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َّ
ملخ�ص البحث
املطهرة الش��املة ألحاديث رس��ول اهلل وعرتت��ه الطاهرة هي
بينام كانت الس��نَّة َّ

الكتاب العزيز ،وأس��فرت عن كنوزه وعلوم��ه ،وأوضحت لنا عن معامل الدين احلنيف

من أصوله وفروعه.

وكان الوقوف عىل هذه األحاديث الرشيفة واالس��تفادة منه��ا يتط َّلب التث ُّبت منها

والتح ُّق��ق من صدورها ،لذلك وجب الوقوف عىل أحوال الرواة الذين محلوا إلينا تلك
األحاديث جيلاً بعد جيل منذ عرص الرس��الة ،فكان عىل أثر ذلك أن ظهر الن َّقاد هلؤالء

بأئمة اجلرح والتعديل ،فنشأ علم رجال احلديث ،وهو بأبسط
عرفون َّ
الرواة ،وهم من ُي َ
تعاريف��ه :العل��م الذي يم ِّيز الثقة من رج��ال احلديث من غريه ،وق��د تكاثر املؤ ِّلفون يف
ثم ازدمحت الق��رون باملؤ ِّلفني واملؤ َّلفات يف الطبقات واملش��يخات
عل��م الرجال ،ومن َّ
واألسامء والكنى واأللقاب والرتاجم.

أ َّما القرنان الس��ابع والثامن فكانا قرين الرتتي��ب والتنظيم واملنهج َّية ،فكان ال َع َلامن
احل�ِّل�يِّ (ت 726ه��ـ) ،واب��ن داوود (ت 707هـ) ِ
اجللي�لان العلاَّ م��ة ِ
احل ِّل َّي��ان ،فكانت
ّ
ملدون��ات العلاَّ م��ة الرجال َّية الباع األكرب يف حفظ سالس��ل املش��ايخ ،وتعدَّ دت طبقات
َّ

التحلييل ،ومنهج
أيض��ا ،فكان املنه��ج
ال��رواة ،وتب ًع��ا لذلك تع��دَّ دت املناهج الرجال َّية ً
ّ

الطبق��ات وجتريد األس��انيد ،والنص��وص الرجال َّية ،وغريها ،فضلاً ع��ن معايري اجلرح
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اإلس�لامي؛ وألنهَّ ا كشفت لنا عن معضالت
املصدر الرئيس الثاين من مصادر الترشيع
ّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

والتعدي��ل الت��ي احتوهت��ا مناهج كت��ب العلاَّ مة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ  ،وهي ُّ
حمل البح��ث ،لذا جاءت
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َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
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منهج َّية البحث بتمهيد وثالثة مباحث.
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Abstract
While the comprehensive purified Sunnah of the "Hadeeths"

َّ
العدد احلادي عشر/الرابع
الر
َّ املجلد/ابعة
َّ السنة
َ
م2019 آذار/هـ1440 صب
ُّ رجب األ
ُ

of the Prophet (may Allah bless him and his family), his pure
relatives (his household members) is the second major source
of Islamic legislation , because it revealed to us the dilemmas of
the great book (Holly Quran), also it resulted in discovering the
scientific treasures, sciences and explained to us the features of
the true religion as well as its origins and branches.
Standing on these "Hadeeths" and taking advantages of
them requires investigate and verifying them, therefore, it is
necessary to identify the conditions of the narrators who carried
us these conversations generation after generation during the
era of the message, then it was followed by the emergence
of the critics of these narrators who know about the imams of
Validating and Invalidating principles, then it created the science
of modern men talk "Hadeeth" in its simplest definitions: The
science that distinguishes the honest men of the Hadith from
others, it has multiplied the authors in the science of men
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and then the centuries was crowded by the authors and their
works in the classes and and names, nicknames, titles and
translations.
The seventh and eighth centuries were the horns of order,
organization, and methodology. The two great scholars,
Al-Allamah Al-Hilli (D. 726 AH) and Ibn Dawood Al-Hilli (D. 707 AH)
memorize the chains of "Al-Mashayekh", with the many of
the narrators levels, also men's curricula were also varied. The
analytical approach , the method of classes , the abstraction of
the texts of men and others, as well as the standards of Validating
and Invalidating principles contained in the curriculum of
the books of the "Al-Allamah Al-Hilli", which is the subject of
the research, so the method of preparation came with three
researches.
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the works of the "Al-Allamah Al-Rijaliya" has the great role to
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مقدِّ مة البحث
حممد بن عبد اهلل وعىل
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل س ِّيد املرسلني َّ

َّ
املطهرة الش��املة ألحاديث رس��ول اهلل وعرتته الطاهرة هي املصدر
إن الس��نَّة َّ

اإلسالمي ،وهي من أرشف العلوم وأوثقها وأكثرها
الرئيس الثاين من مصادر الترشيع
ّ

نف ًع��ا؛ التِّصاهل��ا ب��اهلل ورس��وله وخلفائه؛ وألنهَّ ا كش��فت لن��ا عن معض�لات الكتاب

العزي��ز وأس��فرت عن كنوزه وعلوم��ه ،وأوضحت لنا معامل الدي��ن احلنيف من أصوله
وفروعه.

وكان الوقوف عىل هذه األحاديث الرشيفة واالس��تفادة منه��ا يتط َّلب التث ُّبت منها

خاصة من الثق��ات ،وإنَّام اعتنت بروايتها
ترو عن فئة َّ
والتح ُّق��ق من صدورها؛ ألنهَّ ��ا مل َ

ونقله��ا رضوب من الناس ،وكثري م��ن املحدِّ ثني فيهم الثقة والع��دل ،وفيهم الضعيف
والكذاب ،فنجمت عن ذلك ألوان من األحاديث فيها ُّ
َّ
الغث والس��مني ،لذلك وجب

الوق��وف عىل أحوال الرواة الذين محلوا إلين��ا تلك األحاديث جيلاً بعد جيل منذ عرص

بأئمة اجلرح
الرسالة ،فكان عىل أثر ذلك أن ظهر الن َّقاد هلؤالء الرواة ،وهم من ُيعرفون َّ
ك��ذابَّ ،
إن فالنًا ال تأخذوا بحديثه فهو َّ
والتعدي��ل ،ليقول��وا للناس َّ
وإن فالنًا صدوق،
فقد أخضعوا َّ
كل من روى الس��نَّة للدراس��ة والنقد والتمحي��ص ،وأصدروا أحكامهم

ترشئب إليه األعناق ،ال مكان فيه لألهواء والنزعات
إس�لامي رفيع
عليهم وفق منهج
ُّ
ّ
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آله املنتجبني ،وبعد...

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

فنشأ علم رجال احلديث ،وهو بأبسط تعاريفه :العلم الذي يم ِّيز الثقة من رجال احلديث

من غريه ،ومقبول الرواية من مردودها.

وقد ُعنِ َي بدراسة هذا العلم علامء أدركوا خطورة هذا املوقف وعرفوا مدى أمه َّيته،

قديم وحدي ًثا ،وأشبعوه بح ًثا وح ُّلوا مشكالته حتقي ًقا،
فانرصف إليه نفر من الدارس�ين ،اً

علم ،وعدُّ وا رجاله إحصا ًء ،واس��توعبوه اس��تقصا ًء وتنقي ًبا ،واعتنوا
وأحاطوا بأحواله اً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

بش��أنه أش��دَّ اعتناء ،فكانت نتيجة جهدهم أن كش��فوا لأل َّمة طريقه��ا الذي ال لبس فيه
وال اعوجاج ،وكان هلم فضل الريادة والسبق يف الكشف عن ُلـجج هذا البحر املتالطم،

األول
األول م��ن القرن َّ
وب��دأ التألي��ف لدى األمام َّي��ة يف علم الرجال أواخ��ر النصف َّ
عيل
ّ
اهلجري ،فقد أ َّلف عبيد اهلل بن أيب رافع موىل رس��ول اهلل ،وكاتب أمري املؤمنني ّ
ابن أيب طالب كتاب من ش��هد مع أمري املؤمنني اجلمل س��نة (36هـ) ،وص ِّفني س��نة

(37هـ) ،والنهروان سنة (38هـ) من الصحابة.

وق��د ازداد عدد املؤ ِّلفني يف الرج��ال يف القرن الثاين والثالث والرابع للهجرة ،ومن

ث��م ازدمح��ت القرون باملؤ ِّلف�ين واملؤ َّلفات يف الطبقات واملش��يخات واألس�ماء والكنى
َّ

واأللقاب والرتاجم.

الطه��راين (ت 1389هـ) مؤ ِّل��ف الذريعة
وق��د أحىص ش��يخ الباحثني أغا ب��زرك
ّ

نح��وا من (َ 700ع َل��م) ،وعدَّ د يف كتابه (مصفى املقال) زهاء ( )1500من مؤ َّلفاهتم يف
ً
املوضوع ،وأشار إىل ٍ
نحو من ( 600كتاب) منها يف (الذريعة).
وق��د عُدَّ القرن الرابع عرص التدوين والتألي��ف ،فكتب الكشيِّ ّ رجاله الذي وصل
الطويس منه.
إلينا اختيار الشيخ
ّ
النج��ايش
أ َّم��ا الق��رن اخلام��س ف��كان ع�صر عي��ون الكت��ب الرجال َّي��ة ،ف��كان
ّ
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(ت 450ه��ـ) ،وه��و من ِّ
ق��درا ،فقد مجع يف
خطرا وأعظمهم ً
أجل املؤ ِّلف�ين يف الرجال ً
ٍ
كتابه ما اس��تطاعه ،وجعل لألس�ماء أبوا ًبا عىل احلروف ،و َذكَر ِّ
رجل طري ًقا واحدً ا
لكل
يوصل إىل الرواية منه.

الطويس (ت 460هـ) الرجال والفهرس��ت ،ورتَّ��ب األبواب عىل
وأ َّل��ف الش��يخ
ّ

األزمنة يف الرجال.

وابن شهر آشوب (ت 588هـ) ما أ َّلفه السابقون.

أ َّما القرنان الس��ابع والثامن فكانا قرين الرتتيب والتنظيم واملنهج َّية ،والس��يام عند
احل يِّل (ت 726هـ) ،وابن داوود ِ
ِ
ِ
احل يِّ ّل (ت 707هـ) ،فكانت
ال َعال َـمني اجللي َلني العلاَّ مة ّ
ملدونات العلاَّ مة الرجال َّية الباع األكرب يف حفظ سالسل املشايخ ،وتعدَّ دت طبقات الرواة
َّ
ٍ
أيضاِّ ،
مدون أص��ول ومناهج ومدارس،
فلكل
وتب ًع��ا لذلك تعدَّ دت املناه��ج الرجال َّية ً

التحلي�لي ،ومنهج الطبق��ات ،وجتريد األس��انيد ،والنص��وص الرجال َّية،
ف��كان املنهج
ّ
األئمة،
وتراج��م البيوت��ات ،وتاريخ امل��دن ،واملنهج
الروائ��ي ،ومنهج أصح��اب َّ
ّ
ومنهج الفهرس��ت ،ومنهج املش��يخة ،ومنهج الفوائد ،ومنهج تراجم األعيان ،ومنهج
اإلجازات ،ومنهج األنس��اب ،فضلاً عن معايري اجل��رح والتعديل التي احتوهتا مناهج

كت��ب العلاَّ م��ة ،وهي ُّ
بمقدم��ة ومتهيد وثالثة
حمل البحث ،لذا ج��اءت منهج َّية البحث َِّ

أبحاث.

األول فصل معايري التعديل،
فذكرت يف التمهيد ماه َّية اجلرح والتعديل ،واملبحث َّ

مسوغات
واملبحث الثاين فصل معايري اجلرح لدى العلاَّ مة ،وكان املبحث الثالث قد مجع ِّ

تعارض اجلرح والتعديل.

117

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

حتَّى إذا جاء القرن الس��ادس عرص التكميل ،أكمل منتجب الدين (ت 585هـ)،
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التمهيد
ماه َّية اجلرح والتعديل
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فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
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مكونات هذا العلم،
نتعرف َّأولاً عىل ِّ
نتعرف اجلرح والتعديل ،ال بدَّ لنا أن َّ
قبل أن َّ

يسمى التعديل.
مكون من ش َّقنيَّ ،
فهو َّ
يسمى اجلرح ،والثاين َّ
األول َّ

اجل��رح لغ ًة :م��ن جرح واجرتح ،أي اكتس��ب ،وجوارح اإلنس��ان أعض��اؤه التي

يكتس��ب هب��ا( ،)1وقال ابن منظ��ور« :وفالن جي��رح لعيال��ه وجيرتح ،بمعنى يكتس��ب،

جرحا أ َّثر فيه بالس�لاح ،ويقال جرح احلاكم الش��اهد إذا عثر منه عىل
وجرح��ه جيرح��ه ً
ما تس��قط به عدالته من كذب وغريه واالستجراح النقصان والعيب والفساد»( ،)2ومنه
قول بعض التابعني« :كثرت هذه األحاديث واستُجرحت ،أي فسدت َّ
وقل ِصحاحها،
وهو اس��تعمل من جرح الشاهد إذا طعن فيه ،أراد َّ
أن األحاديث كثرت حتَّى أحوجت

بضم اجليم
أهل العلم هبا إىل جرح بعض رواهتا ور ِّد روايته»( ،)3وقال
ّ
الزبيدي« :اجلرح ِّ
يكون باألبدان باحلديدة ونحوه ،وبالفتح يكون باللسان يف املعاين واألعراض وما أشبه

جرحا عابه وتن َّقصه»(.)4
ذلك ،وجرحه بلسانه ً

()5
وعرفه
اجلرح
ً
اصطالحا« :الطعن يف راوي احلديث بام يسلب عدالته أو ضبطه» َّ ،

املامق��اين« :ظهور وصف يف ال��راوي يثلم عدالته ُّ
وخيل بحفظه ممَّا يرتتَّب عليه س��قوط
ّ
روايته أو ضعفها»(.)6

مشتق من العدل.
التعديل لغ ًة:
ٌّ
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جل ْورُ ،يقال :عدل علي��ه يف القضية فهو عادل ،ورجل عدل ،أي
الع��دل« :خالف ا َ

رض��ا ومقنع يف الش��هادة»(« ،)7ويف أس�ماء اهلل احلس��نى (العدل) وهو ال��ذي ال يميل به

س��مي به موضع العادل ،وهو أبلغ منه؛
اهلوى فيجور يف احلكم ،وهو يف األصل مصدر ِّ
املس��مى نفس��ه عدل»( ،)8وقال ابن منظ��ور« :العدل :ما ق��ام يف النفوس أنَّه
ألنَّه جعل
َّ

باحلق ويعدل ،وهو حكم عادل ،وذو
باحلق ،يقال هو يقيض ِّ
مس��تقيم ،والعدل :احلكم ِّ
املريض قوله وحكمه»(.)9
معدلة يف حكمه ،والعدل من الناس
ّ

األع��م «هي كون الرجل ذا ملكة وإن مل يك��ن أمام ًّيا بأن كان عدلاً يف
والعدال��ة باملعنى
ِّ

مذهبه»(.)11

«علم يبحث في��ه عن جرح ال��رواة وتعديلهم
اصطالحا :فه��و
اجل��رح والتعدي��ل
ً
ٌ

بألف��اظ خمصوص��ة وع��ن مرات��ب تل��ك األلف��اظ ،وه��ذا العل��م م��ن ف��روع عل��م

الرجال»(.)12
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اصطالح��ا« :ه��و توثي��ق ال��راوي ووصف��ه بالعدال��ة والضب��ط»(،)10
التعدي��ل
ً

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

املبحث الأ َّول

حمك ٌ
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مة ُتعىن ُّ
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معايري التعديل عند اَّ
العلمة
ن�ص �أحد املع�صومني
ُّ

أحد املعايري التي اعتمد عليها العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف توثيق الرجال هي مدح املعصوم

السبحاين:
نصا عىل الوثاقة ،قال جعفر
ألحد الرجال أو دعاؤه له أو ترحمُّ ه عليه ،فيعتربه ًّ
ّ

«وه��ذا من أوضح الطرق واس�ماها ولكن يتوقف عىل ثبوته بالعل��م الوجداين بالرواية
املامقاين:
املعت�برة واألول غري متحقق يف زمانن��ا إال أن الثاين موجود كث�يرا»( ،)13وقال
ّ

«من األمور التي يمكن اس��تفادة وثاقة الرجل منا ترحم اإلمام عىل رجل أو ترضيه

عنه بل الرتحم والرتيض من املشايخ يفيد ذلك»(.)14
وق��د أورد العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل عب��ارات كثرية ُّ
تدل عىل م��دح املعصومني لكثري من
األول م��ن خالصته ،ففي ترمجة إس�ماعيل ب��ن الفضل بن
الرج��ال ذكره��م يف القس��م َّ
يعقوب مثلاً قال فيه اإلمام الصادق« :هو كهل من كهولنا وس�� ِّيد من ساداتنا»(،)15

ك�ما وردت عبارات ُّ
ترحم أح��د املعصومني ألحد الرج��ال كام يف ترمجة
ت��دل عىل ُّ
عتب��ة بن خالد ،قال فيه اإلمام الصادق« :رمحك��م اهلل من أهل بيت»( ،)16كام وردت

عب��ارات من أحد املعصومني كام يف ترمجة لي��ث بن البخرتي َّ
أن اإلمام الصادق
املرادي
البخرتي
العج�لي وأبو بصري ليث بن
ق��ال« :برش املخبتني باجلنَّة بريد بن معاوية
ّ
ّ
ّ

