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اجلنابي
الباحث م�صطفى �صباح
ّ

َّ
ملخ�ص البحث
ٍ
بعدد غري قليل من آثار العلامء السابقني الذين ملؤوا الدنيا
اإلسالمي
يزدهر تراثنا
ّ
ُ

بنتاجاهت��م العلم ّي��ة ،كان منها رس��الة (ثالثة وأربع��ون حدي ًثا) لفخر املح ّققني الش��يخ

املطهر احل�ّل�يّ ّ (ت 771ه��ـ) ،والتي جمَ َع فيه��ا ثالث ًة
حمم��د بن احلس��ن بن يوس��ف اب��ن ّ
ّ
وأربع�ين حدي ًثا مس��نَدً ا ع��ن والِ ِده العلاّ مة إىل ش��يخ الطائفة الط��ويس ،م ِ
عتمدً ا يف نقل
ّ ُ
ُ
ِ
الطائفة نفسهَّ ،
ألن هذين
هذه األحاديث عىل كتابيَ ( :التهذيب) و(االس��تبصار) لش��يخ
الكتاب�ين ِمن مراج��ع الطائفة اإلمام ّية يف أحكامها الرشع ّي��ة ،وكانت مجيع موضوعات

َ
بأحادي��ث بعضها يف فضائلها ،واألخرى يف
والصالة ،إذ جاء فيها
الرس��الة يف ال ّطهارة ّ
ِّف فيها أحيانًا طري َقه إىل الشيخ ال ّطويس بعبارات خمترصة،
أحكامها ،وقد
اخترص املصن ُ
َ
منها( :باإلسناد عن أيب جعفر ،)..وهكذا.

ُ
ُ
والذي دعاين إىل حتقيق هذه الرس��الة هو أنهّ ا يتيمة ،ن َ
الش��يخ
تلميذ املؤ ّلف
َس��خها
ٍ
قراءة ّ
بخط
النييل س��نة 759ه��ـ ،وعليها إجازة وإهن��اء
ع�لي بن يوس��ف بن عبد اجلليل ّ
ّ
ِ
األحاديث فيها بالل��ون األمحرّ ،
كل هذا
عرب��ة ،امتازت أرقا ُم
املؤ ِّلف ،وهي مش��كولة ُم َ
جعلها حقيقة بالدراسة والتحقيق.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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Abstract
Our Islamic heritage flourishes with an abundance of the work
of great figures, among which is the letter titled "Forty-Three
Speeches" by Fakhr Al-Muhaqiqeen (the Sublime Investigator)
Son of Al-Allama Al-Hilli who had collected forty-three speeches
assigned to Sheikh Al-taifa Al-Tusee through Al-Allama Al-Hilli.
He depended in this regard on "Al-Tahtheeb" (Edification) and
"Al-Istibsar" (Foresight) by Al-Tusee because these two books
are taken as the the most reliable references for Imamis in their
religious duties. The "Forty-Three Speeches" deals with two
subjects: Al-Tahara (Clareness) and Al-Salat (Prayer).
The reason behind choosing this letter to be verified is that
it is unique in its field and it is found as a manuscript copied
by the author's student, Sheikh Ali bin Yousuf bin Abdul-Jaleel
Al-Nilie in 759 of Hijra. This manuscript is written in Arabic and
is prefaced and signed by the author himself, the matter which
further proves the genuineness of the work.
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اجلنابي
الباحث م�صطفى �صباح
ّ

املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والس�لام عىل أرشف األنبياء واملرسلني ٍ
النبي
ِّ
حممد ّ
ّ

وآله الط ّيبني الطاهرين املعصومني ،أ ّما بعد..

حممد بن احلسن بن
فهذه رسالة بعنوان (ثالثة وأربعون حدي ًثا) لفخر املح ّققني الشيخ ّ
احلل (ت 771هـ) ،جمَ َع فيها ثالث ًة وأربعني حدي ًثا ،أسندها عن والِ ِده
يوسف ابن ّ
املطهر يّ ّ
العلاّ مة( ت 726هـ) م ّتصلاً إىل الشيخ الطويس( ت 460هـ)( ،)1م ِ
عتمدً ا يف نقل
ُ
ّ
الطويس نفسه.
هذه األحاديث عىل كتابيَ ( :التهذيب) ،و(االستبصار) للشيخ
ّ

امل�ؤ ِّلف

()2

احلل،
حممـد بن مجال الدين احلس��ن بن يوس��ف ابن ّ
هو الش��يخ أبو طالبّ ،
املطهر يّ ّ

املعروف بـ(فخر املح ّققني) ،وج ٌه من وجوه الطائفة ،وثقاهتا ،وفقهائهاُ ،ولد يوم االثنني
احلل،
ليلة العرشين من مجادى األوىل سنة 682هـ ،نشأ َّ
وتلمذ عىل يد والده العلاّ مة يّ ّ
حتّى أينع وأصبح عاملـًا فاضلاً  ،وحم ّق ًقا بار ًعا.
مج��ع كثري ،منهم:
روى ع��ن وال��ده العلاّ مة ،وع��ن مج ٍع من األع�لام ،وروى عنه ٌ

األول (ت 786هـ) ،وفخ��ر الدين أمحد بن عبداهلل بن
حمم��د بن مكّي
العاميل ،الش��هيد ّ
ّ
ّ

عيل بن يوس��ف بن عبداجلليل
املتوج
س��عيد بن ّ
البح��راين (ت 820هـ) ،وظهري الدين ّ
ّ
النييل (ح ًّيا حدود سنة 775هـ) ،وغريهم من األعالم.
ّ

ٍ
ٍ
خدمة لأل ّمة اإلسالم ّية يف
كبرية عند املسلمني عا ّمة؛ ملا قدّ مه من
وقد َحظِ َي بمكانة

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ٍ
آبادي صاحب
عرص حالِ ٍك من عصور تلك الفرتة التي تس ّلط فيها املغول ،فهذا الفريوز
ّ

كتاب (التكملة والذيل
(القاموس املحيط)
الشافعي املذهب ،يروي عن الشيخ املصنِّف َ
ّ
��اين (ت 650هـ) ،فيقول يف بعض
حممد َّ
والصل��ة لكتاب تاج اللغة) للحس��ن بن ّ
الص َغ ّ

نصه ...« :عن شيخي وموالي ،علاّ مة الدنيا ،بحر العلوم وطود العىل ،فخر
إجازاته ما ّ
حممد بن الش��يخ اإلم��ام األعظم ،برهان علامء األمم ،مجال الدين،
املح ّققني ،أيب طالب ّ

بحق روايته عن
بحق روايته عن والدهّ ،
احللّ ،
أيب منصور احلس��ن بن يوسف بن املطهر يّ ّ

اين»(.)3
حممد َّ
مؤ ِّلفه اإلمام ّ
احلجة  ...احلسن بن ّ
الص َغ ّ

��ب عند وال��ده بـ(فخر الدين) ،ويف س��ائر مراصده وم��وارده بـ(فخر املح ّققني،
ُل ِّق َ

ورأس املد ّققني) ،دالل��ة عىل غاية نباهته يف العلوم احل ّقة ،وهناية جاللته يف هذه الطائفة

املح ّقة.

أثن��ى عليه مجلة من املش��ايخ بأبلغ املدح والثناء ،حتّى قال يف ح ّقه تلميذه الش��هيد

نص��ه« :الش��يخ اإلمام ،س��لطان العل�ماء ،منته��ى الفضالء والنب�لاء ،خامتة
األول م��ا ّ
ّ
حممد ابن الشيخ اإلمام السعيد مجال الدين بن
املجتهدين ،فخر امل ّلة والدين ،أبو طالب ّ

املطهر ،مدَّ اهلل يف ُع ُمره مدًّ ا ،وجعل بينه وبني احلادثات َسدًّ ا»(.)4
َّ

ِ
أهم ش��يوخه
تتلمذ الش��يخ فخ��ر املح ّققني ع�لى َيدَ ي وال��ده العلاّ م��ة ،فكان من ّ
وأس��اتذته ،إذ تربى ِ
بحجره ،وأخ��ذ عنه العلوم العقل ّية والنقل ّي��ة ،ف َب َل َغ درج َة االجتهاد
ّ

ع�لى يديه يف الس��نة العارشة من ُع ُمره الرشي��ف ،وكان العلاّ م ُة يع ِّظم��ه ،و ُيثني عليه يف
كثريا ،فكان من ّ
أج��ل تالميذ والده ،حتّى أنَّه ذكره يف
كثري من املواضع ،ويعتني بش��أنه ً
ِ
ختم هبا (قواعد األحكام) بإمتام
صدر مجلة من مصنّفاته الرشيفة ،و َأ َم َر ُه يف وص ّيته التي َ
ِ
ناقصا ِم��ن كتبه بعد حلول األج��ل ،وإصالح ما وجد فيها م��ن اخللل ،وحاله
م��ا َبقي ً
ِ
علومه ،أش��هر ِمن أن يذكر ،ويكفي يف بيان ِ
فضله
وس��مو مرتبته ،وكثرة
علو قدره،
ُ
ّ
يف ّ
ُ
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الباحث م�صطفى �صباح
ّ

َّ
كت��اب (مراصد التدقيق ومقاصد التحقيق)
اآلوي قرأ
حممد
َ
ّ
حمم��د بن أيب طالب بن ّ
أن ّ

عليه وعىل والده -مصنِّف الكتاب -س��و ّي ًة ،فأجازوه بعد إهناء قراءة الكتاب عليهام يف
التاريخ ِ
نفسه ،وكان ذلك يف  4مجادى اآلخرة سنة 710هـ بالسلطان ّية(.)5

�أ�شهر �شيوخه
املطه��ر احل�ّل�يّ ّ 
1.1العلاّ م��ة الش��يخ مج��ال الدي��ن احلس��ن ب��ن يوس��ف ب��ن َّ
(ت 726هـ) ،والده.

ِ
املرتجم.
عم
2.2الشيخ
َ
عيل بن يوسف بن َّ
املطهر احل يّ ّل (ق ّ ،)7
ريض الدين ّ
ّ
3.3الشيخ مفيد الدين حممـد بن اجلهيم األسدي ِ
احل يّ ّل (ت 726هـ).
ّ
ُ
ّ

�أ�شهر تالمذته
العاميل.
حممد بن حامد
1.1الشهيد ّ
حممد بن مك ّّي بن ّ
األولّ ،
ّ

عيل بن الس�� ّيد غياث الدين عبد الكريم بن الس ّيد
2.2الس�� ّيد ّ
النس��ابة ،هباء الدين ّ
النييل.
احلسيني
عبد احلميد
ّ
ّ

املدين.
3.3املحدّ ث الفاضل بدر الدين حسن بن نجم الدين
ّ

البحراين.
املتوج
4.4املح ّقق العلاّ مة فخر الدين أمحد بن عبد اهلل ّ
ّ
احلسني.
حممد بن ُم َع َّية
ّ
5.5الس ّيد العلاّ مة تاج الدين ّ

احلل.
عيل بن عبد احلميد
النييل ،وهو من مشايخ ابن فهد يّ ّ
ّ
6.6الشيخ نظام الدين ّ
احلسيني اآلميل.
العلوي
عيل بن حيدر
ّ
ّ
7.7الس ّيد حيدر بن ّ
 8.8أبو الفتوح أمحد بن بلكو.

احلسيني.
9.9الس ّيد أمني الدين أبو طالب أمحد بن زهرة
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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األسرتآبادي.
1010الشيخ مجال الدين إسكندر
ّ

احلل ،الشاعر املعروف.
صفي الدين عبد العزيز بن رسايا
ّ 1111
السنبيس يّ ّ
ّ
احلسيني.
حممد األعرج
ّ
1212الس ّيد غياث الدين عبد الكريم بن ّ
احلل.
عيل بن احلسن بن أمحد يّ ّ
1313زين الدين ّ
النيل.
عيل بن يوسف يّ ّ
1414ظهري الدين ّ

عمه.
عيل بن يوسف ،ابن ّ
1515الشيخ قوام الدين ّ
حممد بن ّ

احلل ،ولدُ ه.
حممد بن ّ
1616الشيخ ّ
حممد بن احلسن بن يوسف يّ ّ
االسفندياري اآلمايل.
حممد
ّ
حممد بن ّ
 1717الشيخ ّ

حممد بن هالل اآلوي.
1818شمس الدين أبو يوسف ّ

الشريازي الفريوز آبادي.
حممد بن يعقوب
ّ
1919الشيخ ّ
2020الشيخ موسى بن جعفر بن عيسى احلدّ اد.
2121الشيخ نظام الدين احلاج حممود.

الكايش.
2222تاج الدين حييى بن أمحد
ّ

2323الشيخ أبو املظفر حييى بن الشيخ فخر املح ّققني ،ولده.
وآخرون غريهم.

م�ؤ َّلفاته
1.1إرش��اد املسرتش��دين وهداي��ة الطالب�ين ،يف أص��ول الدي��ن( ،)6وه��و بعين��ه
(واج��ب االعتقاد) ،وهو أكرب من (واج��ب االعتقاد عىل مجيع العباد ) لوالده

العلاّ مة.)7(
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اجلنابي
الباحث م�صطفى �صباح
ّ

2.2إيضاح الفوائد يف ّ
حل مشكالت القواعد(.)8
3.3حتصيل النجاة(.)9
النبي( ،)10(الرسالة التي بني يديك).
4.4ثالث وأربعون حدي ًثا عن ّ
5.5جامع الفوائد يف رشح خطبة القواعد(.)11
6.6احلقائق الراهنة ،أو (هناية احلال)(.)12
7.7اخلالصة يف أصول الدين والعقائد(.)13
8.8الرسالة الفخر ّية يف معرفة الن ّية(.)14
9.9رشح كتاب مبادئ الوصول(.)15
1010معراج اليقني يف رشح هنج املسرتشدين(.)16
1111غاية السؤول يف رشح هتذيب األصول(.)17
1212الكافية الوافية ،يف الكالم(.)18
1313املسائل احليدر ّية(.)19
1414املسائل املظاهر ّية(.)20

وفاته
توفيّ َ  ليلة  25مجادى اآلخرة س��نة 771هـ ،عن عمر ب َل َغ تس�� ًعا وثامنني س��نة،

نصه(:)21
وأر َخ سنة وفاته الس ّيد هادي كامل الدين (ت 1404هـ) بام ُّ
َّ
������������������ار ُه
ف��������ب�������� َع�������� ُه آث�
ُ

����ات ِّأرخ( :ع���اش���ت)
إن م� َ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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امل�ؤ َّلف
النبي ،وكانت
وهي رسالة خمترصة َكت َ
َب فيها املؤ ِّلف ثالث ًة وأربعني حدي ًثا عن ّ

َ
بأحاديث بعضه��ا يف فضائلها،
والصالة ،إذ جاء فيه��ا
مجي��ع موضوعاهت��ا :يف ال ّطه��ارة ّ

وجها الختيار املصنِّف هذا العددَّ ،
ألن املش��هور هو
واألخ��رى يف أحكامها ،وال نعلم ً
النبي« :م��ن حفظ عىل أ ّمتي أربع�ين حدي ًثا ينتفعون هبا
مج��ع أربع�ين حدي ًثا ،لقول ّ
واخلاصة عىل مجع مجلة من
فقيها عا ًملا»( ،)22وقد تبادر العلامء العا ّمة
ّ
بعثه اهلل يوم القيامة ً
األحاديث هبذا العدد ،فطفح ذكرها ،وبان رشح بعضها(.)23

بعض الفهارس اخل ّط ّية هذه الرس��الة إىل العلاّ مة يّ
احلل (ت 726هـ)،
وقد ن ََس�� َبت ُ

واحلق َّ
أن هذه الرسالة هي لفخر
وذكرهتا أخرى لولده فخر املح ّققني (ت 771هـ)(،)24
ّ

نصه:
رصح يف ديباجة الرس��الة باس��مه بام ّ
املح ّقق�ينَ ،و َوه��م َمن ن ََس��بها إىل غريه؛ ألنّه ّ
املطهر :هذه ثالث��ة وأربعون حدي ًثا
حممد بن احلس��ن بن َّ
«يق��ول أضع��ف عباد اهلل تعاىل ّ
تقر ًبا إىل اهلل تعاىل» ،زيادة عىل اإلهناء الذي يف آخر
عن ّ
النبي أثبتّها يف هذه األوراق ّ
أيضا.
حيا ً
اسمه رص ً
اإلجازة ،والذي َو َرد فيه ُ

منهجه
ُ
أ ّم��ا منهجه :فنالحظ أنَّه أس��ند ه��ذه األحاديث عن والده العلاّ مة إىل الش��يخ

ناظر إىل ما ذكره الشيخ يف كتابيه (االستبصار ،وهتذيب
الطويس عن ّ
النبي ،فهو ٌ
ّ
األح��كام)َّ ،
ألن هذين الكتابني ِمن مراج��ع الطائفة اإلمام ّية يف أحكامها الرشع ّية ،وقد
ِّف أحيانًا طري َقه إليه بعبارات خمترصة ،منها( :باإلس��ناد عن أيب جعفر،)..
اخترص املصن ُ
َ
وهكذا.
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ن�سخة الكتاب
تقع هذه الرس��الة ضمن جمموعة نفيس��ة كُتبت يف عهد فخر املح ِّققني وعليها
ِ
ووثيق صلتها ب�تراث احل ّلة نُورد تفصيل م��ا يف املجموعة عىل النحو
مهيته��ا
خ ّط��ه ،وأل ّ
اآليت:

احللَ ،
نسخها:
(1.1استقصاء النظر يف البحث عن القضاء والقدر) :للعلاّ مة يّ ّ
اآلميل ،وتاريخ النسخ( :ق ،)8ويف
احلس��يني
العلوي
عيل بن حيدر
ّ
ّ
ّ
حيدر بن ّ

آخرها إهناء ّ
بخط فخر املح ّققني يف  12رمضان سنة 759هـ.

