• وقيل أيًضا: »خاصة اأقوال ي معرفة الرجال للحس��ن بن يوس��ف ابن عّي بن 	
امطّه��ر امعروف بالعّامة احِيّ 648ه�-726ه�، رّتب كتابه هذا إى قس��من... 
والظاهر أّنه أّول من سلك هذا امنهج ي الرتيب«)3(. وقد نقل موجًزا من مقّدمة 

اخاصة)4(.
• وق��ال آخر: »ومن أهّم الكت��ب امتأّخرة رجال العَامة اح��ِيّ امعروف بخاصة 	

اأقوال، وقّسمه إى قس��من: القسم اأّول من يعتمد عى روايته، والقسم الثاي 
للضعفاء الذين ا يعتمد عى روايتهم، وغالًبا ما يعتمد العَامة احِيّ ي كتابه عى 

الكتب اأربعة«)5(.
وإّن م��ا ينقل��ه العَامة م��ن رجال الكّشّ والش��يخ الطوّي والنج��اّي مع وجود 
امنق��ول ي ه��ذه الكتب غر مفيد، وإّن��ا يفيد ي ما م نقف عى مس��تنده، كا ي ما ينقل 
م��ن جزء من رجال العقيقّي، وج��زء من رجال ابن عقدة، وجزء م��ن ثقات كتاب ابن 

الغضائرّي، ومن كتاب آخر له ي امذمومن م يصل إلينا)6(.
)1( ساء امقال ي علم الرجال: 31/1.

)2( لؤلؤة البحرين: 264.
)3( منهج امقال ي أحوال الرجال: 23/1.

)4( ُينظر: منهج امقال ي أحوال الرجال: 24/1.
)5( دروس مهيدّية ي القواعد الرجالّية: 334/2.

)6( قاموس الرجال: 15/1.
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وب��ا أّن العَامة قد اعتمد ي كتابه عى الرجالّين القدامى لذا ا يمكن لنا ااعتاد 
علي��ه ك��ا عرف��ت)1(، أّن العّامة قد خط��ئ ي اإفادة م��ن القدامى، أو ق��د خطئ ي 

ااستنباط كاعتاده عى كّل إمامي م يرد فيه قدح)2(.

)1( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 183.
)2( معجم رجال احديث: 45/1.
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الف�صل الثاي

كتاب ن�صد الإي�صاح

تعليقة على كتاب اإي�صاح ال�صتباه ي اأ�صماء الرواة

ُيعّد كتاب نضد اإيضاح من الكتب امهّمة ي الرجال؛ أّنه شّذب ورّتب وأضاف 
عى أصل مهّم من اأصول الرجالّية عند اإمامَية وهو إيضاح ااشتباه ي أساء الرواة 
، ومؤّلف نض��د اإيضاح هو الش��يخ علم اهدى ابن الفيض الكاش��اّي  للعَام��ة اح��ّيّ

امتوّى قبل 1123ه�)1(.
واّتفق��ت امصادر عى أّن كتاب نضد اإيضاح هو الكتاب الوحيد ي الرجال لعلم 

اهدى ابن الفيض الكاشاّي)2(.
وكان منهج الش��يخ الكاش��اّي ي نض��ده كا عّر ه��و ي مقّدمة الكت��اب أّنه رّتب 
اأساء حسب حروف امعجم اأّول فاأول ثّم الثاي وهكذا خشية من اللبس وسهولة 
الوص��ول إى ااس��م من قب��ل الطالبن، كا أّن��ه م يزد حرًفا وا حرك��ة عى اأصل بل 

)1( هو علم اهدى حّمد بن حّمد بن حس��ن الفيض، توّي بن س��نتي 1112ه� و1123ه�، ويقّدر 
عمره با يراوح بن السبعن والثانن، ُينظر: أمل اآمل: 305/2، الغدير: 363/11، مصفى 

امقال: 266.
)2( ُينظ��ر: إيض��اح امكنون ي الذيل عى كش��ف الظنون عن أس��امي الكت��ب والفنون: 368/2، 

الذريعة: 493/2 و133/10 و186/24.
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اقت��ر عى الرتيب، ويضيف ما يريد بعد أن يفرز قوله بلفظ »أقول« عن أصل الكام 
ي إيضاح ااش��تباه حّتى ا يش��تبه ع��ى الناظرين، ك��ا أّنه م يتعّرض إى ج��رح الرواة 
وتعديلهم لقوله بأّنه خارج الغرض امقصود من هذا الكتاب)1( وأوكل ذلك إى الكتب 
الرجالّي��ة اأخرى، كا أّنه يذكر كتب الرجال امؤّلفة من قبلهم)2( أي الرواة امرجم هم 
ويذكر أساء من روى عنهم)3( أو رووا عنه)4(، وعليه فإّن منهجّية ابن الفيض الكاشان�ّي 
ا ختل��ف كثًرا عن منهجية العَامة رمها اه إَا ي موارد بّينها علم اهدى ي امقّدمة، 

وهي عن منهجه ي تأليفه نضد اإيضاح)5(.
وكتاب إيضاح ااشتباه حوى سبعائة وتسًعا وتسعن ترمة، وضّم نضد اإيضاح 
بن دّفتيه س��بعائة ومًس��ا وثانن ترمة عّلق ابن الفيض الكاش��اي عى س��تائة ومس 

ومسن ترمة وأبقى مائة وثاثن ترمة عى حاها.
ونسوق قسًا من هذه التعليقات، وهي عى النحو اآي:

»إبراهي��م بن أي الباد: بكر اموّحدة وخفيف الام ثّم امهملة، واس��م أي الباد 
حيى بن سليم مصّغًرا، وقيل: ابن سليان.

أق��ول: ما ذك��ره العّامة ي اخاص��ة أّن أي الباد يكنّى أبا احس��ن س��هًوا، 
واحّق أّنه يكنّى أبا إساعيل كا ّرح به غر واحد من مشاخنا كالصدوق ي كتاب َمن 

 

ا حره الفقيه، وقيل إّنه يكنّى أبا حيى«)6(.
)1( ُينظر: نضد اإيضاح، طبع هامش فهرست الشيخ الطوّي، ليدن، 1271ه�.

)2( نضد اإيضاح: 249 وغرها.

)3( نضد اإيضاح: 250 وغرها.

)4( نضد اإيضاح: 249 وغرها.
)5( نضد اإيضاح: امقّدمة.

)6( نضد اإيضاح: 10.
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»إبراهيم بن إسحاق النِهاوندّي: بكر النون اأوى.

أق��ول: هو أبو إس��حاق اأمرّي باميم ب��ن امهملتن الذي تكّرر ذكره ي أس��انيد 
اأخبار سّيا ي أصولنا التي عليها امدار، وهاوند مثلثة النون اأّول بلد من باد اجبل، 
وم��ا ذكره بعض أهل اللغة من أصله ن��وح آوند؛ أّنه بناها نوح عى تقدير صّحته، وإن 

كان بالضّم أربط، إَا أّن الكر كا ضبطه العَامة أشهر«)1(.
»إبراهيم بن رجاء امعروف بابن أي هراسة: بكر اهاء وإمال السن.

أقول: هو أبو إس��حاق الش��يباّي الذي يعرف بابن ِهراس��ة، وهراس��ة أّمه، ورجاء 
بال��راء واجيم أبوه، وما ذكره العَامة من أّنه بابن أي كأّنه س��هو، فإّن امعروف بابن أي 
هراسة هو أمد بن نر بن سعيد الباهّي ا إبراهيم هذا، وما قلناه أنسب بكون هراسة 
أم إبراهي��م كا ذهب إليه بعض امحّقق��ن وا خفى عى امحّصلن. ثّم أّن ابن أي رجاء 
ه��ذا غر إبراهيم ابن رج��اء اجحدرّي بفتح اجيم أّوًا وس��كون امهملة وإمال الدال 
امفتوحة ثّم الراء الذي هو منس��وب إى جحدر اس��م رجل من بني قيس بن ثعلبة، فإّن 

ذلك ثقة من أصحابنا البرّين والشيباّي هذا كان عامًيا«)2(.
»إبراهيم بن عيسى أبو أّيوب اخّراز بامهملة بن امعجمتن.

أقول: وضبطه بعضهم بامعجات، والعّامة ي اخاصة ذكر ااحتالن. ثّم اعلم 
أّن ي اس��م أبي��ه خاًفا بن علاء الف��ّن، فبعضهم ذهب إى أّنه عيس��ى كا ي أصل هذا 
الكتاب، وبعضهم ذكر أّنه ابن عثان، وبعضهم جعله ابن زياد. واحسن بن عّي بن داود 
أثبت��ه ي كتاب واح��د تارة هذه العبارة: إبراهيم بن زياد أبو أّيوب باخاء امعجمة والراء 

)1( نضد اإيضاح: 11-10.
)2( نضد اإيضاح: 12.
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امهملة والزاي، وقيل: ابن عيس��ى، وقيل: ابن عثان. وأخرى هذه العبارة: إبراهيم بن 
عثان اخّراز بالراء والزاي امكنّى بأي أّيوب. وظاهر كامه يعطي التعُدد، وأظنّه وًما.

وال��ذي اعتم��د عليه أّن أبا أّيوب هذا هو ابن عثان كا هو مّرح به ي باب القول 
عن��د اإصباح واإمس��اء من كتاب الدع��اء من الكاي وي باب حك��م من ني طواف 

النساء من الفقيه«)1(.
»إبراهيم بن نر بن الَقعَقاع: بامهملة بن القافن امفتوحن.

أقول: والعن امهملة أخًرا، اجعفّي، الكوّي«)2(.
»أمد بن إبراهيم بن إساعيل بن داود بن مدون: بفتح احاء امهملة.

أقول: الكاتب، النديم، أبو عبد اه، شيخ أهل اللغة ووجههم وأستاذ أي العّباس 
ثعلب، قرأ عليه قبل ابن اأعراّي وخرج من يده، وكان خّصيًصا بأي حّمد وأي احسن 

قبله«)3(.
»أمد بن عايذ: بالتحتّية واعجام الذال، اأمي: بامهملتن، كان حّاًا: بامهملة 

وتشديد الام.
أقول: ابن عايذ بن حبيب البجّي الكوّي، كان يس��كن بغداد ويبيع احّل وهو دهن 
الّسمس��م ها، وهذا يقال له: احّال، وكان صحب أبا خدجة س��ام بن مكرم وأخذ عنه 

وعرف به، وما ذكره العَامة ي اخاصة من أّنه أبو حبيب سهو«)4(.

)1( نضد اإيضاح: 15-14.

)2( نضد اإيضاح: 19-18.
)3( نضد اإيضاح: 20 21.

)4( نضد اإيضاح: 30.
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الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
»أم��د بن عبد اه بن مهران امعروف بابن خانبة: بامعجمة والنون امكس��ورة بعد 

األف وفتح اموّحدة.
أقول: هو أبو جعفر الكرخّي، كان من امعجم«)1(.

»أم��د بن علوية اأصفهاّي: بفتح العن امهملة وفتح الام وكر الواو وتش��ديد 
التحتانّية، له كتاب ااعتقاد ي اأدعية، وله النونية امسّاة باألفّية وامحّرة وهي ثانائة 
وني��ف وثاثون بيًتا، عرضت عى أي حاتم السجس��تاّي فقال: ي��ا أهل البرة غلبكم 

واه شاعر أصفهان ي هذه القصيدة ي أحكامها وكثر فوائدها.
أق��ول: هو امع��روف باب��ن اأس��ود الكاتب، ويق��ال له: الرّح��ال بال��راء امهملة 

وامشّددة، قيل: أّنه رحل مسن رحلة إى احّج«)2(.
»أمد بن حّمد بن س��عيد بن عبد الرمن بن زي��اد بن عبد اه بن زيادة بن عجان 
موى عبد الرمن س��عيد بن قيس الس��بيعّي: بفتح امهملة وكر اموّحدة واس��كان الباء 

وإمال العن، اهمداّي: بامهملة، كان زيدًيا جارودًيا عليه مات.
أق��ول: هو امع��روف بابن عقدة، يكنّ��ى أبا العّب��اس، كان كوفًيا، جلي��ل القدر ي 
أصحاب احديث عظيم امنزلة، مشهور باحفظ، وإّنا ذكره أصحابنا لكثرة روايته عنهم 
واختاط��ه هم وتصنيفه هم ومداخلته إّياهم وعظم حّله ثقًة وأمانًة، حكي أّن من ملة 
كتبه كتاب أس��اء الرجال الذين رووا عن الص��ادق أربعة آاف رجل، وأخرج فيه 
لكّل رجل احديث الذي رواه. قال شيخنا الطوّي: سمعت ماعة حكون عنه أّنه قال: 
أحفظ مائةوعرين ألف حديث بأسانيدها وأذاكر بثاثائة حديث، انتهى. وولد تسع 

)1( نضد اإيضاح: 31.

)2( نضد اإيضاح: 32.
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وأربعن ومائتن ومات ثاث وثاثن وثاثائة. ثّم أّن الس��بيعّي نس��بة إى السبيع وهو 
بطن من مدان«)1(.

»أمد بن ميتم: بكر اميم وإسكان الياء وفتح الفوقّية، ابن أي نعيم: بضّم النون، 
لقبه دكن: بضّم امهملة وفتح الكاف والنون بعد الياء.

أقول: ميتم جعله ي اخاصة بالتحتّية الساكنة بعد اميم امفتوحة ثّم امثّلثة، والظاهر 
أّن العَامة سها ي ِكا الكتابن، والذي اح من تتّبع أقاويلهم أّنه بكر اميم وفتح الثاء 
امثلثة. ثّم إّن اسم أي نعيم بفتح العن امهملة الفضل بن عمرو، ودكن لقب عمرو أي 
 الفضل ا الفضل أي نعيم كا هو ريح عبارة اإيضاح وظاهر اخاصة، فإّن الفضل بن 
دكن رجل مش��هور من علاء احديث، وعمرو هو ابن ّماد بن زهر موى آل طلحة بن 

عبيد اه، وأمد يكنّى أبا احسن كان من ثقات أصحابنا الكوفّين وفقهائهم«)2(.
»أديم: بضّم اهمزة وفتح امهملة وإسكان الياء، ابن احّر اجعفّي.

أقول: مواهم أبو احّر احّذاء صاحب أي عبد اه، كوّي، نقل احسن بن داود 
عن الشيخ أّنه خثعمّي، وهذا القول ا يناي كونه جعفّي«)3(.