وحممد بن مس��لم وزارة ب��ن أعني ،أربعة نجباء أمناء عىل اهلل ع�لى حالله وحرامه ولوال
َّ
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النبوة واندرس��ت»( ،)17وقد ورد يف ترمجة ثامنية وس��بعني رجلاً
ه��ؤالء النقطع��ت آثار َّ
ِ
نص من املعصومني س��واء كان
ترجم هلم العلاَّ مة احل يِّ ّل يف اخلالصة ويف القس��م األول ٌّ
هذا النص عبارة عن ترح ٍم أو ٍ
دعاء أو ٍ
مدح.
ُّ
ُّ

�أ�صحاب الإجماع

��ي ،أنَّ��ه أمجعت العصابة وأمجع��ت األصحاب عىل تصديقهم واإلق��رار هلم بالفقه
القم ّ
ِّ

يصح عنهم»(.)18
وتصحيح ما ُّ

وه��م عىل ما أورده��م الكشيِّ ّ ثالث طوائ��ف ،اختلفت عبارة الك�ِّش�يِّ ّ فيهم ،ففي
األولني م��ن أصحاب أيب
الطائف��ة األوىل ق��ال« :أمجع��ت العصابة عىل تصدي��ق هؤالء َّ
األولني س��تَّة ،زرارة
جعف��ر وأصح��اب أيب عبد اهلل وانقادوا هلم بالفقه فقالوا أفقه َّ
وحممد بن مسلم
ومعروف بن خربوذ وبريد وأبو بصري
ّ
األس��دي والفضيل بن اليس��ار َّ
األس��دي (أبو بصري
الطائف��ي ،قال :وأفقه الس��تَّة زرارة ،وقال بعضهم مكان أبو بصري
ّ
ّ

املرادي)»(.)19

الطائف��ة الثانية :وذكرهم حتت عنوان تس��مية الفقهاء من أصحاب أيب عبد اهلل

وأقروا هلم بالفقه
ق��ال« :أمجعت العصابة عىل تصحيح م��ا ُّ
يصح عن هؤالء وتصديقهم ُّ
دراج وعبد اهلل بن مس��كان
دون أولئك الذين عدَّ دناهم
وس��ميناهم س��تَّة نفر ،مجيل بن َّ
َّ
محاد بن عيسى وأبان بن عثامن»(.)20
محاد بن عثامن و َّ
وعبد اهلل بن بكري و َّ

الطائف��ة الثالثة :من ذكرهم حتت عنوان تس��مية الفقهاء م��ن أصحاب أيب إبراهيم

يصح عن هؤالء وتصديقهم،
وأيب احلس��ن ،قال« :أمجع أصحابنا عىل تصحي��ح ما ُّ
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وهم «اجلامعة من األصحاب الذين أفاد يف ح ِّقهم الش��يخ اجلليل أبو عمرو الكشيِّ ّ
األئمة الصادقني) وأس��تاذ الشيخ الكبري ابن قولويه
صاحب كتاب (معرفة الناقلني عن َّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

وأقروا هلم بالفقه والعلم ،وهو س��تة نفر آخرون ،الستَّة نفر الذين ذكرناهم يف أصحاب
ُّ
وحممد بن
أيب عب��د اهلل منهم يونس بن عبد الرمحن وصفوان بن أيب حييى ب َّياع
ّ
الس��ابري َّ

حممد بن أيب نرص ،وقال بعضهم
عمري وعبد اهلل بن املغرية واحلسن بن حمبوب وأمحد بن َّ

عيل بن فضال) ،وفضالة بن أ ُّيوب وقال بعضهم
مكان احلس��ن بن حمبوب (احلس��ن بن ّ
مكان فضالة بن أ ُّيوب (عثامن بن عيسى) ،وأفقه هؤالء يونس بن عبد الرمحن ورضوان

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ابن حييى»(.)21

ِ
األول
وقد اعتمد العلاَّ مة احل يِّ ّل عىل هذا اإلمجاع ،وذكر أصحاب اإلمجاع يف القسم َّ

النهدي
العجيل والفضل بن يسار
من خالصته ،فذكر من الطائفة األوىل بريد بن معاوية
ّ
ّ

البخ�تري وقال عنهم« :من اتَّفق��ت العصابة عىل
وحمم��د بن مس��لم بن رباح وليث بن
ّ
َّ

تصديقه��م» ،لكنَّه مل يذكر زرارة بن أعني من أصح��اب اإلمجاع ،وعند ترمجته قال عنه:
تدل عىل عدالته ،وعرضت تلك األحاديث أخبار ُّ
«وقد ذكر الك�ِّش�يِّ ّ أحاديث ُّ
تدل عىل
الق��دح فيه ،ق��د ذكرناها يف كتابنا الكب�ير ،وذكرنا وجه اخلالص عنه��ا والرجل عندي

وقدحا،
مدحا
ً
مقب��ول الرواية»( ،)22أ َّما معروف بن خرب��وذ فقال فيه« :روى الكشيِّ ّ فيه ً
أيضا عىل كتابه الكبري»( ،)23أما أصحاب اإلمجاع من الطائفة الثانية فقال عنهم:
وأحاله ً
يصح عنهم واإلقرار هلم بالفقه وذكرهم مجيعهم
« َم��ن أمجعت العصابة عىل تصحيح ما ُّ
عدا عبد اهلل بن مسكان»( ،)24فلم يذكر يف ترمجته أنَّه من أصحاب اإلمجاع.

يصح
أ َّم��ا الطائفة الثالث��ة فقال عنهم ً
أيضا« :من أمجعت العصاب��ة عىل تصحيح ما ُّ

عنه��م واإلقرار هلم بالفق��ه ،وذكرهم مجيعه��م إلاَّ فضالة بن أ ُّي��وب»( ،)25أ َّما عثامن بن

عيس��ى فقد ذكره يف القسم الثاين وقال« :الوجه عندي التو ُّقف فيام ينفرد به»( ،)26ويبدو

أنَّه مل يعدُّ ه من أصحاب اإلمجاع.
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احلوار ُّيون
احلوار ُّي��ون :مجع ح��واري ،وهو يف أصل اللغة مأخوذ من احل��ور بمعنى البياض،

النقي من ِّ
كل
والتحوي��ر بمعنى التبييض ،واحلواري بفتح احلاء بمعنى اخلالص الناصع ّ

ٍ
عيب( ،)27واحلوار ُّيون هم صفوة األنبياء الذين خلصوا يف التصديق هلم ،وقد ُأطلق هذا

االس��م عليهم؛ ألنهَّ م كانوا ين ُّقون نفوس اخلالئق من األوس��اخ والكدورات وير ُّقوهنا
وإن ش��يعتنا حوار ُّيونا ،وما كان حوار ّيو عيسى بأطوع من
حوار ّيو عيس��ى كانوا شيعته َّ

حوار ِّيينا لنا وإنَّام قال عيس��ى للحوار ِّيني( :من أنص��اري إىل اهلل؟) ،قال احلوار ُّيون:

نحن أنصار اهلل ،فال واهلل ما نرصوه من اليهود وال قاتلوهم دونه ،وش��يعتنا واهلل مل يزالوا

وي َرقون َّ
ويرشدون
منذ قبض اهلل ع َّز ذكره رسوله ينرصوننا ويقاتلون دوننا حُ
ويعذبون َّ

خريا»(.)29
يف البلدان جزاهم اهلل عنَّا ً

حممد بن قولويه عن سعد بن
وقد جاء اثنان وعرشين حوار ًّيا يف حديث الكشيِّ ّ عن َّ
عيل بن أس��باط عن أبيه
عيل بن س��لامن بن داوود
ّ
األزدي عن ّ
عبد اهلل بن أيب خلف عن ّ
ٍ
وإن ِّ
أس��باط عن س��امل عن اإلمام الكاظمَّ ،)30(
واحد من املعصومني حوار ِّيني،
لكل
ِ
عيل بن احلس�ين جبري بن مطعم ووردان
وقد ع��دَّ العلاَّ مة احل يِّ ّل من حوار ِّيي اإلمام ّ
العجيل
الكابيل وسعيد بن املس َّيب( ،)31ومن حوار ِّيي الباقر بريد بن معاوية
أبو خالد
ّ
ّ
وحممد ابن مس��لم(،)32
وحج��ر ب��ن زائدة ومحران بن أعني وعامر بن عبد اهلل بن جذاعة َّ

األول من خالصته.
وجعل هؤالء الثامنية يف القسم َّ

الوكالة
وهي أن يكون أحد الرجال وكيلاً ألحد املعصومني ،وقد اختلف العلامء فيها
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«إن
إىل ع��امل النور من عامل الظلامت( ،)28وج��اء يف احلديث عن اإلمام الصادق قالَّ :

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

هل هي من أمارات العدالة أم ال؟ وهل تثبت هبا عدالة الراوي؟
«جمرد توكيل بعض املعصومني لرجل ال يثبت عدالة ذلك الرجل
فمنه��م من قالَّ :

م��ا مل يكن للعدالة جهة مرشوط هبا»( ،)33وقال الش��هيد الث��اين« :ال ُّ
بمجردها عىل
تدل
َّ
يشء ال َّله��م إلاَّ أن تك��ون العدالة عىل ٍ
جهة معتدٍّ هب��ا»( ،)34ومنهم من عدَّ ها من أمارات
َّ
املدح(.)35

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

األئمة من أق��وى أمارات املدح،
وق��ال
املامقاين« :كون ال��راوي وكيلاً ألحد َّ
ّ

()36
الكاظمي فقال« :وما كان��وا ليعتمدوا إلاَّ
وبرر ذلك الس�� ِّيد
ّ
بل الوثاق��ة والعدالة» َّ ،

ع�لى ثقة س��امل العقيدة وأنَّ��ى يعتمدون عىل الفاس��د ويميلون إليه وهم ممَّ��ن ينهون عنه

ثم إذا ظهر الفس��اد يف أحده��م عزلوه ،وقد عدل هبذه الطريقة غري واحد
وينأون ،ومن َّ
ِ
()37
كبريا بالوكالء وجعلهم
م��ن األصحاب كالعلاَّ مة»  ،وقد أوىل العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ اهتام ًما ً
ٍ
ي�صرح بوكالة ِّ
واحد
كل
األول م��ن اخلالصة ،واعتمد ع�لى روايتهم ،وكان
يف القس��م َّ
ِّ
حمم��د ،)38(»أو وكيل الناحية( ،)39وقد
منه��م فيقول مثلاً « :وكيل أليب احلس��ن وأيب َّ
يطل��ق كلمة وكيل دون أن يضيفها ألحد املعصومني ،ومل يكتف بالتعديل بالوكالة،

األئمة ورجاهلم ومن كانت ل��ه مكاتبة أو من جرت اخلدمة
عمل َّ
ب��ل جتاوز ذل��ك فو َّثق اَّ

األئمة ،كام يف ترمجة احلارث بن الربيع« :كان عامل أمري املؤمنني
عىل يديه ألحد َّ

عيل
عىل املدين��ة»( ،)40وعقبة بن عمر
ّ
األنصاري« :صاحب رس��ول اهلل وخليفة ّ
بالكوف��ة»( ،)41والنع�مان بن عجالن كان عامل أمري املؤمنني ع�لى البحرين وعامن»(،)42
وزر ب��ن حبي��ش قال عنه« :م��ن رجال أمري املؤمن�ين ،)43(»وكذلك زي��اد بن كعب

بن مرح��ب( )44وجعفر بن هارون« :م��ن رجال الصادق ،)45(»ك�ما و َّثق من كان له
احلضيني
حممد بن حصني
ّ
األئمة ،كام يف ترمج��ة عبد اهلل بن َّ
خدم��ة أو مالزمة ألحد َّ

ق��ال فيه« :ج��رت اخلدمة عىل يده للرضا ،)46(»ويف ترمج��ة جعفر بن معروف« :كان
124

الزيادي
علي
ّ
�أ.م.د .حيدر جيجان عبد ّ

املامقاين« :اتخِّ اذ اإلمام رجلاً خاد ًما أو كات ًبا تعديل له»()48؛ وذلك
مكاتبا»( ،)47فقال
ّ

لعدم صدور يشء من ذلك منه بالنسبة إىل غري العدل الثقة.

املهدي
�سفراء الإمام
ّ
الس��فري« :مأخ��وذ من الس��فارة بمعنى اإلص�لاح ،يقال :س��فرت ب�ين القوم إذا

أصلح��ت بينهم ،والس��فري ه��و املصلح»( )49وقال ابن منظور« :الس��فري :الرس��ول بني

أيضا اإلمام
العسكري عليه،
ونص ً
ّ
حممد بن عثامنَّ ،
َّ
نص أبو عمر عىل ابنه أيب جعفر َّ
عيل بن
ثم أوىص بأيب القاس��م احلس�ين بن روح
ّ
َّ
النوبختي الذي أوىص إىل أيب احلس��ن ّ

حممد
السمري»(.)51
ّ
َّ

ث��م أورد يف الفائدة الس��ابعة أس�ماء بعض الثق��اة يف زمن الس��فراء املمدوحني ترد
َّ

عليه��م التوقيعات م��ن قبل املنصوبني للس��فارة من األصل ،نقلاً عن غيبة الش��يخ
اهلمداين وأمحد بن
حممد
الطويس ،فقال :منهم أمحد بن إس��حق
ّ
األش��عري وإبراهيم بن َّ
ّ
ّ
محزة بن اليسع

()52

اخلوا�ص
األئم��ة ،وق��د وردت بع��دَّ ة ألفاظ كلف��ظ (خصوص)،
وي��راد هبم
ُّ
خ��واص َّ

خاصة) ،وكان
(خي��ص) أو (من
(اختص) أو
و(ل��ه اختص��اص) أو
خواص) أو (م��ن َّ
ِّ
ُّ
َّ
(خاص)
األئمة ،فكان��ت داللتها واضحة عىل التعديل ،أم��ا كلمة
يِّ
يضيفه��ا ألحد َّ
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القوم ،املصلح بينهم»( ،)50وقد ُأطلق هذا املصطلح عىل وكالء اإلمام
املهدي؛ ألنهَّ م
ّ
رسل بني اإلمام والناس ،وقد عدَّ هم العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف الفائدة اخلامسة يف اخلالصة،
نصبه اإلمام
وهم« :عثامن بن س��عيد
ثم
ّ
العم��ري أبو عمر هو َّأول من َّ
ّ
العس��كريَّ ،

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

اخلاصة وقد يراد هبا الشيعة األمام َّية ،وقد يراد هبا
قال عنها الشهيد الثاين« :منسوب إىل
َّ

مدحا ولع َّله ال خيلو
البهبهاين :وقد أخذه
خاصة اإلمام ،)53(»قال الوحي��د
املجليس ً
َّ
ّ
ّ
األئمة،
من تأ ُّمل()54؛ الحتامل إرادة كونه من الشيعة مقابل عا ِّم ّي ال أنَّه من
ِّ
خواص ّ

الكاظمي« :إن ُأريد به َّ
األئمة فاختلفوا بإرادته التعديل
قال
أن الراوي من خواص َّ
ّ

مدحا معتدًّ ا به قط ًعا»( ،)55وقد وردت
مع اتِّفاقهم
ظاهرا عىل إفادته عىل احلس��ن؛ لكونه ً
ً

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

احلجاج(.)56
الطالقاين
(خاص) يف ترمجة حيدر بن شعيب
لفظة
وعيل بن احلسن بن َّ
يِّ
ّ
ّ

أم��ا بقي��ة األلفاظ فق��د كان��ت داللته��ا واضحـــــ��ة باختصاصه��م باإلمامة

حممد بن
ف��وردت كلم��ة (خصيص) بمعنى األخص م��ن اخلاص يف ترمجة إبراهي��م بن َّ

خاصا هب�ما) ( )57ويف
أيب حيي��ى فق��ال« :كان
خصيص��ا بأيب جعفر وأيب عب��د اهلل أو ًّ
ً

حممد
ترمجة أمحد بن إبراهيم بن إسامعيل بن داوود بن محدون ،قال« :كان
ً
خصيصا بأيب َّ
عيل وأي احلس��ن قبله»( ،)58كام وردت كلمة (له اختصاص) ،و(من
احلس��ن بن ّ
األئمة ،كام يف ترمجة أمحد بن
و(اختص) ،أو
خاص��ة)،
ُّ
َّ
َّ
(خيتص) ،وكانت مضاف��ة ألحد َّ
وعيل بن عبد اهلل بن احلسني هند بن
حممد بن أيب نظر البزنطي وأمحد بن إس��حق الرازي
َّ
ّ
احلجاج وأمحد بن اسحق بن عبد اهلل بن سعد واألصبغ بن نباتة وعبد اهلل بن احلسني بن

وحممد بن أيب بكر ومالك األشرت ويعقوب بن إسحق(.)59
سعد القطربيل َّ

امل�ستب�صرون
واالستبصار لغ ًة« :من استبرص الطريق استبان ووضح ،ويقال هو مستبرص يف دينه
ٍ
ورش»( ،)60وقد
وعمله إذا كان ذا بصرية ،وتبصرَّ يف رأيه واستبرص تبينَّ ما يأتيه من خري ّ
عدَّ العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل َّ
كل من انتقل إىل القول باإلمامة وأصبح من الشيعة االثني عرش َّية بعد

مس��تبرصا ،وكانت عنده من معاي�ير التوثيق والتعديل،
أن كان ع�لى املذاهب الفاس��دة
ً
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الفزاري:
األول من خالصته ،فقال يف ترمجة أمحد بن داوود بن سعيد
ّ
فجعلهم يف القسم َّ
()61
حممد بن
«كان م��ن مجلة أصح��اب احلديث من العا َّمة ورزقه اهلل األم��ر»  ،ويف ترمجة َّ

حممد بن ع َّياش« :كان يف َّأول أمره عا ِّم ّي املذهب وسمع حديث العا َّمة وأكثر
مسعود بن َّ