اس��م الناس��خ ،وتاريخ نسخها سنة
(2.2الس��عد ّية) :للعلاّ مة احلل ،مل ُيذكر
ُ
ّ
(إربل).
764هـ ،يف قلعة أربيل

(3.3ثالثة وأربعون حدي ًثا) :لفخر املح ّققني ،الرسالة التي بني يديك.
اس��م الناس��خ،
(4.4الفخر ّي��ة يف معرف��ة الن ّية) :لفخر املح ّققني ،مل ُيذكر فيها
ُ
وتاريخ نس��خها يف  5ش��هر رمضان س��نة 759ه��ـ ،وعىل الورق��ة األوىل منها
إجازة قراءة من فخر املح ّققني ليحيى بن أمحد الكايش بتاريخ  5شهر رمضان

سنة 759هـ ،ويف آخر النسخة إهناء وإجازة ّ
بخط املؤ ِّلف يف التاريخ نفسه.

اس��م
احلل ،مل ُيذكر فيها
ُ
(5.5تب�صرة املتع ّلم�ين يف أحكام الدي��ن) :للعلاّ مة يّ ّ
الناس��خ ،وتاريخ نس��خها يف ليلة الثالثاء  25ش��هر ربيع اآلخر سنة 759هـ،

وعىل الورقة األوىل منها إجازة فخر املح ّققني ليحيى بن أمحد الكايش ،بتاريخ

س��لخ ربيع اآلخر س��نة 759ه��ـ ،ويف آخرها إهنا ٌء ك َت َب ُه فخ��ر املح ّققني يف 29

شهر ربيع اآلخر من السنة نفسها.

الطويسَ ،
عيل املجاور للحرم
(6.6اجلمل والعقود) :للشيخ
نسخها ّ
حممد بن ّ
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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الغروي ،تاريخ ِ
نسخها يوم السبت سلخ ربيع اآلخر سنة 769هـ.
ّ

اس��م
احلل ،مل ُيذكر فيها
ُ
(7.7واج��ب االعتقاد عىل مجي��ع العباد) :للعلاّ م��ة يّ ّ
الناسخ وال التاريخ.

الكركي ،وهي ناقصة اآلخر.
الصالة) .لع ّله للمح ّقق
(8.8اخللل الواقع يف َّ
ّ

ِ
ويتخ ّل ُ
املتفرقة ،كُتبت بخط��وط خمتلفة ،ك ّلها قديمة
��ل املجموع َة مجل�� ٌة من الفوائد ِّ

وق ّيمة.

ُ
و�صف الن�سخة املعتمدة
النس��خة يتيمة ال ثانية هلا ،وهي موجودة يف مكتبة جملس الش��ورى ضمن جمموعة

رسائل ثامنية بالرقم ( ،)4953تسلسل (.)3

ُ
النييل
وكت��ب هذه النس��خ َة
َ
عيل بن يوس��ف بن عبد اجللي��ل ّ
الش��يخ ظهري الدي��ن ّ
(ح ًّيا حدود 775هـ) ،بتاريخ يوم االثنني ،سلخ ربيع اآلخر سنة 759هـ ،وهي مشكولة
األحاديث فيها باألمحر ،وتقع ضمن جمموعة رسائلِ -
ِ
كرها-
عربة ،امتازت أرقا ُم
َ
ُ
مر ذ ُ
َّ
ُم َ
س��طرا ،وهذه النس��خة
وعدد أوراقها عرشة ،وعدد األس��طر يف الورقة الواحدة ()21
ً

ازدان��ت ّ
كتب ع�لى الورقة األوىل منها إجازة قراءة النس��خة عليه يف
بخط املؤ ِّلف ،فقد َ

س��لخ ش��عبان س��نة 759هـ ،ويف الصفحة األخرية إهناء قراءة النس��خة عليه ،ولكنّه مل

ويظهر أنهَّ ا كُتبت للناسخ ،كونه من تالميذه،
اس��م الذي قرأ عليه الرس��الة،
ُ
يرصح فيه بِ ْ
ِّ
وقد يطرأ هذا األمر إذا كان الناسخ من أهل العلم.

الإجازات التي يف املجموعة
ثالث إجازات ّ
ُ
بخط فخر املح ّققني أليب سعيد ابن اإلمام
وردت يف هذه املجموعة
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الس��عيد عامد الدين حييى ابن اإلمام الس��عيد فخر الدين أمح��د الكايش (ت 766هـ) يف
ِ
احل ّلة:
األوىل :إجازته عىل كتابه (ثالثة وأربعون حدي ًثا) يف الورقة األوىل ،جاء فيها:

بالقوة
عل موالن��ا اإلمام املع ّظم ،أفض��ل العلامء ،وأعل��م الفضالء ،املؤ ّي��د ّ
«ق��رأ يَ َّ

الروحان ّية،
القدس�� ّية ،واألخالق النبو ّية ،جامع الفضائل النفسان ّية ،امل ّطلع عىل األرسار ّ

احلق والدين ،أبو س��عيد بن اإلمام الس��عيد عامد بن حييى بن اإلمام الس��عيد
موالنا تاج ّ

أعز اهلل أنصاره ،وضاعف اقتداره ،وأسبغ ظ ّله عىل املسلمني،
فخر الدين أمحد الكايشّ -
ِ
مجيع ه��ذه األحادي��ث ،ورويتُها له مناول ًة باألس��انيد
وأدام إفاضت��ه عىل املس��تعدّ ينَ -
عيل ابن
املذك��ورة ،فل��ه ذلك ملن
ّ
أح��ب .وكتب العبدُ ّ
حممد بن احلس��ن بن يوس��ف بن ّ

ّبي وآله ،وذلك يف سلخ شعبان
َّ
حممد الن ّ
املطهر ،واحلمد هلل وحده ،وصلواته عىل س�� ّيدنا ّ
سنة تسع ومخسني وسبعامئة يف احل ّلة».

الثانية :إجازته عىل نس��خة كتابه (الفخر َّية يف معرفة الن َّية) ،وهي عىل الورقة األوىل

ونصها:
من الكتابّ ،

عل موالنا اإلم��ام العلاّ مة املع ّظم ،أفضل ّ
احلق واليقني ،أبو
املتأخرين ،ت��اج ّ
«ق��رأ يَ َّ

س��عيد بن اإلمام الس��عيد عامد الدين حييى بن اإلمام الس��عيد فخ��ر الدين أمحد الكايش

 أدام اهلل أيامه وحرسه -هذه الرسال َة من ّأوهلا إىل آخرها ،قراء ًة حم ّققة ،كاشفة أستارها،ِ
حممد بن
وأحب،
فلريو ذلك ملن شاء
وأجزت له روايتها عنّي،
أرسارها،
موضحة
ُ
ِّ
َ
ّ
وكتب ّ
َ
املطهر باحل ّلة ،يف خامس شهر رمضان سنة تسع ومخسني وسبعامئة .واحلمد
احلس��ن بن َّ
ّبي وآله الطاهرين».
حممد الن ّ
هلل وحده ،وصلىّ اهلل عىل س ّيدنا ّ

الثالث��ة :إجازته عىل كتاب وال��ده (تبرصة املتع ّلمني يف أح��كام الدين) عىل الورقة

ونصها:
األوىل منهّ ،

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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عل موالنا اإلمام األعظم ،أفضل املح ّققني ،سلطان احلكامء واملتك ّلمني ،تاج
«قرأ يَ َّ

احلق والدين ،عامد اإلس�لام وفخر املس��لمني ،أبو س��عيد ابن اإلمام السعيد عامد الدين
ّ
حييى ابن اإلمام السعيد فخر الدين أمحد الكايش -أدام اهلل فضائله وأسبغ فواضله -هذا

مقرر ًة دالئ َله ،كاش��ف ًة مس��ائل َه ،وكانت
َ
الكتاب من ّأوله إىل آخره ،قراء ًة حم ِّقق ًة قواعدَ هِّ ،
وغريه من مصنَّفات
االستفادة منه أكثر من اإلفادة له ،وقد
ُ
أجزت له رواي َة هذا الكتاب َ
وال��دي مصنِّف هذا الكتاب يف العلوم العقل ّية والنقل ّية ،الفروع ّية واألصول ّية عنّي عنه،
وأجزت له رواي َة مجيع كتب السالفني من أصحابنا -ريض اهلل عنهم أمجعنيَ ،-ف َل ُه ذلك
ُ

وأحب ،وهو ٌ
املطهر ،يف سلخ
أهل لذلك،
ملن ش��اء
حممد بن احلس��ن بن يوسف َّ
َ
َّ
وكتب ّ
حممد وآله».
ربيع اآلخر سنة تسع ومخسني وسبعامئة .واحلمد هلل وحده ،وصلىّ اهلل عىل ّ

ويف ض��وء م��ا ور َد يف اإلجازات نالحظ أنَّه قد وقع اش��تبا ٌه يف اس��م املجاز له عند
وذكرهّ ،
ولعل س��بب ذلك ه��و القراءة غري الصحيحة ِمن ِق َبل الش��يخ فضل
َم��ن ترمج ُه
َ
اهلل الزنجاين (ت 1373هـ) مالك النس��خة ساب ًقا ،فقد حرر إجازات املجموعة ِ
بقلم ِه،
َّ
ّ
ٍ
��ف( :عامد الدي��ن حييى بن فخ��ر الدين أمحد
صح َ
وبكتاب��ة حديث��ة ،ولصعوب��ة قراءهتا َّ
()25
حمم��د بن أمحد ال��كايش) ،ويف ضوء ما قرأه
ال��كايش) إىل( :عامد الدين احلس�ين بن ّ

حتريره(.)26
اعتمدَ الالحقون
َ
الزنجاين َ
ّ

النا�سخ
النييل
عيل بن يوسف بن عبد اجلليل ّ
نس��خ هذه الرسالة املباركة الشيخ ظهري الدين ّ
(ح ًّيا حدود س��نة 775هـ)( ،)27وهو من تالمذة فخر املح ّققني (ت 771هـ) ،و ُيعدُّ من
ِ
أج ّل��ة متك ّلم��ي اإلمام ّية وفقهائهم ،وأحد ش��يوخ ابن فهد احل�ّل�يّ ّ ( ت 841هـ) يف
احلل.
اإلجازة ،روى عن فخر املح ّققني ،وروى عنه اب ُن فهد يّ ّ
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م�ؤلفاته

()28

احلل.
1.1حاشية عىل كتاب (إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن) للعلاّ مة يّ ّ
2.2رشح زيارة عاشوراء(.)29

3.3كافية ذي اإلرب يف رشح اخلطب.
4.4منتهى الس��ؤول يف رشح معرب الفص��ول ،يف الكالم ،وهو رشح عىل فصول
الطويس (ت 672هـ) يف أصول الدين(.)30
اخلواجة نصري الدين
ّ

م�ستن�سخاته
النبي)
توجد بخ ّطه نس��خة فري��دة وحيدة من كت��اب (ثالثة وأربعون حدي ًث��ا عن ّ

ألُستاذه فخر املح ّققني( ،)31وهي الرسالة التي بني يديك.

منهج التحقيق
الن��ص بمقابلته ع�لى كتابيَ (هتذي��ب األحكام واالس��تبصار)،
قم��ت بضبط
1.1
ُ
ّ
الطويس عىل كتابيَ (الكايف) ،و( َمن ال حيرضه
ورميت إىل تقديم كتب الش��يخ
ُ
ّ

عمدت
الفقيه) يف اهلامش؛ ك��وين اعتمدتهُ ا يف ضبط األحاديث وخترجيها ،كام
ُ
النص وإعرابه.
إىل تشكيل ّ

ٍ
جعلت ّ
حديث عنوانًا استخرجته من الكتب األربعة أو من كتاب وسائل
لكل
2.2
ُ
الشيعة.

فت برجال طريق الس��ند من املصنِّف إىل الش��يخ
الط��ويس ،ومل أترجم
عر ُ
ّ 3.3
ّ
الطويس إىل املعص��وم؛ لكثرة ما كُت��ب عنهم يف كتب
الرج��االت من الش��يخ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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واكتفيت بذكر االسم وتاريخ الوفاة واإلحالة إىل املصادر الرجال ّية.
الرجال،
ُ

ِ
غريب ال ّلغة مع ذكر املصدر.
بعضا ِمن
4.4
ُ
رشحت ً

النبي من غري (وآله) وعددها ( ،)4فأبدلتها
َ 5.5و َر َد يف بعض املواضع َّ
الصالة عىل ّ
بالصالة التا ّمة.
َّ

�شكر وعرفان
ويف اخلتام ال يس��عني إلاّ ْ
أن أتقدّ م بجزيل الش��كر واالمتنان إىل سامحة الس ّيد أمحد

عزه) املتوليّ
الرشعي للعتبة الع ّباس�� ّية املقدّ س��ة ،عىل ما ُيبديه س�ماحتُه من
الص��ايف (دام ّ
ّ

اهتامم كبري يف نرش الرتاث وإحيائه.

عمر اهلال ّيل (دام توفيقه) رئيس قس��م ش��ؤون
وأهدي ش��كري إىل جناب الش��يخ اّ
اهتاممه بمركز تراث ِ
ِ
احل ّلة ،وإدارتِ ِه الكريمة ،وإىل
املعارف اإلس�لام ّية واإلنسان ّية ،ملزيد
احل َّلة ،ملا ي ِ
الشيخ الفاضل صادق اخلويلدي (دام تأييده) مدير مركز تراث ِ
بديه من اهتامم
ُ
ّ
ُ
ٍ
ومتابعة جاد ٍة ِ
فعل ّية ألعامل املركز.
ّ
احلل ،ملا
أيضا
وال يفوتني ً
ُ
عيل جميد يّ ّ
تقديم ش��كري وامتناين لألس��تاذ املح ّقق أمحد ّ

بذل ُه من جهود ُمضنية يف متابعة العمل وتصحيحه ودعمه باملالحظات النافعة.