ا الدهقان: بكر امهملة. »إساعيل بن سهل مكّرً
أقول: رأيت ي بعض الكتب بخّط جّدي مرتى بن حمود أّنه اس��م أعجمّي 
مرّك��ب م��ن: ده وقان، معناه س��لطان القري��ة، أّن ده عندهم اس��م القرية وقان اس��م 

السلطان«)4(.
)1( نضد اإيضاح: 43-42.
)2( نضد اإيضاح: 50-49.

)3( نضد اإيضاح: 52.

)4( نضد اإيضاح: 56.
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الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
»إس��اعيل بن عّي العم��ي: بفتح امهملة وك��ر اميم امخّففة، أبو ع��ّي البرّي: 

بالباء.
أقول: جعل احسن بن داود اميم مشّددة«)1(.

»أمّي��ة: بضّم اهم��زة، ابن عمرو: بالفتح، الش��غرّي: بفتح الش��ن امعجمة وكر 
الغن امعجمة والراء قبل الياء وبعدها.

أقول: ي كتب الرجال التي رأيتها الش��عرّي بإمال العن، والرجل من أصحاب 
الكاظم، واقفي«)2(.

»أن��س بن عي��اض: بالعن امهمل��ة والياء ثّم امعجم��ة، أبو ضم��ره: بفتح الضاد، 
الليثي: بامثّلثة بن اليائن.

 أق��ول: ع��رّي م��ن بني لي��ث بكر ب��ن عبد من��اة ب��ن كنانة، م��دّي، ثق��ة، صحيح 
العي��اض  الع��ن ي  أيًض��ا. والعّام��ة ي اخاص��ة جع��ل  العاّم��ة   احدي��ث، وثق��ة 

مكسورة«)3(.
»أّيوب بن نوح بن دّراج: بفتح امهملة وتشديد الراء ثّم اجيم.

 أقول: أبو احسن الكوي مواهم، كان وكيًا أي احسن الثالث وأي حّمد
عظي��م امنزلة عندما مأموًنا ش��ديد ال��ورع كثر العبادة ثقة ي روايات��ه، وأبوه نوح كان 
قاضًي��ا بالكوفة وكان صحي��ح ااعتقاد، وأخوه ميل بن دّراج، روى ش��يخنا الطوّي 
ي كتاب الغيبة عن عمرو بن س��عيد امدائنّي عن أي احس��ن العسكرّي أّنه قال: إن 

)1( نضد اإيضاح: 59.

)2( نضد اإيضاح: 64.

)3( نضد اإيضاح: 64.
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أحببت أن تنظر إى رجل من أهل اجنّة فانظر إى هذا، يعني: أّيوب بن نوح«)1(.
ا بن حّمد بن حبيب بن بقية باموّحدة أبو عثان امازّي. »بكر مكّرً

أقول: الش��يباّي، كان م��ن علائنا، وكان س��ّيد أهل العلم بالنح��و والعربية باللغة 
بالبرة«)2(

»تلي��د: بفتح الفوقّية وكر الام وس��كون التحتّية وإمال الدال، ابن س��ليان أبو 
ادريس امحارّي.

أقول: كوّي، أعرج«)3(.
»ثابت بن جرير: باجيم امهملتن.

أقول: هو الذي جعله بعضهم موى جرير«)4(.
»جعفر بن أمد بن أّيوب الس��مرقندي أبو س��عيد، يقال له: اب��ن العاجز: بامهملة 

واجيم والزاي.
أقول: كام العَامة ي اخاصة موافق ما ذكره هنا، إَا أّن بعض الفضاء أثبت ي 
.كتابه مكان ابن العاجز ابن التاجر بامثنّاة الفوقّية والراء وذكر أّنه كذا رآه بخّط الشيخ
ثّم من الناس من بّدل أمد بمحّمد ي اس��م ابن أّيوب والد جعفر السمرقندّي الفاضل 

اأسرآبادّي م يرّجح أحد ااحتالن وكذا أورده ي اموضوعن«)5(.

)1( نضد اإيضاح: 65-64.
)2( نضد اإيضاح: 70.
)3( نضد اإيضاح: 71.
)4( نضد اإيضاح: 71.
)5( نضد اإيضاح: 74.
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الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
»جف��ر بن احك��م: بفتح اجيم ثّم الفاء ث��ّم التحتّية ثّم الراء، وقي��ل: جعفر: بفتح 

اجيم وسكون التحتّية والفاء والراء.
أق��ول: القول اأخر أحرى بالركون إليه كا آثره بعض من يوثق به ويعتمد عليه، 
والرجل أبو امنذر العبدّي، عرّي، ثقة، روى عن الصادق،ثّم إّن العَامة أثبت اسم 
أبي��ه ي ترم��ة ابنه امنذر بالياء قب��ل اميم كا يأي، ولعّله الص��واب، وهو امثبت ي عاّمة 

كتب اأصحاب«)1(.
»جندب بن عبد اه: بضّم اجيم وإسكان النون وفتح امهملة وبعدها موّحدة.

أقول: مشرك بن ماعة: منهم اأزدّي، ومنهم البجّي الذي يقال له: جندب اخر 
وجندب العارف«)2(.

»احسن بن راشد: بالراء أّوًا، الطفاوي: بضّم امهملة وبعدها فاء والواو امكسورة 
بعد األف.

أقول: أبو حّمد، فاس��د امذه��ب، يروي عن الضعفاء وي��روون عنه، والطفاوّيون 
 منس��وبون إى حّيان بن منبه هو أعر بن س��عد بن قيس بن عيان بن مر بن نزار بن 

مع��د بن عدنان، ومس��كنهم الب��رة، وأّمهم الطف��اوة بنت جرم بن رّي��ان كانت حت 
حّيان، وابن الغضائرّي جعل احسن الطفاوّي البرّي وما استحسنه العَامة وذكره ي 
اخاصة إّن الظاهر أّنه ابن راشد، وإّن الناسخ أسقط الراء من أّول اسم أبيه، وابن داود 
مع ذلك اعتمد عى كام ابن الغضائرّي، فجعل الطفاوّي ابن أس��د، وهو كا ترى. ثّم 

أقول: احسن هذا هو الذي روى عنه عّي بن السندّي«)3(.
)1( نضد اإيضاح: 79.
)2( نضد اإيضاح: 81.

)3( نضد اإيضاح: 89-88.
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»احس��ن بن عطي��ة: بامهملتن وتش��ديد التحتي��ة، احنّاط: بإمال اح��اء والنون، 
الدغ��ّش: بامهمل��ة امضموم��ة وامعجمتن، امح��ارّي: بضّم اميم وإم��ال احاء والراء 

واموّحدة، أبو ناب: بالنون ثّم اموّحدة.
 .أقول: كوّي، موًى ثق��ة، وأخواه أيًضا حّمد وعّي، كّلهم رووا عن أي عبداه
ثّم النجاّي نّص عى أّن ابن عطية احنّاط هو ابن عطية الدغّش تعريًضا بالش��يخ حيث 
زعم التغاير وذكر الرجلن ختلفي الش��خص وفصل بينه��ا، والعّامة احِيّ اقتفى أثره 
ي جعلها واحًدا وجزمه به، إَا أّن ابن داود تبع الش��يخ وضّعف وحدها واستدّل عى 

تعُددما بكام له، والعلم عند اه«)1(.
»احسن بن عّي بن سرة: بفتح امهملة وإسكان اموّحدة وفتح الراء.

أقول: بغدادّي«)2(.
»احس��ن بن عمرو: بفتح العن، ابن منهال: بكر اميم وإسكان النون والام بعد 

األف، ابن مقاص: بكر اميم وإسكان القاف ثّم الصاد.
أقول: كوي ثقة هو وأبوه أيًضا«)3(.

»احسن بن أمد بن امغرة: بضّم اميم وكر الغن امعجمة، أبوعبد اه البوشنجّي: 
بضّم الباء وفتح الشن وإسكان النون واجيم امكسورة.

أقول: كان عراقًيا مضطرب امذهب ثقة فيا يرويه«)4(.

)1( نضد اإيضاح: 91.

)2( نضد اإيضاح: 93.

)3( نضد اإيضاح: 95.
)4( نضد اإيضاح: 101-100.
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الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
»احس��ن بن إش��كيب: بكر اهمزة وامعجمة الس��اكنة والكاف وسكون التحتّية 

واموّحدة.
أق��ول: ال��كاف مكس��ورة. وقد اختل��ف فيه��ا كام اأصح��اب، فبعضهم جعله 
بإعجام الش��ن وجعله مروزًيا مقيًا بس��مرقند، وبعضهم جعله قّي��ًا خادًما للقر يعني 
قر العس��كرّي وابن داود ذكر ي كتابه رجلن: أحدما ابن ش��كيب بإعجام الشن 
وجعله خراس��انًيا، واآخر ابن اس��كيب بإماها وأمل النس��بة فيه، وذكر ي ترمة كّل 
منها: خادًما للقر. وباجملة: الرجل َثبٌت متكّلم، فقيه مناظر، صاحب تصانيف عّدة، 

لطيف الكام، جّيد النظر، روى عنه العّياّي وأكَثَر واعتَمَد حديثه«)1(.
»احس��ن بن بس��طام: بكر اموّحدة وإس��كان امهمل��ة وإمال الط��اء، وأخو أبو 

عّتاب: بامهملة وتشديد الفوقّية ثّم اموّحدة.
أقول: أخوه يسّمى عبد اه كا يأي، وما ابنا بسطام بن سابور الزّيات، وها كتاب 

معاه ي الطّب واأطعمة ومنافعها والرقى والعوذ كثر الفوائد وامنافع«)2(.
»احس��ن بن عّي بن احسن بن حّمد بن يوسف الوزير أبو القاسم امغرّي من ولد 
باس: باموّحدة وامهملة، بن هرام بجور: باموّحدة وضّم اجيم والراء أخًرا، صاحب 

اختصار إصاح امنطق.
 أق��ول: أّمه فاطم��ة بنت أي عبد اه حّمد بن إبراهيم ب��ن جعفر النعاّي، توي
للنصف من ش��هر رمضان س��نة ثان عرة وأربعائ��ة. ثّم أقول: )ب��اس( ضبطه غر 

واحد كالشهيد الثاي بإعجام الشن، و)بجور( أثبتوه بدون اموّحدة«)3(.
)1( نضد اإيضاح: 101.
)2( نضد اإيضاح: 102.
)3( نضد اإيضاح: 107.
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»احسن بن حّمد بن جعفر اخالع: باخاء امعجمة والعن امهملة.
أقول: أبو عبد اه الشاعر اأديب«)1(.

»حف��ص بن غياث: بامعجمة والتحتية وامثّلثة بعد األف، ابن طلق: بفتح امهملة 
والام والقاف، ابن معاوية بن مالك بن احارث بن ثعلبة بن ربيعة بن عامر بن جشم: 
بضّم اجيم وفتح امعجمة، ابن وهبيل: بفتح الواو وإسكان اهاء وكر اموّحدة وإسكان 
التحتّي��ة والام، ابن س��عد ابن مالك بن النخع بن عمرو: بفت��ح العن، ابن علم: بضّم 

امهملة وفتح الام، ابن خالد بن مالك بن ادون: بفتح اهمزة وضّم الدال امهملة.
أقول: ابن عمرو القاي، كوّي، عاّمي، وّي القضاء برقي بغداد هارون الرشيد، 
 ث��ّم وّاه القضاء بالكوفة ومات ها س��نة أربع وتس��عن ومائ��ة، روى عن الصادق

والكاظم، له كتاب معتمد عليه«)2(.
»احكم بن سعد: بغر ياء، اأسدّي النارّي: بالنون والشن امعجمة والراء.

أقول: عرّي، قليل احديث، ش��ارك أخاه مشمعًا ي كتاب الديات ومشمعل أكثر 
رواية منه، عنها عبيس بن هشام«)3(.

»م��دان بن امعافا: بضّم اميم وامهملة والفاء، أب��و جعفر الصبيحّي: بفتح امهملة 
وكر اموّحدة وإسكان التحتّية وإمال احاء، من قر صبيح، موى جعفر بن حّمد.

أقول: روى عن الكاظم والرضا، دعوا له، مدوح«)4(

)1( نضد اإيضاح: 108.

)2( نضد اإيضاح: 113.

)3( نضد اإيضاح: 114.

)4( نضد اإيضاح: 117.
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الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
»مي��د مصّغ��ًرا بن زياد بن ّماد بن ّماد مّرتن بغر تكرار بن زياد هوار: بفتح اهاء 
والواو بعدها واألف ثّم الراء، الدهقان: بكر امهملة، كان ثقة واقفًيا وجًها للواقفة.

أقول: أبو القاس��م، كوّي، س��كن س��ورة وانتقل إى نينوى وُنس��ب إليها قرية عى 
العلقمّي إى جانب احائر، عى ساكنه السام جليل، واسع العلم، كثر التصانيف، قال 

العَامة: الوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن امعارض«)1(.
»داود بن احصن: بضّم امهملة وفتح الصاد وإسكان التحتّية، اأسدّي.