()62
ثم
حممد بن سعيد كان زيد ًّيا َّأولاً َّ
ثم اس��تبرص وعاد إلينا»  ،ويف ترمجة إبراهيم بن َّ
منه َّ

النجايش« :كان من
انتق��ل إىل الق��ول باإلمامة وصنَّف فيها( ،)63وكذلك يف عب��د اهلل بن
ّ

الزيد َّية ورجع اىل اإلمام الصادق»( ،)64وكذلك الذين اس��تبرصوا من املعتزلة فعدَّ منهم

()66
عيل
ابن عبد الرمح��ن بن ق َّبة الرازي« :كان اً
قديم من املعتزلة وتبص»  ،ومن الفطح َّية ّ
السجس��تاين« :ف��كان من الواقفة
اب��ن أس��باط« :كان فطح ًّيا فرج��ع»( ،)67أما أبو خالد
ّ

فرجع»(.)68

الزهاد الثمانية
َّ
الزه��د يف اليشء خالف الرغبة في��ه ،فنقول « :زهد يف اليشء بالكرس زاهدً ا بمعنى

ترك��ه وأعرض عنه فهو زاهد ،وزهد يزهد بفتحتني لغ�� ًة :ومنه الزهد يف الدنيا واجلمع
زه��اد ،ويف مع��اين األخبار الزاه��د من حيب ما حي��ب خالقه ويبغض م��ا يبغض خالقه
َّ
وخي��رج من حالل الدني��ا وال يلتفت إىل حرامها»( ،)69وكثريا ما ي�تر َّدد يف كتب الرجال

القرين وربيع بن خثيم وهرم بن ح َّيان
املامقاين« :اشتهر بذلك أويس
هذا املصطلح ،قال
ّ
ّ
األول من
وعامر بن عبد قيس وأبو مسلم ومرسوق واحلسن وأسود بن بريد ،فاألربعةَّ ،

زهاد أتقياء ح ًّقا وصد ًقا ،واألربعة األخرية من الفسقة
أصحاب أمري املؤمنني ،وهم َّ

صوري،
الفجرة عىل ما ُيستفاد من الكشيِّ ّ والس ِّيد الداماد وغريمها ،واشتهارهم بالزهد
ّ
النخعي ،وعن
وإنَّ�ما كان زهده��م عىل طريق التدليس ،وقيل الثامن هو أس��ود بن يزيد
ّ
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()65
وحممد
حممد بن الع َّباس بن فسانجس« :كان قبل ذلك معتزل ًّيا ورجع إلينا» َّ ،
عيل بن َّ
ّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

بع��ض الفضالء َّ
البجيل»( ،)70ونقل صاحب مس��تدرك
أن الثامن هو جري��ر بن عبد اهلل
ّ

القرين :كيف أصبحت يا ابن أ ِّم
الطويس« :قيل ألُويس بن عامر
سفينة البحار عن أمايل
ّ
ّ
عام��ر؟ قال :ما ظنُّكم بمن يرحل إىل اآلخرة َّ
كل يو ٍم مرحلة ال يدري إذا انقىض س��فره
أع�لى جن ٍِّة يرد أم عىل نار؟»( ،)71وق��د جعل العلاَّ مة ِ
معيارا للتوثيق،
احل يِّ ّل هذا املصطلح
ً
القرين والربيع
األول من اخلالصة ،وهم :أويس
وعدَّ من هؤالء َّ
الزهاد ثالثة يف القسم َّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ابن خثيم وعامر بن عبد قيس( ،)72ومل يذكر هرم بن ح َّيان.

الأبدال
وه��م «قوم م��ن الصاحلني ال ختلو الدنيا منهم إذا مات واح��د بدَّ ل اهلل مكانه آخر،

ويف القاموس األبدال قوم يقيم اهلل هبم األرض»(.)73

املامقاين م��ن ألفاظ امل��دح م��ن الدرجة العلي��ا بحيث يمك��ن إحلاقه
وق��د جعل��ه
ّ
ِ
األول م��ن اخلالصة رج َلني فقط،
بالتوثي��ق( ،)74وقد عدَّ منهم العلاَّ مة احل يِّ ّل يف القس��م َّ
ع�لي وكان من األبدال)(،)75
ومه��ا حجر بن عدي ،وقال فيه« :من أصحاب اإلمام ّ
وزيد بن صوحان ،قال عنه« :كان من األبدال»(.)76

النقباء
يتعرف أخبارهم وين ِّقب
مجع نقيب ،وهو كالعريف عىل القوم ،املقدَّ م عليهم ،الذي َّ
ٍ
النبي قد جعل يف ليل��ة العقبة ّ
واحد من اجلامعة
كل
ع��ن أحواهلم ،أي يفتِّش ،وكان ّ

ويعرفوهنم رشائطه،
الذين بايعوه هبا نقي ًبا عىل قومه ومجاعته؛ ليأخذوا عليهم اإلس�لام ِّ
«وكان��وا اثني عرش نقيبا ك ُّله��م من األنصار»( ،)77وقد عدَّ منهم العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل اثنني فقط
ً
اخلزرجي والرباء
األول من اخلالصة وعدَّ هلم ،ومها أسعد بن زرارة أبو أمامة
يف القسم َّ
ّ
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ابن معرور
احلزرجي(.)78
ّ

ال�سابقون الذين رجعوا �إىل �أمري امل�ؤمنني
الس��بق لغ ًة :السبق إىل اليشء ،املبادرة إليه ،ويقال استبق اخلري أي بادر إليه ،ويقال

ل��ه :س��ابق يف هذا األمر ،أي إنَّه س��بق الناس إليه ،ك�ما َّ
إن الرج��وع يف اللغة هو نقيض
الذهاب ،يقال :رجع إليه رجو ًعا ومرج ًعا ،أي مل يذهب عنه ومل يرتكه ،فالسابق الراجع
وهناك مجاعة قال فيهم العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل :السابقون الذين رجعوا إىل أمري املؤمنني،

النبي ومل يبايعوا أبا بكرُّ ،
ويدل عىل ذلك
وهذا املدح يستفاد منه أنهَّ م بقوا عىل منهاج ّ

ما جاء يف ترمجة قيس بن س��عد بن عبادة ،قال فيه« :وهو مش��كور مل يبايع أيب بكر»(،)79
وقد عدَّ منهم الفضل بن شاذان عىل ما جاء يف اختيار معرفة الرجال ستَّة عرش ساب ًقا من
ِ
األول من خالصته كام
األصحاب( ،)80أ َّما العلاَّ مة احل يِّ ّل فقد ذكر منهم عرشة يف القسم َّ
وخواصه وأصحابه من
الربقي« :من أصفياء أمري املؤمن�ين »وأوليائه
ذك��ر نقلاً عن
ِّ
ّ
وخواصه من مرض ،وأصحابه من ربيعة(.)81
اليمن،
ِّ
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متسك به والزمه ،وكان ذلك مرجعه.
إىل أمر هو الذي سبق إليه ومل يرتكه ،وبل َّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

املبحث الثاين

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

معايري اجلرح عند اَّ
حل ِّل ّي
العلمة ا ِ
توطئة
جع��ل العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف القس��م الث��اين من اخلالصة ِذكر الضعف��اء ومن ر َّد قوله أو

وق��ف في��ه ،واعتمد يف هذا التقس��يم عدَّ ة معايري ،فجعل يف القس��م الث��اين من ورد هبم

األئم��ة ،واملجهول�ين ،وم��ن ورد هب��م ذ ٌّم يف زم��ن الس��فارة ،ومن اس��تُثني من
ذ ُّم َّ
ن��وادر احلكم��ة ،كام ع��دَّ َّ
كل من مل يكن م��ن الفرقة احل َّق��ة -ويريد هب��ا األمام َّية االثني

عرش َّي��ة -من املجروح�ين ،وذكر منهم العا َّم��ة والغ�لاة والواقفة والزيد َّي��ة واخل َّطاب َّية
واملفوضة
واملخمسة والنصري َّية والعلياو َّية والناووس َّية واملرجئة
والفطح َّية والكيس��ان َّية
َّ
َّ
واخلوارج.

من ورد بهم ذ ٌّم من قبل الأئ َّمة
ُيع��دُّ ذ ُّم الرجل أو لعنه من قبل اإلمام داللة عىل كونه غري ثقة وال ُيعتمد عليه؛
ألنَّه نص رصيح من املعصوم ،لذا عدَّ ه العلاَّ مة ِ
معيارا للجرح ،فعدَّ من املذمومني
احل يِّ ّل
ٌ
ٌّ
ً
اخل��اص بالضعفاء
وامللعون�ين يف اخلالص��ة عرشين رج�ًل�اً  ،وجعلهم يف القس��م الثاين
ِّ
بنص
ورصح يف ترمج��ة بعضهم ِّ
والذي��ن ال يعتم��د عليهم أو يتو َّق��ف يف الرواية عنهمَّ ،

الذ ِّم ،فقال يف ترمجة املغرية بن س��عيد :قال اإلم��ام الصادق« :إنَّه يكذب علينا»(،)82
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ويف ترمجة جعفر بن ميمون قال فيه اإلمام الصادق« :إنَّه من أهل النار»( ،)83ويف ترمجة

جوير َّية بن أسامء قال« :قال فيه اإلمام الصادق( :إنَّه زنديق ال يرجع أبدً ا)»( ،)84ومل

ي�صرح يف بعضه��م ،فقال« :ورد فيه ذ ٌّم م��ن اإلمام الباق��ر ،)85(»أو «ورد فيه ذ ٌّم من

اإلمام الص��ادق ،)86(»أو «ورد فيه ذ ٌّم من اإلمام
العس��كري .)87(»أ َّما امللعونون
ّ
األئمة ،فقال يف ترمجة بعضهم« :لعنه اإلمام الباقر ،)88(»ويف بعضهم «لعنه
عن��د َّ

اإلمام الصادق ،)89(»و«لعنه اإلمام اهلادي.)90(»

املجهول ُيطلق عىل مور َدين:
األول :يق��ع وص ًف��ا للحدي��ث وه��و امل��روي عن رجل غ�ير موث��وق وال جمروح
َّ

«عمن ذكره» أو «عن غري
وال ممدوح أو غري معروف أصلاً ومنه قوهلم« :عن رجل» أو َّ
واحد» أو نحو ذلك(.)91

أئمة الرجال عليه باجلهالة ،وهو ليس
الثاين :يقع وص ًف��ا للراوي« ،وهو من حكم َّ

بمعلوم احلال؛ لكونه غري مذكور بكتب الرجال وال هو من املعهود أمره املعروف حاله
()92
املامقاين بأنَّ��ه «من مل يقع يف كتب
وعرفه
م��ن ي��روى عنه من دون حاجة إىل ذك��ره» َّ ،
ّ

التسرتي َّ
إن
الرجال ترصيح بعدالته ووثاقته وال يضعفه وجمروح َّيته»( ،)93وقال العلاَّ مة
ّ

أئمة الرج��ال فيه باملجهول َّية ،وهو
عمن رصح َّ
كلمة (جمه��ول) يف كالم العلاَّ مة «عبارة َّ
أحد ألفاظ اجلرح»(.)94

وقد جعل العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل املجهولني يف القس��م الثاين من اخلالصة ،أي إنَّه ال يعتمد

عىل روايتهم ،وعدَّ منهم سبعة ومخسني رجلاً .
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املجهولون

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

املذموم يف زمن ال�سفارة
أورد العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف الفائدة السادس��ة أسامء مجاعة من املذمومني يف زمن السفراء

بالرسيعي ،قال وأظ ّن اس��مه
«أوهلم املع��روف
نق�ًل�اً عن غيبة الش��يخ
الط��ويس ،فقالَّ :
ّ
ّ

الكرخ��ي ،ومنهم أبو
النم�يري ،ومنهم أمحد بن هالل
حممد بن نصري
ّ
ّ
احلس��ن ،ومنه��م َّ

عيل بن بالل ،ومنهم احلسني بن منصور احللاَّ ج ،ومنهم ابن أيب العزاقر،
طاهر َّ
حممد بن ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ومنهم أبو دلف املجنون»(.)95

حممد بن أمحد بن حييى يف نوادر
حممد بن احلسن بن الوليد من رواية َّ
ما استثناه َّ
احلكمة:
القم ِّي�ين وفقيههم
وحمم��د بن احلس��ن ب��ن أمحد ب��ن الوليد هو «أب��و جعفر ش��يخ ِّ
َّ

ومتقدِّ مهم ووجههم ،ويقال إنَّه نزل قم وما كان أصله منها ،ثقة ثقة عني مس��كون إليه،

()96
حممد بن أمحد بن حييى
جلي��ل القدر ،عظيم املنزلة ،عارف بالرجال ،موثوق به»  ،أ َّما َّ
ِ
«حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن عبد اهلل بن سعد
فقد ترجم له العالمة احل يِّ ّل فقالَّ :
األش��عري ثقة يروي عن العفاء ويعتمد املراس��يل له كتب منها كتاب (نوادر
ابن مالك
ّ

القم ُّيون (بدبة ش��بيب) ،وشبيب فامي ،والفامي ب َّياع
احلكمة) كتاب حس��ن كبري يعرفه ِّ
كل ٍ
ِّ
يشء ،كان يقي��م له دب��ة ذات بيوت يعطي منها ما طلب منه من دهن ،فش�� َّبهوا هذا
الكتاب بذاك»(.)97

حممد بن أمح��د مجاعة كانوا
حممد بن احلس��ن بن الولي��د من رواي��ة َّ
فاس��تثنى َّ
ضعف��اء ،ق��د روى عنهم يف كتابه (ن��وادر احلكمة) ،قد عدَّ هم العالم��ة ِ
احل يِّ ّل يف الفائدة
()98
ثم قال :قال أب��و الع َّباس بن نوح« :وقد أصاب ش��يخنا أبو
الرابع��ة من اخلالص��ة َّ ،
حممد بن عيسى
جعفر بن الوليد يف ذلك ك ِّله ،وتبعه أبو جعفر بن بابويه عىل ذلك إلاَّ يف َّ
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اب��ن عبي��د ( ،)99فام أدري ما رأيه في��ه؛ ألنَّه كان عىل ظاهر العدال��ة والثقة»( ،)100وجعل
ِ
يس��تثن عليه «أمارة
حممد بن أمحد بن حييى ،ومل
الوحيد
البهبهاين كون الرجل من رجال َّ
ّ

االعتامد عليه ،بل ر َّبام يكون أمارة لوثاقته»(.)101

الواقف َّية
الطويس يف االختيار« :كان بدء الواقفة أنَّه كان اجتمع ثالثون ألف دينار
قال الشيخ
ّ

فلم مات موس��ى
دورا وعقدوا العقود واش�تروا الغلاَّ ت ،اَّ
يف احلبس فاتخَّ ذوا بذلك ً
وانته��ى اخل�بر إليهام أنكروا موت��ه وأذاعا يف الش��يعة أنَّه ال يموت؛ ألنَّ��ه اإلمام القائم،

فاعتمدت عليهام طائفة من الش��يعة وانترش قوهلام يف الناس حتَّى كان عند موهتام أوصيا

حرصا عىل املال»(.)102
بدفع املال إىل ورثة موسى ،واستبان للشيعة إنَّام قاال ذلك
ً

الشهرستاين« :كان موسى بن جعفر هو الذي تولىَّ أمر الصادق ،وقام به
وقال
ّ

املفضل بن عمر وزرارة بن أعني
بعد موت أبيه ورجع إليه الشيعة واجتمعت عليه ،مثل َّ

ثم َّ
لـم خرج وأظهر اإلمامة ،محله هارون الرشيد إىل املدينة
وعمر
إن موسى اَّ
الساباطيِّ ،
ّ
اَّ

السندي بن شاهك ،وقيل َّ
إن
ثم أشخصه إىل بغداد عند
ّ
فحبس��ه عند عيس��ى بن جعفرَّ ،

ثم ُأخرج و ُدفن يف مقابر قريش ،واختلف
سمه يف رطب فقتلهَّ ،
حييى بن خالد بن برمك َّ
الشيعة بعده ،ومنهم من تو َّقف عليه ،فقال :إنَّه مل يمت وسيخرج بعد الغيبة ،ويقال هلم

الواقف َّية»(.)103

النوبختي« :وأنكر بعضهم قتله وقالوا :مات ورفع��ه اهلل إليه وإنَّه ير َّده عند
وق��ال
ّ

وس��موا هؤالء مجي ًعا واقفة؛ ألنهَّ م لوقوفهم عىل موس��ى بن جعفر أنَّه اإلمام
قيامه،
ُّ
القائ��م ومل يأمتُّوا بعده بإمام ومل يتجاوزوه إىل غريه ،وقد ل َّقب الواقفة بعض خمالفيها ممَّن
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عند األش��اعثة زكاة أمواهلم وما كان جيب عليهم فيها ،فحملوها إىل وكي َلني ملوسى

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

عيل بن موس��ى املمطورة ،وغلب عليها هذا االس��م وش��اع عليها»(،)104
قال بإمامة ّ
وقال يف مقباس اهلدايةَّ :
«إن القائلني بختم األمامة عىل الكاظم هم املوس��و َّية ،وهلم
ويسمون باملمطورة ،ومنهم من جيزمون
ثالث فرق ،فمنهم من يشكُّون يف حياته ومماته
َّ

ويس��مون بالواقف َّي��ة ،وعليه
ويس��مون بالقطع َّي��ة ،ومنهم من يقول��ون بحياته،
بموت��ه
َّ
َّ
فاملمطورة قسم للواقف َّية»(.)105

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

الواقفي عىل من وقف عىل غري الكاظم
البهبهاين« :ر َّبام ُيطل��ق
ويق��ول الوحيد
ّ
ّ

مل��ن االط�لاق ين�صرف إىل م��ن وقف ع�لى الكاظ��م وال ين�صرف إىل غريه��م إلاَّ
بالقرينة»(.)106