موص��ول إىل اإلخ��وة يف مركز ت��راث ِ
ِ
احل ّل��ة ،وإىل ِّ
ٌ
العون
والش��كر
كل َمن مدّ َي��دَ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
وأخص
صورة وأهب��ى ُح ّلة،
بأفضل
وإخراج ِه
واملس��اعدة ألج��ل مراجعة هذا العم��ل
ُّ

منهم :الدكتور عيل عباس األعرجي ،واألس��تاذ ِمي َثم س��ويدان ِ
احل ْميرَ ّي؛ لمِـا بذاله من
ّ ّ
َ ّ
ج ٍ
هد يف مراجعة الكتاب وضبطه ،واهللُ جيزي املحس��نني عىل أعامهلم ،واهلل س��بحانه و ّيل
ُ

التوفيق.
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س و َأ ِع ْن
َر ِّب َي رِّ ْ

��ود ،وصلىَّ اهللُ(َ )32ع�لى أرش ِ
يض اخل ِري واجل ِ
ِ ِ
بع��دَ حمَ ْ ِ
��د ِ
واج ِ
ف ِّ
كل
َ َ
الو ُج��ودُ ،مف ِ َ
ب ُ
َ
ُ
َ
آله ا َملعص ِ
ود محُ َم ٍد النَبِي و ِ
موج ٍ
ومني.
ُ
ِّ َ
َ ُ
َّ

بن ا ُملطه ِرِ :
ِ
حل َس ِن ِ
َي ُق ُ
هذ ِه َثال َث ٌة و َأر َب ُع َ
ون َح ِدي ًثا
ول َأض َع ُ
َّ
حممدٌ ب ُن ا َ
ف عباد اهللِ َت َعاىل ّ
َع ِن النَبِيَ أثبتُّها يف ِ
األور ِاق َت َق ُّر ًبا إىل اهللِ َت َعاىل.
هذ ِه
َ َ
ِّ
َ

َ
احل ِد ُ
األو ُل
يث َّ
[حك ُْم ا َملذي(])33
ُ

ِ ِ ِ ()35
()34
بن َع ٍّيل ِ
ف ِ
الس ِّي ِد
وس َ
حل َس�� ُن ب ُن ُي ُ
َر َوى ليِ َأبيِ  -ا َ
بن ا ُمل َط َّه ِر َ ،-عن والده َ ،ع ِن َ
بن م ِ
ان ِ ِ
ب��ن فِ َخ ِ
فِ َخ ِ
وس ِ
عد ِ
��يخ ال َف ِق ِيه َش��ا َذ َ
��و ّي(َ ،)36ع ِن َ
الش ِ
رب ِئ َيل
ار ال َع َل ِو ِّي ا ُمل َ
��ار ِ َ
بن ج َ
اس�� ِم ِ
��يخ ال َف ِق ِيه العلاّ م ِة أبيِ ال َق ِ
ال ُق ِّم ّي(َ ،)37ع ِن َ
الع اَم ِد ال َطبرَ ِ ّي(َ ،)38ع ِن َ
الش ِ
الش ِ
يخ اإل َما ِم
َ َ
يِ
ِ ِ
ُ سيِ ()40
حل َس ِ
��ن(َ ،)39عن أبِ ِيه َ
الش ِ
ا ُملفيد أبيِ َع ٍّل ا َ
��يخ األع َظ ِم َواإل َما ِم ا ُملقدَّ ِم أبيِ َجع َف ٍر الطو ّ
ٍ
��يخ األع َظ ِم ا ُمل ِف ِ
يد محُ َ َّم ٍد ِ
وحهَ ،)41(-ع ِن َ
الش ِ
ُعم ِن(َ ،)42عن
 َقدَّ َس اهللُ ُر َبن محُ َ َّمد [بن] الن اَ
الص َّف ِ
��ن(َ ،)43عن أبِ ِيه(َ )44عن محُ َ َّم ٍد ِ
حل َس ِ
بن محُ َ َّم ٍد ِ
أمحَدَ ِ
ار(َ ،)45عن أمحَدَ بن
حل َس ِن َ
بن ا َ
بن ا َ
بن س ِع ٍ
محُ َم ٍد ِ ِ
()47
()46
حل َس ِ
حل َس ِ
حل َس ِن ِ
ني ِ
يد(،)49( )48
ني ِ َ
بن أ َبان مجي ًعاَ ،عن ا ُ
بن ا َ
يسى َ ،وا ُ
بن ع َ
َّ
ِ
()51
اق ِ
إسح َ
فو َ
«س َأل ُت ُه َع ِن ا َمل ِذي؟
ان(َ ،)50عن َ
َعن َص ُ
بن َع اَّم ٍر َ ،عن أيب َعبد اهللَِ ق َالَ :
��ول اهللِ لِ َـمك ِ
َان َر ُجلاً َم َّذ ًاءَ ،واس��ت َْحيا َأن َي َ
س��أ َل َر ُس َ
َان َفاطِ َم َة،
ف َق َال( :)52إِ َّن َعلِ ًّيا ك َ
ِ
َف َأ َم َر املقدَ ا َد َأن َي َ
يس بِشيَ ٍء»(.)54
سأ َل ُه َو ُه َو َجال ٌسَ .ف َس َأ َل ُهَ ،ف َق َال(َ :)53ل َ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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َ
احل ِد ُ
يث ال َّثان

ِ
القب َل ِة واستِدْ ب ِ ِ
واز استِ ْقب ِ ِ
اب استِ ْق َب ِ
[ َعدَ ُم َج ِ
ال
ال ْ َ ْ َ
َ
ار َها عندَ التَّخَ ليِّ َ ،و ْاست ْح َب ُ ْ
ا َمل رْ ِ
ش ِق َوا َملغ ِْر ِ
ب]

روى ليِ َأبيِ بِإِس��نَاِ ِ
ده ا َملذك ِ
بن احلَ َس ِ
��يخ َأبيِ َجع َف ٍر ،محُ َ َّم ٍد ِ
ُ��ورَ ،ع ِ
��ن َ
الش ِ
��ن ال ُطوسيِ ّ ،
َ َ
��ن ا ُمل ِف ِ
ابن الولِ ِ
بن احلَ َس ِ
بن محُ َ َّم ٍد ِ
ُعم ِنَ ،عن َأمحَدَ ِ
ي��د محُ َ َّم ٍد ِ
َع ِ
يدَ ،عن َأبِ ِيهَ ،عن
��ن(َ ِ )55
بن الن اَ
محُ َم ٍ
بن احلُ َس ِ
بن َع�ِل�يِ ٍّ ِ
بن يحَ َي��ى(َ ،)56عن محُ َ َّم ٍد ِ
��وب(َ ،)57ع ِن محُ َ َّم ٍد ِ
��د ِ
بن محَ ُب ٍ
�ين(َ ،)58عن
َّ
اش ِ
بد اهللِ اهل ِ
بن َع ِ
ِ
بن َع ِ
()60
ِ ()59
يس��ى ِ
محُ َ َّم ٍد ِ
��م ّي(َ ،)61عن َأبِ ِيه(،)62
بد اهللِ
[بن] ُز َر َار َة َ ،عن ع َ
َ
خر َج
ات اهللِ َع َل ْي ِهَ -ق َالَ « :ق َال( )64النَبِ ُّي : إِ َذا َد َخ ْل َ
َعن َجدِّ ِه(َ ،)63عن َع يِ ٍّلَ -ص َل َو ُ
ت ا َمل َ
فَلاَ تَستَقبِ ِل ِ
القب َل َة َولاَ تَستَدبِ ْر َهاَ ،ولكِن شرَِّ ُقوا َوغ َِّر ُبوا(.)66(»)65

َ
يث ال َّثالِ ُ
احل ِد ُ
ث

[ك ََر َاه ُة ال َكلاَ ِم َعىل َ
اخللاَ ِء]

اإلس��ن ِ
َاد ا َملذك ِ
بِ ِ
بن َأمحَدَ ِ
ُ��ورَ ،عن َأبيِ َجع َف ٍر ال ُط��وسيِ ّ َ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
ب��ن يحَ َيى(َ ،)67عن
اهيم ِ ِ
ِ
ِ
حل َس ِ
فو َ
«نَى
الر َضا أ َّن ُه َق َال :هَ
بن َهاش�� ٍم(َ )68أو َغ ِريهَ ،عن َص َ
إِ َبر َ
��ن ِّ
انَ ،عن َأبيِ ا َ
ِ ِ
َر ُس ُ
فر َغ»(.)69
الر ُج ُل َ
ول اهللَِ أن يجُ ِ َ
آخ َر َو ُه َو َعىل الغَائطَ ،أو ُي َك ِّل َم ُه َحتَّى َي َ
يب َّ

َ
احل ِد ُ
الرابِ ُع
يث َّ
[كَراه ُة االستِنْج ِ
اء بال َي ِم ِ
ني]
ْ َ
َ َ

يخ َأبيِ جع َف ٍر ال ُطوسيِ َ ،ع ِن ا ُمل ِف ِ
بِاإلس��ن ِ
َاد ا َملذك ِ
يد محُ َ َّم ٍد ِ
ُورَ ،ع ِن َ
الش ِ
ُعم ِنَ ،عن
َ
بن الن اَ
ّ
َأبيِ ال َق ِ
بن ِ
()71
بن محُ َ َّم ٍد(َ ،)70عن محُ َ َّم ٍد ِ
اس�� ِم َج ْع َف ٍر ِ
يم(َ ،)72عن
ب��ن َيع ُق َ
إبراه َ
وب َ ،عن َعيلٍّ ِ َ
عض َأصحابِنَاَ ،عن َأبيِ َع ِ
محُ َم ٍد ِ ِ
يس��ى(َ ،)74( )73عن ُيون َُس(َ ،)75عن َب ِ
بد اهللَِ ق َال:
َ
بن ع َ
َّ
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ّ

ول اهللَِ أن َي ْست ِ
«نَى َر ُس ُ
الر ُج ُل بِ َي ِمينِهِ»(.)76
هَ
َنج َي َ

يث َ
َ
احل ِد ُ
اخل ِام ُس
وس لِ َق َض ِ
َاز ِل النَز ِ
اج ِة يف َمن ِ
اء َ
[ك ََر َاه ُة اجل ُل ِ
َال]
احل َ

بِاإلس��ن ِ
َاد ا َملذك ِ
يخ َأبيِ َجع َف ٍر ال ُطوسيِ ّ َ ،عن َأمحَدَ ِ
ون(َ ،)77عن َأبيِ ِ
بن عَبدُ َ
ُورَ ،ع ِن َ
الش ِ
ني ِ ِ ِ ِ
ِ ()79
()78
حل َس ِ
بن محُ َ َّم ٍد ِ
حل َس ِن َع يِ ٍّل ِ
حل َس ِن ِ
بن
بن ُ
الز َب ِري َ ،ع ِن ا ُ
ا َ
بن َعبد ا َمللك األَزد ِّي َ ،ع ِن ا َ
ابن َأبيِ ِزي ٍ
اد الكَر ِخي(َ ،)81عن َأبيِ َع ِ
ِ
ٍ ()80
يم ِ
بد اهللَِ ق َالَ « :ق َال َر ُس ُ
محَ ُب
ول
َ
ْ ِّ
وب َ ،عن إِ َبراه َ
ِ
ِ
ِ ()82
َاب(،)83
اهللِ :ثَلاَ َث ٌة َمن َف َع َل ُه َّن َم ْل ُع ٌ
الـمنت َ
ون :ا ُمل َتغ َِّو ُط فيِ ظ ِّل النَزَال َ ،والـماَ ن ُع الـماَ َء ُ
يق املـَس ُل ِ
َو َسا ُّد ال َّط ِر ِ
وك»(.)84

يث الس ِ
َ ِ
اد ُس
احلد ُ َّ
ض ال َقدَ م ِ با َملسحِ ِعندَ الو ُض ِ
وب ْاستِي َع ِ
[ َعدَ ُم ُو ُج ِ
أس َو ُع ْر ِ
الر ِ
وء]
ُ
ْ
َ ينْ
اب َّ

يدَ ،عن َأبيِ ال َق ِ
��ن ا ُمل ِف ِ
باإلس��ن ِ
َاد ا َملذك ِ
اس�� ِم َجع َف ٍر ِ
ُور َع��ن َأبيِ ِ َجع َف ٍر ال ُّطوسيِ ِّ َ ،ع ِ
بن
ِ
وبَ ،عن َعيلٍّ ِ
محُ َ َّم ٍدَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
يمَ [ ،عن َأبِ ِيه](َ )85ومحُ َ َّم ٍد ِ
سم ِع َيل(،)86
بن َيع ُق َ
بن إِ َبراه َ
بن إِ اَ
اد ِ ِ
ان( ،)87جمَ ِيعاَ ،عن حمَ َّ ِ
()90
يس��ى(َ ،)88عن ِ
َع ِن ال َف ْض ِل ِ
بن َش��ا َذ َ
حر ٍيز(َ ،)89عن ُز َر َار َة
ً
بن ع َ

��ح بِ َب ِ
الر ِ
لتَّ :
أس
َق َالُ « :ق ُ
لت لأِ َبيِ َجع َف ٍرَ :ألاَ تخُبرِ ُ نيِ ِمن َأي َن َع ِل ْم َت َو ُق َ
إن ا َمل ْس َ
عض َّ
ِ
ع��ض ِ
ِ
��م َق َالَ :ي��ا ز َُر َار ُة َقا َل ُه(َ )91ر ُس ُ
��ول اهللَِ ونَ��ز ََل( )92بِ ِه
َو َب
الر ْج َل�ْي�نْ ِ ؟ َف َضح َكُ ،ث َّ
ِ
ِ
َاب ِم َن اهللِ َت َع ىَال؛ لأِ َ َّن اهللَ َت َع ىَال َي ُق ُ
الو ْج َه
ولَ ﴿ :فاغْس ُلوا ُو ُج َ
وهك ُْم﴾(َ ،)93ف َع َرفنَا َأ َّن َ
الكت ُ
�ين ال َكلاَ َمينْ ِ
﴿:و َأ ْي ِد َيك ُْم إِ ىَل ا َمل َرافِ ِ
ُك َّل�� ُه َين َب ِغ��ي(َ )94أ ْن ُيغ َْس َ
ثم َف َص َل َب َ
��م َق َال َ
��ق﴾ُّ .
��لُ .ث َّ
ِ
ِ
ِ
��ح بِ َب ِ
عض
��حوا بِ ُر ُءوس��ك ُْم﴾َ ،ف َع َرفنَ��ا ح َ
﴿:و ْام َس ُ
َف َق َال َ
ني َق َال﴿ :بِ ُر ُءوس��ك ُْم﴾ َأ َّن ا َمل ْس َ
ِ
أس؛ لِ َـمك ِ
��ل ال َيدَ ِ
الر ِ
ال��ر ِ
أسَ ،كماَ َو َص َ
الو ْج ِهَ ،ف َق َال:
ين بِ َ
الر ْج َلينْ ِ بِ َّ
َان (ال َب��اء)ُ ،ث َّم َو َص َل ِّ
َّ
أس َأ َّن ا َملس��ح عىل ب ِ
ِ
﴿و َأ ْر ُج َلك ُْم( )95إِ ىَل ال َك ْع َب ِ
الر ِ
عض ِهم(.)96
ني﴾َ ،ف َع َرفنَا ح َ
َ
ْ َ َ َ
ني َو َص َل ُهماَ بِ َّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ

377

ثالثة و�أربعون حدي ًثا

ول اهللِ لِلن ِ
ك َر ُس ُ
س َذلِ َ
َّاس َف َض َّي ُعو ُه(.)98(»)97
ُث َّم َف رَّ َ

َ
احل ِد ُ
السابِ ُع
يث َّ
وء و َل ٌة ِمن َأحك ِ
ِ
ِ
َام ِه]
ْ
[ َك ْيف َّي ُة ُ
الو ُض َ جمُ ْ

بن س ِع ٍ
بِ ِ ِ
حل َس ِ
يدَ ،عن ِ
ابن َأبيِ ُع َم ٍري(َ ،)99ع ِن ِ
ابن ُأ َذ ْينَ َة(َ ،)100عن ُز َر َار َة
ني ِ َ
اإل ْسنَاد َعن ا ُ
ِ
ول اهللَِ ،فدَ َعا بِ َطس ٍ
ٍ ()101
وء رس ِ
َو ُبك
ت
ْ
َري ا ْبن َْي َأ ْعينَ َ َ ،أنهَّ ُ اَم َس َألاَ َأ َبا َج ْع َف ٍرَ عن ُو ُض َ ُ
ول اهللِ ،إىل َأ ِن انتَهى إىل ِ
وت ٍ
ُور(َ )102وإِ ِبر ٍيق فِ ِيه َما ٌءُ ،ث َّم َحكَى ُو ُضو َء َر ُس َ
آخ ِر َما َق َال
َ