أقول: مواهم، كوّي، واقفّي، زوج خالة عّي بن احس��ن بن فّضال، روى عن أي 
عبد اه وأي احسن وكان يصحب أبا العّباس البقباق، له كتاب، عنه العّباس بن 

عامر والقاسم بن إساعيل«)2(.
»داود بن كثر: بامثلثة بعد الكاف، الرّقّي: بالراء امهملة امشّددة والقاف، ضعيف 
جًدا، يكنّى أبا خالد وأبا س��ليان، روى عنه احّاّي: بامهملة واميم امشّددة والنون قبل 

الياء.
أقول: جعل العَامة الكنيتن ميًعا لداود س��هو منه الصواب أّنه يكنّى أبا س��ليان 
وأب��اه كثًرا يكنّى أبا خالد ك��ا نّص عليه هو ي اخاصة جرًيا ع��ى أثر النجاّي، وهو 
ابن كثر بن أي خالدة الكوي موى بني أس��د، ومنهم من حذف اهاء فقال: كثر بن أي 

.خالد، وأظنّه ساهًيا، قيل: إّن داود مات بعد امائتن بقليل بعد وفاة الرضا
وأّم��ا روايت��ه فجعلها النجاّي ع��ن الكاظم والرضا، والش��يخ جعلها عن 
الصادق والكاظم، وامس��تفاد من تتّبع كتب اأخب��ار أّنه روى عن اأئّمة الثاثة 

)1( نضد اإيضاح: 118.
)2( نضد اإيضاح: 128-127.
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اأطهار، رّبا س��مع بإذن��ه عنهم ميًعا حديًثا واحًدا بعين��ه، كحديث من أتى قر 
احس��ن بن عّي صل��وات اه عليها بعرفة قلبه اه ثلج الصدر، رواه الش��يخ الصدوق 
النبي��ه ي باب ثواب زيارة النبّي واأئّم��ة امعصومن صلوات اه عليهم من الفقيه، 

وله أصل عن احسن بن حبوب.
وما ذكره العَامة هنا ي حاله من التضعيف جًدا فغر جزوم به عنده ما أورده ي اخاصة 
من أقاويل أصحاب الفّن ثّم رّجح قبول روايته، إذ قال: قال الش��يخ الطوّي: ثقة. وروى 
الكّشّ من طريق يونس بن عبد الرمن يروي عّمن ذكره عن أي عبد اه أّنه أمر أصحابه 
بأن ُينزلوه منزلة امقداد من رس��ول اه، وكذا بحديث آخر هذا السند أّنه من أصحاب 
: ويذكره الغاة أّن��ه من أركاهم وتروى عنه امناكر من  القائ��م. قال أبو عمرو الكّشّ
الغلّو وتنسب إليه أقاويلهم، وم أسمع أحًدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، وعاش إى زمان 
اإم��ام الرضا. وقال النجاّي: إّنه ضعيف جًدا والغاة تروي عنه. وقال أمد بن عبد 
الواحد: قّلا رأيت له حديًثا سديًدا. وقال الغضائرّي: إّنه كان فاسد امذهب ضعيف الرواية 
 ا يلتف��ت إليه، وعن��دي ي أمره توّقف، واأقوى قبول روايته لقول الش��يخ الطوّي
وقول الكّشّ أيًضا. وقال أبو جعفر بن بابويه: روى عن الصادق وأّنه قال: أنزلوا داود الرّقّي 

منّي بمنزلة امقداد من رسول اه.هذا آخر كام العَامة ي ترمة الرجل هناك.
وأفاد الش��هيد الث��اي أّن قوله اأقوى قب��ول روايته وتعليله بقول الش��يخ فيه 
نظ��ر بِن، أّن اجرح مقّدم عى التعديل فكيف ي ك��ون اجارح ماعة فضاء ثقات أو 

إثبات«)1(.
»رزيق: بضّم الّراء، ابن الزبر اخلقاّي: بامعجمة امفتوحة والقاف بعد الام وبعد 

األف نون.
)1( نضد اإيضاح: 132-131.
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أقول: رّبا يوجد ي بعض نسخ اإيضاح: ابن امرزوق، مكان: ابن الزبر، وهو من 
 أغ��اط الُكّتاب وحريفاهم كا ينادي به كلمة النس��بة، ف��إّن اخلقاي هو أبو العّباس بن 
الزب��ر بن أي الزرق��اء امكنّى بأي العوام بته، وابن امرزوق ه��و الكوّي، ومن إثباها ي 
باب الزاي زعا منه أّن الزاي فيها مقّدمة عى الراء س��ها فيا أظن، إَا أّن اجزم ببطان 
هذا ااحتال ي ابن امرزوق خاّصة ا خلو من إشكال، لذهاب غر واحد من امحّققن 
إلي��ه كابن داود، فإّنه قال ي كتابه بع��د أن أورده ي باب الزاي: وبعض أصحابنا التبس 
علي��ه حال��ه فتوّهم أّنه رزيق بتقدي��م امهملة وأثبته ي باب ال��راء، وهو وهم، وقد ذكره 
 الش��يخ أب��و جعفر ي الفهرس��ت ي باب ال��زاي، انتهى كامه. وهو تعري��ض بالعّامة 
فيا أحس��ب، فإّنه أورد ابن امرزوق ي باب الراء من اخاصة، والفاضل اأس��رآبادّي 
 أورد كليه��ا ي كليه��ا وم ي��ّرح برجي��ح أح��د ااحتال��ن ع��ى اآخ��ر، والعل��م 

عند اه«)1(.
»زكرّيا بن إدريس بن عبد اه بن س��عد بغر ياء اأش��عرّي القّمّي، أبوجرير: بفتح 

اجيم والتحتانّية بن امهملتن.
أقول: كان وجيًها، يروي عن الرضا، وروي أّنه ترّحم عليه«)2(.

»س��ام بن مكرم: بضّم اميم وإس��كان الكاف وفتح الراء، اب��ن عبد اه أبو خدجة 
ويقال: أبو سلمة الكناّي: بضّم الكاف والنون امهملة.

أق��ول: كان من أهل الكوفة، وكناس��ة بالض��ّم موضع ها، وكان ّم��اًا، موى بني 
أس��د ويقال له: صاحب الغنم، ومكرم أبوه كان يكنّى أبا س��لمة، روي أّن ساًما مل أبا 
عب��د اه من مّكة إى امدين��ة وكانت كنيته يومئذ أبا خدجة فنه��اه، فقال له: فيم 

)1( نضد اإيضاح: 139-138.

)2( نضد اإيضاح: 145-144.
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أكنى. فقال له: بأي سلمة، فتكنّى ها بعد ذلك، ثّم اعلم أّن هذا الرجل غر سام أي 
خدجة الراوجنّي، فإّن ذلك ابن سلمة وهذا ابن أي سلمة، فا تغفل«)1(.

»س��عدان بن مسلم، واس��مه عبد الرمن بن مسلم، أبو احسن العامرّي، موى أي 
الع��اء ُكُرز: بض��ّم الكاف والراء ثّم ال��زاي، أبو حفيد: باحاء امهمل��ة امفتوحة والفاء 

والتحتّية، العامرّي من عامر بن ربيعة.
أقول: روى عن أي عبد اه وأي احس��ن وعّمر عمًرا طويًا، له أصل، عنه 
ماع��ة، منهم حّمد بن عذاف��ر وصفوان بن حيى، وبعض اأصحاب كنّاه بأي احس��ن 

ا، والظاهر أّنه سهو«)2(. العامرّي مكّرً
»سفيان بن إبراهيم بن مرثد: بامثّلثة بعد الراء، احارثّي.

أقول: وأظنّه ابن إبراهيم بن مرثد: بالزاي وامثنّاة التحتّية بعدها، اأزدّي اجريرّي 
الكوّي، وأّنه مّا صّحف، والعلم عند اه«)3(.

»سام: بتخفيف الام، ابن أبو عبد اه اهاشمّي.
أقول: له كتاب صغر رواه أبو سمينة«)4(.

»سامة بن أي عمرة: بفتح العن واهاء بعد الراء، اخراساّي، ثقة.
أقول: سكن الكوفة، والصواب: سام، بدون هاء بعد اميم كا ذكره غر واحد من 
اأصحاب تبًعا للش��يخ كا نقلنا عنه ي ترمة سام احنّاط. ثّم أقول: أثبته ابن داود: ابن 

)1( نضد اإيضاح: 151-150.

)2( نضد اإيضاح: 154-153.
)3( نضد اإيضاح: 156.
)4( نضد اإيضاح: 157.
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أي عمر وبغر هاء بعد الراء، والظاهر أّنه سها«)1(.

»سليان بن سفيان أبو داود امسرّق: بضّم اميم وإسكان امهملة وفتح الفوقّية وكر 
الراء وتشديد القاف، امنشد، وسّمي امسرّق، أّنه كان يسرّق الناس بشعر السّيد.

أقول: هو ابن س��فيان بن الس��مط، كوّي، يروي عنه الفضل بن ش��اذان، موى بني 
 ،أع��ن، م��ن كندة ثّم بني عدّي منهم، روى عن س��فيان بن مصعب عن أي عبد اه 
وم��ا ذك��ره العَامة هنا ي كونه مس��رًقا بالكر ه��و الذي تبعه اب��ن داود ي كتابه، وي 
اخاصة ذكر عى آخر فقال: إّنا س��ّمي امس��رّق، أّنه كان راوية لش��عر الس��ّيد وكان 
 يس��تخّفه الن��اس أي إنش��اده أي يرّق ع��ى أفئده��م، إَا أّنه م يّرح هن��اك ا بالفتح 
وا بالكر، لكن شيخنا الشهيد أفاد ي بعض ما عّلق عليها أّن هذه العّلة تدّل عى 
فتح الراء ي امسرّق، والذي عندي أّها حتمل كر الراء أيًضا، فإّن الرجل كان بإنشاده 
ما يس��رّقه الناس، فكان يصر هو س��بًبا أن يعّده الناس رقيًق��ا عى أفئدهم خفيًفا عى 

قلوهم غر ثقيل عليهم، فصّح أن يقال له امسرّق بالكر.
هذا، والسّيد الذي كان سليان ينشد شعره كثًرا حّتى صار ملّقًبا بامنشد هو السّيد 
إس��اعيل بن حّمد أبو عامر احمرّي بامهملة امكسورة واميم الساكنة وامثنّاة التحتانّية 
وال��راء مادح أهل البيت الذي ترّحم عليه أبو عبد اه، ورويت حكاية عجيبة فيه 
هي أّنه اس��وَد وجهه عند اموت فقال: هكذا ُيفع��ل بأوليائكم يا أمر امؤمنن؟! فابيّض 

.)2(»وجهه كأّنه القمر ليلة البدر، وكان كيسانًيا ثّم رجع وقال بأي جعفر
 »صّب��اح: بتش��ديد الب��اء، ابن صي��ح: بالي��اء، اح��ّذاء الف��زارّي: بالف��اء والزاي، 

مواهم.
)1( نضد اإيضاح: 157.

)2( نضد اإيضاح: 161-160.
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أق��ول: إمام مس��جد اللؤل��ؤ بالكوف��ة، وبعضهم ق��ال: دار اللؤل��ؤة، كالعّامة ي 
اخاصة فيا رأيته من نس��خها، وليس بصواب، إّنا الصواب دار اللؤلؤ بغر هاء كا ي 
كتاب النجاّي وكتاب الشيخ وغرها، والرجل ثقة عن، روى عن أي عبد اه، له 

كتاب، عنه ماعة، منهم عبي بن هشام«)1(.
»طلح��ة بن زيد أب��و اخزرج: بامعجمة وال��زاي والراء واجيم، النه��دّي: بالنون، 

الشامّي، ويقال: احزرّي: بامهملة والزاي بعدها ثّم الراء، عاّمي.
أق��ول: زيدّي، قرّي، ورّبا يقال مكان )احزرّي( باحاء امهملة: )اجزرّي( باجيم 
وال��زاي ثّم ال��راء، روى عن الصادق، عنه حّمد بن س��نان والقاس��م بن إس��اعيل 
القرّي، قال الش��يخ الط��وّي ي موضع: إّنه برّي، وي آخ��ر: إّنه عاّمي امذهب، 

إَا أّن كتابه معتمد«)2(.
»عامر بن واثلة: بكر الثاء امثّلثة، أبو الطفيل.

أقول: ابن واثلة بن اأصقع الكناّي، أدرك ثاي سنن من حياة النبّي، ولد عام 
أحد، وكان كيسانًيا مّن يقول بحياة حّمد بن احنفّية وله ي ذلك شعر، وخرج حت راية 

.)3(»امختار بن أي عبيدة، وبعض اأصحاب عّده من خواّص عّي
»عبد اه بن إبراهيم بن أي عمرو بالواو الغفارّي: بامعجمة والفاء، س��كنه مزين: 
بال��زاي والنون بعد الي��اء، بامدينة، فيقال تارة: الغفارّي، وت��ارة: اأنصارّي، وأخرى: 

امدّي.

)1( نضد اإيضاح: 169.

)2( نضد اإيضاح: 173.

)3( نضد اإيضاح: 175.
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أقول: وي بعض النسخ من اإيضاح: امزّي، بالزاي مكان الدال«)1(.

»عبد اه بن س��عيد بن حّيان: بامهملة وتشديد الياء والنون بعد األف، ابن أبجر: 
باموّح��دة واميم امفتوحة والراء، الكناي، أبو عمر بالضّم الطبيب، ش��يخ من أصحابنا، 

ثقة، وبنو أبجر باجيم بيت بالكوفة أطّباء.
أقول: أخو عبد املك بن سعيد«)2(.

»عبد اه بن عبد الرمن اأصّم امسمعّي: بكر اميم وإسكان السن امهملة وفتح 
اميم وكر امهملة، ضعيف، غال، روى عن مسمع كردين وغره.

أق��ول: برّي لي��س بشء من كّذابة أهل البرة، له كت��اب ي الزيارات يدّل عى 
خبث عظيم ومذهب متهافت«)3(.

»عب��د اه بن ميمون بن اأس��ود القّداح: بالقاف والدال امهملة وامش��ّددة واحاء 
امهملة، كان يري الِقَداح.

أقول: معنى قوله: كان يرئ القداح: كان ينحتها ويصلحها ويعمل ها ريًشا لتصر 
سهاًما يرمى ها، والقداح مع القدح بالكر وهو السهم قبل أن يراش ويركب نصله، 
وقد جمع أقداح وأقاديح. والرجل مّكّي موى بني خزوم، روى أبوه عن أي جعفر وأي 
عب��د اه، وروى ه��و عن أي عب��د اه، له كتب، عنه جعفر ب��ن حّمد بن عبد 

اه«)4(.

)1( نضد اإيضاح: 186-185.
)2( نضد اإيضاح: 191.

)3( نضد اإيضاح: 193-192.

)4( نضد اإيضاح: 198-197.
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»عب��د اه ب��ن النجاّي: بالش��ن امعجمة، ابن عثي��م: بامهملة امضموم��ة وامثَلثة 
والتحتّية، ابن سمعان بن بجر: باجيم والياء، اأسدّي النرّي: بالضاد امعجمة.