حممد بعد
ويقول الش��يخ املفي��د« :اختلف الواقف��ة يف الرضا ومن قام م��ن آل َّ

أيب احلس��ن موس��ى فقال بعضهم هؤالء خلفاء أيب احلسن وأمرائه وقضاته إىل أوان
بأئمة وما ا َّدعوا اإلمامة ّ
قط ،وقال الباقون :إنهَّ م ضا ُّلون خمطئون
خروجه ،وأنهَّ م ليس��وا َّ

ظاملون»(.)107

وق��د ذكره��م العالم��ة ِ
احل يِّ ّل يف القس��م الث��اين من خالصت��ه ،وعدَّ منهم س��بعني

رج�ًل�اً  ،وذكر َّ
القندي
بعض��ا منهم وقف عىل غ�ير الكاظم مثل زياد بن م��روان
أن ً
ّ

يب ومقاتل بن قياما(،)109
قال فيه« :وقف يف الرضا ،)108(»وعيس��ى بن عيس��ى الكال ّ

حممد
اخلزاعي
عيل بن جعفر ب��ن الع َّباس
ّ
امل��رزوي «واقفي من أصح��اب أيب َّ
ّ
ك�ما ذك��ر ّ
محاد
العس��كري ،)110(»كام ذكر يف اإليض��اح بعض الواقفة ،منهم محيد ب��ن زياد بن َّ

وجها يف الواقف��ة»(« ،)111ومل يكن إطالق
اب��ن زياد بن هوار الدهق��ان «كان ثقة واقف ًّياً ،
الواقفي عىل من وقف عىل غري اإلمام الكاظم غري ًبا عن العلاَّ مة ،فإنَّه يؤكِّد َّ
أن
اسم
ّ

خيتص بمن وقف عليه دون غريه»(.)112
الواقف ال ُّ
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الزيد َّية
عيل ،ساقوا اإلمامة يف أوالد فاطمة،
عيل بن احلسني بن ّ
وهم «أتباع زيد بن ّ

جوزوا أن يك��ون ّ
فاطمي عامل زاهد
كل
جي��وزوا ثب��وت اإلمامة يف غريه��م ،إلاَّ أنهَّ م َّ
ومل ِّ
ٍّ

شجاع سخي خرج باإلمامة يكون إما ًما واجب الطاعة سواء كان من أوالد احلسن
أو من أوالد احلسني.)113(»

عيل
يق��ال :اجلرير َّية ً
أيضا -والبرت َّية ،وهذه الفرق الث�لاث جيمعها القول بإمامة زيد بن ّ
عيل بن أيب طالب يف أ َّي��ام خروجه ،وكان ذلك يف زمن هش��ام بن عبد
ابن احلس�ين ب��ن ّ
إن هناك فرقة رابعة ،وه��م الصاحلية ،وقد ذكرها العلاَّ مة ِ
املل��ك»( ،)114كام َّ
احل يِّ ّل ،وهذه
َّ

الفرق عىل النحو اآليت:

أ .البرت َّية والصاحل َّية:

«بض��م الباء ،وقيل بكرسها ،منس��وبون إىل كثري النوا؛ ألنَّه أب�تر اليد ،وقد قيل إىل
ِّ

األس��فرائيني« :هؤالء أتباع رج َلني مها :احلسن بن صالح
املغرية بن سعيد»( ،)115وقال
ّ

الشهرس��تاينّ :
إن البرت َّية
اب��ن حي ،واألخري كثري النوا املل َّق��ب باألبرت»( ،)116لذلك قال
ّ

أيضا؛ َّ
ألن من رؤسائهم احلس��ن بن صالح بن حي»( ،)117وهؤالء
«يس��مون بالصاحل َّية ً
َّ

قالواَّ :
«إن عل ًّيا كان أوىل الناس بعد رسول اهلل بالناس؛ لفضله وسابقته وعلمه ،وهو
أفضل الناس ك ُّلهم بعده وأش��جعهم وأسخاهم وأورعهم وأزهدهم ،أجازوا مع ذلك
إمامة أيب بكر وعمر وعدُّ وها أهلاً لذلك املكان واملقام ،وذكروا َّ
أن عل ًّيا س�� َّلم إليهام

األمر وريض بذلك وبايعهام طائ ًعا غري ُمكرهَّ ،
وأن والية أيب بكر صارت رش��دً ا وهدً ى

عيل ورضاه ،ولوال رضاه وتس��ليمه لكان أبو بكر خمط ًئا ضالاًّ هالكًا ،وهو
لتس��ليم ّ
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األس��فرائينيَّ :
إن الزيدية «ثالث ف��رق ،وهي اجلارود َّية والس��ليامن َّية -وقد
وق��ال
ّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

أوائل البرت َّية»( ،)118وقد حتيرَّ وا يف أمر عثامن وقالوا« :إنَّا حتيرَّ نا يف أمره وتو َّقفنا يف حاله،
()119
بضم
ووكلناه إىل أحكم احلاكمني»  ،وقال اخلاقاين نقلاً عن جممع البحرين« :البرت َّية ِّ
الوحدة فرق من الزيد َّية قيل نُس��بوا إىل املغرية بن س��عيد ولقبه األبرت ،وقيل البرت َّية هم
أصحاب كثري النوا واحلس��ن بن صالح بن حي وس��امل بن أيب حفصة واحلكم بن عيينة

ثم
عيلَّ 
وس��لمة بن كهيل وأيب املق��دام ثابت بن احلدَّ اد ،وهم الذين دع��وا إىل والية ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

خالطوه��ا بوالية أيب بكر وعمر ،ويثبتون هلم األمام��ة ويبغضون عثامن وطلحة والزبري
وعائشة ،ويثبتون ِّ
لكل من خرج منهم عند خروجه اإلمامة»(.)120

ب .اجلارود َّية:

ه��م فرق من الزيد َّية «أصحاب أيب اجلارود ،زعموا َّ
عيل
النبيَّ 
أن ّ
نص عىل ّ
يتعرفوا الوصف
عيل والناس قصرَّ وا حيث مل َّ
بالوصف دون التس��مية واإلمام بعده ّ

نصبوا أبا بكر باختياره��م فكفروا بذلك»( ،)121ويقال هلم:
ومل يطلب��وا املوصوف ،وإنَّام َّ
أيضا؛ لنس��بهم إىل أيب اجلارود وزياد بن املنذر الرسحوب األعمى املذموم
«الرسحوب َّية ً

وس��مي بالرسحوب «باسم شيطان أعمى يسكن البحر»( ،)123وهم
بالذ ِّم املفرط»(،)122
ِّ
األس��فراييني «فرقة قالت َّ
نص
فرقتان كام يقول
ثم َّ
إن عل ًّيا َّ
نص عىل إمامة ابنه احلس�ين َّ
ّ

ثم صارت اإلمامة بعد احلس��ن واحلسني شورى يف ولدَ ّي
عىل إمامة أخيه احلس��ن بعده َّ

عالـم عار ًفا فهو
احلس��ن واحلس�ين ،فمن خرج منهم
ش��اهرا س��يفه داع ًيا إىل دينه وكان اً
ً
اإلم��ام ،وزعمت الفرقة الثانية منهم َّ
نص عىل إمامة احلس��ن بعد
النبي هو الذي َّ
أن ّ

الطرحيي« :وعن بعض األفاضل هم
عيل وإمامة احلس�ين بعد احلس��ن ،)124(»وقال
ّ
ّ

بالنص بل
لعيل
ِّ
فرقتان فرقة زيد َّية وهم ش��يعة ،وفرقة ترب َّية وهم ال جيعلون اإلمامة ّ
وجيوزون تقديم املفضول عىل الفاضل ،فال يدخلون يف الشيعة»(،)125
عنده هي شورى ِّ
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عيل ،وأنَّه أفضل أصحابه
«وتعترب الفرقة اجلارود ِّية من أشدِّ الفرق يف ُّ
متسكها باإلمام ّ

بعد رسول اهلل ،ومل يروا مقامة ألحد سواه ،وقد زعموا َّ
أن من رفع عل ًّيا عن هذا

املقام فهو كافر»(.)126

جـ .السليامن َّية:

الزيدي الذي قالَّ :
«إن اإلمامة ش��ورى ،وإنهَّ ا تنعقد
وهم أتباع س��ليامن ب��ن جرير
ّ

ألن عل ًّيا كان أوىل باإلمام��ة منهام ،إلاَّ َّ
أن األ َّم��ة تركت األصلح يف البيع��ة هلا؛ َّ
َّ
أن اخلطأ

كفرا وال فس�� ًقا ،وك َّفر سليامن بن جرير عثامن باألحداث التي نقمها
يف بيعتهام مل يوجب ً
الناقمون منه ،كام ك َّفر كلاًّ من عائش��ة وطلحة والزب�ير»( ،)127وذكر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ثامنية
زيدي( ،)128وعن بعضهم
وثالثون رجلاً منهم ،كان يقول عىل بعضهم
برتي(،)129
زيدي ّ
ّ
ّ
زيدي
وعن بعضهم
الثوري
اهلمداين
جارودي( ،)130وقال عن احلسن بن صالح بن حي
ّ
ّ
ّ
ّ

برتي( ،)132كام ذكر ابن
لك��ويف
ا
«زيدي إليه تُنس��ب الصاحل َّية»( ،)131وقال عن بعضه��م ّ
ّ
ّ
عقدة يف اإليضاح ،وقال عنه :كان زيد ًّيا جارود ًّيا(.)133

َّ
اخلطاب َّية
()134
حممد
حممد بن أيب زينب
ّ
األس��دي األجدع»  ،وقيل َّ
«هم أصحاب أيب اخل َّطاب َّ

النوبخت��ي« :كان أبو اخل َّطاب يدَّ عي َّ
أن أب��ا عبد اهلل جعفر بن
اب��ن قالق��ل( ،)135ويقول
ّ
ثم تر َّقى إىل أن ا َّدعى
حمم��د جعله ق ِّيمه ووص َّيه من بعده ،وع َّلمه اس��م اهلل األعظمَّ ،
َّ

ثم ا َّدع��ى أنَّه من املالئكة ،وأنَّه رس��ول اهلل إىل أهل األرض
َّ
ثم ا َّدعى الرس��الةَّ ،
النب��وةَّ ،
واحلج��ة عليهم»(« ،)136واخل َّطابي��ة ك ُّلها حلول َّية؛ لدعواها حل��ول روح اإلله يف جعفر
َّ
األس��دي»( ،)137وكان أبو اخل َّطاب يزعم َّ
الص��ادق ،وبعده يف أيب اخل َّطاب
األئمة
ّ
أن َّ
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بعق��د رج َلني من خيار األ َّمة ،وأجاز إمامة املفضول وأثبت إمامة أيب بكر وعمر ،وزعم

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

النبوة ونور م��ن اإلمامة ،وال خيلو العامل من هذه األنوار،
ثم آهلة واآلهلة نور من َّ
أنبي��اءَّ ،
َّ
لـم نزل إىل العامل لبس
وأن الصادق هو اهلل ،وليس املحس��وس الذي يرونه ،ب��ل إنَّه اَّ
ثم متادى الكفر به إىل أن قالَّ :
«إن اهلل تعاىل انفصل
هذه الصورة اإلنسان َّية؛ لئال ُين َفر منهَّ ،

()138
من الصادقَّ 
غلوه
«فلم وقف الصادق عىل ِّ
وحل فيه ،وأنَّه أش��مل من اهلل»  ،اَّ

ربأ منه ولعنه»( ،)139فقد ورد يف اختيار معرفة الرجال «عن عيس��ى بن
الباط��ل يف ح ِّقه ت َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

هم العن
أيب منصور قال :سمعت أبا عبد اهلل عندما ذكر أبو اخل َّطاب عنده ،فقال :ال َّل َّ

حر احلديد»( ،)140وقد ذكر
أبا اخل َّطاب فإنَّه َّ
هم أذقه َّ
خوفني قائماً وقاعدً ا وعىل فرايش ،ال َّل َّ
العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل س��تَّة رجال من اخل َّطاب َّية يف القس��م الثاين من اخلالصة ،وهم «جحدر بن
اجلعفي الصائغ وحفص بن ميمون وموس��ى بن أش��يم
الطائي ومجاعة بن س��عد
املغرية
ّ
ّ

ومفضل بن عمر ويوسف بن هبمن»(.)141

الفطح َّية
وس��موا
وه��م فرق��ة قالت« :األمامة بعد جعف��ر يف ابنه عبد اهلل بن جعفراألفطح،
ُّ

بذل��ك؛ َّ
ألن عبد اهلل كان أفط��ح الرأس وقال بعضهم :كان افطح الرجلني ،وقال بعض
الرواة« :نسبوا إىل رئيس هلم من أهل الكوفة يقال له عبد اهلل بن فطيح»(« ،)142والفطح َّية

األئمة االثني عرش مع عبد اهلل األفطح ابن الصادق ،»وعن
هم القائلون بإمامة َّ
الش��هيد :إ ��م ي ِ
النوبخت��ي« :اعتلوا
دخلونه بني الكاظم والرض��ا ،)143(ويقول
نهَّ ُ
ّ

حممد أنَّه قال( :اإلمامة يف األكرب من ولد
بحدي��ث يروونه ع��ن أيب عبد اهلل جعفر بن َّ
حممد
اإلم��ام) ،ف�مال إىل عب��د اهلل والقول يف إمامته جع��ل من قال بإمامة أبي��ه جعفر بن َّ
احلق ،فامتحن��وا عبد اهلل بمس��ائل يف احلالل واحلرام فل��م جيدوا عنده
غ�ير نفر عرف��وا َّ

()144
«ثم َّ
إن عبد اهلل مات بعد أبيه عىل ما قيل بس��بعني يو ًم��ا فرجعوا عن القول
عل�ًمً» َّ ،

بإمامت��ه إىل القول بإمامة أيب احلس��ن موس��ى ورجعوا إىل اخلرب امل��روي َّ
(إن األمامة
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ال تكون يف األخوين بعد احلسن واحلسني) ،وبقي ُش َّذاذ منهم عىل القول بإمامته ،وبعد

أن مات قالوا بإمامة أيب احلسن موسى.)145(»

وقد ذكر العلاَّ مة يف اخلالصة يف القسم الثاين ثــالث رجال منهم ،وهم إسحاق بن

عيل بن فضال
عمر بن حيان وأبو يعقوب
عيل بن َّ
ّ
اَّ
حممد بن ّ
الصرييف وأمحد بن احلسن بن ّ
وعيل بن حديد بن حكيم(.)146
ّ

سموا بذلك؛ َّ
الثقفي
ألن املختار بن عبيد
ّ
حممد بن احلنف َّية ،وإنَّام ُّ
«فرقة قالت بإمامة َّ
كان رئيس��هم ،وكان يل َّقب (كيس��ان) وهو الذي طلب بدم احلسني وثأره حتَّى َقتَل

من قتله ،وا َّدعى َّ
الكني
حممدً ا بن احلنفية أمره بذلك ،وأنَّه اإلمام بعد أبيه»( ،)147وقال
ّ
أن َّ
بأن املختار ل ِّقب بـ(كيسان)َّ :
يف توضيح املقال نقلاً عن التعليقة َّ
«إن نشاته كانت يف حجر
عيل بن أيب طالب وهو طفل فقال له :يا كيس يا كيس»( ،)148وقيلَّ :
«إن كيسان موىل
ّ
أمري املؤمنني« ،)149(»وهو الذي محل املختار عىل الطلب بدم احلسني.)150(»

حممد بن احلنف َّية،
افرتقت الكيس��ان َّية فر ًقا جيمعها ش��يئان« :أحدمها :قوهلم بإمام��ة َّ

والث��اين قوهلم بج��واز البداء ع�لى اهلل« ،)151(»وهم عىل ما نقل الش��يخ املفيدَّ أول

احلق»( ،)152واعتقاد هذه الفرقة َّ
َمن َّ
أن االمام بعد احلس�ين هو ابن احلنف َّية،
ش��ذ عن ِّ
حي ال يموت ،وقد غاب
وأنَّ��ه لي��س
ّ
املهدي الذي يمأل األرض به عدلاً وقس�� ًطا ،وأنَّه ٌّ

يف جب��ل رضوى باليمن ،واقىص تع ُّلقهم يف إمامته قول أمري املؤمنني له يوم البرصة:
(أنت ابني ح ًّقا) ،وأنَّه كان صاحب رايته كام كان هو صاحب راية رسول اهلل ،فكان
أوىل بمقامه»( ،)153وقد ذكر العالمة ِ
احل يِّ ّل منهم ثالثة رجال يف اخلالصة ،وهم عمرو بن
الرساج.
واثلة واملرقع بن قاممة وحيان َّ
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الكي�سان َّية

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

املخ ِّم�سة
«ه��م فرقة من الغالة يقولون َّ
وعمر وعمرو
إن اخلمس��ة :س��لامن وأبا ذر واملق��داد اَّ

والر ُّب هو
اب��ن أم َّي��ة
ّ
ال��ر ِّبَّ ،
الضمري هم النب ُّي��ون واملوكَّلون بمصال��ح العامل من قبل َّ
ِ
()154
املخمس
الكويف ،وقال فيه« :وهو
عيل بن أمحد
ِّ
ّ
ّ
عيل ، »وذكر منهم العلاَّ مة احل يِّ ّل ّ
صاحب الب��دع املحدَ ثة ،وا َّدعى أنَّه من بني هارون ب��ن الكاظم ،ومعنى التخميس
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

عن��د الغ�لاة (لعنهم اهلل) َّ
الف��اريس واملقداد وع�َّم�اَّ ر وأبا ذر وعم��رو بن أم َّية
أن س��لامن
ّ

كبريا»(.)155
الضمري املوكَّلون بمصالح العامل ،تعاىل اهلل عن ذلك ًّ
ّ
علوا ً

الن�صري َّية
النمريي) ،وكان يدَّ عي أنَّه
(حممد بن نص�ير
ّ
وه��م «فرق��ة قالت َّ
بنبوة رجل ُيقال له َّ

نبي بعثه أبو احلس��ن
والغلو يف أيب احلسن ،ويقول
العسكري ،وكان يقول بالتناسخ
ّ
ِّ
ّ
في��ه بالربوب َّية ،ويقول باإلباح��ة للمحارم ،وحي ِّلل نكاح الرجال»( ،)156وقد نس��ب عبد
عيل بن
الرمحن بدوي النصري َّية إىل الشيعة الغالة إذا َّ
صح أنهَّ م ُينسبون إىل (نصري) غالم ّ

()157
النمريي،
حممد بن نصري
ّ
أيب طالب ، ولكن هذا ال يوافق ما قاله الكشيِّ ّ يف ترمجة َّ
نبي رسولَّ ،
وأن
حممد بن نصري
ّ
إذ قال« :وقالت فرق َّ
النمريي ،وذلك أنَّه ا َّدعى أنَّه ّ
بنبوة َّ
ِ
()158
حممد
حممد بن
ّ
عيل بن َّ
العس��كري أرس��له»  ،وال ما قاله العلاَّ مة احل�ِّل�يِّ ّ يف ترمجة َّ
ّ
نصري ،إذ قال« :منه بدء النصري َّية وإليه ُينس��بون»( ،)159وهو الوحيد الذي ذكره العلاَّ مة

من هذه الفرقة يف خالصته يف القسم الثاين.