اهللُ َتعالىَ ﴿ :وامس��حوا بِرء ِ
ش ٍء ِمن ر ِ
ش ٍء
أس ِه َأو بِ يَ ِ
وسك ُْم َو َأ ْر ُج َلك ُْم﴾(َ ،)103فإِ َذا َم َس َح بِ يَ ِ
َ
َ
َ ْ َ ُ ُ ُ
آخ ِر َأ ْطر ِ
ني إِىل ِ
ني ال َك ْع َب ِ
اف األَ َصابِ ِع َف َقد َأجزأهُ .قلنَاَ :أص َل َح َك اهللُ
ِم��ن ِر ْج يَ ْل َقدَ َم ْي ِه َما َب َ
َ
ِ لمِ
ِ
ون َع ْظ ِم الس ِ
فص َل ُد َ
اق.)104(-
َف َأي َن ال َك ْع َبان؟ َق َالَ :ه ُهنَاَ -يعني :ا َ
َّ

َ
احل ِد ُ
يث ال َّث ِام ُن
وء بِمدٍّ ِمن م ٍ
ِ
ِ
اء َوالغ ُْس ِل بِ َصاعٍ]
اب ُ
[است ْح َب ُ
َ
الو ُض ُ
ْ

بن محُ َم ٍدَ ،عن َأبِ ِيهَ ،عن س ِع ِ
ِ ِ
سيِ
ِ
يد ِ
بن
َ
باإلسنَاد َعن َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر ال ُّطو ِّ َ ،ع ِن ا ُملفيدَ ،عن َأمحَدَ ِ َّ
بن س ِع ٍ
ٍ
َع ِ
يدَ ،ع ِن النَّضرْ ِ (َ ،)106عن َع ِ
حل َس ِ
بد اهللِ(َ ،)105عن َأمحَدَ ِ
اص ٍم ِ
بن
�ين ِ َ
بن محُ َ َّمدَ ،ع ِن ا ُ
حمُ َ ْي ٍد(َ ،)107عن َأبيِ َب ِص ٍري(َ )108ومحُ َ َّم ٍد ِ
بن ُم ْس ِل ٍم(َ ،)109عن َأبيِ َج ْع َف ٍر( ،)110أنهَّ ُ اَم َس ِم َعا ُه
اء ويتَو َّض ُأ بِمدٍّ ِمن م ٍ
ٍ
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
َي ُق ُ
اء»(.)112
ول« :ك َ
ول اهللَِ يغتَس ُل بِ َصا ٍع( )111من َم َ َ َ
َ
ُ

يث الت ِ
َ
احل ِد ُ
َّاس ُع
ِ
االستِ َح َ
اض ِة(])113
[من َأ ْحكَا ِم ْ

اد ِ ِ
مح ِ
بن س ِع ِ
اإلسن ِ
ُور َع ِن احلُ َس ِ
َاد ا َملذك ِ
يسىَ ،عن ِ
بِ ِ
حر ٍيزَ ،عن ُز َر َارةَ،
يدَ ،عن َّ
بن ع َ
ني ِ َ
ِ ِ ِ
ِ
الصلاَ ُة(.)115(»)114
َعن َأبيِ َعبد اهللَِ ق َالَ :ق َال النَبِ ُّي« :عماَ ُد دينك ُُم َّ
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احل ِد ُ شرِ
َ
يث ال َعا ُ
ار يف االستِنْج ِ
ار ا َمل ِ
ِ
اء َعىل األَ ْح َج ِ
اختِ َي ِ
اء]
اب ْ
ْ َ
[است ْح َب ُ
ْ

باإلسن ِ
َاد َعن َأبيِ ِ َجع َف ٍر ال ُّطوسيِ ِّ َ ،عن َأمحَدَ ِ
بن محُ َ َّم ٍدَ ،ع ِن البرَ ِق ِّي(َ ،)116ع ِن ِ
ابن َأبيِ ُع َم ٍري،
ابن احل َك ِم(َ ،)117عن َأبيِ َع ِ
بد اهللَِ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
َعن َ
ش
هش��ا ٍم ِ َ
ول اهللَِ « :يا َم ْع رَ َ
ْجي بِا َمل ِ
ون؟ َقا ُلوا ن َْس َتن ِ
األَن َْص ِ
اء»(.)119
َاء(َ )118فماَ َذا ت َْصنَ ُع َ
ار إِ َّن اهللَ َقد َأ ْح َس َن َع َل ْيك ُُم ال َّثن َ

يث َ ِ
َ
احل ِد ُ
ش
احلاد َ
ي َع رَ َ
[التَّس ِمي ُة ح َال الو ُض ِ
وء]
ُ
ْ َ َ

��ع ٍ
بن س ِ
سيِ
ِ
حل َس ِ
يدَ ،ع ِن ِ
ابن َأبيِ ُع َم ٍريَ ،عن
ني ِ َ
باإلس��نَاد َعن َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر[ال ُّطو ِّ ]َ ،ع ِن ا ُ
ْ
ع��ض َأصحابِنَ��اَ ،عن َأبيِ َع ِ
«إن َر ُج�ًل�اً ت ََو َّض َأ َو َصلىَّ َ ،ف َق َال َل ُه َر ُس ُ
��ول
َب
ب��د اهللَِ ق َالَّ :
ِ ْ َ

اهللَِ :
«أ ِعدْ َصلاَ ت َ
وء َك»َ ،ف َف َع َل َوت ََو َّضأ(َ )120و َصلىَّ َ ،ف َق َال( )121ال َّنبِ ُّي:)122(
َك َو ُو ُض َ
َ ِ
َ َ َ ()123
َّبي(َ :)125()124
وء َك َو َصلاَ ت َ
َك»َ ،ف َف َع َل َوت ََو َّض َأ َو َصلىَّ  ،فق
«أ ِعدْ
��ال الن ُّ
«أع��دْ ُو ُض َ

ِِ
ِ
ِ َ ِ َ ِ ()126
نيَ ف َش��كَا إليه ذل َ
��وء َك َو َصلاَ ت َ
ت
��م ْي َ
َك»َ .ف َأتَى َأم َري ا ُملؤمن َ
ك َ ،ف َق َالَ :ه ْل َس َّ
ُو ُض َ
َ ()129
()127
َح ُ
��م(َ )128ع�َل�ىَ ُو ُضوئِ َ
[وت ََو َّضأ]
ي��ث ت ََو َّض َ
��مى َ
��أت ؟ َق َال :الَ .ق َالَ :ف َس ِّ
كَ ،ف َس َّ
ِ
وء(.)132(»)131
َف َصل(َ ،)130ف َأتَى ال َّنبِ ُّيَ ف َلم َي ُأم ْر ُه َأن ُيعيدَ ُ
الو ُض َ

احل ِد ُ نيِ
َ
ش
يث ال َّثا َ َع رَ َ
[ َعدَ ُم َج َو ِاز ا َمل ْسحِ َعىل ُ
اخل َّفينْ ِ ]

يد [ َعن حمَ َّ ٍ
بن س ِع ٍ
اإلسن ِ
ُور َعن َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطوسيِ ]َ ،ع ِن احلُ َس ِ
َاد ا َملذك ِ
بِ ِ
اد](،)133
ني ِ َ
ِّ
َعن ِ
اخل َّط ِ
ابن َ
حر ٍيز(َ ،)134عن ُز َر َارةََ ،عن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َالَ :س ِم ْع ُت ُه َي ُق ُ
اب
ول« :جمَ َ َع ُع َم ُر ُ
��يَ وفِ ِ
ون( )135فيِ ا َمل ْس��حِ َعلىَ ُ
اخل َّفينْ ِ ؟ َف َقا َم
يهم َعليِ ٌّ َ ف َق َالَ :ما َت ُقو ُل َ
َأ ْص َح َ
��اب النَّبِ ِّ

ِ
ول اهللَِ ي ْم َس ُح َعلىَ ُ
يت َر ُس َ
اخل َّفينْ ِ َ ،ف َق َال َعليِ ٌّ [:)136(]
بن ُش��ع َب َة َف َق َالَ :ر َأ ُ
ا ُملغ َري ُة ُ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ِ
ِ ِ
()137
َاب ُ
اخل َّفينْ ِ ،
«س�� َب َق الكت ُ
« َق ْب َل ا َملائدَ ة َأو َب ْعدَ َها؟»َ .ف َق َال :ال َأ ْد ِريَ .ف َق َال [ َعلٌَّ : ]
إِ َّن َن َز َل ِ
ت( )138ا َملائِدَ ُة َق ْب َل َأ ْن ُي ْق َب َض بِ َش ْه َر ْي ِن َأو ثَلاَ َث ٍة»(.)139
ماَ

َ
يث ال َّثالِ َ
احل ِد ُ
ش
ث َع رَ َ
اء يف ُغس ِل ا َملي ِ
[استِحباب َك ْثر ِة ا َمل ِ
ت إِىل َس ْب ِع ِق َر ٍ
ب]
ِّ
ْ
ْ ْ َ ُ َ

اإلس��ن ِ
ِ
َاد ا َملذك ِ
ي��مَ ،عن َأبِ ِيهَ ،عن ِ
ُور َع��ن َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر ال ُّطوسيِ ِّ َ ،عن َع يِ ٍّل ِ
ابن
بن إِ َبراه َ
بِ ِ ْ
بن الب ْخترَ ِ ي(َ ،)140عن َأيب َع ِ
َأبيِ ُع َم ٍ
�يرَ ،عن َح ٍ
بد اهللَِ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
��ول اهللِ
ِّ
فص ِ ُ
ت َفاغ ِْس ْلنِي بِ َسب ِع(ِ )142ق َر ٍ
ب ِمن بِ ٍئر غ ُْر ٍ
س(.)144(»)143
[لِ َعليِ ٍّ َ « :)141(]يا َع ُّيل إ َذا َأنَا ِم ُّ

َ
احل ِد ُ
ش
يث َّ
الرابِ ُع َع رَ َ
يل ك ُِّل مي ٍ
[أحكَام َّ ِ
وب َتغ ِْس ِ
ت ُم ْسلِ ٍم ِس َوا ُه]
الش ِهيدَ ،و ُو ُج ُ
َ ِّ
َ ْ ُ

ُور َعن َأبيِ ِ جع َف ٍر ال ُّطوسيِ  ،بِإِس��ن ِ
اإلس��ن ِ
َاد ا َملذك ِ
َاد ِه ا ُمل َت َقدِّ ِمَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
وب،
بن َيع ُق َ
َ ْ
ِّ ْ
بِ ِ ْ
اهيمَ ،عن َأبِ ِي ِهَ ،عن حمََّ ٍ
ِ
ادَ ،عن ِ
حر ٍيزَ ،عن إِ ْس�َم�اَ ِع َيل ِ
َعن َع يِ ٍّل ِ
بن َجابِ ٍر(َ )145و ُز َر َارةَ،
بن إِ َبر َ

��هيدَ ُيدْ َف ُن بِثِ َيابِ ِه()146؟َ .ق َالَ « :ن َعم ،فيِ
الش ِ
َيف َر َأ ْي َت َ
َعن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َالُ :ق ْل ُت َل ُه :ك َ
ِ ِ ِ ِِ
��لَ ،و ُيدْ َف ُن َكماَ ُه َو»(ُ ،)147ث َّم َق َالَ « :د َف َن َر ُس ُ
ين َُّطَ ،ولاَ ُيغ ََّس ُ
��ول اهللِ
ث َيابِه بِد َمائهَ ،ولاَ حُ َ
عم��ه َز َة فيِ ثِيابِ ِ
��ه بِ ِدمائِ ِه التِي ُأ ِصيب( )148فِيه��ا ،ورد َأه( )149النَّبِي بِ ِرد ٍ
اء َف َقصرَّ َ َعن
َ َ َ َّ ُ
َ
َ
َ َّ ُ حمَ ْ
َ
َ
ُّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِرج َلي ِ
ِ
ِ
ني
��ه َفدَ َعا َل ُه بِ َأ َ
ذخ َر(َ )150ف َط َر َح ُه َع َل ْيهَ ،و َصلىَّ َع َليه َس�� ْبع َ
َب َع َليه َس�� ْبع َ
ْ ْ
ني َصلاَ ةَ ،وك رَّ َ
َت ْكبِ َريةً»(.)151

يث َ ِ
َ
احل ِد ُ
ش
اخلام َس َع رَ َ
[ت ِويدُ ال َك َف ِن َو َما َينْ َب ِغي فِ ِيه]
جَ ْ

َاد َعن َأبيِ ِ جع َف ٍر [ال ُّطوسيِ  ِ،بِإِس��ن ِ
اإلس��ن ِ
بن احلُ َس ِ
َاد ِه عن]( )152محُ َ َّم ٍد ِ
�ين(َ ،)153عن
َ
ّ ْ
بِ ِ ْ
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بن َأبيِ ِزي ٍ
محُ َم ٍد ِ ِ
ِ ٍ ()154
سم ِع َيل ِ
يس��ىَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
اد(َ ،ِ)155عن َأبيِ َج ْع َف ٍر
َ
بن َسعيد َ ،عن إِ اَ
بن ع َ
َّ
الب ِ
احل َّل ُة ،ونِعم األُ ْض ِ
ِ
اق ِرَ ،عن آ َب ِائ ِه(َ )156ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ح َي ُة
َ
��م ال َك َف ُن ُ َ ْ َ
��ول اهللِ« ن ْع َ
ال َك ْب ُش األَ ْق َر ُن(.)158(»)157

ِ
َ
احل ِد ُ
ش
يث َّ
الساد َس َع رَ َ
[استِحباب الدُّ ع ِ
اء بِا َملأ ُث ِ
ور ِعنْدَ ُرؤْ َي ِة َ
اجلنَاز َِة َوحمَ ْ لِ َها]
َ
ْ ْ َ ُ

بن ِزي ٍ
ٍ
ِ
بِ ِ
اد(َ ،)159عن ِ
ابن س�َم�اَ َع َة(َ ،)160عن
اإل ْس��نَاد َعن َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر ال ُّطوسيِِّ َ ،عن حمُ َ ْيد ِ َ
بن مس��ع ٍ
ٍ
َع ِ
ود(َ ،)162عن َعنْ َب َس�� َة ِ
بد اهللِ ِ
بن ُم ْص َع ٍ
ب(َ ،)163عن
بن َج َب َل َة(َ ،)161عن محُ َ َّمد ِ َ ْ ُ
َأبيِ َع ِ
َ
بد اهللَِ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
كب،
«م ِن ْاستَق َب َل َجنَا َز ًة َأو َر َ
��ول اهللَِ :
آها َف َق َال( :اهللُ أ رَ ُ
احلمدُ هللِ ِ
ِ
الذي
َه َذا َما َو َعدَ نَا اهللُ َو َر ُسو ُل ُهَ ،و َصدَ َق اهللُ َو َر ُسو ُل ُه ،ال َّل ُه َّم ِزدنَا إيماَ نًا َوت َْسليماً ْ َ ،
ِ
ِ
ِ
السماَ ِء َم َل ٌ
ك( )164إلاَّ َبكَى َرحمْ َ ًة لِ َص ْوتِ ِه»(.)165
َت َع َّز َز بِال ُقدْ َرة َو َق َه َر الع َبا َد بِا َمل ْوت) لمَ َي ْب َق فيِ َّ

َ
احل ِد ُ
ش
يث َّ
السابِ َع َع رَ َ
[أو ُل و ْق ِ
ت ن ََوافِ ِل ال َّل ْي ِل]
َ َّ َ

بن س ِع ٍ
ِِ
سيِ
اإلس��ن ِ
حل َس ِ
يدَ ،عن ِ
ابن َأبيِ
َاد َعن َّ
ني ِ َ
الش ْي ِخ َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر ال ُّطو ِّ  ،بِإِ ْسنَاده إِلىَ ا ُ
بِ ِ ْ
ُع َم ٍريَ ،عن ُع َم َر ِ
بن ُأ َذ ْينَ َةَ ،عن ُف َض ْي ٍل(َ ،)166عن َأ َح ِدهمِ َ ا« :إِ َّن َر ُس َ
َان
��ول اهللِ ك َ
ف( )167ال َّل ُ
يل ثَلاَ َ
ُي َصليِّ َبعدَ َما َينت َِص ُ
رش َة(َ )168رك َع ًة»(.)169
ث َع َ