أقول: أبو بجر بضّم اموّحدة وفتح اجيم والراء بعد امثنّاة التحتّية، ورّبا يثبت اسم 
جّده بالغ��ن امعجمة مكان امهملة والنون مكان امثّلثة، والن��رّي رّبا يثبت باموّحدة 
وإمال الصاد. حكى بعضهم أّن الرجل كان يرى رأي الزيدّية ثّم رجع إى القول بإمامة 

الصادق، وكان قد وي اأهواز من قبل امنصور«)1(.
»عبد املك بن عتبة: بالتاء الفوقية امثنّاة بعد العن امضمومة واموّحدة، اهاش��مّي 

اللهبّي: باهاء امفتوحة ثّم اموّحدة.
أقول: فتح اهاء كا ذكره س��هو منه والصواب إس��كاها وكر الام، منس��وب إى 
ه��ب بن أحجن بن كعب بن اح��ارث قبيلة تعرف بالقيافة والزج��ر، والرجل غر عبد 
امل��ك بن عتبة الص��رّي الكوّي النخع��ّي، وذاك الص��رّي له كتاب، واش��تبه هذا عى 
بعِضِهم، فزعم بعُض الُكّتاب هذا اللهبّي فنس��ب إليه، وهو سهو، والتحقيق أّن اللهبّي 

ليس له كتاب، والكتاب إّنا هو للصرّي«)2(.
»عّي بن جعفر اهاي: بالنون بعد األف، الرمكّي.

أقول: منسوب إى مينا قرية من سواد بغداد«)3(.
»ع��ّي بن حديد بن حكيم: بفتح احاء وإس��كان الياء بعد الكاف، امدائنّي اأزدّي 

الساباطّي: بالسن امهملة واموّحدة والطاء امهملة.

)1( نضد اإيضاح: 199-198.
)2( نضد اإيضاح: 200.
)3( نضد اإيضاح: 213.
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 ،أقول: كوّي، موى اأزد، وكان منزله ومنش��أه بامدائن، روى عن أي موس��ى
: قال نر ابن الصب��اح: إّنه فطحّي من  ضّعفه الش��يخ ي كتاب اأخبار، وق��ال الكّشّ

.)1(»أهل الكوفة، وكان أدرك الرضا
»عّي بن احس��ن بن حّمد بن اجرمّي: باجي��م، الطاطرّي: بفتح الطائن امهملتن، 

سّمي بذلك لبيعه ثياب يقال ها: الطاطرّية.
أق��ول: ج��رم بالراء بعد اجيم بطن��ان ي العرب: أحدما ي قضاع��ة وهو جرم بن 
ربان، واآخر ي طي، وكاما حتمان هنا. والرجل كوّي يكنّى أبا احسن، كان فقيًها 
ثقة ي حديثه من أصحاب الكاظم واقفًيا من وجوه الواقفة وشيوخها شديد العناد 
ي مذهب��ه ضع��ف عى من خالفه م��ن اإمامَية، له كت��ب ي نرة مذهبه، وهو أس��تاذ 

احسن بن حّمد بن ساعة احرمي ومنه تعّلم«)2(.
»عّي بن عبد الرمن بن عيس��ى بن عروة بن اج��ّراح القناّي: بالقاف ثّم النون قبل 

األف وبعدها، وي نسخة: الغناّي: بالغن امعجمة.
أقول: أبو احس��ن الكاتب، كان س��ليم ااعتقاد وكثر احدي��ث، صحيح الرواية، 

مات سنة ثاث عرة وأربعائة«)3(.
»عّي ب��ن حّمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكلينّي امعروف بعّان: بالعن امهملة 

امفتوحة والام امشّددة والنون.
.)4(»أقول: أبو احسن، ثقة عن، له كتاب أخبار القائم

)1( نضد اإيضاح: 214.
)2( نضد اإيضاح: 217-216.
)3( نضد اإيضاح: 224-223.

)4( نضد اإيضاح: 226.
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أخ��ًرا،  والن��ون  وال��راء  والتحتي��ة  بامعجم��ة  ش��ران:  ب��ن  حّم��د  ب��ن  »ع��ّي 
 

اأبي: بفتح اهمزة وضّم اموّحدة وتش��ديد الام، كان أصله من كازرون، س��كن أبوه 
اأبلة.

أق��ول: اأبل��ة مدين��ة جن��ب الب��رة م��ن جانبه��ا البح��رّي، وبع��ض اللغوّي��ن 
 جع��ل اهم��زة فيه��ا مضمومة أيًض��ا، والرجل ش��يخ من أصحابن��ا ثقة ص��دوق يكنّى 

أبا احسن«)1(.
»عمرو بن ميع: بضّم اجيم وإسكان الياء بعد اميم، اأزدّي البرّي.

.)2(»أقول: أبو عثان، قاي الرّي، من أصحاب أي جعفر وأي عبد اه
»عمرو بن حريث: بضّم احاء امهملة وامثّلثة بعد الياء.

 ي أصحاب أمر امؤمنن أقول: مشرك بن ماعة: منهم الذي ذكره الشيخ
وقال: إّنه عدّو اه ملعون، ومنهم أبو خّاد الكوّي، ومنهم أبو حّمد اأشجعّي، ومنهم 
أبو أمد الصري الكوّي مواهم، وهذا اأخر ثقة روى عن أي عبد اه، له كتاب، 

عنه صفوان واحسن ابن حّمد بن ساعة«)3(.
»فائد: بالفاء والتحتانية والدال امهملة.

أقول: مشرك بن ماعة كوفّين كاجّال واحنّاط واخثعمّي«)4(.
»فضالة بن أّيوب: بفتح الفاء.

)1( نضد اإيضاح: 228.

)2( نضد اإيضاح: 243.

)3( نضد اإيضاح: 243.

)4( نضد اإيضاح: 252.
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أقول: اأزدّي، عرّي صميم، سكن اأهواز«)1(.

»القاسم بن حّمد بن عّي بن إبراهيم اهمداّي: بالدال امهملة.
أق��ول: كان ه��و وأبواه وجّداه ع��ّي وإبراهيم بن حّمد وكاء الناحي��ة. ثّم الظاهر 
أّن إم��ال الدال ي النس��بة خطأ والصواب إعجامها كا ّرح ب��ه العَامة ي ترمة أبيه 
حّم��د بن عّي ي ه��ذا الكتاب وي اخاصة أيًضا، وغره من علاء الرجال إّما نّص عى 

اإعجام أو سكت أو آثر اإمال، واه عليم بحقيقة احال«)2(.
»كلثوم: بضّم الكاف، بنت سليم.

أقول: روت عن الرضا كتاًبا، عنها حّمد بن إساعيل بن بزيغ«)3(.
»حّم��د بن أمد بن حّمد بن عبد اه بن إس��اعيل الكاتب أبو بكر، يعرف بابن أي 
الثلج بالثاء امثّلثة واجيم بعد الام، وأبو الثلج هو عبد اه بن إساعيل، ثقة، عن، كثر 
احديث. وجدت بخّط الس��ّيد صفّي الدين حّمد بن معد اموس��وّي: هذا حّمد بن 
عبد اه بن إساعيل بن أي الثلج البغدادّي امشهور عند أصحاب احديث، ويروي عن 
أي احراب وروح بن عبادة وخلف بن الوليد وغرهم، وحّدث عنه حّمد بن إس��اعيل 
البخ��ارّي، وكان ي��روي عنه ابنه حّمد امذكور ي هذه الورقة، ويروي عن حّمد هذا أبو 

احسن الدارقطنّي عن جّده حّمد بن إساعيل، وكتب حّمد بن معد اموسوّي.
أقول: خاّي، س��مع منه التلعكرّي سنة اثنتن وعرين وثلث مائة إى سنة مس 

وعرين وفيها مات، وله منه إجازة«)4(.
)1( نضد اإيضاح: 253.
)2( نضد اإيضاح: 258.
)3( نضد اإيضاح: 260.

)4( نضد اإيضاح: 273-272.
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»حّمد بن بندار: بضّم اموّحدة وإسكان النون والراء أخًرا.
أقول: مش��رك بن حّمد بن أي القاس��م ماجيلويه امتقّدم، وبن حّمد بن بندار بن 

عاصم الذهّي امكنّى بأي جعفر القّمّي الذي عنه احسن بن حّمد بن عامر«)1(.
»حّمد بن تس��نيم: بالفوقانّية امفتوحة وامهملة الساكنة والنون امكسورة والتحتانّية 
الس��اكنة، ويكنّى تس��نيم أبا يونس بن احس��ن بن يونس أبوطاهر الوّراق، كان وّراق أي 
نعيم بضّم النون الفضل بن دكن: بالدال امضمومة والكاف امفتوحة والتحتانّية والنون«.

أق��ول: احرمّي الكوّي، ثقة، عن، صحيح احديث، روى عنه العاّمة واخاّصة، 
وقد كاتب أبا احسن العسكرّي، له كتب«)2(.

.حّمد بن ثابت: بالثاء امثّلثة أّوا، روى عن الكاظم«
أقول: جهول احال، وله نسخة يرويا عنه أمد بن حّمد بن سعيد«)3(.

»حّمد بن جرير: باجيم، أبو جعفر الطرّي، عاّمّي.
أقول: هذا هو صاحب التاريخ، وهو غر ابن جرير الطرّي اآي، ثّم زعم صاحب 
القام��وس أّن صاحب التاريخ ابن خزر بامعج��ات بدون ياء، حيث قال ي فصل اخاء 

من باب الزاي: وحّمد بن خزر الطراّي له تاريخ، وكأّنه سهو«)4(.
»حّمد بن جعفر بن حّمد بن عّي بن احس��ن يلّقب ديباجة: بالدال امهملة وامثنّاة 

التحتانّية واموّحدة واجيم.

)1( نضد اإيضاح: 280.
)2( نضد اإيضاح: 281-280.

)3( نضد اإيضاح: 281.

)4( نضد اإيضاح: 281.
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أقول: إّنا لّقب بديباجة حس��ن وجهه، كذا قيل. وهو مدّي، وله نسخة يرويا عن 
أبيه، عنه أمد بن الوليد. قال ش��يخنا امفيد ي إرش��اده: كان شجاًعا، وكان يصوم 
يوًما ويفطر يوًما، ويرى رأي الزيدية ي اخروج بالس��يف، وخرج عى امأمون ي س��نة 
تسع وتسعن ومائة بمّكة وتبعه ماعة، فخرج لقتاله عيسى اجلودّي ففّرق معه وأخذه 
فأنف��ذه إى امأم��ون، فلّا وص��ل إليه أكرمه امأمون وأدنى جلس��ه منه ووصله وأحس��ن 
جائزته، وكان مقيًا معه ي خراس��ان، وكان امأمون حتمل منه ما ا حتمل س��لطان من 

رعّيته، وتوّي حّمد بخراسان«)1(.
»حّمد بن احسن بن شّمون: بالشن امعجمة واميم امشّددة.

أق��ول: والنون بعد الواو، أبو جعفر، بغ��دادّي، وكان أصله برًيا، وقف ثّم غا، 
ضعيف جًدا، ا يلتفت إليه وا إى مصنّفاته«)2(.

»حّمد بن احس��ن أي اخّطاب زي��د أبو جعفر الزّيات: بال��زاي، اهمداّي: بالدال 
امهملة.

أق��ول: من أصحاب اج��واد، جليل من أصحابنا، عظيم الق��در، كثرالرواية، 
ثقة، عن، حسن التصانيف، مسكون إى روايته، مات سنة اثنتن وسّتن ومائتن«)3(.

»حّمد بن مران: باحاء امهملة امضمومة.
أقول: مش��رك بن ماعة: كأي جعفر النهدّي، وموى بني فهر الكوّي، وابن أعن 

الشيباّي«)4(.
)1( نضد اإيضاح: 283.
)2( نضد اإيضاح: 285.
)3( نضد اإيضاح: 289.

)4( نضد اإيضاح: 291-290.
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»حّم��د بن العّباس بن عّي بن مروان بن اماهي��ار: بامثنّاة التحتية والراء أخًرا، أبو 
عبد اه البّزاز: بالزائن امعجمتن، امعروف بابن احّجام: باجيم قبل احاء وامهملة.

أق��ول: ثق��ة ثقة، من أصحابنا، عن، س��ديد، كث��ر احديث، له كت��اب ما نزل من 
القرآن ي أهل البيت، وهو كتاب جّيد«)1(.

»حّمد بن عبد اه بن جعفر بن احسن بن جامع بن مالك احمري: باحاء امهملة 
والتحتانية امفتوحة بعد اميم الس��اكنة، أبو جعفر القّمّي، كان ثقة وجًها، كاتب صاحب 
اأمر، س��أله عن مس��ائل ي أبواب الريعة، قال أمد بن احس��ن: وقعت هذه امسائل 

التي ي أصلها والتوقيعات بن السطور.
أقول: كان له أخوة: جعفر واحسن وأمد، كّلهم كان له مكاتبة«)2(.

»حّمد بن عبد اه بن عمرو بن سام، وقيل: سليم: بضّم السن والياء الساكنة بعد 
الام، ابن احق أبو عبد اه الاحقّي الصّفار، وقيل: العّطار.

.)3(»أقول: روى عن الرضا
»حّمد بن عّي بن أي شعبة: بضّم الشن امعجمة وإسكان العن امهملة وفتح الباء 

اموّحدة.
أق��ول: احلبي، أبو جعفر، وجه أصحابن��ا وفقيههم والثقة الذي ا يطعن عليه هو 

وأخوته عبد اه وعمران وعبد اأعى«)4(.

)1( نضد اإيضاح: 296.

)2( نضد اإيضاح: 298.

)3( نضد اإيضاح: 299.

)4( نضد اإيضاح: 303.
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»حّم��د بن ع��ّي بن الفضل ب��ن مام بن س��كن: بضّم الس��ن، ابن بن��داذ: بالذال 
امعجم��ة بع��د األف، ابن داذمه��ز بن فّرخ زاذ: بالف��اء والراء واخ��اء امعجمة والزاي 
والذال امعجمة بعد األف، ابن مناذرماه: بالنون بعد اميم والذال امعجمة بعد األف، 

ابن شهريار اأصغر.
أقول: سكن: بالسن امهملة والكاف والنون بعد التحتّية وامثنّاة، وأبو بنداذ: بالنون 
الساكنة بعد اموّحدة امضمومة والدال امهملة قبل األف، وأبوه داذمهز: بالدال امهملة 
قبل األ��ف والذال امعجمة بعدها امي��م واهاء والزاي أخًرا، وقي��ل: الفاء مكان اميم 
والدال امهملة مكان الزاي، ومياذرماه: بامثنّاة التحتانّية بعد اميم وقبل األف اأولّين 
كا ضبطه ي اخاصة لعّله أصوب من النون كا جعله هنا، وش��هريار بالش��ن امعجمة 
واه��اء والراء قبل امثنّاة التحتانّي��ة وبعدها األف ثّم الراء أخًرا، والرجل أبو احس��ن 

الدهقان الكوي، كان ثقة عينًا صحيح ااعتقاد وجّيد التصنيف عند التلعكرّي«)1(.
»حّم��د ب��ن ع��ّي ب��ن النع��ان: بض��ّم الن��ون، اب��ن أي طريف��ة: بالط��اء امهمل��ة 

 

والفاء.
أق��ول: أبو جعفر اأح��ول، موى بجيلة، م��ن أصحاب اإم��ام الكاظم،كوّي 
صرّي، وكان يلّقب بمؤمن الطاق، ويقال له: الطاقّي وصاحب الطاق أيًضا، أّن دّكانه 
كان ي ط��اق امحامل بالكوفة، ورّب��ا يذكر له وجه آخر، وامخالفون يلّقبونه بش��يطان 
الط��اق، كان كثر العلم واف��ر الفضل ثقة، ورد فيه روايات تدّل ع��ى جودة ذهنه وقّوة 
مناظرته، حكي أّن أبا حنيفة قال له بعد موت موانا أي جعفر: إّن إمامك قد مات، 

فقال له أبو جعفر: لكن إمامك من امنظرين إى يوم الوقت امعلوم«)2(.