العلياو َّية
الشعريي «أنهَّ م يقولون َّ
ذكر الكشيِّ ّ يف ترمجة َّ
رب ،وظهر بالعلو َّية
بشار
إن عل ًّياٌّ 
ّ
باملحمد َّية ،ووافق أصحاب أيب
اهلاشم َّية ،وأظهر أنَّه عبده ،وأظهر ول ّيه من عنده ورسوله
َّ
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عيل وفاطمة واحلسن واحلسنيَّ ،
وأن معنى األشخاص
اخل َّطاب يف أربعة أشخاصّ :

عيل؛ ألنَّه َّأول هذه
الثالثة :فاطمة واحلس��ن واحلسني بكيس ،واحلقيقة شخص ّ

حممد ،وزعموا َّ
عيل ،وعل ًّيا
أن َّ
األش��خاص يف اإلمامة ،وأنكروا ش��خص َّ
حممداَ ع َبدَ ّ

املخمسة سلامنًا وجعلوه رسولاً  ،فوافقوهم
حممدا مقام ما قامت
هو ُّ
ِّ
الرب ،وأقاموا َّ

املخمس��ة العليائ َّي��ة ،وزعموا
تس��ميها
يف اإلباح��ات والتعطي��ل والتناس��خ ،وعلياو َّية
ِّ
ِّ
عيل ،يكون يف البحر ،فلذلك
عيل وأنكر رس��الة س��لامنُ ،مس��خ عىل صورة طري يقال له ّ
ّ
()160
أن َّ
حممد بن بشري «وزعمت هذه الفرقة َّ
كل من
س��موهم العليائ َّية»  ،وذكر يف ترمجة َّ
ّ

حممد فهو مبطل يف نفس��ه يعترب ع�لى اهلل كاذب ،وإنهَّ م الذين قال اهلل
انتس��ب إىل آل َّ

فيه��م إنهَّ م هيود ونصارى ،إىل قوله :وقالت اليه��ود والنصارى نحن أبناء اهلل وأح َّباؤه،
ِ
��م ِّ
وعيل يف
يعذبكم بذنوبك��م ،بل أنتم برش ممَّن خل��ق َّ
ق��ل َفل َ
حممد يف مذه��ب اخل َّطاب َّية ّ

مذه��ب العلياو َّية ،فهم ممَّن خل��ق هذان كاذبون فيام ا َّدعوا من النس��ب»( ،)161وقد ذكر
ِ
السواق وذكر رواية عن نرص بن الصباح قائلاً :
العلاَّ مة احل يِّ ّل منهم يف اخلالصة موس��ى َّ
حممد»( ،)162وقد ورد عن الكشيِّ ّ يف
«موسى
َّ
الس��واق أصحابه علياو َّية يقعون يف الس ِّيد َّ

السواق له أصحاب علياو َّية
السواق هكذا« :قال نرص بن الصباح :موسى َّ
ترمجة موسى َّ
حممد رسول اهلل.)163(»
يقعون يف الس ِّيد َّ

الناوو�س َّية
«فرق��ة قال��ت َّ
ح��ي وال يموت حتَّى يظهر فيمأل األرض قس�� ًطا
إن أبا عبد اهللٌّ 

املهدي ،وتع َّلقوا بحديث رواه رجل يقال له
وجورا؛ ألنَّه القائم
ظلم
ّ
ً
وع��دلاً كام ملئت اً
غسلني
عنبسة بن مصعب عن أيب عبد اهلل أنَّه قال( :إن جاءكم من خيربكم عنِّي بأنَّه َّ
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َّ
أن َّ
��ارا
حممدً ا عبدُ
ّ
عيل ،وجع��ل َّ
لـم أنكر ربوب َّي��ة َّ
الش��عريي اَّ
بش ً
حممد وجعلها يف ّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

تس��مى بذلك؛ َّ
ألن رئيس��هم يف هذه املقالة
وك َّفنني ودفنني فال تصدِّ قوه) ،وهذه الفرقة
َّ

املامقاين« :نُس��بوا إىل
رج��ل من أه��ل البرصة يقال له :عبد اهلل ب��ن ناووس»( ،)164وقال
ّ
أيضا»(،)165
تس��مى بذلك،
رج��ل يقال له ناووس ،وقيل :إىل قرية
ويس��مون الصارم َّية ً
َّ
َّ

األش��عري« :ل ِّقبوا برئيس هلم يقال ل��ه عجالن بن ناووس من أهل البرصة»(،)166
وقال
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

سميت الناووس َّية برئيس هلم يقال له :فالن بن فالن
وذكر الكشيِّ ّ يف ترمجة عنبسة« :إنَّام ِّ
الناووس»( ،)167وقال يف توضيح املقال نقلاً عن امللل والنحلَّ :
وستش��ق
«إن عل ًّيا مات
ُّ
األرض عنه قبل يوم القيامة ،فيمأل األرض عدل»(.)168

الغالة
حق
«مأخ��وذة م��ن الغلو بمعنى التج��اوز عن احل��دِّ »(« ،)169وهم الذي��ن غلوا يف ِّ

أئم��ة أهل البي��ت حتَّى أخرجوه��م من حدود اخلليق��ة»( ،)170وهم ض�َّل�اَّ ل ك َّفار،
َّ

األئمة عليهم باإلكفار
حكم عليهم أم�ير املؤمنني بالقتل والتحريق بالنار ،وقضت َّ
الشهرستاين أحد عرش صن ًفا،
واخلروج عن اإلس�لام»( ،)171والغالة صنوف قد عدَّ هم
ّ

وهم« :السبأ َّية والكامل َّية والعليائ َّية واملغري َّية واملنصور َّية واخل َّطاب َّية والك َّيال َّية واهلشام َّية
األس��فراييني «البيان َّي��ة واملنصور َّية
والنعامن َّية واليونس�� َّية والنصري َّي��ة»( ،)172وعدَّ منهم
ّ
واخلطاب َّي��ة واحللول َّية و َمن جرى جمراهم ،فام هم من فرق اإلس�لام وإن كانوا منتس��بني

اجلزائري« :وأ َّما الغالة فليسوا من فرق الشيعة»(،)174
إليه»( ،)173وقال الشيخ عبد النبي
ّ
التس�تري يف قاموس��هَّ :
«إن
وقد اختلف يف مراد الرجال ِّيني من هذا اللفظ ،فقال املح ِّقق
ّ

الغضائري عن
امل��راد ب��ه هو ترك العب��ادة اعتام ًدا عىل والئهم ،واستش��هد ب�ما رواه
ّ

القم ّي قال :س��معت مشاخيي يقولونَّ :
لـم
حممد بن أورمة اَّ
إن َّ
حممد بن بندار ِّ
احلس��ن بن َّ
بالغلو بعث إليه األش��اعرة ليقتلوه فوجدوه يِّ
يصل اللي��ل من َّأوله إىل آخره
طع��ن عليه
ّ
ليايل عدِّ ة فتو َّقفوا عن اعتقادهم»(.)175
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البهائيَّ :
الغضائري كانوا
القم ِّيني وابن
وقال الوحيد
ّ
كثريا من القدماء الس��يام ِّ
ّ
«إن ً

خاصة من الرفعة واجلاللة ،ومرتبة مع َّينة من الرتبة واجلاللة،
يعتقدون
لألئمة منزلة َّ
َّ

جيوزون التعدِّ ي
ومرتبة مع َّينة من العصمة والكامل ،بحسب اجتهادهم ورأهيم ،وكانوا ِّ

وغلوا حس��ب معتقدهم ،أي إنهَّ م جعلوا مثل نفي
عنها ،وكانوا يعدُّ ون التعدِّ ي ارتفا ًعا
ًّ

غلوا ،بل ربام جعلوا مطلق التفوي��ض إليهم ،ونقل العجائب من خوارق
الس��هو عنهم ًّ
العادات منهم أو اإلغراق يف شأهنم وإجالهلم وتنزهيهم من كثري من النقائض ،وإظهار
جهة َّ
أن الغالة كانوا خمتلفني يف الشيعة ،خملوطني هبم مد ِّلسني»(.)176

املرجئة
«اإلرج��اء ع�لى معنَـ َيني أحدمه��ا التأخري ،قالوا :أرج��ه وأخ��اه أي أمهله وأخوه،

األول فصحيح؛
والث��اين إعطاء الرجاء ،أ َّما إطالق اس��م املرجئ��ة عىل اجلامعة باملعن��ى َّ
ألنهَّ ��م كانوا ِّ
يؤخرون العمل ع�لى الن َّية والعقد ،وأ َّما باملعنى الث��اين فظاهر؛ ألنهَّ م كانوا

اخلاقاين نقلاً
يرض مع األيامن معصية ،كام ال ينفع مع الكفر طاعة»( ،)177وقال
ّ
يقولون ال ُّ

يرض م��ع األيامن معصية ،كام
ع��ن التعليقة «هم فرقة من فرق اإلس�لام يعتقدون أنَّه ال ُّ
س��موا مرجئ��ة؛ العتقادهم َّ
أن اهلل أرجأ تعذيبهم عن املعايص،
ال ينفع مع الكفر طاعةُّ ،
أي َّ
الكني يف توضيح املقال« :ور َّبام ُيطلق عىل أهل السنَّة؛ لتأخريهم
أخرهم»( ،)178وقال
ّ

السبحاين« :فقد كانت املرجئة من أخطر الطوائف عىل
عل ًّيا عن الثالثة»( ،)179وقال
ّ
األ َّمة اإلس�لام َّية ،وقد نشأت بني السنَّة والشيعة ،فكانوا يستهدفون اإلباح َّية املطلقة يف

األخالق واألعامل»( ،)180وقد ذكر العلاَّ مة منهم يف اخلالصة قعنب بن أعني أخو محران

ابن أعني(.)181
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كثري قدرة هلم ،وذكر علمهم بمكنونات الس�ماء واألرض ارتفا ًعا أو مور ًثا ال س��يام من

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

املف َّو�ضة
وه��ؤالء «يزعم��ون َّ
حمم��د ،وأنَّ��ه أقدره
أن اهلل وكَّل األم��ور َّ
وفوضه��ا إىل َّ

وأن اهلل مل خيلق من ذلك ش��ي ًئا ،ويزعمون َّ
ع�لى خلق الدنيا فخلقها ود َّبره��اَّ ،
األئمة
أن َّ

الكاظم��ي يف عدَّ ة الرجال:
ينس��خون الرشائع وهيبط عليهم املالئكة»( ،)182قال الس�� ِّيد
ّ

وحيرموا
«التفوي��ض يف أم��ر الدين ،فإن ُأريد أنَّ��ه تعاىل َّ
فوض إليهم أن حي ُّلوا ما ش��اؤوا ِّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

ٍ
رضوري البطالن
وح��ي وعىل ما تومهه بعض األخبار فه��و
ما ش��اءوا بآرائهم من غري
ّ

خارج عن الرشيعة ،كيف وقد كان رس��ول اهلل مق َّي��دً ا باتِّباع الوحي ،كام قال تعاىل:
الر ُس ِ
﴿ ُق ْ
وحى إِ يَ َّل
��ل َما ك ُ
ُ��م إِ ْن َأ َّتبِ ُع إِلاَّ َما ُي َ
��ل َو َما َأ ْد ِري َما ُي ْف َع ُل بيِ َولاَ بِك ْ
ُنت بِدْ ًعا ِّم ْن ُّ
ِ
األس�ترآبادي يف كتابه توضيح املقال سبعة أقوال
ني﴾( ،)183وقد أورد
َو َما َأنَا إِلاَّ نَذ ٌير ُّمبِ ٌ
ّ
املفوضة يطول ِذكرها ِ
فراجع.
يف َّ

اخلوارج
عيل يف ص ِّفني بع��د قبول التحكيم ،وفيهم يقول
ه��م الذين خرجوا عىل اإلمام ّ

«إن بعدي من َّأمتي قوم يقرؤون القرآن ال جياوز حالقيمهم خيرجون من
رسول اهللَّ :
رش اخللق واخلليقة»( ،)184يقول
الدين كام خيرج السهم من الرمية َّ
ثم ال يعودون فيه ،هم ُّ

الشهرس��تاين« :اعلم َّ
عيل بن أيب طالب (ريض اهلل عنه) مجاعة ممَّن
أن َّأول من خرج عىل ّ
ّ
خروجا عليه ومرو ًقا يف الدين األش��عث بن قيس
كان معه يف حرب ص ِّفني ،وأش��دُّ هم
ً
حصني
التميمي وزيد بن
ومس��عر بن فدكي
الطائي»( ،)185أ َّما عقيدهتم فاخلوارج «عىل
ّ
ّ
ّ

عيل وعثامن وطلحة والزبري وعائش��ة وجيش��هام،
اختالف فرقها ،جيمعها القول بتكفري ّ
وتكف�ير معاوية وأصحابه بص ِّفني ،وتكفري احلَك ََم�ين ومن حكَّمهام أو ريض بحكمهام،

وتكف�ير ِّ
كل م��ن ارتكب كبرية ووجوب اخلروج عىل الس��لطان اجلائ��ر احلائر وإن كان
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ع�لى رأهيم»( ،)186وكبار الفرق من اخلوارج «املحكمة ،األزارقة ،النجدات ،البيهس�� َّية،
العجاردة ،الثعالبة ،الصفرية ،األباضية»( ،)187وقد ذكر العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل يف اخلالصة مخسة
َّ
َّ
الكواء وعبد اهلل
ربعي وعبد اهلل بن َّ
رجال من اخلوارج ،هم «أشعث بن قيس وشبث بن ّ
الراسبي ونوفل بن َّقرة)(.)188
ابن وهب
ّ

العا َّمة
ينصب هلم القضاء ويضبط ثغورهم ويغزي
فرض واجب عىل األ َّمة ألجل إقامة اإلمام ِّ

ويقس��م الفيء بينهم وينتصف ملظلومهم من ظاملهم ،وقالواَّ :
إن طريق عقد
جيوش��هم ِّ
نص عىل
النبيٌّ 
اإلمام��ة لإلم��ام يف هذه األ َّمة االختيار باالجتهاد ،وقال��وا :ليس من ّ
ٍ
واحد بعينه ،وقالوا من رشط اإلمام :العلم والعدالة والسياسة ،وليس من رشطه
إمامة

العصم��ة من الذنوب ك ِّله��ا ،وقالوا بإمامة أيب بكر بعد
عيل يف
ّ
البن��ي ،وقالوا بإمامة ّ
وقت��ه»( ،)189أ َّما الش��يعة فـ«هم الذين ش��ايعوا عل ًّيا عىل اخلص��وص ،وقالوا بإمامته

نصا ووص َّي�� ًة ،أ َّما جل ًّيا أو خف ًّي��ا ،واعتقدوا َّ
أن اإلمامة ال خت��رج من أوالده،
وخالفت��ه ًّ

وليس��ت اإلمامة قض َّية مصلح َّية تُناط باختيار العا َّمة وينص��ب اإلمام بنصبهم ،بل هي
قض َّي��ة أصول َّية وجيمع مجيع فرقه��ا القول بوجوب التعي�ين والتنصيص وثبوت عصمة
األئم��ة وجوبا عن الكبائر والصغائ��ر»( ،)190وقد عدَّ العالمة ِ
احل�ِّل�يِّ ّ العا َّمة يف اخلالصة
ً
َّ

يف القس��م الثاين -أي من الضعف��اء أو من يرد قوهلم أو يقف فيهم -وذكر منهم س��بعة

وثالثني رجل(.)191

145

َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

العا َّمة مقابل الش��يعة ،وقد اختلفوا معهم يف مس��ألة اإلمام��ة ،فقالواَّ :
«إن اإلمامة

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

املبحث الثالث

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

تعار�ض اجلرح والتعديل
هنالك عدَّ ة أقوال للعلامء فيام إذا تعارض اجلرح والتعديل:
األول :تقدي��م اجل��رح ع�لى التعدي��ل ،وبه ق��ال اجلمه��ور ،وإليه ذه��ب اخلطيب
َّ