ِ
َ
احل ِد ُ
ش
يث ال َثام َن َع رَ َ
س األَو ِل ِمن نِص ِ
ِ
ِ
ف ال َّل ْي ِل ال َّثانيِ ]
ْ
السدُ ِ َّ
[است ْح َب ُ
اب الدُّ َعاء يف ُّ
ْ

سيِ
بِ ِ ِ
بن س ِع ٍ
ِِ
حل َس ِ
يدَ ،عن َص ْف َو َ
انَ ،عن
ني ِ َ
اإل ْسنَاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر ال ُّطو ِّ  ،بِإِسنَاده [إِىل] ا ُ
لت لأِ َبيِ َع ِ
()170
َيس��ا ُب ِ
لت فِدَ َ
اك،
ور ِّي(َ )171ق َالُ :ق ُ
بد اهللُِ :ج ِع ُ
َأبيِ َأ ُّي َ
وب َ ،عن عَبدَ َة الن َ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ِ
ِ
ون َع ِن النَّبِ ِّي :إِ َّن فيِ ال َّل ِ
عو ٍة إِلاَّ
َّ��اس َي ْر ُو َ
إِ َّن الن َ
يل َل َس��ا َع ًة لاَ َيد ُعو ف َيها َعبدٌ ُم ْؤم ٌن بِدَ َ
يل إِىل ال ُّث ُل ِ
لت :متَى ِهي؟ َق َال« :ما بني نِص ِ
()172
اس��ت ِ
��ف ال َّل ِ
ت
ث
ُجي َب ْ
َ َ َ ْ
َ
َل ُهَ ،ق َالَ « :ن َع��م»ُ .ق ُ َ
لتَ :لي َل ًة ِم َن ال َّل َياليِ َأو ك َُّل َلي َل ٍة؟ َف َق َال« :ك َُّل َلي َل ٍة»(.)174
ال َّثان(ُ .»)173ق ُ

ِ
َ
احل ِد ُ
ش
يث التَاس َع َع رَ َ
ات األَرب ِع بعدَ ك ُِّل َف ِر َ ٍ ِ
[استِحباب التَّسبِيح ِ
ني َم َّرةً]
يضة ثَلاَ ث َ
َْ َْ
ْ ْ َ ُ ْ َ

يدَ ،ع��ن(َ )175ع ِ
��ع ٍ
بن س ِ
سيِ
ِ
حل َس ِ
بِ ِ
بد اهللِ ِ
بن
�ين ِ َ
اإل ْس��نَاد َعن َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطو ِّ ]َ ،ع ِن ا ُ
ا ُمل ِغ ِ
��الَ :ق َال َأبو َع ِ
��الَ :حدَّ َثنِي َأ ُبو َب ِص ٍريَ ،ق َ
وب َق َ
ب��د اهللِ« :إِ َّن
ُ
�يرة(َ ،)176ع��ن َأبيِ َأ ُّي َ
َ
اب واآلنِيةِ،
ِ
ِ
ِ
لأِ
َ
َر ُس َ
��ول اهللَِ ق َال ْص َحابِه َذ َ
ات َيومٍَ :أ َر َأيتُم ُلو جمَ َ عتُم َما عندَ كُم م َن ال ِّث َي ِ َ َ
عض ُه َعلىَ َب ٍ
الس�َم�اَ َء؟» ف َقا ُلوا( :)177لاَ َيا َر ُس َ
��ول اهللَِ .ف َق َال:
ُث َّم َو َضعتُم َب َ
عض ،ت ََرو َن ُه َيب ُلغُ َّ
ِِ
ِ
َ
ِ ِ
ان اهللَِ ،و َ
« َي ُق ُ
كب)
��بح َ
(س َ
ول َأ َحدُ كُم إِ َذا َف َر َغ من َصلاَ تهُ :
احل ْمدُ هللَِ ،ولاَ إ َله إلاَّ اهللَُ ،واهللُ أ رَ ُ
ِ
ني َم َّرةًَ ،و ُه َّن َيدْ َف ْع َنَ :اهلدْ َمَ ،والغ ََر َقَ ،و َ
الس ُبعَِ ،و ِمي َت َة
ثَلاَ ث َ
احل ْر َقَ ،والترَ َ ِّد َ
ي فيِ البِئ ِْرَ ،و َأك َْل َّ
ت علىَ الع ِ
ِ ِ
ِ
بد فيِ َذلِ َ
ك ال َيومِ»(.)178
َ
السوءَ ،وال َبل َّي َة التي َن َز َل ْ َ
ُّ

احل ِد ُ ِ
َ
ون
رش َ
يث الع ُ
مِ
ب َأ ْن ُيزَا َد يف َت ْع ِق ِ
الص ْبحِ ]
يب ُّ
[ ُن ْب َذ ٌة مَّا ُي ْست ََح ُّ

��ع ٍ
بن س ِ
سيِ
ِ
حل َس ِ
يدَ ،ع��ن ُم َع ِ
بِ ِ
او َي َة ِ
بن
�ين ِ َ
اإل ْس��نَاد َعن َأبيِ ِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطو ِّ ]َ ،ع ِن ا ُ
اب��ن ٍ
َّل�اَّ ٍ ()183
ٍ ()181
ي��ح(َ ،)180ع��ن ُم َع ِ
او َي�� َة ِ
شرُ َ ٍ
ابن َو َه
يك(َ ،)182عن َس� م
��ب َ ،عن َع ْم ٍرو ِ نهُ
��رَ ق َالَ :
ِّ��ي(َ ،)184ع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍ
��يُ [ ي َق ُال َل ُه](َ )185ش�� ْي َب ُة
«أتَ��ى َر ُج ٌل إِىل النَّبِ ِّ
ا َملك ِّ
ِ
ُاهل َذ ْي ِل(َ )186ف َق َال َل ُهَ :يا َر ُس َ
َب ِسنِّيَ ،
ت(ُ )187ق َّو يِت َعن َع َم ٍِل
وض ُع َف ْ
��ول اهللِ إنيِّ َش�� ْي ٌخ َقد ك رُ َ
ْت َقدْ عود ُته َن ْف يِس ِمن صلاَ ٍة و ِصيا ٍم وحج و ِجه ٍ
ادَ ،ف َع ِّل ْمنِي َيا َر ُس َ
ول اهللِ َكلاَ ًما َين َف ُعنِي
ُكن ُ
َ َ َ َ ٍّ َ َ
ْ َ
َ َّ ُ
ث مر ٍ
ول اهللَِ .ف َق َالِ َ :
ف َعليَ َّ َيا َر ُس َ
اهللُ بِ ِهَ ،و َخ ِّف ْ
ات.
«أعدْ » َف َأ َعا َد ثَلاَ َ َ َّ
()179
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َف َق َال َل ُه َر ُس ُ
َت ِم ْن َرحمْ َ تِ َ
«ما َح ْو َل َ
ك،
��ج َر ٌة َولاَ َمدَ َر ٌة إِلاَّ َو َق��دْ َبك ْ
ك َش َ
��ول اهللَِ :
ٍ
ان اهللِ ال َعظِي ِم َوبِ َح ْم ِد ِهَ ،ولاَ َح ْو َل َولاَ ُق َّو َة
َف��إِ َذا َص َّل َ
(س�� ْب َح َ
يت ُّ
ش َم َّراتُ :
الص ْب َح َف ُق ْل َع رْ َ
إِلاَّ بِ��اهللِ الع�ِل�يِ ِ
اجلن ِ
ُ��ونَ ،و ُ
ك ِم َن ال َع َمىَ ،و ُ
ي��ك بِ َذلِ َ
إن اهللَ ُي َعافِ َ
اجل َذامَِ ،وال َف ْق ِر،
العظِيمِ) َف َّ
َ ِّ
َو َاهل َرمِ».

ول اهللِ ه َذا لِلدُّ ْنياَ ،فم لِ ِ
آلخ َر ِة؟ َف َق َالَ « :ت ُق ُ
َف َق َالَ :يا َر ُس َ
ول فيِ ِد ِبر ك ُِّل َصلاَ ٍة( :ال َّل ُه َّم
َ
َ اَ
��دنيِ ِمن ِع ِ
اه ِ
كَ ،و َأن ِ
ْش َعليََّ ِم��ن َرحمْ َ تِ َ
ن��د َكَ ،و َأفِ ْض َع�َل�يَ َّ ِمن َف ْضلِ َ
ْ��زل َعليَ َّ ِمن
ْ
��كَ ،وان رُ ْ
َب َركَاتِ َ
ك)».
َف َق َال(َ :)188ف َق َب َض َع َل ْي ِه َّن بِ َي ِد ِهُ ،ث َّم َمض.

َق َال(َ )189ر ُج ٌل لاِ ِ
بن َع َّب ٍ
ليها َخا ُل َك(.)190
اسُ :شدَّ َما َق َب َض َع َ

إن و ىَاف هِبا يوم ِ
��الَ :ف َق َال النَّبِ ُّيَ :
َق َ
الق َي َام ِة لمَ َيدَ ْع َه��ا ُم َت َع ِّمدً ا َفت ََح اهللُ َل ُه
«أ َم��ا إِ َّن ُه ْ َ
َ َ
اب ِ
اجلن َِّة ،ي ُ ِ
ِ ()191
َثماَ نِ َي َة َأ َبو ٍ
اء»(.)192
[م ْن َأ َبواب]
َ َ
دخ ُل من َأيهِّ َ ا َش َ

ِ
يث َ ِ
َ
احل ِد ُ
رشون
احلاد َ
ي َوالع ُ
[ت ََأكُّدُ ْاستِ ْح َب ِ
اب اجل ُل ِ
الص ْبحِ َحتّى َت ْط ُل َع َّ
الش ْم ُس]
وس َبعدَ ُّ

اإلس��ن ِ
بِ ِ
بن َأمحَدَ ِ
َاد َع��ن َأبيِ َجع َف ٍر [ال ُّطوسيِ ِّ ]َ ،ع��ن محُ َ َّم ٍد ِ
بن يحَ َي��ىَ ،عن [ َأبيِ ]
وز ِاء(َ ،)195عن احلُ َس ِ
عل��وان(َ ،)196عن ُع َم َر ِ
�ين ِ
بن َخالِ ٍد(،)197
َجع َف ٍر(َ ،)194عن َأبيِ اجلَ َ
بن َ
بن َأبيِ النُّج ِ
َعن َع ِ
اص ٍم ِ
ود األَ َس ِد ِّي(َ ،)198عن ِ
ابن ُع َم َر(َ ،)199عن احلَ َس ِن(ِ )200
بن َع يِ ٍّل
ُ
ِ
َق َال :س ِ
ابن َأبيِ َطالِ ٍ
ولَ :ق َال َر ُس ُ
بَ ي ُق ُ
��ول اهللِ« :أ ُّيماِ ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍم
��م ُ
عت َأبيِ َعل ًّيا َ
َ
ج َل��س فيِ مص�َّل�اَّ ه ِ
َان َل ُه ِم َن األَ ِ
الذي َصلىَّ فِ ِيه ال َف ْج َر َي ْذك ُُر اهللَ َحتَّى تَط ُل َع َ
جر
��مس ك َ
الش ُ
ُ َ ُ
َ َ
ِ ِ
اج رس ِ
الصلاَ ُة
��ول اهللِ(َ )201وغ ُِف َر َل ُهَ ،فإِن َج َل َس فِ ِيه َحتَّى َتك َ
ُون َس��ا َع ًة تحَ ُّل ف َيها َّ
ك ََح ِّ َ ُ
َان َله ِمن األَج ِر كَحاج ب ِ
َف َصلىَّ َر ْك َع َتينْ ِ َأو َأر َب ًعا غ ُِف َر َل ُه َما َس َل َ
يت اهللِ»(.)202
َ ِّ َ
فَ ،وك َ ُ َ ْ
()193

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ثالثة و�أربعون حدي ًثا

ِ
احل ِد ُ نيِ
َ
ون
رش َ
يث ال َّثا َ َوالع ُ
ود والص ِ
اء و ُ ِ
ِ ِ
ِ
الش ِ
وف َو َّ
الو َب ِر َون َْح ِو َها]
عر َو َ
اجل ُل َ ُّ
الصلاَ ة يف الف َر َ
[ج َوا ُز َّ
َ

سيِ
ِ
بِ ِ
يحَ ،عن محُ َ َّم ِد ِ
الص ِح ِ
وبَ ،عن َع يِ ٍّل
ب��ن َيع ُق َ
اإل ْس��نَاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّط��و ِّ ] فيِ َّ
اهيمَ ،عن َأبِ ِ
ِ
اب��ن ُبك ٍ
َري(َ )203ق َالَ :س َ
ابن َأبيِ ُع َم ٍريَ ،عن ِ
ي��هَ ،عن ِ
ِ
��أ َل ُز َر َار ُة (َ )204أ َبا
ب��ن إِ َبر َ
ِ ِ
ِ
َ ِ ()205
الصلاَ ِة فيِ ال َّث َعالِ ِ
السن َْج ِ
ب َوالفنَك
الو َب ِر؟ َف َأ ْخ َر َج
َعبد اهللَِ ،ع ِن َّ
اب َو َغ ِريه م َن َ
َو ِّ
ٍ ()206
ِكتَا ًب��ا َز َع��م َأ َّن ُه إِملاَ ء رس ِ
��را ٌم َأ ْك ُل ُه
[شء]
الص�َل�اَ َة فيِ َو َب ِر ك ُِّل يَ ٍ
��ول اهللِ« :إِ َّن َّ
َح َ
ُ َ ُ
َ
ل��د ِه وبولِ ِه وروثِ ِه( )207وك ُِّل يَش ٍء ِمنه َف ِ
��عر ِه و ِج ِ
ِ
اس��دَ ٌة( ،)208ال تُق َب ُل
ُ
َ
الصلاَ ُة فيِ َو َب ِره َو َش ِ َ
َف َّ
ََ ََ
الصلاَ ُة َحتَّى ُي َصليَّ فيِ غ ِ
تِ َ
َري ِه مِمَّا َأ َح َّل اهللُ َأك َل ُه.
لك َّ
َ

ُثم َق َال« :يا زُرار ُة َه َذا َعن رس ِ
ول اهللَِ فاح َف ْظ َذلِ َ
َان مِمَّا ُيؤك َُل
ك َيا ز َُر َارةَُ ،فإِن ك َ
َ ُ
َ َ َ
َّ
الصلاَ ُة فيِ َو َب ِر ِه َو َبولِ ِه َو َش ِ
مت
شء ِمن ُه َجائِ َز ٌة( )209إ َذا َعلِ َ
��عر ِه َو َروثِ ِه َو َأل َبانِ ِه َوك ُِّل يَ ٍ
لحَ ُم ُه َف َّ
َأنَّ��ه َذكِ ٌي َقد َذكَّا ُه َّ
يت َعن َأكلِ ِه َأو ُح ِّر َم َع َل َ
َ�ير َذلِ َ
يك
ك مِمَّا [ َقد]( )210هُ ِن َ
بحَ ،وإِن ك َ
الذ ُ
َان غ َ
شء ِمنه َف ِ
اسدَ ٌة(َ ،)211ذكَّا ُه َ
بح َأو لمِ ُي َذك ِِّه»(.)212
الصلاَ ُة فيِ ك ُِّل يَ ٍ
ُ
َأك ُل ُه َف َّ
الذ ُ

ِ
َ
يث ال َّثالِ ُ
احل ِد ُ
رشون
ث َوالع ُ
[استِحباب الصلاَ ِة يف ال َّنع ِل ال َّط ِ
اه َر ِة]
ْ
ْ ْ َ ُ َّ

َاد َعن َأبيِ جع َف ٍر [ال ُّطوسيِ بِإِس��ن ِ
اإلس��ن ِ
بن َع يٍِّل ِ
َاد ِه َعن]( )213محُ َ َّم ٍد ِ
بن محَ ُب ٍ
وبَ ،ع ِن
َ ْ
ِّ ْ
بِ ِ ْ
[بن َأبيِ َع ِ
ِ
بد اهللِ ِ ِ ِ
اس(َ ،)214عن َع ِ
ِ ()215
مح ِن ِ
ال َع َّب ِ
بد اهللِ](، )216
الر َ
بن ا ُملغ َريةَ ،عن َأبان َ ،عن َعبد َ
َت َط ِ
َأ َّن َأبا َع ِ
اه َرةً ،فإِ َّن ُه ُي َق ُالَ ( :ذلِ َ
يت َف َص ِّل فيَ َن ْع َل ْي َ
ك
ك إِ َذا كَان ْ
بد اهللَِ ق َال« :إِ َذا َص َّل َ
َ
ِ
السنَّ َة)»(.)217
م َن ُّ
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ِ
َ
احل ِد ُ
ون
رش َ
يث َّ
الرابِ ُع والع ُ
[استِحباب ابتِدَ ِ
اء الن ََّوافِ ِل]
ْ ْ َ ُ ْ