)1( نضد اإيضاح: 307-306.
)2( نضد اإيضاح: 308، ويشر بذلك إى الشيطان الرجيم.
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»حّم��د بن عمر: بضّم العن، ابن حّمد بن س��ام بن الراء بن س��رة: بفتح الس��ن 
امهملة وإسكان اموّحدة وفتح الراء، ابن سّيار: بفتح امهملة وتشديد الياء والراء أخًرا، 

التميمّي امعروف باجعاّي: بالباء بعد األف واجيم امكسورة وبعدها العن امهملة.
أق��ول: أثبت��ه ي اخاصة: ابن عم��ر بن حّمد بن مس��لم، وكأّنه ّم��ا رأى ي كتاب 
النجاّي س��اًما مكتوًبا بغر ألف كا يكتب عى رس��م اخّط زعمه سلًا فاحتاط واحرز 
من أن يتوّهم فيتوّهم فيجعله مسلًا باميم بغر ميم قبل السن، ومنهم من أثبته ابن حّمد 
ابن س��ام بتقديم الام عى األف، ثّم ما أثبته العَامة طاب ثراه ي الكتابن ميًعا من 
كون جّد الرجل س��ّيار ليس بصحيح، والصواب أّنه يس��ار بتقدي��م امثنّاة التحتانّية عى 
الرج��ل يكنّى أبابكر القاي احاف��ظ، كان يدعى بابن اجعاي بالباء امفردة بعد األف، 

بغدادّي، وكان من حّفاظ احديث الناقدين له العامن به«)1(.
»حّم��د بن حّمد بن النعان بن عبد الس��ام بن جابر بن النعان بن س��عيد: بالياء، 
اب��ن جبر: بالباء اموّح��دة بعد اجيم ثّم امثنّ��اة التحتانّية، ابن ُوهيب: بض��ّم الواو، ابن 
ه��ال بن إدريس بن س��عيد: بالياء، ابن س��نان بن عبد الدار بن الرّي��ان بن فطر: بكر 
الفاء وإس��كان الط��اء، ابن زياد بن احارث ب��ن مالك بن ربيعة: بن كعي��ب: بالياء، بن 
 اح��ارث بن كع��ب بن عل��ة: بالعن امهمل��ة امضمومة وال��ام امخّففة، اب��ن خالد بن 
مال��ك ب��ن أدد: بضّم الدال امهملة، ابن زيد بن يش��جب: بفتح امثنّاة التحتّية وإس��كان 
الش��ن امعجمة واجيم واموّحدة، ابن غريب بن زيد بن كهان بن س��بأ بن يشجب بن 

يعرب بن قحطان، شيخنا امفيد قّدس اه روحه ونّور رحه.
أق��ول: أبو عب��د اه يعرف بابن امعّلم، ش��يخ متكّلمي اإمامَي��ة وفقهائها، انتهت 
رئاس��تهم إليه ي عره ي العل��م والفقه، له قريب من مائت��ي مصنّف، مات قّدس اه 

)1( نضد اإيضاح: 310-309.
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روحه ليلة اجمعة لثاث خلون من ش��هر رمضان س��نة ثاث ع��رة وأربعائة، وكان 
مول��ده اح��ادي عر من ذي القعدة س��نة س��ّتة وثاث��ن وثلثائة وقيل: ث��ان وثاثن 
وصّى عليه الريف امرتى أبو القاس��م عّي بن احس��ن بميدان اأشنان، وضاق عى 
الناس مع كره، ودفن ي داره س��نن ثّم نقل إى امش��هد الريف الكاظمّي عى مّرفه 
الس��ام، ودفن قريًبا من رجي اجواد إى جانب ش��يخه أي القاس��م جعفر بن حّمد 

ابن قولويه«)1(.
»حّمد بن مسلم بن رباح: بفتح الراء اموّحدة، أبو جعفر اأوقص: بالقاف والصاد 

امهملة، الطّحان، وقيل: السّان.
أق��ول: الثقفي مواهم، اأعور، وجه أصحابنا بالكوف��ة، فقيه، ورع، صاحب أبا 
جعفر وأبا عبد اه وروى عنها، وكان من أفقه الناس، ورد ي كر ش��أنه وعظم 

قدره روايات، وأروى الناس عنه العاء بن رزين القّاء«)2(.
»ميثم: بكر اميم، ابن حيى.

أقول: التّار، من أصحاب أمر امؤمنن واحس��ن واحس��ن، مش��كور، وروى 
العقيقّي أّن أبا جعفر كان حّبه حًبا شديًدا وأّنه كان مؤمنًا شاكًرا ي الرخاء صابًرا ي الباء.

وي كتاب اإرشاد لشيخنا امفيد طاب ثراه أّنه كان عبًدا امرأة من بني أسد فاشراه 
أمر امؤمنن وقال له: ما اس��مك؟ قال: س��ام، قال: أخري رس��ول اه أّن اسمك 
الذي س��ّاك به أبواك ي العجم ميثم، قال: صدق اه ورس��وله صدقت أمر امؤمنن واه 
إّنه إس��مي، قال: فارجع إى اسمك الذي سّاك رسول اه ودع ساما، فرجع إى ميثم 

)1( نضد اإيضاح: 316-314.

)2( نضد اإيضاح: 321-320.
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واكتنى بأي سام، فقال له ذات مّرة: إّنك تؤخذ بعدي وتصلب وتطعن بحربة فإذا كان 
الي��وم الثالث ابتدر منخراك وفمك دًما فتخضب حيتك فانتظر ذلك اخضاب، وتصلب 
ع��ى دار عمرو بن حريث عار عرة أنت أقرهم خش��بة وأقرهم إى امطهرة، فامض 
حّت��ى ُأريك النخلة التي تصلب عى جذعها، ف��أراه إّياها، وكان ميثم يأتيها فيصّي عندها 
ويقول: بوركت من نخلة لك خلقت وي غذيت، فلم يزل يتعاهدها حّتى قطعت وحّتى 
ع��رف اموضع ال��ذي يصلب عليه بالكوف��ة... إى أن قال الراوي: فق��دم ميثم إى الكوفة 
فأخ��ذه عبيد اه فأدخل عليه فقيل: هذا كان م��ن آثر الناس عند عّي، فقال له عبيد اه بن 
زياد: أين رّبك؟ قال: بامرصاد لكّل ظام وأنت أحد الظلمة، قال: إّنك عى عجمتك لتبلغ 
ال��ذي تريد! مّا أخرك صاحبك أّي فاعل بك؟ قال: أخري أّنك تصلبني عار عرة أنا 
أقرهم خش��بة وأقرهم إى امطهرة، قال لنخالفنّه؟! قال كي��ف خالفه؟ فواه ما أخري 
إَا عن النبّي عن جرائيل عن اه، وكيف خالف هؤاء؟! ولقد عرفت اموضع الذي 
أصلب عليه أين هو من الكوفة، وأنا أّول خلق اه ُأجم ي اإس��ام. فحبسه وحبس معه 
 امختار بن أي عبيدة. قال ميثم للمختار: إّنك تفلت وخرج ثائًرا بدم احس��ن بن عّي
فتقتل هذا الذي يقتلنا، فلّا دعا عبيد اه بامختار ليقتله طلع بريد بكتاب يزيد إى عبيد اه 
يأمره بتخلية سبيله فخَاه، وأمر بميثم أن يصلب فأخرج، فقال رجل لقيه: ما كان أغناك 
عن هذا يا ميثم، فتبّسم وهو يومي إى النخلة: ها خلقت وي غذيت، فلّا رفع عى اخشبة 
اجتم��ع الناس حوله عى باب عمرو بن حريث فجعل حّدث بفضائل بني هاش��م، فقيل 
ابن زياد: قد فضحكم هذا العبد، فقال: أجموه، فكان أّول خلق ُأجم ي اإسام. وكان 
مقتل ميثم قبل قدوم اإمام احس��ن بن عّي العراق بعرة أيام، فلّا كان اليوم 

الثالث من صلبه ُطعن بحربة فكّر ثّم انبعث ي آخر النهار فمه وأنفه دًما، واه أعلم«)1(.

)1( نضد اإيضاح: 346-344.
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»ه��ارون بن عبد العزي��ز أبو عّي اأراجن��ّي: بفتح اهمزة وال��راء واألف واجيم 

والنون.
أق��ول: الكاتب، م��ري، كان وجًها ي زمانه، مدحه امتنّبي، وله ابن اس��مه عّي، 

وكان حسن التخصيص بمذهبنا، له كتاب الرّد عى الواقفة)1(.
»حيى ب��ن زكرّيا الرماش��رّي: بامثنّاة الفوقية والواو والش��ن امعجم��ة والتحتّية 

والراء بعدها.
أقول: أبو احسن، مضطرًبا وي مذهبه ارتفاع«)2(.

»يعقوب بن شيبة: بالشن امعجمة وامثنّاة التحتّية واموّحدة، من العاّمة.
أقول: عن النجاّي أّن الرجل صاحب حديث من العاّمة غر أّنه صنّف مسند أمر 

.)3(»امؤمنن
»يون��س بن يعقوب ب��ن قيس أبو ع��ّي اجاب: باجي��م والباء، البج��ّي الدهنّي: 
 بالدال امضمومة امهملة والنون، أّمه منّية: بضم اميم وفتح النون وتش��ديد الياء، أخت 

معاوية بن عّار.
أق��ول: كوّي، فطحّي هو وأخوه يوس��ف كا قاله ش��يخنا الص��دوق أبو جعفر بن 
بابويه طاب ثراه، والش��يخ الطوّي وّثقه ي عّدة مواضع، ورّبا يقال: إّنه رجع عن 

القول بعبد اه، والعلم عند اه«)4(.

)1( نضد اإيضاح: 352.

)2( نضد اإيضاح: 361.

)3( نضد اإيضاح: 365.

)4( نضد اإيضاح: 368.
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الف�صل الثالث

حا�صية ال�صهيد الثاي على رجال ابن داود

قّس��م الشهيد الثاي حاش��يته عى رجال ابن داود حسب أقسام اأخر، وعّلق عى 
ثاث��ة وثاثن رجًا من اجزء اأّول اخاّص باممدوحن، وعّلق عى مس��ة رجال من 
اجزء الث��اي اخاّص بامجروحن وامجهولن)1(. وأضاف رجلن إى قس��م اممدوحن 

أّن ابن داود م يرجم ها)2(.
وسنأي عى القسم اأكر من حاشية الشهيد الثاي عى رجال ابن داود، وهي:

»قوله)3(: آدم بن احسن النّخاس...
قل��ت)4(: فم��ن أثبته كذلك العَام��ة ي اخاصة، وأّما ي إيضاح ااش��تباه فذكره 

النّخاس وضبطه باأحرف«)5(.
 »قول��ه: أب��ان بن تغل��ب... قال أب��و جعفر: اجلس ي مس��جد الكوف��ة َواْفِت 

الناَس.
)1( حاشية رجال ابن داود:.

)2( ُينظ��ر: حاش��ية رجال ابن داود: 17، والرجل اأّول هو حّمد ب��ن عبد اجّبار، وهو ثقة جليل، 
والثاي هو احسن بن عّي البزوفرّي وسوف يأي تفصيله، ُينظر: حاشية رجال ابن داود: 9.

)3( لفظة قوله ي احاشية تدّل عى بداية كام ابن داود.
)4( لفظة )قلت( تدّل عى بداية كام الشهيد الثاي وتعليقه.

)5( حاشية رجال ابن داود: 3.
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قلت: )مسجد امدينة( ي اخاصة وكتاب الشيخ«)1(.
»قوله: إبراهيم بن عثان.

قلت: ظاهر احال أّن إبراهيم بن عثان هذا هو إبراهيم بن زياد الس��ابق الذي نقل 
فيه قوًا أّنه ابن عثان، وابن عيس��ى هذا ه��و الذي تقتضيه طبقته وكام غره من علاء 

الفّن، واه أعلم«)2(.
»قوله: إبراهيم بن مهزيار، أبو إسحاق اأهوازّي...

قلت: نقله عن الكّشّ مدحه يقتي دخوله ي احسن، واحّق أّن الكّشّ ما مدحه وإّنا 
نقل عنه رواية توهم امصنّف منها مدحه وليست داّلة عليه، مع ضعف طريقها جًدا«)3(.

»قوله: أس��يد بالفتح فالكر بن حضر باح��اء امهملة امضمومة، وقيل: بامعجمة 
فالضاد امعجمة امفتوحة بن ساك أبو حيى، ويقال: أبو عتيك.

قلت: ي كتاب الشيخ: )عبيد(«)4(.
»قوله: جابر بن عبد اه بن عمرو بن حزام اأنصارّي... مات سنة ثان وسبعن.

قلت: وسنّه أربع وتسعون سنة، وكان قد ذهب بره«)5(.
»قول��ه: اح��ارث ب��ن غض��ن... ورأي��ت ي تصنيف بع��ض اأصح��اب بالصاد 

امهملة...

)1( حاشية رجال ابن داود: 4-3.
)2( حاشية رجال ابن داود: 4.

)3( حاشية رجال ابن داود: 5-4.
)4( حاشية رجال ابن داود: 5.
)5( حاشية رجال ابن داود: 5.
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قلت: هو العَامة ي اخاصة«)1(.