البغ��دادي ،إذ ق��ال« :اتَّفق أهل العلم ع�لى أن من جرحه الواح��د واالثنان وعدله مثل
ّ
بأن اجلارح خي�بر عن ٍ
ٍ
فإن اجلرح ب��ه َأوىلَّ ،
ع��دد م��ن جرحهَّ ،
باطن ق��د علمه»(،)192
أمر
وذهب إىل هذا القول الشهيد الثاين ،إذ قال« :لو اجتمع يف واحد جرح وتعديل ،فاجلرح

مقدَّ م وإن تعدَّ د املعدل عىل األصح»(.)193

ّ
يس��تدل له َّ
بأن احت�مال ا ِّطالع اجلارح عىل
الث��اين« :تقديم قول املعدل مطل ًقا ،وقد

م��ا خف��ي للمعدل معارض باحتامل ا ِّط�لاع املعدل عىل ما خفي عىل اجل��ارح من التوبة

ثم يتس��اقطان ،ويرجع إىل أصالة العدالة يف
وع��ود امللكة ،فاجلرح والتعديل يتعارضان َّ
صادرا ممَّن هو
املس��لم فيكون الوفاق والتقديم لقول املعدل»(« ،)194وقد يكون التعديل
ً

أقوى مهار ًة وتبصرُّ ً ا واس��تقصا ًء من اجلارح ،فيك��ون االعتامد عىل قول املعدل أكثر من

االعتامد عىل قول اجلارح»(.)195

الثال��ث :م��ا يمكن اجلمع فيه بني كالمي املعدل واجل��ارح ،كقول املفيد (قدَّ س اهلل

حممد بن س��نان أنَّه ثقة ،وقول الشيخ أنَّه ضعيف« ،فاجلرح مقدَّ م؛ جلواز
روحه) يف َّ

ا ِّطالع الشيخ عىل ما مل ي َّطلع عليه املفيد»(.)196
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الراب��ع« :عدم إمكان اجلمع بينهام كام لو عينَّ اجلارح س��بب اخلروج ونفاه املعدل،
مث��ل ما إذا قال اجل��ارح :رأيته يف ذلك الي��وم وذلك الوقت بعينه يص�ِّل�يِّ  ،فريجع هناك
املرجح��ات يف أح��د الطرفني اجل��ارح واملعدل م��ن األكثر َّية واألورع َّي��ة واألعدل َّية
إىل ِّ
حمــكي عنـــد
واألضبط َّية ونحوها ،فإذا مل يتح َّقق الرتجيح وجب التو ُّقف ،وهذا القول
ٌّ

النراقي يف ش��عب
القمي يف القوانني ،والفاضل
ّ
الش��ــهيد الثـاين يف البــداية ،واملح ِّقــق ِّ
البهبهاين ،ونقله عن
املقال( ،)197كام ذهب إليه الش��يخ يف اخلالف( ،)198واختاره الوحيد
ّ
اخلامس :التس��وية ،كام ل��و كان التعارض باإلط�لاق والتقييد لقاع��دة اجلمع بني

فطحي ،مجعنا بينهام وقلنا إنَّه
الدليل�ين مهام أمكن فلو ق��ال :املزكِّي هو ثقة ،وقال اآلخر
ّ
فطحي ثق ٌة(.)200
ٌّ

كام اختلف العلامء يف اش�تراط العدد يف التزكية ،فمن قال َّ
بأن اجلرح والتعديل من

اخلواجوئي« :إذا كان
باب اخلرب أو الرواية ،فلم يشرتطوا العدد يف التزكية ،قال العلاَّ مة
ّ

حجة ،كام هو مذهب
اجل��رح والتعديل من ب��اب اخلرب فاخلرب الواحد صحيح يف نفس��ه َّ
املتأخرين وعليه بعض األخبار ،فالعدل الواحد األمامي ٍ
أكث��ر ِّ
كاف يف اجلرح والتعديل
ّ

حج��ة رشع َّية عند املجتهد وجيوز له التعديل عىل قول��ه»( ،)201أ َّما من قال
ويك��ون قوله َّ
َّ
بأن اجلرح والتعديل من باب الش��هادة ،فمنهم من اش�ترط اجلرح والتعديل من اثنني،

الطويس« :اجلرح والتعدي��ل ال ُيقبل إلاَّ من
ومنه��م من اقترص عىل واحد ،قال الش��يخ
ّ
والشافعي ،وقال
وحممد
ّ
اثنني يشهدان بذلك ،فإذا شهد بذلك عمل عليه وبه قال مالك َّ

أبو حنيفة وأبو يوس��ف جي��وز أن يقترص عىل واحد؛ ألنَّه إخب��ار»( ،)202وقال ابن حجر
ثم الش��افع َّية واملالك َّية وهو
العس��قالين« :اختلف الرشط يف العدد يف التزكية،
َّ
فاملرجح َّ
ّ
الطح��اوي ،وأجاز األكثر
حممد بن احلس��ن اش�ترط اثنني كام يف الش��هادة واختاره
ّ
قول َّ
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األكثر يف بعض كلامته(.)199

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

قب��ول اجل��رح والتعديل من واح��د»( ،)203وعن الش��هيد الثاين «يثبت اجل��رح يف الرواة
بق��ول واحد كتعديله عىل األش��هر؛ َّ
ألن العدد مل بش�ترط يف قبول اخلرب فلم يش�ترط يف
البهائي يف مرشق الشمس�ين ،فقال« :ذهب
وصفه»( ،)204وإىل هذا القول ذهب الش��يخ
ّ
أن العدل الواحد األمام��ي ٍ
أكث��ر علامئنا ق��دَّ س اهلل أرسارهم إىل َّ
كاف يف تزكية الراوي،
ّ

وأنَّ��ه ال حيت��اج معها إىل عدلني كام حيتاج يف الش��هادة ،وذهب القلي��ل منهم إىل خالفه،

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

فاشرتطوا يف التزكية شهادة عد َلني»(.)205

منهج اَّ
حل ِّل ّي يف تعار�ض اجلرح والتعديل
العلمة ا ِ

لي��س ل��دى العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل قاع��دة ثابتة تس��تدعي تقدي��م اجلرح ع�لى التعديل أو

تقدي��م التعديل عىل اجلرح ،وإنَّ�ما كان منهجه إعامل النظر وفهم ألفاظ اجلرح والتعديل
واملوازن��ة بني العبارات ،فقد تك��ون عبارات التعديل أقوى من عب��ارات اجلرح فيقدِّ م

التعدي��ل ،وقد يكون العك��س ،كام أنَّه ينظر إىل املعدل واجل��ارح فيعتمد عىل قوله ،وقد

يك��ون اجلارح أقوى مهار ًة وتب�ُّص�رُّ ً ا من املعدل فيأخذ بقوله ،كام أنَّ��ه يعتمد عىل الكثرة
أحيانًا ال من باب الش��هادة ،بل حلصول االطمئنان لديه ،فبتعديل اثنني أو ثالثة حيصل

اطمئن��ان أكثر ممَّا لو كان اجل��ارح واحد ،والعكس صحيح ،كام أنَّه يتو َّقف عندما ال جيد
وجها للجرح أو التعديل ،فنرى منهجه يف اجلرح والتعديل يرتكَّز عىل عدَّ ة نقاط:
ً

.1تقديم التعديل عىل اجلرح:
��ي فقد وثقه الش��يخ
الطويس والك�ِّش�يِّ ّ وض َّعفه
ك�ما يف ترمج��ة داوود بن كثري الر ِّق ّ
ّ
الطويس
الغضائ��ري ،فق��ال« :األق��وى قب��ول روايته؛ لق��ول الش��يخ
النج��ايش واب��ن
ّ
ّ
ّ

()206
الربقي فقد و َّثقه الش��يخ ونقل
حمم��د بن خالد
والك�ِّش�يِّ ّ ً
ّ
أيض��ا»  ،وكذلك يف ترمجة َّ
الغضائري َّ
«أن حديثه يع��رف وينكر ويروي عن الضعفاء ويعتمد املراس��يل،
عن اب��ن
ّ
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الطويس وقبل
النج��ايش أنَّه ضعيف احلديث ،وم��ع هذا فقد اعتمد قول الش��يخ
وع��ن
ّ
ّ

()207
الربمكي ،قال
حممد بن إس�ماعيل بن أمح��د بن بش�ير
ّ
روايت��ه»  ،وكذل��ك يف ترمج��ة َّ

النج��ايش»(،)208
النج��ايش« :إنَّه ثقة ،وقال اب��ن الغضائري إنَّه ضعي��ف ،فاعتمد قول
ّ
الغضائري إنَّه ضعيف
ويف ترمج��ة حييى ب��ن عليم قال النجايش :إنَّه ثقة عني ،وقال اب��ن
ّ

قال« :وعندي يف قبول روايته تو ُّقف وإن كان األرجح القبول»( ،)209ويف ترمجة يعقوب

كويف ضعي��ف ،قال:
ك��ويف ثقة ،وق��ال ابن
النجايش:
ال�سراج ق��ال عن��ه
ّ
الغضائ��ريّ :
ّ
ّ
َّ

 .2تقديم اجلرح عىل التعديل:
عيل بن أيب عياش ،ض َّعفه ابن الغضائري وذكر مدح من الس�� ِّيد
يف ترمج��ة أبان ب��ن ّ

الغضائري
العقيقي ،قال« :واألقوى عندي التو ُّقف فيام يرويه؛ لشهادة ابن
عيل بن أمحد
ّ
ّ
ّ
الطويس :إنَّه ضعيف ،وقال يف موض ٍع
عليه»( ،)211ويف ترمجة س��امل بن مكرم قال الشيخ
ّ
النجايش :إنَّه ثقة ثقة ،قال العلاَّ مة« :الوجه
آخر :إنَّه ثقة ،وروى الكشيِّ ّ أنَّه صالح ،وقال
ّ
عن��دي التو ُّقف يف روايت��ه؛ لتعارض األقوال فيه»( ،)212ويف ترمج��ة صباح بن قيس قال

النجايش :إنَّه ثقة ،فاعتم��د قول ابن
زيدي ،وقال
الغضائ��ري :إنَّه
ابن
الغضائري(،)213
ّ
ّ
ّ
ّ
الغضائري في��ه ،ففي أحد الكتابني قال:
حممد بن مصادف اختلف قول ابن
ّ
ويف ترمج��ة َّ

إنَّ��ه ضعيف ،ويف اآلخر قال :إنَّه ثق��ة ،قال« :األوىل عندي التو ُّقف فيه»( ،)214ويف ترمجة

النجايش :هو وأخوه ثقتان ،فاعتمد
يب عا ِّم ّي ،وقال
العرتي قال
عيل
الربقي :عر ّ
ّ
ّ
ّ
مندل بن ّ
الربقي عىل توثيق
جرح
النجايش(.)215
ّ
ّ

 .3إعامل النظر ومناقشة العبارات:
ح��وزي إال ِّم،
الغضائري :إنَّه
الكفرثومناين ،قال اب��ن
يف ترمج��ة إدري��س بن زي��اد
ّ
ّ
ّ
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«واألقرب قبول روايته»(.)210

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

النج��ايش ،وقال العلاَّ مة« :األقرب عن��دي قبول روايته؛
وروى ع��ن الضعفاء ،وو َّثقه
ّ

الغضائ��ري ال يعارض��ه؛ ألنَّ��ه مل جيرحه يف نفس��ه
لتعدي��ل النج��ايش ل��ه ،وق��ول اب��ن
ّ
وال طعن يف عدالته»( ،)216وكذلك يف ترمجة احلسني بن شاذويه أبو عبد اهلل الص َّفار ،قال

القم ُّيون أنَّه كان غال ًيا وقال :رأيت له كتا ًبا
النجايش :إنَّه ثقة ،وقال ابن الغضائري :زعم ِّ
ّ
النجايش ومل يذكر
يف الصالة سديدً ا ،قال« :والذي أعمل عليه قبول روايته ،حيث عدَّ له
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

السجس��تاين،
نصا»( ،)217ويف ترمجة حريز بن عبد اهلل
ابن
الغضائري ما يدل عىل ضعفه ًّ
ّ
ّ

النجايش :كان حريز ممَّن ش��هر الس��يف يف قتال اخلوارج يف سجستان ويف حياة أيب
قال
ّ

النجايش
عب��د اهلل ،وروى أنَّه جف��اه وحجبه عنه ،ق��ال العلاَّ مة« :وهذا الق��ول من
ّ
ال يقتيض الطعن؛ لعدم العلم بتعديل الراوي للجفاء» ،وروى الكشيِّ ّ َّ
أن أبا عبد اهلل

حجب��ه عنه ،قال العلاَّ مةَّ :
بالرس فيه»(،)218
«إن احلجب ال يس��تلزم اجلرح؛ لع��دم العلم
ِّ
ويف ترمج��ة عبد اهلل بن حممد البلوي قال الش��يخ :كان واع ًظا فقيه��ا ،قال العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل:
ً
ّ
َّ
ينص عىل تعديله أو جرحه».
«ومل َّ

 .4مناقشة روايات اجلرح والتعديل:

النجايش أنَّه ثقة ثقة
اخلثعمي ،قال بعد أن نقل ع��ن
ك�ما يف ترمج��ة حبيب بن املع َّلل
ّ
ّ

النهدي ،قال :حدَّ ثنا احلس��ن بن
حممد بن أمحد بن خاقان
ّ
صحيح ،وروى ابن عقدة عن َّ
اخلثعمي عن أيب عبد
احلجال عن حبيب
احلس�ين
حممد َّ
ّ
ّ
اللؤلؤي قال :حدَّ ثنا عبد اهلل بن َّ

عيل مع أنَّه ما يزال ملا َّ
اهلل م��ا مضمون��ه أنه كان ِّ
ك��ذاب ،قال العلاَّ مة« :وهذه
يكذب َّ
النجايش في��ه»( ،)219ويف ترمجة عبد اهلل بن
الرواي��ة ال أعتمد عليها واملرجع فيه إىل قول
ّ

حممد بن
ميمون األس��ود القدَّ اح ،قال :وروى الكشيِّ ّ عن جربيل بن أمحد قال :سمعت َّ
عيس��ى يق��ول :كان عبد اهلل بن ميمون يق��ول :بالتزيد ،قال العلاَّ م��ة« :ويف هذا الطريق
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()220
حممد بن مس��عود،
ضع��ف»  ،ويف ترمجة عبد اهلل بن خداش ،قال :قال الكشيِّ ّ  :قال َّ

حممد بن خالد أبو خداش عبد اهلل بن خ��داش ثقة ،قال العلاَّ مة
حممد عب��د اهلل َّ
ق��ال أبو َّ
يف صدد مناقش��ة س��ند رواية الكشيِّ ّ « :األقرب عندي التو ُّقف في�ما يرويه؛ َّ
ألن عبد اهلل

النج��ايش نقل َّ
الطليايس؛ َّ
أن كنيته
ألن
حممد بن خال��د الذي زكَّاه الظاهر أنَّ��ه ليس
ب��ن َّ
َّ
ّ
أب��و الع َّباس»( ،)221ويف ترمجة عمر بن س��عيد
املدائني قال :وق��ال الكشيِّ ّ  :قال نرص بن
ّ
فطحي ،قال :ونرص ال اعتمد عىل قوله(.)222
الصباح :عمرو بن سعيد
ّ

حممد
فإنَّ��ه ينظر فيام إذا كان املع��دِّ ل أو اجلارح أضبط وأمهر فيقدِّ م��ه ،كام يف ترمجة َّ

النجايش :ثقة عني ،وق��ال أبو جعفر بن بابوي��ه :إنَّه واقفي،
عمر ،ق��ال
ابن إس��حق بن اَّ
ّ
()223
حممد بن إبراهيم
«فتو َّق��ف بروايت��ه وأخذ بجرح الش��يخ الصدوق له»  ،ويف ترمج��ة َّ

كويف مضطرب« ،فتو َّقف عن
احلضيني قال :روى الكشيِّ ّ فيه مدح ،وروى
ّ
النجايش أنَّه ّ
ّ
النجايش؛ ألنَّه قال يف ترمجته :قد أخذت
الرواية عنه»( ،)224فقد ترك الكشيِّ ّ وأخذ بقول
ّ
أيضا إىل مجاعة من األصحاب أنهَّ م
منه أش��ياء كثرية ،قال الس�� ِّيد بحر العلوم« :ون ُِس��ب ً
()225
رجح ذلك
ُجرحوا بتقديم قول
ثم َّ
النجايش عىل قول الش��يخ يف اجلرح والتعديل» َّ ،
ّ

بقوله :والظاهر أنَّه الصواب.