بن س ِع ٍ
سيِ
ِ ِ
حل َس ِ
يدَ ،عن ُف َضا َل َة ِ
الص ِح ِ
بن
باإل ْسنَاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطو ِّ ] فيِ َ
ني ِ َ
يحَ ،ع ِن ا ُ
ٍ
بن مس ِ
ِ ()219
()218
��ل ٍمَ ،عن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َالَ :أتَى َر ُس َ
��ول
َأ ُّي َ
وب َ ،ع ِن ال َعلاَ ء َ ،عن محُ َ َّمد ِ ُ ْ
اجلنَّ َةَ [ ،ف َق َ (ِ )221
ِ ِ
��ي َ
��ل](َ )220ف َق َ
[ر ُج ٌ
َثر ِة
��ال] َ :أعنِّي بِك َ
��ال :ا ْد ُع اهللَ [يل] َأن ُيدْ خ َلن َ
اهللَِ 
السج ِ
ود»(.)222
ُّ ُ

ِ
يث َ ِ
َ
احل ِد ُ
ون
رش َ
اخلام ُس َوالع ُ
الصلاَ ِة َوإِ َق َامتِها]
وب إِ مْتَا ِم َّ
[و ُج ُ
ُ

اإلس��ن ِ
��وبَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
بن َع يِ ٍّل ِ
َاد َع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطوسيِ ِّ ]َ ،ع��ن محُ َ َّم ٍد ِ
بن محَ ُب ٍ
بن
بِ ِ ْ
اش ِميَ ،عن َأ ِ
بد اهللِ( )223اهل ِ
بن َع ِ
ِ
بن َع ِ
احلُ َس ِ
يسى ِ
بد اهللِ ِ
نيَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
بيه،
ِّ
بن ُز َر َارةََ ،عن ع َ
َ
��ول اهللِ« :إِ َّن َع ُمو َد الدِّ ِ
َع��ن َجدِّ ِهَ ،عن َع يِ ٍّلَ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
الصلاَ ةَُ ،و ِه َي َأ َّو ُل
ين َّ
ِِ
اب��ن آدم؛ َفإِ ْن صح ْ ِ
م��ا ينْ َظ ِ ِ ِ
��ح لمَ ُينْ َظ ْر فيِ َب ِق َّي ِة
��ر فيِ َع َملهَ ،وإِ ْن لمَ ت َُص َّ
َ َّ
ت نُظ َ
��ر فيه من َع َم ِل ِ َ َ
َ ُ ُ
َع َملِ ِه»(.)224

ِ
ِ
َ
احل ِد ُ
ون
رش َ
يث َّ
الساد ُس َوالع ُ
وب صلاَ ٍة س ِ
[وجوب الص َلو ِ
اخل ْم ِ
ات َ
اد َس ٍة يف ك ُِّل َي ْومٍ]
سَ ،و َعدَ ُم ُو ُج ِ َ
ُ ُ ُ َّ َ
َ

اإلس��ن ِ
��وبَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
بن َع يِ ٍّل ِ
َاد َع��ن َأبيِ َجع َف ٍر [ال ُّطوسيِ ِّ ]َ ،ع��ن محُ َ َّم ٍد ِ
بن محَ ُب ٍ
بن
بِ ِ ْ
حل َس ِ
ب ِ
ٍ
�ينَ ،عن َو َه ٍ
ف��ص(َ ،)226( )225عن َأبيِ َب ِص ٍريَ ،ع��ن َأبيِ َجع َف ٍرَ ق َالَ :ق َال
بن َح
ا ُ
اب(َ )227أح ِدكُم نر َفاغتَس َل فيِ ك ُِّل يو ٍم ِمنه مَخس مر ٍ
َان َعلىَ َب ِ
َر ُس ُ
ات
��ول اهللَِ « :لو ك َ
َ
ُ َ َ َّ
َ
َ
هَ َ ٌ
َان َيب َقى فيِ َج َس ِد ِه(ِ )228م َن الدَّ َر ِن( )229يَش ٌء؟
َأك َ
ُقلنَا :ال.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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اجل ِ
الص�َل�اَ ِة ك ََم َث ِل الن ََّه ِر َ
َق َ
اريُ ،ك َّلماَ َصلىَّ َص�َل�اَ ًة َك َّف َر ُت َما َبين َُهماَ ِم َن
��الَ « :ف َّ
إن َم َث َل َّ
الذن ِ
ُ
ُوب»(.)230

ِ
َ
احل ِد ُ
ون
رش َ
يث َّ
السابِ ُع َوالع ُ
ِ
ِ َ هِ
اتا]
وب ا ُمل َحا َف َظة َعىل َّ
[و ُج ُ
ُ
الص َل َوات يف أ ْو َق َ

اإلس��ن ِ
ِ
ِ
َاد َعن َع يِ ٍّلَ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
الصلاَ ِة َكنْ ٌز
الصلاَ ة َبعدَ َّ
��ول اهللِ« :انت َظ ُار َّ
بِ ِ ْ
ِمن ُكن ِ
ُوز َ
اجلن َِّة»(.)231

ِ
ِ
َ
احل ِد ُ
ون
رش َ
يث ال َّثام ُن َوالع ُ
ِ
ِ
بالصلاَ ِة َوالت ََّه ُاو ِن هِ َبا]
االستخْ َفاف َّ
يم ْ
[تحَ ْ ِر ُ

اإلس��ن ِ
��وبَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
بن َع يِ ٍّل ِ
َاد َع��ن َأبيِ َجع َف ٍر [ال ُّطوسيِ ِّ ]َ ،ع��ن محُ َ َّم ٍد ِ
بن محَ ُب ٍ
بن
بِ ِ ْ
يدَ ،عن إِ ِ
��ع ٍ
بن س ِ
ٍ
�ينَ ،عن موس��ى ِ ِ
بن م ِ
()232
حل َس ِ
سل ٍمَ ،عن
سمع َيل ِ ُ
اَ
يسى َ ،عن محُ َ َّمد ِ َ
بن ع َ
ُ َ
ا ُ
ِ ِ
��ول اهللِ« :لِك ُِّل يَ ٍ
َج ْع َف ٍرَ ،عن َأبِ ِيه(َ )233ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
الصلاَ ةُ،
شء َو ْج ٌهَ ،و َو ْج ُه دينكُم َّ
ْ
ِ ِِ ِ
ِ
َ
ْفَ ،و َأن ُ
ش ٍء َأن ٌ
الصلاَ ِة ال َت ْكبِ َريةُ»(.)234
ْف َّ
فَلاَ ُيشين ََّن أ َحدُ كُم َو ْج َه د ْينهَ ،ولك ُِّل يَ ْ

ِ
ِ
َ
احل ِد ُ
ون
رش َ
يث التَّاس ُع َوالع ُ
[و ْص ُ
الصلاَ ِة]
ف َّ
َ

اإلس��ن ِ
بن َع ِ
بن إِ ِ
َاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّط��وسيِ ِّ ]َ ،عن َأمحَدَ ِ
ي��س(َ ،)235عن محُ َ َّم ٍد ِ
بد
در َ
بِ ِ ْ
ان(َ ،)237ع��ن ُعب ِ
جل َّب ِ
يد ِ
��ز َة ِ
ب��ن ُز َر َار َة(َ ،)238عن َأبيِ
بن حمُ َر َ
فو َا َنَ ،عن حمَ ْ َ
َ
��ار(َ ،)236ع��ن َص َ
ا َ
ود ال ُفس�� َط ِ
��ل عم ِ
ِ
َع ِ
��الَ :ق َال َر ُس ُ
ب��د اهللَِ ق َ
اط( ،)239إِ َذا
«م َث ُل َّ
ْ
الصلاَ ة َم َث ُ َ ُ
��ول اهللَِ :
ِ
ِ
َث َب َ
نب َولاَ َوتَدٌ
ت ال َع ُمو ُد َن َف َعت األَطن ُ
��اءَ ،وإِ َذا ان َك�َس�رَ َ لمَ َين َف ْع(َ )240ط ٌ
َاب َواألَوتَا ُد َوالغ َش ُ
ِ
اء»(.)241
َولاَ غ َش ٌ
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َ
احل ِد ُ
ون
يث الثَّلاَ ُث َ
[استِحباب الصلاَ ِة يف َأو ِل الو ْق ِ
ت]
َّ َ
ْ ْ َ ُ َّ

ٍ
سيِ
ِ
بِ ِ
وسى(ِ )242
بن َج ْع َف ٍر(َ ،)243عن
اإل ْس��نَاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطو ِّ ]َ ،عن َس ْعدَ ،عن ُم َ
ع��ض َأصحابِنَاَ [ ،عن ُعب ِ
بن](َ )244ع ِ
بد اهللِ الدَ ه َق ِ
ان(َ ،)245عن و ِ
اص ِل ِ
يد اهللِ ِ
بن ُس�� َل ْي َ
امن،
َب
َ
َ
ِ ْ َ
َان(َ ،)246عن َأبيِ َع ِ
َعن َع ِ
بن ِسن ٍ
بد اهللِ ِ
بد اهللَِ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
«ما ِمن َصلاَ ٍة
ول اهللَِ :
وم��وا إِىل نِ َريانِك ُُم التِي َأو َق مُ
ي�ُض�رُ ُ َوقت َُه��ا إِلاَّ نَا َدى َم َل ٌ
وها
ك َب َ
دت ُ َ
ني َيدَ ِي اهللِ :أيهُّ َ ا الن ُ
حَ ْ
َاس ُق ُ
ِ
َعلىَ ُظ ُه ِ
وها بِ َصلاَ تِكُم»(.)247
وركُم َف َأطف ُؤ َ

احل ِ
يث َ
َ
احل ِد ُ
ون
ادي َوالثَّلاَ ُث َ
[وجوب إِ َقام ِة الصلاَ ِة ومراع ِاة َأرك هِ
َانَا]
ُ ُ ُ َ َّ
ََُ َ ْ

سيِ
اإلس��ن ِ
َاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍ
يحَ ،عن َع�ِل�يِ ٍّ (َ ،)248عن َأبِ ِيهَ ،عن ِ
الص ِح ِ
ابن
��ر [ال ُّطو ِّ ] فيِ َّ
بِ ِ ْ
َأبيِ ُع َم ٍريَ ،عن ُع َم َر ِ
ابن ُأ َذينَ َةَ ،عن ُز َر َارةََ ،عن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َالَ « :بينَا َر ُس ُ
��ول اهللِ
َجالِ ٌس فيِ ا َمل ْس ِ
ج ِد إذ َد َخ َل َر ُج ٌل َف َقا َم َف َصلىَّ َف َلم ُيتِ َّم ُركُو َع ُه َولاَ ُس ُجو َد ُهَ ،ف َق َالَ :ن ْق ٌر
ات َه َذا َو َهكَذا َصلاَ ُت ُه َل َي ُموت ََّن َعلىَ غ ِ
َكنَ ْق ِر الغ َُر ِ
َري ِد ٍ
ين(.)251(»)250
اب(َ ،)249لئِن َم َ

َ
احل ِد ُ
ون
يث ال َثانيِ َ َوالثَّلاَ ُث َ
[وجوب الص َلو ِ
اخل ْم ِ
ات َ
س]
ُ ُ ُ َّ َ

بن محُ َم ٍد ِ ِ
سيِ
ِ
بِ ِ
الص ِح ِ
يسىَ ،عن
اإل ْس��نَاد َعن َأبيِ َجع َف ٍر [ال ُّطو ِّ ] فيِ َ
بن ع َ
يحَ ،عن َأمحَدَ ِ َّ
حمَ َّ ٍ
ِ
ادَ ،عن َح ِر ٍيزَ ،عن ُز َر َارةََ ،عن َأبيِ َج ْع َف ٍرَ ق َالَ :س َ
الصلاَ ِة؟
��أل ُت ُه َع اَّم َف َر َض اهللُ م َن َّ
«خْس ص َلو ٍ
يل ِوالن ََّه ِ
ات فيِ ال َّل ِ
لتَ :هل َس اَّم ُه َّن اهللُ َو َب َّين َُه َّن فيِ ِكتَابِ ِه؟
ار»َ .ف ُق ُ
َف َق َال :مَ َ َ َ

﴿أ ِق ِم الصلاَ َة لِدُ ُل ِ
َف َق َالَ « :ن َعمَ ،ق َال اهللُ َع َّز َو َج َّل [لِ َنبِ ِّي ِه](َ :)252
الش ْم ِ
وك َّ
س إِىل غ ََس ِق
َّ
ي��ل َأربع ص َلو ٍ
ِ
ِ
س إِىل غ ََس ِ
َّ��م ِ
ال َّل ْي ِ
ات
��ل﴾(َ ،)253و ُد ُلوك َُها ز ََوالهَُ اَ ،ففيماَ َب َ
��ق ال َّل ِ َ ُ َ َ
ني ُد ُلوك الش ْ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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َسماَّ ُه َّن َو َبينَّ َ َو ْقت َُه َّنَ ،وغ ََس ُق ال َل ِ
يل انتِ َصا ُف ُه.

َان َم ْش ُهو ًدا﴾ َف َه ِذ ِه َ
اخل ِام َس ُة.
آن ال َف ْج ِر ك َ
آن ال َف ْج ِر إِ َّن ُق ْر َ
﴿و ُق ْر َ
ُث َّم َق َالَ :

ِ
��ال فيِ َذلِ َكِ َ :
الصلاَ َة َط َرفيَ ِ الن ََّه ِ
َو َق َ
﴿و ُز َل ًفا
��ار﴾(َ )254و َط َر َفا ُه املغ ِْر ُب َوال َغدَ اةَُ ،
﴿أق ِم َّ
اء ِ
الع َش ِ
يل﴾ ،و ِهي صلاَ ُة ِ
ِ
اآلخ َر ِة.
م َن ال َّل ِ َ َ َ

ِ
ِ
ِ
[و َق َ
الو ْس�� َطى﴾(َ ،)256و ِه َي َصلاَ ُة
الص�َل�اَ ة ُ
الص َل َوات َو َّ
﴿حاف ُظ��وا َع�َل�ىَ َّ
��ال](َ :)255
َ
ارَ ،و َس ُط(َ )257صلاَ ت ِ
��ط الن ََّه ِ
ال ُّظ ِ
��ول اهللَِ و ِه َي َو َس ُ
هرَ ،و ِه َي َأ َّو ُل َصلاَ ٍة َصلاَّ َها َر ُس ُ
َني
الق��راءة( :حافِ ُظوا ع�َل�ىَ الص َلو ِ
��ار :ص�َل�اَ ِة ال َغدَ ِاة وص�َل�اَ ِة الع ِ  .وفيِ ب ِ ِ
ات
َّ َ
َ
عض َ َ َ
َ �ْص�رْ َ َ
َ َ
بِالن ََّه ِ َ
ِِ
ِ
ِ
ني).
وموا للِهَِّ َقانت َ
الصلاَ ة ُ
َو َّ
الو ْس َطى َو َصلاَ ة ال َعصرْ ِ َو ُق ُ

ت(َ )258ه ِذ ِه اآل َي ُة َيو َم ُ
اجل ُم َع ِة َو َر ُس ُ
َت فِ َيها َوت ََرك ََها
َق َالَ :و َن َز َل ْ
ول اهللِ فيِ َس َف ٍرَ ،ف َقن َ
لهِ
ِ
ِ
َان ال َّلت ِ
الرك َعت ِ
للم ِقي�� ِم َرك َعت ِ
احل رَ ِ
الس�� َف ِر َو َ
َان
ض َو َأ َض َ
َنيَ ،وإِ َّنماَ ُوض َع��ت َّ
اف ُ
َع�َل�ىَ َحا َ ا فيِ َّ
َأ َضا َفه النَّبِ��ي يوم ُ ِ
َان ِ
للم ِقي ِم َلمِك ِ
اخلط َبت ِ
َني َم َع ا ِ
إل َمامَِ ،ف َم ْن َصلىَّ َيو َم ُ
اجل ُم َع ِة
اجل ُم َعة ُ
َ َ
ُّ
ُ ماَ
َري اع ٍة َفليص ِّلها َأربع ر َكع ٍ
ات ك ََصلاَ ِة ال ُّظ ِ
هر فيِ َسائِ ِر األَ َّيامِ»(.)259
فيِ غ ِ جمَ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ

َ
يث ال َّثالِ ُ
احل ِد ُ
ون
ث َوالثَّلاَ ُث َ
[ َبدْ ُء األَ َذ ِ
ان َوا ِ
إل َق َام ِة]

سيِ
ِ
بِ ِ
الص ِح ِ
يحَ ،ع��ن َع يِ ٍّل(َ ،)260ع��ن َأبِ ِيهَ ،عن
اإل ْس��نَاد َع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّط��و ِّ ] ،فيِ َّ
ٍ
ور(َ ،)261عن َأبيِ َع ِ
نص ٍ
ِ
ب��د اهللِ [َ )262(]ق َال« :لمََّا َه َب َط
اب��ن َأبيِ ُع َم ٍريَ ،عن حمَ َّادَ ،ع��ن َم ُ
فيِ ِ ِ ليِ
ان َعىل رس ِ
َ
يل بِاألَ َذ ِ
ربئِ ُ
ربئِ ُ
يل
��ول اهللِ ك َ
َان َر ُ
َ ُ
أس�� ُه ح ْجر َع ٍّ [َ ]فأ َّذ َن َج َ
َج َ
[َ ]و َأ َقا َمَ ،ف َلماَّ ان َت َب َه َر ُس ُ
ت؟ َق َالَ :ن َعم.
ول اهللَِ ق َالَ :يا َعليِ ُّ َ ،س ِم ْع َ
ت؟ َق َالَ :ن َعم.
َق َالَ :ح ِف ْظ َ
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ادع بِلاَلاً َف َع ِّل ْم ُهَ ،فدَ َعا َعليِ ٌ  بِلاَلاً َف َع َّل َم ُه»(.)263
َق َالُ :

َ
احل ِد ُ
ون
الرابِ ُع َوالثَّلاَ ُث َ
يث َّ
ِ
اجل ُل ِ
اب ُ
الصلاَ ةُ]
وس َحتّى ُت َقا َم َّ
[است ْح َب ُ
ْ

الض ِع ِ
اإلس��ن ِ
َاد َع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍ
ي��فَ ،عن َأمحَدَ (ِ )264
ب��ن محُ َ َّم ٍدَ ،ع ِن
��ر [ال ُّطوسيِ ِّ ] ،فيِ َّ
بِ ِ ْ
ِ
يِ ()265
السكُونيِ ِّ َ ،عن َج ْع َف ٍرَ ،عن َأبِ ِيهَ [ ،عن آ َب ِائ ِه](َ )266عن َع يِ ٍّل
الربق ِّيَ ،ع ِن النَّو َف ِّل َ ،ع ِن ّ
ِ
َان إ َذا َد َخ َل َم ْس ِ
الصلاَ َة َج َل َس»(.)268
َعن النَّبِ ِّي(« :)267ك َ
يم َّ
جدً ا َوبِلاَ ٌل ُيق ُ

يث َ
َ
احل ِد ُ
ون
اخل ِام ُس َوالثَّلاَ ُث َ
ِ
[ َف ْض ُل األَ َذ ِ
ني]
اب ا ُمل َؤ ِّذن َ
ان َو َث َو ُ

سيِ
اإلس��ن ِ
َاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍ
بن َع�ِل�يِ ٍّ ِ
ي��حَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
بن محَ ُب ٍ
الص ِح ِ
وب،
��ر [ال ُّطو ِّ ] فيِ َ
بِ ِ ْ
بن ي ِز ٍ
بَ ،عن َأبيِ َع ِ
اب��ن َأبيِ ُع َم ٍريَ ،عن ُم َع ِ
او َي َة ِ
يد(َ ،)270عن ِ
ب��ن َو َه ٍ
بد
َع��ن َي ْع ُق َ
��وب(َ ِ )269
ِِ
ِ
ِ
مص ِ
اهللَِ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
ت
ني َسنَ ًةَ ،و َج َب ْ
ار ا ُمل ْس��لم َ
«من َأ َّذ َن فيِ مصرْ ٍ من َأ َ
��ول اهللَِ :

َل ُه َ
اجلنَّ ُة»(.)271

يث الس ِ
َ ِ
ون
اد ُس َوال َّثلاَ ُث َ
احلد ُ َّ
ِ
[بي ُ ِ
ني]
ان َعظي ِم َأ ْج ِر ا ُمل َؤ ِّذن َ
ََ

اإلس��ن ِ
��وبَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
بن َع يِ ٍّل ِ
َاد َع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطوسيِ ِّ ]َ ،ع��ن محُ َ َّم ٍد ِ
بن محَ ُب ٍ
بن
بِ ِ ْ
بن َع ِ
ِ
َ ()272
احلُ َس ِ
يس��ى ِ
�ينَ ،ع��ن محُ َ َّم ٍد ِ
ب��د اهللَِ ،عن َأبِ ِيهَ ،ع��ن َجدِّ ِه َعن
بن َح َّس
��ان َ ،عن ع َ
َّ��ه ِ
ِ
ِ
ني األَ َذ ِ
إل َق َام ِة ِم ْث ُل َأ ْج ِر الش ِ
ان َوا ِ
َع�ِل�يِ ٍّ َ ق َالَ :ق َال َر ُس ُ
يد
لم َؤ ِّذ ِن فيماَ َب َ
��ول اهللِ«:ل ُ
ا ُملت ََشح ِ
ط( )273بِدَ ِم ِه فيِ َسبِ ِ
يل اهللِ.
ِّ
ون(َ )274عىل األَ َذ ِ
لتَ :يا َر ُس ُ
ان!
َق َالُ :ق ُ
ول اهللِ هَّإنُم يخُ َ َّلدُ َ
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��الَ :كلاَّ
َق َ

َح َّر َم َها اهللُ َعلىَ

 ،إ َّن ُه َي َأ يِت َعلىَ الن ِ
ان َع�لى ُض َع َفائِ ِهمَ ،وتِ َ
لك لحُُ و ٌم
ون األَ َذ َ
طر ُح َ
َّ��اس ز ََم ٌ
ان َي َ
الن ِ
َّار»(.)275

َ
احل ِد ُ
ون
السابِ ُع َوالثَّلاَ ُث َ
يث َّ
إلر َغا ِم بِاألَن ِ
ِ
ِ
ِ
ْف]
الس ْب َعة َو ْاست ْح َب ُ
[و ُج ُ
ُ
اب ا ِ ْ
الس ُجود َعىل َّ
وب ُّ

��ر [ال ُّطوسيِ ]َ ،عن محُ َم ٍ
اإلس��ن ِ
َاد َع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍ
��وبَ ،عن َأمحَدَ ِ
بن َع يِ ٍّل ِ
��د ِ
بن محَ ُب ٍ
بن
َّ
بِ ِ ْ
ِّ
اد ِ ِ
ان(َ ،)276عن حمَ َّ ِ
يس��ىَ ،عن ِ
محُ َ َّم ٍدَ ،عن ِ
َجر َ
حريزَ ،عن ُز َر َار َة َق َالَ :ق َال َأ ُبو
بن ع َ
ابن َأبيِ ن َ
الر ْك َبت ِ
اجل ْب َه ِةَ ،وال َيدَ ِ
«الس ُجو ُد َعلىَ َس ْب َع ِة َأ ْع ُظمٍَ :
َج ْع َف ٍرَ ق َال َر ُس ُ
َني،
ينَ ،و ُّ
ول اهللُِّ :
إل هْ َب َام ِ
َوا ِ
نيَ .وت ُْر ِغ ُم بِ َأن ِْف َ
َاما.
ك إِ ْرغ ً
إلرغَام بِاألَن ِ
ِِ
()277
ْف َف ُسنَّ ٌة ِم َن النَّبِ ِّي.)278(»
الس ْب َع ُة َ ،و َأ َّما ا ِ ْ ُ
َف َأ َّما ال َف ْر ُض َف َهذه َّ

َ
احل ِد ُ
ون
يث ال َّث ِام ُن َوالثَّلاَ ُث َ
[استِحباب السج ِ
ود َعىل األَ ْر ِ
اختِ َي ُار َها َعىل َغيرْ ِ َها]
ض َو ْ
ْ ْ َ ُ ُّ ُ

بن س ِع ٍ
اإلس��ن ِ
َاد َعن َأبيِ َجع َف ٍر [ال ّطوسيِ ]َ ،عن احلُ َس ِ
بِ ِ
يدَ ،ع ِن ِ
ابن َأبيِ ُع َم َريَ ،عن
�ين ِ َ
ِّ
ضل( )280( )279أنَّه قال :س َأ َلت(َ )281أبا َع ِ
اق ِ
ُع َم َر ِ
بن ال َف ِ
سح َ
بد اهللَِ ع ِن
َ
بن ُأ َذينَ َةَ ،عن إِ َ
َ
السج ِ
ود َعلىَ احلُ ِ
أسَ ،و َأن ُي ْس َجدَ َعلىَ األَ ْر ِ
ب إِ يَ َّلَ ،فإِ َّن
ض َأ َح ُّ
رص َوال َب َو ِاريَ ،ف َق َال« :ال َب َ
ُّ ُ
ِ
��ول اهللِ ك َ ِ
ك َأن ُي َمك َِّن َج ْب َه َت ُه ِم َن األَ ْر ِ
َر ُس َ
ب َل َ
ب َذلِ َ
َان
ك(َ )282ما ك َ
ضَ ،ف َأنَا ُأح ُّ
َان حُي ُّ

َر ُس ُ
ول اهللِ( )283حُيِ ُّبه»(.)284

يث الت ِ
َ
احل ِد ُ
ون
َّاس ُع َوال َّثلاَ ُث َ
ِِ
ِ
ِ
اختِ َي ِ
الركُو ِع
اب ْ
(س ْب َح َ
[است ْح َب ُ
ان َربيِّ َ ال َعظي ِم َوبِ َح ْمده) يف ُّ
ار ُ
ْ
ان ر األَعلىَ وبِحم ِد ِه) يف السج ِ
ود]
ُّ ُ
(س ْب َح َ َ بيِّ َ ْ َ َ ْ
َو ُ

بن احل ِ
اإلسن ِ
بن َأمحَدَ ِ
َاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطوسيِ ِّ ]َ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
رث،
وس َ
ف ِ َ
بن يحَ ْ َيىَ ،عن ُي ُ
بِ ِ ْ
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بن َأي��وب ال َغافِ ِق��يَ ،عن َعم ِ
َع��ن َع ِ
ب��ن َي ِزيدَ املن َق ِ
اس ِ
ب��د اهللِ ِ
��ه إِ َي ِ
بن
وس��ى ِ ُّ َ
ِّ
ِّ
��ر ِّيَ ،عن ُم َ
ِ
��ر ال َغافِ ِق��يَ ،عن ُعقب َة ِ ِ
َع ِام ِ
اس�� ِم َر ِّب َ
ك
َ
ب��ن َعام ٍر اجلُهن ِّي أنَّ�� ُه َق َال :لـ اََّم ن ََز َل ْتَ ﴿ :ف َس�� ِّب ْح بِ ْ
ِّ

ِ
ال َعظِيمِ﴾(َ )285ق َال َلنَا َر ُس ُ
﴿س ِّبحِ ْاس َم
«اج َع ُل َ
ول اهللِْ :
وها فيِ ُركُوعكُم»َ .ف َل اَّم ن ََز َل ْتَ :
ول اهللِ« :اجع ُلوها فيِ سج ِ
ك األَ ْعل﴾(َ )286ق َال َلنَا َر ُس ُ
َر ِّب َ
ودكُم»(.)287
ُ ُ
ْ َ َ

َ
احل ِد ُ
ون
يث األَ ْر َب ُع َ
[ك ََر َاه ُة َتغ ِْم ِ
الصلاَ ِة]
يض ال َع ْي َنينْ ِ يف َّ

��ر [ال ُّط��وسيِ ]َ ،ع��ن محُ َم ٍ
اإلس��ن ِ
َاد َع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍ
ب��ن َع�ِل�يِ ٍّ ِ
��د ِ
ب��ن محَ ُب ٍ
��وبَ ،ع��ن
َّ
بِ ِ ْ
ِّ
ِ
اش ٍ
بن ر ِ
ِ ()288
حل َس ِ
َع يِ ٍّل ِ
��معٍَ ،عن َأبيِ
��دَ ،ع��ن َب ِ
عض َأ َ
صحابِهَ ،عن َم ْس َ
�ين ِ َ
الريان َ ،عن ا ُ
بن َّ
ِ
َع ِ
الر ُج ُل َع ْين َِيه فيِ
ب��د اهللَِ عن َأ ِم ِري ا ُمل ْؤ ِمنِ َ
�ين« :إِ َّن النَّبِ َّي هَنَى َع ْن َأن ُيغم َض َّ
الصلاَ ِة»(.)289
َّ

يث َ ِ
َ
احل ِد ُ
ون
ي َواألَ ْر َب ُع َ
احلاد َ
اء ال ُقن ِ
القب َل ِة و َق َض ِ
[استِحباب استِ ْقب ِ ِ
إن ن َِس َي ُه ُث َّم َذك ََر ُه َبعدَ ال َف َرا ِغ
ُوت ْ
ال ْ َ
ْ ْ َ ُ ْ َ
َو َلو يف ال َّط ِر ِ
يق]

سيِ
بِ ِ ِ
بن إِ ْس اَم ِع َيلَ ،عن ال َف ْض ِل ِ
يحَ ،عن محُ َ َّم ٍد ِ
الص ِح ِ
بن
اإل ْسنَاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطو ِّ ] فيِ َّ
اد ِ ِ
انَ ،عن حمَ َّ ِ
َش��ا َذ َ
ل��ت ألَبيِ َج ْع َف ٍرَ :ر ُج ٌل
يس��ىَ ،عن َح ِر ٍيزَ ،عن ُز َر َار َة َق َالُ :ق ُ
بن ع َ
ُوت َو ُه َو فيِ َب ِ
عض ال َّط ِر ِيق؟
َنسيِ َ ال ُقن َ
َف َق َال« :يستَقبِ ُل ِ
الق ْب َل َة ُث َّم لِ َي ُق ْل ُه».
َ ْ
ِ
َب َعن سن َِّة رس ِ
ول اهللَِ أو َيدَ َع َها»(.)290
ُث َّم َق َال« :إنيِّ لأَ َك َْر ُه ل َّلر ُج ِل َأن َيرغ َ
ُ َ ُ
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َ
احل ِد ُ
ون
يث ال َّثانيِ َ َواألَ ْر َب ُع َ
ِ مِ
ني َيدَ ْي ِه ]
[ج ْع ُل ا ُمل َصليِّ َأ َم َام ُه َسات ًرا مَّا َي ُم ُّر َب َ
َ

سيِ
بِ ِ ِ
بن محُ َ َّم ٍدَ ،ع ِن احلَ َس ِن ِ
يحَ ،عن َأمحَدَ ِ
الص ِح ِ
بن
اإل ْسنَاد َعن َأبيِ َج ْع َف ٍر [ال ُّطو ِّ ] فيِ َّ
��بَ ،عن َأبيِ َع ِ
��وبَ ،عن ُم َع ِ
او َي َة ِ
بن َو َه ٍ
محَ ُب ٍ
َان َر ُس ُ
��ول اهللِ يجَ ْ َع ُل
بد اهللَِ ق َال« :ك َ
ني َيدَ ِيه إِ َذا َصل»(.)292
ال َعنْ َز َة(َ )291ب َ

َ
يث ال َّثالِ ُ
احل ِد ُ
ون
ث َواألَ ْر َب ُع َ
مِ
ِ
ني َيدَ ْي ِه]
[ما َي ْس َتترِ ُ بِه ا ُمل َصليِّ مَّن َي ُم ُّر َب َ
َ

��ع ِ
بن س ِ
��ن احلُ َس ِ
ي��حَ ،ع ِ
الص ِح ِ
يدَ ،عن
َّ
�ين ِ َ
�يرَ ،ع��ن َأبيِ َع ِ
َب ِص ٍ
بد اهللَِ ق َ
َان
��ال« :ك َ

اإلس��ن ِ
َاد َع��ن َأبيِ َج ْع َف ٍر[ال ُّط��وسيِ ] فيِ
بِ ِ ْ
ِّ
ِس��ن ٍ
��ن ِ
َان(َ ،)293ع ِ
اب��ن ُمس��كَان(َ ،)294عن َأبيِ
ِ مِ
ِ
ول َر ْح َل َر ُس ُ
ُط ُ
ني
��ول اهللِِ ذ َرا ًعاَ ،وك َ
ني َيدَ يه َي ْس�� َتترِ ُ بِه مَّن َي ُم ُّر َب َ
َان إِ َذا َصلىَّ َو َض َع ُه َب َ
َيدَ ِيه»(.)295

[إِناء الن ِ
َّاسخِ ]
هْ َ ُ

لخ ربِي ٍع ِ
ت األَح ِ
تمَ ِ
يث بِ َح ْم ِد اهللِ َت َعاىل َيو َم االثن ِ
اد ُ
ني
اآلخ ِر ِمن َسن َِة تِس ٍع َوخمَ ِس َ
َ
َني َس َ َ
َّ
بد ال َف ِق ِري الر ِ ِ
وسب ِعمئ ٍَةَ ،عىل ي ِد الع ِ
ِ
ف ِ
ان َع يِ ِّل ِ
فر َ
بن
وس َ
اجي م َن اهللِ ا َملنَّان الت ََّج ُ
َ َ
بن ُي ُ
او َز َوال ُغ َ
َّ
َ َ ْ اَ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
جل ِل ِ
حل ْمدُ هللِ َو ْحدَ ُه،
يلَ -ع َّر َف ُه اهللُ ُع ُي َ
وب نَفس��هَ ،و َج َع َل َيو َم ُه َخ ًريا من َأمس��هَ ،-وا َ
َعبد ا َ
َو َصلىَّ اهللُ َعلىَ نَبِ ِّينَا محُ َ َّم ٍد َوآلِ ِه َو َس َّلم.