»قوله: احسن بن حّمد بن مزة احسينّي الطرّي.
قل��ت: كذا ي كتاب الش��يخ: احس��ن بن حّم��د بن مزة، واموج��ود ي كتب 
الرج��ال: احس��ن بن مزة، بغر توّس��ط حّمد بينه��ا، وهو اموافق ما ي كتب النس��ب، 
والظاهر أّن توّسط حّمد سهو، ولعّل منشأه أّن كنيته أبو حّمد فصّحف: ابن حّمد«)2(.

»قوله: احسن بن اسكيب... احسن بن إشكيب.
قل��ت: ي اخاصة جعلها واح��ًدا أعني هذا الذي بامهمل��ة والذي يأي بامعجمة 

وأّنه خادم القر«)3(.
»قوله: احس��ن بن أس��د البري )دي( )جخ(: ثقة صحيح، إَا أّن )غض( قال: 

يروي عن الضعفاء...
قلت: جعل امصنّف احس��ن بن أسد من رواة اهادي ونقل عن ابن الغارّي 
 ،م��ا نقل من تضعيفه، وكا اأمرين مش��كل؛ أّن امع��روف كونه من رجال اجواد
ذكر ذلك الش��يخ الط��وّي والعّامة ي اخاصة والس��ّيد مال الدي��ن بن طاووس ي 
كتاب��ه، وأّما ما نقله عن ابن الغضائرّي فإّنا وقع عن احس��ن بن أس��د ا عن احس��ن، 

ونقله ماعة عن ابن الغضائرّي كا نقلناه عنه«)4(.
»قوله: احسن بن عبيد اه بن إبراهيم الغضائرّي... عام بالرجال، شيخنا، وروى 

)1( حاشية رجال ابن داود: 6-5.
)2( حاشية رجال ابن داود: 6.
)3( حاشية رجال ابن داود: 8.
)4( حاشية رجال ابن داود: 8.
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عنه الشيخ ساًعا وأجازه.
قلت: م نجده ي الفهرس��ت أصًا، وقد ذكر الش��يخ أّنه ذكره ي الفهرست، ولعّل 

امصنّف قّلده فيه وم جد«)1(.
»قوله: احسن بن عّي البزوفرّي.

قلت: بقي عى امصنّف احسن بن عّي البزوفرّي، فإّنه ثقة جليل وم يذكره، وذكر 
الشيخ ي كتاب الرجال أّن له مصنّفات ذكرها ي الفهرست، مع أّنه م يذكره أيًضا«)2(.

»قوله: ّماد بن عثان الناب... كان يس��كن عرزم فنسب إليها... مات سنة تسعن 
ومائة بالكوفة.

قل��ت: قول��ه: كان يس��كن... إى قوله: مات س��نة تس��عن ومائة، ا ح��ّل له هنا، 
والص��واب تأخره إى حك��م ّماد بن عثان الفزارّي الذي بع��ده، أّنه عرزمّي، وأخوه 
عب��د امل��ك كا ذكر امصنّف هنا، وأّما ّماد الناب فأخوه احس��ن ك��ا ذكره هو وغره، 
وله أخ آخر اس��مه جعفر، ولعّل هذا الكام كان مردوًدا بخّط امصنّف فاشتبه حّله عى 

الناقل، والصواب تأخره كا ذكرناه«)3(.
.قوله: ّماد بن عيسى أبو حّمد اجهنّي... أصله كوّي... بقي إى زمن الرضا«

، وذلك  قل��ت: صواب��ه: أبو عب��د اه، أّن ذلك ه��و امذكور ي كتاب الك��ّشّ
سيأي ي آخر القسم الثاي: ّماد بن عيسى روى عن الصادق عرين حديًثا«)4(.

)1( حاشية رجال ابن داود: 9.
)2( حاشية رجال ابن داود: 9 10، وهو اضافة عى رجال ابن داود.

)3( حاشية رجال ابن داود: 10.
)4( حاشية رجال ابن داود: 11-10.
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»قوله: ميد بضّم احاء بن ّماد بن حوار بضّم احاء امهملة والراء التميمّي الكوّي 

)م( )عق( ثقة.
قلت: كذا وجدناه )عق( ي نس��خة، وأّما ي اخاصة فنسب توثيقه إى ابن عقدة، 

وليس )عق( عامته بل عامة العقيقّي«)1(.
»قول��ه: خالد بن ماد بتش��ديد الدال امهمل��ة القانّي )ق( )م( ثقة. واش��تبه عى 
بعض اأصحاب فقال: خالد بن زياد، ثّم رآه ي نسخة أخرى بغر زاي فتوّهم اميم باء 

فقال: ابن باد، وكاما غلط، وقد ذكره الشيخ ي كتابه كا قلنا.
قل��ت: ه��و العَام��ة ي اخاصة ذك��ر فيها القولن مًع��ا، وما ضبط��ه هنا صّححه 

العَامة ي اخاصة«)2(.
قوله: عبد اه بن احس��ن بن س��عد القطربّي: بضّم القاف وس��كون الطاء امهملة 

وضّم الّراء وتشديد الباء وضّمها...
قلت: ي كتاب النجاّي وغره: القطربي، بغر تضعيف«)3(.

»قوله: عبد اه بن العاء امذاري أبو حّمد )جش( ثقة من وجوه أصحابنا.
قل��ت: اموجود ي كتاب النجاّي: عبد اه بن أي العاء، وهو امتقّدم ي أّول باب 
عب��د اه، والعبارة عن الرجل واحدة ي كتاب النج��اي إَا أّنه م يذكر ابن العاء بغر 
لف��ظ )أي( وا ذك��ره غره من أصحاب الرج��ال، وما كان ي نس��خة من )كش( غلط 
، وأيًضا فكتاب الك��ّشّ ا يتعّلق بالتوثيق كا ذكره هنا،  أيًض��ا؛ أّنه م يوجد من الكّشّ

)1( حاشية رجال ابن داود: 11.
)2( حاشية رجال ابن داود: 12-11.

)3( حاشية رجال ابن داود: 12.
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فالازم ااقتصار عى)ابن أي العاء( امتقّدم وترك هذا، وكأّن امصنّف وجده ي بعض 
الكتب حذوف )أي( سهًوا فظنّه مغايًرا لأّول، وليس كذلك«)1(.

»قول��ه: عبد الغّف��ار بن حبي��ب الطائّي اج��ازّي: باجيم والزاي م��ن أهل اجازية 
قرية بالنهرين، ورأيت بخّط الش��يخ أي جعفر ي كت��اب الرجال: عبدالغّفار بن حبيب 

احارثّي...
قلت: الذي وجدناه ي نسخة معترة لكتاب الشيخ: عبد الغفار بن حبيب اجازّي 
احارثّي، فجمع بن اأمرين، وا منافاة بينها. ويظهر من امصنّف أّن الشيخ اقتر عى 

اأّول، وليس كذلك«)2(.
»قوله: عبد املك بن عمرو )كش( ثقة.

قل��ت: نقله عن الكّشّ توثيقه ليس بس��ديد، وإّنا نقل عنه مدًحا ليس بالقوّي، وم 
يذكره غر الكّشّ من أصحاب الرجال وا وّثقه أحد«)3(.

»قوله: عّي بن أي ش��جرة: بالش��ن امعجمة واجيم... وأخوه احس��ن بن شجرة، 
وكّلهم ثقات.

قلت: صوابه ابن ش��جرة ك��ا ذكره غره وذكره هو ي باب الش��ن، وكان حّقه أن 
يؤّخره إى باب الش��ن من اأب عى عادته، وقد تقّدم ي الكتاب ذكر أخيه احس��ن بن 

شجرة عى الصواب، وكذلك ذكره أخاه هنا عى الصواب«)4(.

)1( حاشية رجال ابن داود: 13-12.

)2( حاشية رجال ابن داود: 13-12.

)3( حاشية رجال ابن داود: 14-13.
)4( حاشية رجال ابن داود: 14.
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»قوله: عّي بن عبد اه بن احسن العّطار...

قلت: ي كتاب النجاّي وأكثر نسخ اخاصة: أبو احسن«)1(.
»قوله: عّي بن يقطن بن موس��ى البغدادّي... مات ي أّيام موس��ى سنة اثنتن 

وثانن ومائة ببغداد ي سجن هارون ي مّدة أربع سنن...
قل��ت: صواب��ه: وموس��ى ي س��جن هارون الرش��يد وبق��ي أربع س��نن، كا 

سيأي«)2(.
»قوله: عمر بن حّمد بن عبد الرمن بن أذينة.

قل��ت: ال��ذي يظهر بااعتبار أّن عمر ب��ن حّمد بن أذينة هو عمر بن أذينة الس��ابق 
ولك��ن الش��يخ أبا جعف��ر الطوّي ذكر ي كتابه عم��ر بن أذينة وم يذك��ر عمر بن حّمد، 
. وأّما النج��اّي فذكر عمر بن حّمد ابن عبد الرمن بن أذينة، وم يذكر  وكذل��ك الكّشّ
عم��ر بن أذينة، فجم��ع امصنّف بن الرجل��ن ظنًا منه أّه��ا اثنان، والظاهر أّن الش��يخ 
والكّشّ نسباه إى جّده أذينة لكونه من اأساء امختّصة وتركا ااسم امشرك، والشيخ 
م��ال الدين ي اخاصة أيًضا جعلها واحًدا، وه��و أظهر. وي كام امصنّف أمر آخر، 
وهو أّنه ذكر أّن عمر بن أذينة الس��ابق م يرو عن اأئّمة مع أّن الش��يخ ي كتاب الرجال 
جعله من أصحاب الصادق، وي الفهرس��ت روى كتابه بإس��ناده عن ابن أي عمر 
عنه، وهو يقتي كونه من رجال الصادق أيًضا، والكّشّ ذكر أّنه هرب من امهدي، 

وهو يناسب كونه من رجال الصادق أيًضا، فقوله: )م( ينبغي تركه«)3(.

)1( حاشية رجال ابن داود: 14.
)2( حاشية رجال ابن داود: 15-14.
)3( حاشية رجال ابن داود: 16-15.
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»قوله: عيسى بن عبد اه القّمّي، ثقة.
قل��ت: ي نقل��ه التوثيق ع��ن الكّشّ نظ��ر؛ أّن الكّشّ م يوّثقه ب��ل اقتر عى نقل 

حديث التقبيل بن عينيه، وهو بمعزل عن الدالة عى التوثيق كا ا خفى«)1(.
»قوله: حّمد بن أمد بن حّمد بن احارث، أبو احس��ن، اخطيب بس��اوة امعروف 

باحارثي )م( )جش(، وجه من أصحابنا، ثقة.
قلت: هذا هو الذي تقّدم ي الرمة السابقة، ونقل امصنّف فيا سبق عن الشيخ أّن 

له كتاًبا ي اإمامة، وهنا نقل عن النجاي توثيقه«)2(.
»قوله: حّمد بن عبد احميد بن سام العّطار أبو جعفر )م( )جش(روى عبد احميد 

.عن أي احسن موسى
قل��ت: هذا الكام ختبط، أّن حّمد بن عبد احميد بن س��ام اأّول هو الذي ذكره 

ثانًيا ووثقه. وأيًضا قوله: روى عن أي احسن، يناي قوله:)م(«)3(.
»قوله: حّمد بن عبد احميد بن قبة الرازّي.

قلت: ي اخاصة واإيضاح: عبد الرمن«)4(.
»قوله: وهيب بن حفص النّخاس )م( )جش( له كتاب، ذكره سعد.

قل��ت: الذي ذك��ره النجاّي ي وهيب ب��ن حفص أّنه روى ع��ن أي عبد اه وأي 
احس��ن ووقف عليه وكان ثقة، وامصنّف ذكر أّنه م يرو عن اأئّمة، فخالف 

)1( حاشية رجال ابن داود: 16.

)2( حاشية رجال ابن داود: 17.
)3( حاشية رجال ابن داود: 18-17.

)4( حاشية رجال ابن داود: 18.



389

الَباُب الَراِبُع: الَتْعِليَقاُت َواحـََواِشي
النجاّي ي ذلك، وخالف ي نقله عنه ما ذكره النجاّي.

ونس��بته إى سعد ما ذكر غريب أيًضا؛ أّن سعًدا ليس من أصحاب الرجال، وكان 
نسبة ما ذكره النجاّي إليه أوى«)1(.

»قوله: حيى بن احّجاج الكرخّي، بغدادي، )ق( )كش( ثقة هو وأخوه خالد.
قل��ت: ينبغ��ي تأّمل ما ذكره ي حي��ى بن خالد؛ فإّن الظاهر أّن��ه هو حيى بن خلف 

اآي؛ فإّن النجاّي ي كتابه م يذكر غره، وكذا غره«)2(.
»قوله: احسن بن أمد بن أي قاسم...

قلت: ليس ي كتب النسب: أي القاسم، بل اسمه القاسم«)3(.
»قوله: حّمد بن عيسى بن عبيد بن يقطن... استثناه )يو( من رجال نوادر احكمة 

وقال: ا أروي ما ختص بروايته...
قلت: امستثني له هو الصدوق ابن بابويه كا ذكره غره، فكأّن الرمز )يو( ينبغي أن 

يكون )بو( بالباء اموّحدة، وقد رمز له ي أّول الكتاب )يه(«)4(.
»قول��ه: يونس بن عبد الرمن...كت��ب يونس التي هي بالروايات صحيحة معتمد 
عليه��ا إَا ما يتفّرد به حّمد بن عيس��ى بن عبيد عن يونس وم ي��روه غره، فإّنه ا يعتمد 

عليه وا يفتى به، )كش( فطحّي.

)1( حاشية رجال ابن داود: 19-18.
)2( حاشية رجال ابن داود: 19.
)3( حاشية رجال ابن داود: 20.
)4( حاشية رجال ابن داود: 20.
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قلت: هنا غلط منه، والفطحي هو يونس)1( ا ابن عبد الرمن، فكأّنه سها عن ابن 
يعقوب ي النسخة«)2(.

»قوله: عّي بن احسن بن عّي بن فّضال.
قلت: كان فقيه أصحابنا ووجههم وامسموع قوله، وُسِمَع منه يٌء كثر، وم ُيعَثر 

منه عى زّلة وا ما يشينه)3(.
قوله: بر بن أرطاة وقيل: ابن أي أرطاة القرّي... ست«.

قلت: بضّم الباء امفردة والسن امهملة، لعنه اه«)4(.