 .6اعتامده عىل كثرة املعدِّ لني واجلارحني:

النجايش،
الطويس ،وو َّثق��ه
ك�ما يف ترمج��ة إبراهيم بن س��ليامن ،فق��د و َّثقه الش��يخ
ّ
ّ

الغضائري« :إنَّه ي��روي عن الضعفاء ،ويف مذهبه ارتف��اع ،فاعتمد عىل رأي
وق��ال ابن
ّ
والنجايش وض َّعفه
والنحايش»( ،)226ويف ترمجة إس�ماعيل بن مهران و َّثقه الشيخ
الشيخ
ّ
ّ
النجايش
ابن الغضائري ،فقال العلاَّ مة :واألقوى عندي قبول روايته؛ لش��هادة الش��يخ
ّ
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 .5املقارنة بني املادح واجلارح:

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

()227
وحممد ب��ن أمحد بن خاقان
حممد بن عيس��ى بن عبيد َّ
ل��ه بالفق��ه  ،وكذل��ك يف ترمجة َّ

وحممد بن
وإبراهيم بن عبد احلميد وداوود بن احلس�ين
األس��دي وصالح ب��ن أيب َّ
ّ
محاد َّ

الرهني ومنصور بن يونس ب��زرج( ،)228ومل يعتمد عىل العدد من
وحممد بن بح��ر
ّ
س��نان َّ
الربقي ،فقد اعتمد قول الش��يخ يف
حممد بن خالد
ّ
باب الش��هادة؛ بدليل ما جاء يف ترمجة َّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

النجايش وابن
تعديله ،وترك قول
الغضائري(.)229
ّ
ّ
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محاد (ت393هـ) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العرب َّية ،حتقيق :أمحد عبد
()1
اجلوهري ،إسامعيل بن َّ
ّ
الغفور ع َّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط1407 ،4هـ.385/1 :
يب ،ط1405 ،1هـ:
حممد بن مكرم (ت 711هـ) ،لسان العرب ،دار إحياء الرتاث العر ّ
( )2ابن منظورَّ ،
.248/2
( )3ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث.248/1 :
الزبيدي ،تاج العروس.130 /2 :
()4
ّ
( )5الباج��ي ،س��ليامن بن خلف (ت474ه��ـ) ،التعديل واجل��رح ،مراجعة :د .أبو لبابه حس�ين ،دار
اللواء ،الرياض1986 ،م.22/1 :
املامقاين،
حممد رضا
()6
املامق��اين ،عب��د اهلل (ت 1351هـ) ،مقب��اس اهلداية يف علم الدراية ،حتقي��قَّ :
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،ط1411 ،1هـ.293/2 :
اجلوهري ،الصحاح.176/5 :
()7
ّ
( )8ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث.190/3 :
( )9ابن منظور ،لسان العرب.430/11 :
( )10الباجي ،التعديل واجلرح.33/1 :
املامقاين ،مقباس اهلداية.141/2 :
()11
ّ
( )12حاجي خليفة ،كشف الظنون.582/1 :
السبحاين ،كل َّيات يف علم الرجال.151 :
()13
ّ
املامقاين ،تنقيح املقال.210/1 :
()14
ّ
ِ
( )15العالمة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.53 :
( )16املصدر نفسه.221 :
( )17املصدر نفسه.234 :
الكني ،توضيح
الكاظم��ي ،عدَّ ة الرجال ،199/1 :الداماد ،الرواش��ح الس�ماو َّية،47 ،
( )18انظ��ر:
ّ
ّ
الس��بحاين ،كل َّيات يف
البهبهاين ،الفوائد،29 :
املامقاين ،مقباس اهلداية،195/2 :
املق��ال،193 :
ّ
ّ
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

علم الرجال.191 :
الطويس ،اختيار معرفة الرجال.238 :
( )19الشيخ
ّ
( )20املصدر نفسه.375 :
( )21املصدر نفسه.556 :
( )22العالمة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.152 :
( )23املصدر نفسه.278 :
( )24املصدر نفسه.194 :
( )25املصدر نفسه.230 :
( )26املصدر نفسه.382 :
( )27ابن منظور ،لسان العرب.220/4 :
النجفي (ت 1085هـ) ،جممع البحرين،254 :
احي
()28
ّ
عيل الر َّم ّ
الطرحيي ،فخر الدين بن َّ
ّ
حممد بن ّ
األصفهاين ،املفردات.140 :
انظر :الراغب
ّ
عيل أكرب غفاري ،دار الكتب
()29
الكلينيَّ ،
ّ
حممد بن يعقوب بن إسحق (ت329هـ) ،الكايف ،حتقيقّ :
اإلسالم َّية ،آخوندي ،ط1398 ،2هـ.268/8 :
الطويس ،اختيار معرفة الرجال.70 :
( )30الشيخ
ّ
ِ
( )31العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.156 ،287 ،96 :
( )32املصدر نفسه.251 ،217 ،134 ،129 ،81 :
اجلزائري ،حاوي األقوال.101/1 :
()33
ّ
( )34الشهيد الثاين ،هناية الدراية.417 :
البهبهاين ،الفوائد الرجال َّية.45 :
()35
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية.258/2 :
()36
ّ
الكاظمي ،عدَّ ة الرجال.134/1 :
()37
ّ
ِ
( )38العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.59 :
( )39املصدر نفسه.190 :
( )40املصدر نفسه.122 :
( )41املصدر نفسه.221 :
( )42املصدر نفسه.221 :
( )43املصدر نفسه.238 :
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( )44العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.148 :
( )45املصدر نفسه.87 :
( )46املصدر نفسه.198 :
( )47املصدر نفسه.88 :
املامقاين ،تنقيح املقال.210/1 :
()48
ّ
الطرحيي ،جممع البحرين.366 :
()49
ّ
( )50ابن منظور ،لسان العرب.370/4 :
( )51العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.432 :
الطويس ،الغيبة.245-244 :
( )52املصدر نفسه ،453-434 :انظر :الشيخ
ّ
( )53الشهيد الثاين ،الرعاية يف علم الدراية.208 :
البهبهاين ،الفوائد.36 :
()54
ّ
الكاظمي ،تكملة الرجال.25/1 :
()55
ّ
ِ
( )56العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.79-77 :
( )57املصدر نفسه48 :
( )58املصدر نفسه.65 :
( )59املصدر نفسه.299 ،276 ،236 ،202 ،77 ،63 ،291 ،183 ،62 ،61 :
الزبيدي ،تاج العروس50/3 :
()60
ّ
ِ
( )61العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.67 :
( )62املصدر نفسه.246 :
( )63املصدر نفسه.49 :
( )64املصدر نفسه.197 :
( )65املصدر نفسه.188 :
( )66املصدر نفسه.243 :
( )67املصدر نفسه.185 :
( )68املصدر نفسه.304:
الطرحيي ،جممع البحرين.296/2 :
()69
ّ
املامقاين ،تنقيح املقال.196/1 :
()70
ّ
عيل بن
عيل
()71
ّ
ّ
الشاهرودي (ت 1405هـ) ،مستدرك سفينة البحار ،حتقيق :الشيخ ّ
النامزي ،الشيخ ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
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اإلسالمي ،قم1419 ،هـ.245/1 :
مؤسسة النرش
حسن
ّ
ّ
النامزيَّ ،
ِ
( )72العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.218 ،145 ،77 :
الطرحيي ،جممع البحرين.65/1 :
()73
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية.213/2 :
()74
ّ
ِ
( )75العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.129 :
( )76املصدر نفسه.147 :
( )77ابن منظور ،لسان العرب.770-769/1 :
( )78العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.88 ،77 :
( )79املصدر نفسه.231 :
الطويس ،اختيار معرفة الرجال.107 :
( )80انظر :الشيخ
ّ
( )81العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األق��وال،231 ،226 ،224 ،220 ،218 ،213 ،148 ،139 ،82 :
.302
ِ
( )82العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.411 :
( )83املصدر نفسه.331 :
( )84املصدر نفسه.332 :
( )85املصدر نفسه.400 :
( )86املصدر نفسه.406 ،400 ،374 ،371 :
( )87املصدر نفسه.320 :
( )88املصدر نفسه.324 ،331 :
( )89املصدر نفسه.406 ،360 ،328 :
( )90املصدر نفسه.423 ،401 :
( )91الصدر ،هناية الدراية.192 :
( )92الداماد ،الرواشح السامو َّية.60 :
املامقاين ،مقباس اهلداية.130/2 :
()93
ّ
السبحاين ،كل َّيات يف علم الرجال.122 :
التسرتي ،قاموس الرجال،44/1 :
()94
ّ
ّ
ِ
( )95العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.433-432 :
( )96العلاَّ م��ة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال ،247 :انظر ترمجته :ابن ش��هر آش��وب ،مع��امل العلامء،111 :
اخلوئي ،معجم رجال احلديث.280/15 :
الس ِّيد
ّ
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( )97العلاَّ مة ِ
الطويس،
احل يِّ ّل ،إيضاح االشتباه ،277 :الشيخ الصدوق ،من ال حيرضه الفقيه،75/4 :
ّ
األردبييل ،جامع الرواة ،68/2 :أغا بزرك ،الذريعة.270/16 :
الرجال،493 :
ّ
ِ
( )98انظر :العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.431-430 :
حممد بن عيس��ى بن عبيد بن يقطني بن موسى موىل أسد بن خزيمة أبوجعفر
( )99قال عنه
النجايشَّ :
ّ
جليل من أصحابنا ثقة ،عني ،كثري الرواية ،حسن التصانيف ،روى عن أيب جعفر الثاين مكاتبة
حممد بن عيس��ى من كتب
تفرد فيه َّ
ومش��افهة ،وذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنَّه قال :ما َّ
يونس ،وحديثه اليعتمد عليه.
( )100ورأيت أصحابنا ينكرون هذا القول .الرجال.333 :
البهبهاين.54-53 :
( )101الوحيد
ّ
الكني ،توضيح املقال.223 :
الطويس ،اختيار معرفة الرجال،517 :
( )102الشيخ
ّ
ّ
الشهرستاين ،امللل والنحل.169-168/1 :
()103
ّ
النوبختي ،فرق الشيعة.91-90 :
()104
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية.328/2 :
()105
ّ
اخلاقاين ،الرجال.137 :
البهبهاين ،الفوائد،40 :
( )106الوحيد
ّ
ّ
( )107الشيخ املفيد ،الفصول املختارة.313/2 :
( )108العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.349 :
( )109املصدر نفسه.410 ،378 :
( )110املصدر نفسه.364 :
( )111العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،إيضاح االشتباه.141 :
العاملي لإلمام الرضا،
حممد حبيب ،الواقفة دراس��ة حتليل َّية ،نرش :املؤمتر
()112
ّ
ّ
النارصي ،رياض َّ
مشهد املقدَّ سة ،مطبعة مهر ،قم ،ط.20/1 :1409 ،1
حممد بن عبد الكريم (ت548هـ) ،امللل والنحل ،حتقيق :أمحد فهمي
()113
الشهرس��تاين ،أبو الفتح َّ
ّ
حممد ،بريوت ،دار الرسور ،ط1368 ،1هـ.250-249/1 :
َّ
األسفرائيني ،الفرق بني الفرق.22 :
()114
ّ
البهبهاين.410 :
الكني ،توضيح املقال ،214 :نقلاً عن :تعليقة الوحيد
()115
ّ
ّ
األسفرائيني ،الفرق بني الفرق.33 :
()116
ّ
الشهرستاين ،امللل والنحل.262-261/1 :
()117
ّ
النوبختي ،فرق الشيعة.39-38 :
()118
ّ
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احلميدي ،سعيد نشوان ،احلور العني ()1977م ع ،كامل مصطفى ،دار آزال ،بريوت ،املكتبة
()119
ّ
اليمنية ،صنعاء.155 :1985 ،
اخلاقاين ،رجال اخلاقاين.130 :
()120
ّ
الشهرستاين ،امللل والنحل.225/1 :
()121
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية.253/2 :
()122
ّ
ِ
( )123العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.348 :
األسفراييني ،الفرق بني الفرق.31 30 :
()124
ّ
الطرحيي ،جممع البحرين.24/3 :
()125
ّ
اإلس�لامي ،ط،1
اوي ،الزيد َّية بني اإلمام َّية وأهل الس��نَّة ،دار الكتاب
( )126س��امي
الغر ّ
ّ
ّ
الغري��ري َّ
1426هـ2005/م ،مطبعة ستار ،قم.578 :
عيل س��امي َّ
الفلس��في يف اإلس�لام ،القاهرة ،دار التعارف،196/2 :
النش��ار ،نشأة الفكر
ّ
( )127دّ .
أشواق أمحد مهدي غليس ،التجديد يف فكر اإلمامة عند الزيد َّية يف اليمن ،مكتبة مدبويل ،القاهرة،
الشهرس��تاين ،امللل
األس��فراييني ،الفرق ب�ين الفرق،33-32 :
الطبع��ة األوىل ،هـ،57 :1417
ّ
ّ
اخلاقاين:
اخلاقاين ،رجال
عيل أكرب غفاري ،دراس��ات يف علم الدراية،144 :
ّ
ّ
والنح��لّ ،259/1 :
.131
ِ
( )128العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ  ،خالص��ة األق��وال،378 ،376 ،375 ،371 ،360 ،354 ،353 ،324 :
.424 ،422 ،421 ،418 ،417 ،415 ،414 ،400 ،385 ،384
( )129املصدر نفسه.329 :
( )130املصدر نفسه.348 ،321 :
( )131املصدر نفسه.377 :
( )132املصدر نفسه.418 ،410 ،408 ،389 ،385 ،380 ،357 ،376 ،354 ،341 ،328 :
( )133العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،إيضاح االشتباه.107 :
الشهرستاين ،امللل والنحل.300/1 :
()134
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية.355/2 :
()135
ّ
النوبختي ،فرق الشيعة.57 :
()136
ّ
األسفراييني ،الفرق بني الفرق.255 :
()137
ّ
اخلاقاين.
اخلاقاين ،رجال
()138
ّ
ّ
الشهرستاين ،امللل والنحل.300/1 :
()139
ّ
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املامقاين.136-135 :
الطويس ،اختيار معرفة الرجال ،462 :انظر :رجال
( )160الشيخ
ّ
ّ
( )161املصدر نفسه.535 :
( )162العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.406 :
الطويس ،اختيار معرفة الرجال.568 :
( )163الشيخ
ّ
عيل رشيفي،
حممد بن َّ
( )164املفيدَّ ،
حممد بن النعامن (ت 413هـ) الفصول املختارة ،حتقيق :الس ِّيد مري ّ
املامقاين ،131 :نقلاً عن :تعليقة الوحيد.
دار املفيد ،بريوت ،ط1414 ،2هـ ،305/2 :رجال
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية.327/2 :
()165
ّ
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الطويس ،اختيار معرفة الرجال.536 :
( )140الشيخ
ّ
ِ
( )141العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.419 ،407 ،406 ،341 ،332 :
النوبختي ،فرق الشيعة.88 :
()142
ّ
املامقاين.323/2 :
عيل أكرب عفاري ،دراسات يف علم الدراية،140 :
ّ
(ّ )143
النوبختي ،فرق الشيعة.88 :
()144
ّ
اخلاقاين :و.132
اخلاقاين ،رجال
()145
ّ
ّ
ِ
( )146العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.367 ،321 ،317 :
النوبختي ،فرق الشيعة.41 :
()147
ّ
البهبهاين.410 :
( )148الكني ،توضيح املقال ،219 ،نقلاً عن :تعليقة الوحيد
ّ
السبحاين ،كل َّيات يف علم الرجال.405 :
( )149جعفر
ّ
الكني ،توضيح املقال.219 :
()150
ّ
األسفراييني ،الفرق بني الفرق.38 :
()151
ّ
( )152غفاري ،دراسات يف علم الدراية.139 :
( )153املصدر نفسه.139 :
الكني.219 :
املامقاين ،مقباس اهلداية،361 /2 :
()154
ّ
ّ
ِ
( )155العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.365 :
النوبختي.103-102 :
( )156فرق الشيعة،
ّ
بدوي ،عبد الرمحن ،مذاهب اإلس�لام ِّيني ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط:1996 ،1
()157
ّ
.1185
( )158الكشيِّ ّ  ،الرجال.568 :
( )159العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.405 :
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األشعري ،مقاالت اإلسالم ِّيني.25 :
()166
ّ
الطويس ،اختيار معرفة الرجال431 :
( )167الشيخ
ّ
اخلاقاين ،الرجال.132 :
الكني ،توضيح املقال،222 :
()168
ّ
ّ
املامقاين ،مقباس اهلداية.17/3 :
()169
ّ
اإلبراهيمي ،دار
حمم��د رضا ،بداي��ة الفرق هناي��ة امللوك ،تعلي��ق :ش��اكر
ّ
( )170احلكيم��ي ،الش��يخ َّ
الفردوس ،بريوت ،لبنان ،ط1410 ،1هـ1990/م.110 :
( )171الشيخ املفيد ،تصحيح االعتقاد.131/5 :
الشهرستاين ،امللل والنحل.190-174 :
()172
ّ
األسفراييني ،الفرق بني الفرق.23 :
()173
ّ
مؤسس��ة اهلداية إلحياء الرتاث،
()174
ّ
النبي (ت1021هـ) حاوي األقوال ،حتقيقَّ :
اجلزائ��ري ،عبد ّ
قم ،ط1418 ،1هـ.111/1 :
التسرتي ،قاموس الرجال.66/1 :
()175
ّ
التسرتي ،قاموس الرجال.66/1 :
()176
ّ
الشهرستاين ،امللل والنحل.137/1 :
()177
ّ
البهبهاين.411 :
اخلاقاين ،الرجال ،134 :نقلاً عن :تعليقة
()178
ّ
ّ
الكني ،طرائف املقال.220 :
()179
ّ
( )180السبحاين ،أصول احلديث وأحكامه.196 ،
( )181العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.390 :
الس��بحاين ،الزيد َّية يف مركب التاري��خ ،دار األضواء
األش��عري ،مقالت اإلس�لام ِّيني،16 :
()182
ّ
ّ
للطباعة ،بريوت ،لبنان ،ط :1977/1ص.19
الكاظمي ،عدَّ ة الرجال ،160-159/1 :األحقاف.9 :
()183
ّ
( )184رشيف حييى األمني ،معجم الفرق اإلس�لام َّية ،دار األضواء ،بريوت ،لبنان ،ط1406 ،1هـ:
.112
الشهرستاين ،امللل والنحل.106/1 :
()185
ّ
التميم��ي ،كتاب املل��ل والنحل ،حتقيق :د .الب�ير نرصي نادر،
حممد
()186
ّ
ّ
البغ��دادي ،عب��د القادر َّ
داراملرشق و ش.م.م ،ط1992 ،3م.58 :
السبحاين ،أصول احلديث وأحكامه.195 ،
()187
ّ
ِ
( )188العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.423 ،370 ،369 ،358 ،325 :
160
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األسفراييني ،الفرق بني الفرق.349-323 :
( )189انظر:
ّ
الشهرستاين ،امللل والنحل234/1 :ـ.235
()190
ّ
ِ
( )191العلاَّ م��ة احل�ِّل�يِّ ّ  ،خالص��ة األق��وال،344 ،343 ،340 ،338 ،333 ،326 ،324 ،316 :
،405 ،402 ،399 ،392 ،387 ،383 ،380 ،375 ،372 ،371 ،365 ،361 ،350 ،346
.424 ،421 ،420 ،417 ،414 ،410 ،407
البغدادي ،الكفاية يف علم الدراية.105/1 :
( )192اخلطيب
ّ
( )193الشهيد الثاين ،الرعاية يف علم الدراية.118 :
احلسيني الصدر ،الفوائد الرجال َّية.295 :
عيل
ّ
(ّ )194
( )195املصدر نفسه.297 :
البهائي ،مطلع الشمس.273 :
( )196الشيخ
ّ
( )197الصدر ،الفوائد الرجال َّية.295 :
اإلسالمي ،قم ،ط1415 ،1هـ:
مؤسسة النرش
()198
ّ
حممد مهدي نجفَّ ،
الطويس ،اخلالف ،حتقيقَّ :
ّ
.219/6
اخلاقاين ،الرجال.57 :
()199
ّ
( )200املصدر نفسه.56 :
اخلواجوئي ،الفوائد الرجال َّية.308 :
()201
ّ
الطويس ،اخلالف225/6 :
( )202الشيخ
ّ
البخاري ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان،
( )203ابن حجر ،فتح الباري يف رشح صحيح
ّ
ط.274/5 :2
( )204الشهيد الثاين ،الرعاية يف علم الرواية.117 :
البهائي ،مرشق الشمسني.271 :
( )205الشيخ
ّ
ِ
( )206العلاَّ مة احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.140 :
( )207املصدر نفسه.237 :
( )208املصدر نفسه.257 :
( )209املصدر نفسه293 :
( )210املصدر نفسه.299 :
( )211املصدر نفسه.325 :
( )212املصدر نفسه.354 :
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حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ
( )213العلاَّ مة ِ
احل يِّ ّل ،خالصة األقوال.360 :
( )214املصدر نفسه.404 :
( )215املصدر نفسه.410 :
( )216املصدر نفسه.60 :
( )217املصدر نفسه.118:
( )218املصدر نفسه.134:
( )219املصدر نفسه.133 :
( )220املصدر نفسه197 :
( )221املصدر نفسه.199 :
( )222املصدر نفسه.213 :
( )223املصدر نفسه.262:
( )224املصدر نفسه.254 :
( )225بحر العلوم ،الرجال.46/2 :
( )226املصدر نفسه.
( )227املصدر نفسه.50 :
( )228املصدر نفسه.54 :
( )229املصدر نفسه.237 :
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* القرآن الكريم.
املبيدي ،الس�� ِّيد
حممد تق��ي فاضل
ّ
1.1اختي��ار معرفة الرج��ال (املع��روف برجال الك�ِّش�يِّ ّ ) ،حتقيقَّ :
اإلس�لامي ،ط،1
مؤسس��ة الطباعة والن�شر لوزارة الثقافة واإلرش��اد
ّ
أب��و الفضل املوس��ويانَّ ،
1382هـ.
البغدادي (ت 429هـ) ،حتقيق:
حممد
 2.2الفرق بني الفرق،
ّ
األس��فراييني :عبد القاهر بن طاهر بن َّ
ّ
حممد صادق بحر العلوم ،النجف األرشف ،املطبعة احليدر َّية ،ط1388 ،4هـ.
َّ
مؤسس��ة اإلمام
3.3أص��ول احلديث وأحكامه يف علم الدراية،
حممد حس�ينَّ ،
الس��بحاين :جعفر بن َّ
ّ
الصادق ،مطبعة اعتامد ،قم ،ط1419 ،2هـ.
ِ
املطهر
4.4إيض��اح االش��تباه يف أس�ماء ال��رواة ،العلاَّ مة احل يِّ ّل :مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف اب��ن َّ
اإلسالمي ،قم ،ط1411 ،1هـ.
مؤسسة النرش
ّ
احلسونَّ ،
حممد ُّ
(ت 726هـ) ،حتقيقَّ :
5.5التعدي��ل واجل��رح ،الباجي :س��ليامن بن خلف (ت474ه��ـ) ،مراجعة :د .أبو لبابه حس�ين ،دار
اللواء ،الرياض1986 ،م.
اإلبراهيمي ،دار الفردوس،
حممد رضا ،تعليق :شاكر
6.6بداية الفرق هناية امللوك،
ّ
احلكيمي :الشيخ َّ
ّ
بريوت ،لبنان ،ط1410 ،1هـ.
7.7التجدي��د يف فك��ر اإلمامة عن��د الزيد َّية يف اليمن ،أش��واق أمحد مه��دي غ ِّليس ،مكتب��ة مدبويل،
القاهرة ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
حممد بن النع�مان (ت413ه��ـ) ،تقديم وتعلي��ق :هبة اهلل
حممد ب��ن َّ
8.8تصحي��ح االعتق��اد ،املفي��دَّ :
الريض ،قم.
الشهرستاين ،منشورات
ّ
ّ
مؤسسة النرش
احلسيني
الكاظمي :حمس��ن بن احلسن
9.9تكملة الرجال،
األعرجي( ،ت1227هـ)َّ ،
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي ،قم ط1،1414هـ.
ت(1227هـ)،مؤسسة النرش
احلسيني ،االعرجي،
1010تكملة الرجال ،الكاظمي :حمس��ن بن احلسن
َّ
ّ
اإلسالمي ،قم ط1،1414هـ.
املامقاين :عبد اهلل (ت 1351هـ)،النجف1350 ،هـ.
1111تنقيح املقال يف علم الرجال،
ّ

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

حممد حسني مولوي،
1212توضيح املقال يف علم الرجال،
عيل (1306 1220هـ) ،حتقيقَّ :
ّ
الكني :امللاَّ ّ
مركز بحوث دار احلديث ،مطبعة رسور ،ط1421 ،1هـ.
عيل (ت1101هـ)
1313جام��ع الرواة وإزاحة الش��بهات عن الطرق واإلس��ناد،
األردبييلَّ :
حممد ب��ن ّ
ّ
النجفي ،إيران1403 ،هـ.
املرعيش
مكتبة
ّ
ّ
مؤسس��ة اهلداية إلحياء الرتاث ،قم،
1414حاوي األقوال،
ّ
النبي (ت1021هـ) حتقيقَّ :
اجلزائري :عبد ّ
ط1418 ،1هـ.
احلميدي ،حتقيق :كامل مصطفى ،دار آزال ،بريوت ،املكتبة
1515احلور العني ( )1977س��عيد نشوان
ّ
اليمن َّية ،صنعاء.1985 ،
ِ
1616خالص��ة األق��وال يف معرفة الرج��ال ،العلاَّ مة احل يِّ ّل :مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهر
مؤسسة نرش الفقاهة ،ط1422 ،2هـ.
(ت 726هـ) ،حتقيق :الشيخ جواد ُّ
ميَّ ،
القيو ّ
اإلسالمي ،قم ،ط1415 ،1هـ.
مؤسسة النرش
1717اخلالف،
ّ
حممد مهدي نجفَّ ،
الطويس ،حتقيقَّ :
ّ
عيل أكرب ،جامعة اإلمام
1818دراسات يف الدراية (تلخيص مقباس اهلداية للعلاَّ مة
املامقاين) ،غفاريّ :
ّ
الصادق ،مطبعة تاش ،ط1369 ،1هـ.
حممد حس��ن (آغاب��زرك) (ت 1970م) ،دار األضواء،
1919الذريعة يف تصانيف الش��يعة،
الطهراينَّ :
ّ
بريوت ،ط1403 ،2هـ.
حممد صادق بح��ر العلوم ،مطبعة
2020الرجال،
عيل (ت1334هـ) ،حتقيق :الس�� ِّيد َّ
اخلاقاين :الش��يخ ّ
ّ
اآلداب يف النجف االرشف ،ط1388 ،1هــ.
العاميل (ت 699ه��ـ) ،حتقيق :عبد
عيل
ّ
2121الرعاي��ة يف علم الدراية ،الش��هيد الثاين :زين الدي��ن بن ّ
حممد الب َّقال ،منشورات مكتبة آية اهلل املرعيش ،قم ،ط1413 ،2هـ.
احلسني َّ
عيل العاميل (ت 699ه��ـ) ،حتقيق :عبد
2222الرعاي��ة يف علم الدراية ،الش��هيد الثاين :زين الدي��ن بن ّ
املرعيش ،قم ،ط1413 ،2هـ.
حممد الب َّقال ،منشورات مكتبة آية اهلل
احلسني َّ
ّ
احلس��يني
حمم��د باق��ر
ّ
حمم��د ب��ن َّ
2323الرواش��ح الس�ماو َّية يف رشح األحادي��ث األمام َّي��ة ،الدام��ادَّ :
املرعيش ،قم1405 ،هـ.
(ت1040هـ) ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى
ّ
الرزاق (1205-1145هـ)،
2424تاج الع��روس يف رشح القاموس،
حممد بن عبد َّ
ّ
حممد بن َّ
الزبيديَّ :
مكتبة احلياة وبريوت ،لبنان.
اإلس�لامي ،مطبعة
اوي ،دار الكتاب
الغريري
2525الزيد َّي��ة بني اإلمام َّية وأهل الس��نَّة ،س��امي
الغ��ر ّ
ّ
ّ
َّ
ستاره ،قم ،ط1426 ،1هـ2005/م.
السبحاين ،دار األضواء للطباعة ،بريوت ،لبنان ،ط.1977 ،1
2626الزيد َّية يف مركب التاريخ،
ّ
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الزيادي
علي
ّ
�أ.م.د .حيدر جيجان عبد ّ
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َّ
الرابع/العدد احلادي عشر
الر
ابعة/املجلد َّ
السنة َّ
َ
صب 1440هـ/آذار 2019م
رجب األ ُّ
ُ

مح��اد (ت393هـ) ،حتقيق :أمحد
2727الصح��اح تاج اللغة وصحاح العرب َّية،
اجلوهري :إس�ماعيل بن َّ
ّ
عبد الغفور ع َّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط1407 ،4هـ.
مؤسس��ة النرش
2828الرج��ال،
وميَّ ،
حمم��د بن احلس��ن (ت460ه��ـ) ،حتقي��ق :ج��واد الق ُّي ّ
الط��ويسَّ :
ّ
اإلسالمي ،قم ،ط1415 ،1هـ.
ّ
عيل أمحد
حممد بن احلس��ن (ت460هـ) ،حتقيق :عب��د اهلل
2929الغيب��ة،
الط��ويسَّ :
الطهراين والش��يخ ّ
ّ
ّ
مؤسسة املعارف اإلسالم َّية ،قم ،ط1411 ،1هـ.
ناصحَّ ،
البخاري ،ابن حجر ،دار املعرفة للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،ط.2
3030فتح الباري يف رشح صحيح
ّ
النوبختي :احلسن بن موسى (ت 310هـ) بريوت ،لبنان1404 ،هـ.
3131فرق الشيعة،
ّ
عيل رشيفي،
حممد بن َّ
3232الفصول املختارة ،املفيدَّ :
حممد بن النعامن (ت 413هـ) حتقيق :الس�� ِّيد مري ّ
دار املفيد ،بريوت ،ط1414 ،2هـ.
الطباطبائي (ت 256هـ) حتقيق:
مهدي
حممد
ّ
ّ
3333الفوائد الرجال َّية (رجال بحر العلوم) ،بحر العلومَّ :
حممد صادق بحر العلوم ،مكتبة الصادق ،طهران ،ط1363 ،1هـ.
َّ
املازندراين( ،ت1173هـ)،
حممد رضا
3434الفوائد الرجال َّية،
حممد إسامعيل بن احلسني بن َّ
اخلواجوئيَّ :
ّ
ّ
الرجائي ،جممع البحوث اإلسالم َّية ،مشهد ،إيران ،ط1413 ،1هـ.
حتقيق :مهدي
ّ
حممد (ت 1206هـ)،
اخلاقاين) ،الوحي��د
3535الفوائ��د ،ملحق مع كتاب (رجال
حممد باقر َّ
البهبهاينَّ :
ّ
ّ
حممد صادق بحر العلوم ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف ،ط1388 ،1هـ.
حتقيق :الس ِّيد َّ
اإلس�لامي ،قم،
مؤسس��ة النرش
3636قاموس الرجال،
ّ
ّ
حممد تقي (ت 1414هـ) ،حتقيقَّ :
التس�تريَّ :
ط1410 ،2هـ.
عيل أك�بر غفاري ،دار
3737ال��كايف،
الكلين��يَّ :
ّ
حممد بن يعقوب بن إس��حاق (ت 329ه��ـ) ،حتقيقّ :
الكتب اإلسالم َّية ،آخوندي ،ط1398 ،2هـ.
حمم��د التميمي ،حتقيق :د .البري ن�صري نادر ،دار
3838كت��اب املل��ل والنِّحل،
ّ
البغ��دادي :عبد القادر َّ
املرشق وش.م.م ،ط1992 ،3م.
الرومي
3939كش��ف الظنون ع��ن أس��امي الكتب والفن��ون ،حاج��ي خليفة :مصطف��ى بن عب��د اهلل
ّ
(ت 1067هـ) ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت1413 ،هـ.
عيل (ت 463هـ) ،حتقيق :أمحد عمر هاشم،
4040الكفاية يف علم الرواية ،اخلطيب
ّ
البغدادي :أمحد بن ّ
يب ،ط1405 ،1هـ.
دار الكتاب العر ّ
اإلس�لامي ،ط،3
مؤسس��ة النرش
4141كل َّي��ات يف علم الرجال،
ّ
حممد حس�ينَّ ،
الس��بحاين :جعفر بن َّ
ّ
1414هـ.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ

معايري اجلرح والتعديل عند اَّ
حل ِّل ّي (ت 726هـ)
العلمة ا ِ

يب ،ط1405 ،1هـ.
حممد بن مكرم (ت 711هـ) ،دار إحياء الرتاث العر ّ
4242لسان العرب ،ابن منظورَّ :
املامقاين،
حممد رضا
4343
املامق��اين :عبد اهلل (ت 1351ه��ـ) ،مقباس اهلداية يف علم الدراية ،حتقي��قَّ :
ّ
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،ط1411 ،1هـ.
َّ
النجفي (ت 1085هـ) ،حتقيق:
احي
4444جممع البحرين،
ّ
عيل الر َّم ّ
الطرحيي :فخر الدين بن َّ
ّ
حممد بن ّ
احلسيني ،مكتبة نرش الثقافة اإلسالم َّية ،ط1408 ،2هـ
أمحد
ّ
4545مذاهب اإلسالم ِّيني ،بدوي :عبد الرمحن ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط.1996 ،1
عيل بن حسن
عيل
ّ
الش��اهرودي (ت 1405هـ) ،حتقيق :الشيخ ّ
4646مس��تدرك س��فينة البحار ،الشيخ ّ
االسالمي ،قم1419 ،هـ.
مؤسسة النرش
ّ
ّ
النامزيَّ ،
العاميل (1031هـ)،
حممد بن احلسني
4747مرشق الشمس�ين وإكسري الس��عادتني،
البهائي :هباء الدين َّ
ّ
ّ
مكتبة بصريي ،مهر ،قم ،طبعة حجر َّية1398 ،هـ.
عيل (ت 588هـ) ،املطبعة ،قم.
4848معامل العلامء ،ابن شهر آشوبّ :
4949معجم الفرق اإلسالم َّية ،رشيف حييى األمني ،دار األضواء بريوت ،لبنان ،ط1406 ،1هـ.
املوسوي (ت1413هـ) ،حتقيق :جلنة التحقيق ،ط،5
اخلوئي :أبو القاسم
5050معجم رجال احلديث،
ّ
ّ
1413هـ.
األصفهاين (ت 501هـ) ،ط1404 ،2هـ.
5151املفردات يف غريب القرآن ،الراغب
ّ
األش��عري :أب��و احلس��ن (324-260ه��ـ) ،املانيا،
5252مق��االت اإلس�لام ِّيني واخت�لاف املص ِّلني،
ّ
1400هـ.
حممد بن عبد الكريم (ت 548ه��ـ) ،حتقيق :أمحد فهمي
5353امللل والنحل،
الشهرس��تاين :أب��و الفتح َّ
ّ
حممد ،بريوت ،دار الرسور ،ط1368 ،1هـ.
َّ
عيل أكرب غفاري،
5454من ال حيرضه الفقيه ،الصدوقَّ :
عيل بن احلسني (ت 338هـ) ،حتقيقّ :
حممد بن ّ
املدرسني يف احلوزة العلم َّية ،قم ،ط1402 ،2هـ.
مجاعة ِّ
عيل سامي النشار ،القاهرة دار التعارف.
5555نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ،دّ .
للبهائي ،الصدر :الس�� ِّيد حس��ن هادي
5656هناي��ة الدراية يف رشح الرس��الة املوس��ومة بـ(الوجي��زة)
ّ
الغرباوي ،مطبعة اعتامد.
الكاظمي (ت1354هـ) ،حتقيق :ماجد
ّ
ّ
عيل بن أيب الكرم (ت 630هـ) ،حتقيق:
5757النهاي��ة يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثريّ :
عز الدي��ن ّ
الطناخي.
حممد
طاهر أمحد
ّ
ّ
الزاوي ،حممود َّ
النارصي ،نرش :املؤمتر العاملي لإلمام الرضا،مشهد
حممد حبيب
ّ
5858الواقفة دراسة حتليل َّية ،رياض َّ
املقدسة ،املطبعة مهر قم ،ط1409/1هـ.
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