تقييمات اأهل الخت�صا�ض جهد ابن داود احِلّي الرجاّي

ع��ى الرغم من امكان��ة التي احتّلها ابن داود احِيّ وكثرة تأليفاته نظًا وش��عًرا، إَا 
أّن��ه م يصل إلينا ولس��وء احّظ إّا كتاب يتيم واحد هو رج��ال ابن داود)5(، وكان أهل 
)1( هنا بياض ي امخطوط، ولعّل امقصود )يونس بن يعقوب( بقرينة قوله فيا بعد: فكأّنه سها عن 

ابن يعقوب. هذا ما أفاده امحّقق.
)2( حاشية رجال ابن داود: 21.
)3( حاشية رجال ابن داود: 21.
)4( حاشية رجال ابن داود: 21.

)5( اموجود له من الكتب والرسائل مسة، وهي:
• حصيل امنافع )إيضاح امنافع(، نس��خة منه ي مكتبة العّامة الس��ّيد حّمد عّي الروضاّي ي 	

أصفهان. ُينظر: فنخا: 247/7.
• ( منظومة، ُنَس��خها ي مكتبة آية اه 	 اجوهرة ي نظم التبرة )تبرة امتعّلمن للعّامة احّيّ

السّيد امرعّش ي قّم امقّدسة، اأُوى: 12431 ُكتِبت ي القرن الثامن، والثانية: 5090/1 
ُكتِبت ي 20 ربيع اأّول سنة 1139ه�، والثالثة: 5613 ُكتِبت ي 12 شعبان سنة 1187ه�، 
والرابعة: ي اآس��تانة الرضوّية ي مش��هد: 31912 ُكتِبت س��نة 1275ه�، واخامس��ة: ي 
 مكتبة جلس الشورى بطهران: 8262/4 ُكتِبت سنة 1297ه�. ُينظر: فنخا: 170/11.= 
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ااختصاص آراء ّمة ي هذا الكتاب، كا اتسمت هذه اآراء بالتباين وااختصار.

منه��ا ما ذكره الن��ورّي بقوله: »... صاح��ب التصانيف الكث��رة والتي منها كتاب 
الرجال«)1(.

وق��ال آخر متكّلًا عن ابن داود: »رئيس أه��ل اأدب ورأس الرتب العام الفاضل 
الرجاي النبيل امعروف بابن داود صاحب كتاب الرجال«)2(.

وق��ال صاحب الكن��ى: »... الفقيه امتبّحر صاحب كتاب الرج��ال ونظم التبرة 
وغرما مّا ينوف عى الثاثن«)3(.

=وقد ُطبعت مع متن التبرة بتحقيق حسن دركاهي، طهران، سنة 1411ه�.
• عقد اجواهر ي اأشباه والنظائر، منظومة، ثاث نسخ، اأوى: ي مكتبة السّيد امرعّش، 67/1 	

 ُكتِبت ي 11 شعبان سنة 918ه�، والثانية: ي مكتبة جلس الشورى بطهران، 18053ض، 
ُكتِب��ت ي س��نة 1134ه�، والثالثة ي مكتبة الس��ّيد امرع��ّش، 5090/2 ُكتِبت ي 17 ربيع 
اأّول س��نة 1138ه�. ُينظر: فنخا: 738/22. وق��د ُطبِعت مع اثنتن من أراجيزه بتحقيق 
وتعليق حسن دركاهي وحسن طارمي، طهران، وزارة الثقافة واإرشاد، سنة 1367ش.

• منظومة ي الكام، نس��خة واحدة منه موجودة ي جامعة طهران، 1795/1 ُكتِبت بتاريخ 	
852ه���. فنخ��ا: 519/26. وقد ُطبِع��ت مع اثنتن م��ن أراجيزه بتحقيق وتعليق حس��ن 

دركاهي وحسن طارمي، طهران، وزارة الثقافة واإرشاد، سنة 1367ش.
• امنهج القويم ي تس��ليم التقديم، أرجوزة، نس��خة واحدة منه موج��ودة ي جامعة طهران، 	

1795/2، ُكتِب��ت بتاري��خ 852ه�. وق��د ُطبِعت بطه��ران مع اثنتن م��ن أراجيزه بتحقيق 
واهتام حسن دركاهي زنجاي، سنة 1407ه�. ُينظر: فنخا: 351/32.

وي فهرس امخطوطات الفقهّية ي مكتبة امتحف الوطني ببغداد ِذكٌر لنس��خٍة من كتابه )التحفة   
السعدّية( اّطلعُت عليها، فظهر ي أّها رٌح لكتاب )منهاج الطالبن( أي زكريا حيى بن رف 

.) النووّي )ق7(، فاحظ. )أمد اِحِيّ
)1( مستدرك الوسائل: 442.
)2( رياض العلاء: 257/1.

)3( الكنى واألقاب: 271/1.
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وي��دّل ااقتصار عى ذكر كتاب الرج��ال من دون كتبه اأخرى عند التعريف بابن 
داود دال��ة واضحة ع��ى عناية امختّصن ه��ذا الكتاب وعّده داّلة ع��ى ابن داود، عى 

الرغم من تصنيفاته اأخرى امذكورة ي متون الكتب.
وذكر احّر العامي قول الشهيد الثاي عند ذكره رجال ابن داود: »سلك فيه مسلًكا 

م يسبقه أحد من اأصحاب«)1(.
 ومع ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الرتيب وزيادة التهذيب، فنقل ما ي 

فهرس��ت الشيخ والنجاّي ورجال الكّشّ والش��يخ ابن الغضائرّي والرقّي والعقيقّي 
وابن عقدة والفضل بن ش��اذان واب��ن عبدون)2(. وجعل لكّل كت��اب عامة، وم يذكر 

امتأّخرين عن الشيخ إَا أساء يسرة)3(.
وجعل كتابه ي جزأين: اأّول ختّص بذكر اموّثقن وامهملن، والثاي بامجروحن 

وامجهولن)4(.
ورّتب الكت��اب عى احرف اأّول فاأّول من اأس��اء وأس��اء اآباء واأجداد، 
ومع ما وصل إليه من كتب الرجال)5(... وهو كتاب حس��ن الرتيب إّا أّن فيه أغاًطا 

كبرة)6(. وقد أح� امحّقق الكلباّي هذه اأغاط)7(.
وأش��ار صاح��ب أمل اآمل إى أّن ه��ذه اأغاط هي اعراضاته ع��ى العَامة احِيّ 

)1( تذكرة امتبّحرين: 196.
)2( كّليات علم الرجال: 114.

)3( أمل اآمل 71/2، كّليات علم الرجال: 114.
)4( منتهى امقال ي أحوال الرجال: 25/2.

)5( أمل اآمل: 71/2.
)6( نقد الرجال: 93-92.

)7( ُينظر: ساء امقال ي حقيق الرجال: 92/1 وما بعدها.
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وتعريضاته)1(. وعّلل السّيد حسن اأمن هذه اأغاط بسبب قّلة امراجعة وإمعان النظر)2(.
أّم��ا احائ��رّي ف��رى أّن س��بب اأغاط ه��و اخبط وع��دم الضبط، فن��راه يقول: 

... وكذلك قد يكون خّطه رديًئا)3(. النجاّي، وهو يريد الكّشّ
إاّ أّن هذا الرأي مردود، إذ يذكر صاحب رياض العلاء عند ترمة ابن داود: »... 
إي رأي��ت خّطه الريف وا خلو من ج��ودة«)4(، وحّدث الن��وري بقوله: »... وخّطه 

كاسمه حسن جّيد وقد قرأ عليه تاريخ الكتابة...«)5(.
واعت��ذر صاح��ب رياض العلاء عن��ه مبّينًا أّن اختاف ما نقله اب��ن داود من كتب 
اأصحاب ناتج عن اختاف النس��خ وزيادة امؤّلفن ي كتبهم، واس��ّيا كتب الرجال 

التي يزيد أصحاها فيها يوًما بعد يوم)6(.
وعارض الس��ّيد حسن اأمن هذا التس��ويغ مبّينًا أّن اختاف النسخ م يبتِل به ابن 

داود وحده، بل غره من امصنّفن، فلاذا هذه اأغاط عنده وم تقع عند غره)7(؟!
وم��ن اآراء اأخ��رى بح��ّق رجال ابن داود ق��ول أحدهم: »وكت��اب ابن داود ي 

الرجال قد تكّفل بأكثر امهّم«)8(.
وقال آخر: »ا يمكن ااعتاد عى هذا الكتاب بالنس��بة لنا، أّنه اعتمد ي توثيقاته 

)1( أمل اآمل: 73/2.
)2( أعيان الشيعة: 334/22.

)3( منتهى امقال ي أحوال الرجال: 418/2.
)4( رياض العلاء: 259/1.

)5( مستدرك الوسائل: 442، الفوائد الرضوّية: 109.
)6( رياض العلاء: 258/1.

)7( أعيان الشيعة: 334/22.
)8( وصول اأخيار إى أصول اأخبار: 162.
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ع��ى اأع��ام القدامى ونقل عنهم ما وص��ل إليه إَا أّنه وّثق عن ح��ّس«)1(. أي إّن ابن 
داود اعتمد ي توثيقاته واستنباطاته عى ما استفاده من كام النجاّي والشيخ ي كتبهم 

وقليًا ما يعتمد عى كام غرهم، وقد خطئ ي ااستفادة أو ي ااستنباط)2(.
والناس ي هذا الكتاب بن غال، ومفرط، ومقتصد)3(.

)1( منتهى امقال ي الدراية والرجال: 182 129.
)2( معجم رجال احديث 45/1.

)3( مستدرك الوسائل: 442.
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اخامة

بع��د عرض أب��واب البحث خرجت بجملة اس��تنتاجات توّزع��ت عى الفصول، 
وهي عى النحو اآي:

ظهور م��دارس تارخّية متخّصص��ة قامت بتقنن أثر الكتاب��ة التارخّية بعد أن . 1
كانت عبارة عن قصص أس��طورّية تتناقل ش��فاًها، حّولت إى استهداف الِعر 

واستنباط الدروس من اماي واإفادة منها ي احار.
ظهور مناهج واضحة ي التصنيف متمّثلة بامنهج احوّي وامنهج اموضوعّي، . 2

فضًا عن اّتس��اع دائرة التصنيف من خال اّخاذها جاات كثرة، فهناك من 
يصنّ��ف ي تاريخ امدن، وآخر ي تراجم املوك والس��اطن، وغره ي تاريخ 

اأمم والدول...إلخ.
إّن لف��ظ )علم الرجال( ي��دّل عى العلم الذي يدرس أح��وال الرواة فقط من . 3

دون غرهم من أرباب العلوم اأخرى.
إّن تس��مية )علم أساء الرجال( أصّح من تسمية )علم الرجال(؛ أّن اأخرة . 4

ت��دّل عى القواع��د والضوابط التي يس��تخدمها الرجاّي عندما يتناول أس��اء 
الرواة بالدراسة.

إّن البداي��ات اأوى لعل��م الرجال تع��ود إى النصف اأّول م��ن القرن اأّول . 5
اهجرّي، كا أّن القرآن الكريم والس��رة النبوّية يتضّمنان حاات من التقويم 
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والنقد وغرها من أدوات علم الرجال.
هن��اك ارتباط وثيق بن علم الرجال وعلم التأريخ حّتى قيل: إّن علم الرجال . 6

ه��و جزء من علم التاريخ، واس��ّيا من خال اّتباع مصنّف��ي الرجال الطرق 
نفسها ي البحث التارخّي.

إّن علم اجرح والتعديل هو فرع من فروع علم أس��اء الرواة )علم الرجال(، . 7
ولي��س هناك مؤّلف مس��تقّل بعلم اج��رح والتعديل، فا بّد لل��ذي يؤّلف ي 

الرجال أن يطلق عى رواته ألفاًظا جارحة أو معّدلة.
هن��اك من ا يرى احاج��ة إى علم الرج��ال، وهؤاء ه��م اإخبارّيون الذين . 8

يقول��ون بصّحة مي��ع اأخبار واآثار الواردة عن الس��لف، وهناك من يقول 
باحاج��ة إى ه��ذا العل��م ي س��بيل محي��ص رواة اأحاديث ومعرف��ة الغّث 
والس��من وبالتاي التوّصل إى استنباط حكم رعي صحيح، ومن يرى ذلك 

اأصولّيون.
 إّن م��ن أه��ّم روط ال��راوي أن يك��ون مس��لًا عاق��ًا ع��دًا ضابًط��ا بالًغا، . 9

وا يش��رط فيه الذكورة أو الب��ر أو التمّكن من اللغة العربية والفقه، فضًا 
عن كونه حًرا.

وم��ن أهّم صف��ات الرج��اّي أن يك��ون يقًظ��ا ورًعا ع��ادًا عارًف��ا بامقاييس . 10
 الت��ي ج��رح أو يع��ّدل ه��ا ال��راوي، فض��ًا ع��ن اتصاف��ه ببعده ع��ن اهوى 

والعصبية.
هن��اك مناه��ج كثرة تتب��ع ي التألي��ف ي الرج��ال، منه��ا: امنه��ج التحليّي، . 11

والطبقات، وجريد اأسانيد، وتراجم البيوت واأر... إلخ.
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من أهّم اأخطاء التي يقع ها مصنّفو الرجال اخلط بن الرواة بس��بب تش��ابه . 12

اأس��اء، فضًا عن الوهم ي تاريخ وادة الراوي أو وفاته، أو جعل الراوي 
الواحد اثنن أو بالعكس.

وم��ن الصعوبات التي تواجه مصنّفي الرج��ال عدم توافر معلومات عن أحد . 13
الرواة ي الكتب التارخّية، أو سفر بعض الرواة إى باد بعيدة وا توجد بينها 

وبن حوار العلم عاقة بّينة، فضًا عن تضارب الروايات حول الرواة.
إّن للتألي��ف ي الرج��ال أّمية تكمن ي رصد احرك��ة العلمية للعر امرجم . 14

لروات��ه والتعّرف عى حركة الرواة بن اأمص��ار، فضًا عن أّن كتب الرجال 
تعك��س تراث اأَمة وعم��ق حضاراها ونتاجها الفكري خ��ال امّدة امرجم 

لرواها.
إّن هناك تناقًضا ي الرمة لقسم من الرواة ي أقسام الضعفاء وأقسام الثقات، . 15

وهذا يعود إى مراتب اجرح والتعديل، فقد يكون ثقة لكنّه غر ضابط حفظه، 
أو غره من اأس��باب، وهذا تتكّرر ترمته ي القس��من، أي إّن هناك صفات 
تابع��ة للضبط، مثل: ضاب��ط، حافظ، متق��ن، وغرها، وهن��اك صفات تابعة 

للعدالة، مثل: أصدق الناس، مأمون، من أصدق الناس، وغرها.
إّن التألي��ف ي الرج��ال عند من خّصص ي فٍن واحد م��ن فنون امعرفة يكون . 16

أكثر اتقاًنا مّن له باع ي معارف كثرة، ومثال ذلك نجد أّن النجاّي أكثر اتقاًنا 
من غره ي فّن الرجال؛ أّنه متخّصص ي هذا الباب.

هن��اك كثٌر من األفاظ اجارحة وامادحة اصطلح عليها أرباب الرجال، لكن . 17
بعضها يش��ر إش��ارة رحة إى القدح أو امدح واآخر عكس ذلك، وبذلك 
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فت��ح ذلك باب ااجتهادات الرجالية ب��ن الرجالّين وأّثر ي إصدار اأحكام 
من قبل اأصولّين )الفقهاء(.

هناك توثيقات خاّصة وعاّمة عند علاء الرجال اإمامَية، وهي عبارة عن بعض . 18
 ااصطاح��ات التي تدّل عى ه��ذه التوثيقات، مثل م��ن ترّحم امعصوم
علي��ه، أو مدح من قبل امتقّدمن، أو أن يكون من مش��ايخ الرجالّين اأوائل 

كالنجاّي وغره.
إّن توثيقات امتأّخرين م��ن الرجالّين وحّل اأخذ ها حّل خاف عند أرباب . 19

الرج��ال من اإمامَية، والرأي الغالب بع��دم مروعية هذه التوثيقات موازنة 
بامتقّدمن.

هناك كثٌر من التش��ابه بن م��وارد ابن امطّهر واب��ن داود احّلّين، وهذا يعود . 20
لتزاملها ي الدرس، فضًا عن كوها ي عر واحد.

هن��اك تفاوت كبر عند ابن امطّهر واب��ن داود اِحِلَيْنِ ي ااعتاد عى امصادر . 21
ي كتاب��ة كتبهم ي الرج��ال: اخاصة، رجال ابن داود، إذ نرى بعض امصادر 

يصل استعاله أكثر من مائتي مّرة.
إّن توثيقات امتأّخرين اسّيا ابن امطّهر وابن داود اِحِلَيْنِ هي معتمدة اعتاًدا . 22

كّلًي��ا ع��ى اأص��ول الرجالّي��ة اأوى التي اعتمده��ا، مثل: رج��ال الطوّي، 
، وغرها. فهرست الطوّي، رجال الكّشّ

حرص ابن امطّهر وابن داود احّلّين عى ضبط أس��اء رواهم وأشكاها خشية . 23
التصحيف والتحريف، فضًا عن ذكر من صاحب اأئّمةمن الرواة ومن 
م يصاحبهم، ومن به عاهة، أو له كتاب، أو من هو مشهور بمهنة معّينة أو لقب.
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كان اب��ن امطّه��ر احِيّ أش��ّد ضبًطا لأس��اء ي كتابه إيضاح ااش��تباه منه ي . 24

خاصة اأقوال.
يعّد كتاب إيضاح ااش��تباه عن أس��اء الرواة مهًا جًدا؛ أّنه أّول ما أّلف عند . 25

الشيعة اإمامَية ي هذا الباب: تشابه أساء الرواة.
اس��تعمل ابن داود أس��لوب ااختصارات ي اإشارة إى مصادره، فضًا عن . 26

الرس��ول اأكرم واأئّمة اأطهار، وكان رائًدا ي هذا اأسلوب، إذ 
اقتبس أغلب من أّلف بعده هذا اأسلوب منه.

إّن اب��ن امطّهر واب��ن داود احّلّين اس��تعما ألفاًظا اجتهادي��ة لتقويم رواهم . 27
الذين ترموا هم، وم يس��تعملوا عن األفاظ اجارحة وامعّدلة امس��تعملة ي 

كتب الرجال اأخرى.
اس��تعمل ابن داود ي رجاله ألفاًظا للرجيح بن الروايات، فضًا عن ألفاظه . 28

ااجتهادّية.
 هن��اك اكثٌر م��ن التج��اوزات ي منهجّية ابن امطّه��ر واب��ن داود اِحِلَيْنِ عى . 29

ما ألزموا أنفسهم به ي مقّدمة كتبهم.
هناك كثٌر من التعليقات واحواي عى الكتب امدروسة: اخاصة، اإيضاح، . 30

رج��ال ابن داود، وهذا يدّل عى أّمية هذه الكت��ب وأثرها عند الرجالّين من 
اإمامَي��ة، فضًا عن اماّدة العلمّية التي نحصل عليها من أصحاب التعليقات 

واحواي.





 ِفهِْرُس
امََصاِدِر َوامََراِجِع
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195 مة ي اإيضاح )امتن(   امبحث الثالث: ملحظات عل منهجّية العلا
195 1. عدم ترتيب الكتاب حسب احروف اهجائية  
195 2. ااختلفات أو التناقضات بي دّفتي اإيضاح  
196 3. تكرار ترمة أساء قسم من الرواة  
201 ابع: ااختلفات ي امتن بي اخلصة واإيضاح   امبحث الرا
210 أّمية كتاب إيضاح ااشتباه  
211   ّ ر احلي الفصل الثالث: نقد منهجياة ابن امطها
217 ّ ي الرجال   الباب الثالث: منهج ابن داود احلي
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ِفهِْرُس اُمْـَتـَويَاِت
219 ّ ومنهجه ي الرجال   الفصل اأّول: ابن داود احلي
219 ّ )نبذة خترة(   امبحث اأّول: حياة ابن داود احلي
219 اسمه  
219 وادته  
220 شيوخه  
221 تلميذه  
221 أقوال العلاء بحّقه  
223 مؤّلفاته  
224 وفاته  
227 امبحث الثاي: موارد ابن داود ي كتابه الرجال  
237 امبحث الثالث: منهج ابن داود ي الرجال  
237 ل: وصف منهجياة التأليف   امطلب اأوا
247 امطلب الثاي: التعامل مع عنار الرمة  
259 امطلب الثالث: ألفاظ التعديل والتجريح  
259 أّوا: ألفاظ التعديل  
263 ثانًيا: ألفاظ اجرح  
267 امطلب الرابع: فَِرُق الرواة امرجم هم ي رجال ابن داود ومذاهُبهم  
271 امطلب اخامس: اجتهادات ابن داود ي نقض الروايات أو إثباها  
279 الفصل الثاي: نقد منهجياة ابن داود  
287 �يا�ْيِ ي الرجال   الفصل الثالث: موازنة بَي هِج ال�حلي
287 أّوًا: دائل التقارب والتشابه )اائتلف(  
287 1. ي اموارد  
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288 2. منهج التأليف  
288 3. متن الكتاب  
292 ثانًيا: دائل ااختلف  
292 1. ي اموارد  
292 2. ي منهج التأليف  
298 3. ي امتن  
ّ وابن داود الرجالياة                 307 مة احلي الباب الرابع: التعليقات واحواي عل مصنافات العلا
309 نبذة عن التعليقات واحواي  
315 الفصل اأّول: حاشية الشهيد الثاي عل خلصة اأقوال ي معرفة الرجال  
ّ ي كتابه خلصة اأقوال ي معرفة الرجال        345 مة احلي تقييم أهل ااختصاص جهد العلا
349 الفصل الثاي: كتاب نضد اإيضاح  
349 تعليقة عل كتاب إيضاح ااشتباه ي أساء الرواة  
381 الفصل الثالث: حاشية الشهيد الثاي عل رجال ابن داود  
390 ّ الرجايّ   تقييات أهل ااختصاص جهد ابن داود احلي
395 اخامة  
401 فهرس امصادر وامراجع  
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، والنسخة موجودة ي مكتبة  ّ مة اِحلي خلصة اأقوال )القسم اأول( عليها خط العلا
آية اه السييد حسن الصدر



428

إهاء كتاب )الفصيح امنظوم( بخّط الشيخ ابن داود احّلّ
 

بتاريخ 23 شهر رمضان سنة 701ه�
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من�ص�راُتنا

تّرَف مركُز تراِث اِحّلة التابع لقس��م امعارف اإس��لمّية واإنس��انّية ي العتبة العّباسّية امقّدسة 
بتحقيق ومراجعة ونر الكتب اآتية:

التأصيل والتجديد ي مدرسة اِحلاة العلمياة- دراسة حليلياة.. 1
. تأليف: الدكتور جباار كاظم املا

راجعه وضبطه: مركُز تراِث اِحّلة.
ختر امراسم العلوّية.. 2

، جعفر بن احسن ال�ُهَذّي )ت 676ه�(. تأليف: امحّقق اِحّلّ
. حقيق: أمد عّل جيد اِحّلّ

مدرسة اِحّلة وتراجم علائها، ِمن النشوء إى القّمة.. 3
تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت احسينّي.

راجعه وضبطه: مركُز تراِث اِحّلة.
معاي أفعال الصلة وأقواها.. 4

تأليف: الشيخ أمد ابن فهد اِحّلّ )ت 841ه�(.
حقيق وتعليق وضبط: مركز تراث اِحّلة.

راجعه وأخرجه: مركُز تراِث اِحّلة.
امنهج التارخّي ي كتاَي العّلمة اِحّلّ )ت 726ه�( وابن داود )حًيا سنة 707ه�( ي علم الرجال.. 5

تأليف: الدكتور سامي مود احاج جاسم.
راجعه وضبطه: مركُز تراِث اِحّلة.
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ا و�صي�صدُر قريبا
6 ..الراث اِحّلّ ي جّلة فقه أهل البيت

إعداد وإخراج: مركز تراث اِحّلة.
رة.. 7 موسوعة تراث احلاة امصوا

إعداد: وحدة اإعلم. مركز تراِث اِحلاة.
ومن الأعمال التي قيد التحقيق، مراجعة و�صبط مركز تراث اِحلَة

إجازات احديث احّلّية.. 8
مع وحقيق: أ. حّمد كاظم رمتي.

اإجازة الكبرة.. 9
ر العّلمة اِحّلّ )ت 726 ه�(. تأليف: احسن بن يوسف بن عّل ابن ام�ُطها

حقيق: امرحوم كاظم عبود الفتلوّي.
حصيل النجاة ي أصول الدين.. 10

ّ )ت771ه�(. ر اِحلي د بن احسن بن يوسف ابن امطها تأليف: فخر امحّققي حما
حقيق: الشيخ مصطفى اأمدي.

التحقيق امبي ي شح هج امسرشدين.. 11
ّ )ت850ه�(. د احبلرودّي اِحلي تأليف: الشيخ خر بن حما

حقيق: الشيخ مصطفى اأمدي.
حاشية إرشاد اأذهان.. 12

تأليف: الشيخ ظهر الدين عّل بن يوسف النيّل )حًيا سنة 777ه�(.
حقيق: السّيد حسي اموسوّي الروجردّي.

درر الكلم ويواقيت النظام.. 13
تأليف: السّيد حسي بن كال الدين بن اأبزر احسينّي اِحّلّ )بعد1063ه�(.
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حقيق: السّيد جعفر احسينّي اأشكورّي.
العّلمة احّلّ )ت726ه�(.. 14

تأليف: د. حّمد مفيد آل ياسي.
فقهاء الفيحاء، وتطّور احركة الفكرّية ي احّلة.. 15

تأليف: السّيد هادي السّيد مد كال الدين )ت1405ه�(.
حقيق: د. عّل عّباس اأعرجّي.

ّية.. 16 الفوائد اِحلي
. تأليف: أمد عّل جيد احّلّ

كافية ذي اإرب ي شح اخطب.. 17
تأليف: الشيخ ظهر الدين عّل بن يوسف النيّل )كان حًيا سنة 777ه�(.

كشف اخفا ي شح الشفا.. 18
ّ )ت726ه�(. مة اِحلي ر، العلا تأليف: احسن بن يوسف ابن امطها

حقيق: الشيخ جيد هادي زاده.
امختار من حديث امختار.. 19

تأليف: أمد بن حّمد ابن احّداد البجّل احّلّ )بعد745 ه�(.
حقيق: مركز تراث احّلة.

مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق.. 20
ر، العّلمة اِحّلّ )ت 726 ه�(. تأليف: احسن بن يوسف بن عّل ابن ام�ُطها

حقيق: د. الشيخ حّمد غفوري نژاد.
مزارات احّلة الفيحاء ومراقد علائها.. 21

تأليف: السّيد حيدر السّيد موسى وتوت.
منتهى السؤول ي شح معرب الفصول.. 22
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تأليف: الشيخ ظهر الدين عّل بن يوسف النيّل )حًيا سنة 777ه�(.
حقيق: الدكتور ميد عطائي نظري.

منهج القّصاد ي شح بانت سعاد.. 23
تأليف: أمد بن حّمد ابن احّداد البجّل احّلّ )بعد745 ه�(.

حقيق: د. عّل عّباس اأعرجّي.
اموسوعة الرجالّية للعّلمة احّلّ )ت726ه�(.. 24

 ،الثاي الشهيد  ِمن:  كٍل  حواي  إضافة  مع  اأقوال(،  )خلصة  كتاب  حقيق  وتشتمل: 
ااشتباه(،  )إيضاح  كتاب  وحقيق   ،البهائي والشيخ   ،امعام صاحب  حسن  والشيخ 

وتأليف كتاب بعنوان: )امباي الرجالّية للعّلمة احّلّ ي كتبه اأخرى(.
حقيق: الشيخ حّمد باقر ملكيان.

موصل الطالبي إى شح هج امسرشدين.. 25
ّ )ت 755ه�(. تأليف: الشيخ نصر الدين عّل بن حّمد القاي اِحلي

حقيق: الشيخ مصطفى اأمدي.
مقام . 26 احّلّ سنة )677ه�( ي  العّلمة  تلميذ  بالفاكس ميل عل نسخٍة كتبها  ُيطبع  البلغة،  هج 

صاحب الزمان ي اِحلاة.
هج امسرشدين.. 27

ّ )ت726ه�(. ر اِحلي تأليف: العّلمة احّلّ احسن بن يوسف ابن امطها
حقيق: الشيخ مصطفى اأمدي.

حقيق: مركز تراث اِحلاة.