َّاسخِ عىل ا ُملصن ِ
[إِناء ِقراء ِة الن ِ
ِّف]
َ
َ
هْ َ ُ َ َ

��لخ َش��ع َب َ
َأهنَا ُه َأ َدا َم اهللُ َف َض ِائ َل ُه ِق َرا َء ًة فيِ َس ِ
ني َو َس ْب ِع اَمئ ٍَةَ ،واحلَمدُ
ان َسنَ َة تِس�� ٍع َوخمَ ِس َ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
َب :محُ َ َّمدٌ ب ُن احلَ َس ِن ِ
بن
هللِ َو ْحدَ ُهَ ،و َصلىَّ اهللُ َعىل َس�� ِّيدنَا محَ َ َّمد النَّبِ ِّي ِوآله ال َّطاه ِري َنَ ،و َكت َ

ف ِ
بن ا ُمل َط َّهر.
وس َ
ُي ُ
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َاش عىل ا ُملصن ِ
يِ
اء ِق َر َاء ِة ِعماَ ِد الدِّ ِ
ِّف]
َ
ي َيى الك ِّ َ
ين حَ ْ
[إِ هْنَ ُ

َق َر َأ َع يَ َّل َمولاَ نَا ِ
فض ُل ال ُع َل اَم ِءَ ،و َأ ْع َل ُم ال ُف َضلاَ ِء ،ا ُمل َؤ َّيدُ بِال ُق َّو ِة ال ُقدْ ِس َّي ِة،
اإل َما ُم ا ُمل َع َّظ ُمَ ،أ َ
ِ ِ
ِ
َواألَ ْخلاَ ِق النَّ َب ِو َّي ِةَ ،ج ِام ُع ال َف َض ِائ ِ
الر ْو َحانِ َّي ِة،
ـل النَّ ْف َسان َّية ،ا ُمل َّطل ُ
ـع َعلىَ األَ ْس َـر ِار َّ
اإلما ِم الس ِع ِ
ِ ٍ
يد ِع َمـا ُد ب ُن يحَـ َيى ِ
حل ِّق َوالدِّ ِ
بـن
َموالنَا ت ُ
َّ
ينَ ،أ ُبو َسعيد ب ُن ِ َ
َاج ا َ
ـع ِ
اإلمـا ِم الس ِ
يـد َف ِ
ـخـر الـدِّ ِ
ــار ُه،
حـمـدَ الكَــاشيِ ّ َ -أ َع َّ
ــز اهللُ َأ َ
نص َ
يـن َأ َ
َّ
َِ
ـغ ظِـ َّلـه َعـلىَ الـمـس ِـل ِ
ـف اقـتِـدَ َار ُهَ ،و َأ ْسـ َب َ
ـميـ َنَ ،و َأ َدا َم
َو َضـا َع َ
ُ
ُ ْ
اد ِ
هـذ ِه األَح ِ
ـمـيـع ِ
َـعدِّ يـن -ج ِ
ـاضـتَـه َعـلىَ الـمـست ِ
يـث،
َ
َ
َ َ
إِ َف َ ُ
ُ ْ
ِ ِ
ُـور ِةَ ،فـ َلـ ُه َذلِ َك
َو َر َو ْي ُت َه،ا َل ُه ُمن َ
َـاو َل ًة بِاألَ َسـانيد ا َملذك َ
ِ
ـس ِن
ـبَ .وكَـت َ
ل َـمـ ْن َأ َح َّ
حل َ
َب ال َعـبدُ محُ َ َّمدٌ ب ُن ا َ
بن َع يِ ٍّل ِ
ف ِ
ا ْب ِ
ـوس َ
حل ْمدُ
ابن ا ُمل َط َّه ِرَ ،وا َ
ـن ُي ُ
هللِ َو ْحـدَ ُهَ ،و َصـ َل َواتُـ ُه َعلىَ َسـ ِّي ِـدنَـا
محُ َـم ٍـد الـنَّـبِـي وآلِ ِ
ــهَ ،و َذلِ َ
ـك
ِّ َ
َّ
ـلـخ َش ْعـ َب َ
فـي َس ِ
ان َسـنَ َة
تِـسـ ٍع و َخ ِ
ـني
ـمـس َ
ْ َ
َو َس ْب ِع اَمئ ٍَة يف
ِ
الـحـ َّل ِة
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مصورة املخطوطة كامل ًة مع اإلجازات،
أضع بني يدي القارئ الكريم
َّ
وفيام يأيت ُ
لنَفاستِها.
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اإلجازة األوىل ّ
بخط فخر املح ّققني (ت 771هـ) أليب سعيد ابن اإلمام السعيد عامد الدين حييى ابن
اإلمام السعيد فخر الدين أمحد الكايش (ت 766هـ) عىل كتابه (ثالثة وأربعون حدي ًثا) يف الورقة
األوىل
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ّ

نص قراءة الشيخ فضل اهلل الزنجاين (ت 1373هـ) -م ِ
الك النسخة ساب ًقا -إلهناء قراءة الكايش،
ُّ
َ
ّ
ِ
ِ
صح َ
ف( :عامد الدين حييى بن
حرر إجازات املجموعة بقلمه،ولصعوبة قراءهتا َّ
بخط يده ،والذي َّ
الكايش) كام يف الصورة أعاله
حممد بن أمحد
فخر الدين أمحد
الكايش) إىل( :عامد الدين احلسني بن َّ
ّ
ّ
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اإلجازة الثانية ّ
بخط فخر املح ّققني (ت771هـ) أليب سعيد ابن اإلمام السعيد عامد الدين حييى ابن
اإلمام السعيد فخر الدين أمحد الكايش (ت 766هـ) يف احل َّلة ،عىل كتابه (الفخر َّية يف معرفة الن ّية) عىل
الورقة األوىل من الكتاب
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اإلجازة الثالثة ّ
بخط فخر املح ّققني (ت771هـ) أليب سعيد ابن اإلمام السعيد عامد الدين حييى ابن
اإلمام السعيد فخر الدين أمحد الكايش (ت 766هـ) يف احل َّلة ،عىل كتاب والده (تبرصة املتع ّلمني يف
أحكام الدين) عىل الورقة األوىل من الكتاب
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هوام�ش البحث
املطهر -عن والده -سديد الدين -عن
عيل بن َّ
( )1جاء يف سنده :روى ليِ أيب -احلسن بن يوسف بن ِّ
القم ّي،
العلوي
الس�� ِّيد فخار بن معد بن فخار
ّ
ِّ
املوس��وي ،عن الشيخ الفقيه ش��اذان ابن جربئيل ِّ
ِ
عيل احلسن ،عن
الشيخ الفقيه العلاّ مة أيب القاسم العامد
عن
ّ
الطربي ،عن الشيخ اإلمام املفيد أيب ّ
سيِ
أبيه الشيخ األعظم واإلمام املقدَّ م أيب جعفر الطو ّ (رمحهم اهلل)
( )2تُنظ��ر ترمجت��ه يف :نقد الرج��ال ،183/4 :جامع ال��رواة ،203/2 :أمل اآلم��ل 260/2 :الرقم
 ،767لؤل��ؤة البحري��ن ،190 :روض��ات اجلنّ��ات ،330/6 :طرائف املق��ال ،99/1 :الكنى
واأللقاب ،1/3 :أعيان الش��يعة ،159/9 :طبقات أعالم الشيعة ،185/5 :موسوعة طبقات
الفقهاء ،191/8 :مدرسة احل ّلة العلم ّية.344-331 :
(ُ )3ينظر :طبقات أعالم الشيعة.185/8 :
( )4بحار األنوار.196/104 :
طبع
(ُ )5ينظر :إجازهتام له عىل نس��خة (مراصد التدقيق) يف جامعة طهران بالرقم  .2301وس��وف ُي ُ
ِ
ِ
حممد غفوري.
كتاب (مراصد التدقيق) ّ
ُ
مرة يف مركز تراث احل ّلة بتحقيق الدكتور الشيخ ّ
ألول ّ
( )6الذريعة 521/1 :الرقم .2539
(ُ )7ينظر :الذريعة 4/25 :الرقم  ،21وفيها:
أمليت هذه الرس��الة
ُ
املطهر :إنيّ
حممد بن حس��ن بن يوس��ف بن َّ
ق��ال يف َّأول��ه« :أ ّما بعد ،فيقول ّ
إلرش��اد املهتدي��ن وهداية الطالبني ،وقد ب ّينت فيها عىل املك ّلف�ين ما جيب من االعتقاد يف أصول
نصه« :متّت هذه النسخة الرشيفة
الدين» ،ويف آخر نسخة جملس الشورى املر ّقمة ( )9062/3ما ّ
املوسومة بإرشاد املسرتشدين املعروفة بواجب االعتقاد».
الطهراين ع��ن األفنديُ .ينظر :فنخا:
ويب��دو أنّه هو بعينه (واجب االعتق��اد الكبري) الذي ذكره
ّ
.132/3
البهائي يف (توضيح املقاصد)( :مل ُيصنَّف يف الكتب االستدالل ّية الفقه ّية مث ُله)ُ .ينظر:
( )8قال الشيخ
ّ
الذريعة 497/2 :الرقم .1950
( )9الذريعة 398 /3 :الرقم .1429
( )10الذريعة 244 /26 :الرقم .1236
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ّ
( )11الذريعة 67/5 :الرقم .262
( )12الذريعة 399/24 :الرقم .2125
( )13الذريعة 209 /7 :الرقم .1025
باسم( :الفخر ّية يف أمر الن ّية).
( )14الذريعة 220/11 :الرقم  ،13421ويف 126/16 :الرقم ْ 258
( )15الذريعة 52/14 :الرقم .1713
( )16الذريعة 163/14 :الرقم .1442
ِ
ِ
ُ
رشح لكتاب والده (هنج
الشيخ آقا بزرك
َذك ََره
رص ًحا بأنّه ٌ
الطهراين يف هذا املوض ِع من الذريعة ُم ِّ
ُّ
غري ّ
اس��م هذا
أن الس�� ّيد الصدر مل َيذكر
َ
املسرتش��دين) ،نقلاً عن :تكملة أمل اآلملَ ،463/4 :
الرشح ،واكتفى بقوله« :شرَ ح ِمن ُكت ِ ِ
ذكر ُه يف موض ٍع آخر ِمن
ُب أبيه َ
َ َ
(هنج املسرتشدين)» ،وكذا َ
ِ
ِ
ببعض ن َُسخه.
معر ًفا
الذريعة 237/21 :الرقم ِّ 4798
ِ
وق��د َذك ََر يف :ج 123/4الرقم  585من الذريع��ة ،وكذلك يف :ج 385/13الرقم 1442
نق�ًل�اً عن :تكملة أمل اآلملّ ،463/4 :
نفس�� ُه (رشح الفصول) لفخر
ب��أن (معراج اليقني) هو ُ
ِ
الوهم؛ ّ
ألن املرا َد بالفص��ول هو (الفصول النصري ّية)
املح ّقق�ين ،ويبدو أنّه م��ن ز ّلة القلم و َغ َل َبة َ
رشح لكتاب (هنج املسرتشدين) لوالده
للخواجة نصري الدين
الطويس ،بينام (معراج اليقني) هو ٌ
ّ
أن الس�� ّيد الصدر مل يذكر يف التكملة س��وى ّ
العلاّ م��ة ،كام ّ
رشحا عىل فصول
أن لفخر املح ّقق�ين ً
ِ
كتاب (معراج اليقني
املح ّقق نصري الدين
بع ُ
الطويس من دون أن َيذك َُر اس�ًم�اً هلذا الرشح .وقد ُط َ
ّ
يف رشح هنج املسرتش��دين) يف العتبة العباسية املقدّ س��ة بتحقيق الشيخ طاهر السالميِ ،
فالحظ.
ّ ّ
ّ
احلم ي ِ
ِ
ِ
احل يّ ّل)
(مي َثم يرَ ّ
( )17الذريعة 514/4 :الرقم .2280
( )18الذريعة.250/17 :
اآلميل ،وذكر
احلس��يني
عيل ب��ن حيدر
ّ
ّ
( )19ه��ي جمموعة أس��ئلة س��أهلا عنه تلميذه الس�� ّيد حيدر بن ّ
ِ
الطهراين أنهَّ ا موجودة يف خزانة الس�� ّيد حسن الصدر ،وقد ُذكرت بعنوان (األسئلة اآلمل ّية)
ّ
أيضاُ .ينظر :الذريعة.345/20 :
ً
ٍ
حواش منه عىل (قواعد ) والده العلاّ مة ،وفيها
الطهراين« :وهي كام ُيق��ال
( )20قال الش��يخ آقا بزرك
ّ
ّ
عيل بن الفقيه العامل الس��عيد ،كذا
حل مش��كالته ،وقد مجعها ّ
ودوهنا تلميذه الش��يخ زين الدين ّ
احلل -ولذا ُس ّم َي باسمه،
احلل -الشيخ ّ
عز الدين احلسن بن أمحد بن مظاهر يّ ّ
وصفه ولد العلاّ مة يّ ّ
وهو املجاز عن فخر املح ّققني س��نة 755هـ ،وقد ُيقال هلا( :احلوايش الفخر ّية) ،وقد كتب فخر
املح ّققني البن مظاهر املذكور إجاز ًة يف حاشية هذه املسائل ،بل يف مواضع منها متعدِّ دة ،ويظهر
منه��ا أنهّ ��ا تصنيف التلميذ ،وأنّه كتبه��ا حني قراءته القواعد عىل أس��تاذه ،وتاريخ إجازته له عىل

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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ِ
املشك َلة ،والفروع التي سأهلا عن أستاذه
قترصا عىل الفروع
القواعد :ذي ّ
احلجة س��نة 741هـُ ،م ً
ش��فاها أو مكاتب ًة ،والنس��خة موجودة ٍّ
حممد
الفخر وأجابه عنها
ً
بخط عتيق يف خزانة س�� ّيدنا أيب ّ
احلسن صدر الدين» .الذريعة.368/20 :
( )21فقهاء الفيحاء.402/1 :
( )22عيون أخبار الرضا ،41/2 :االختصاص ،61 :الوس��ائل ،99/27 :وغريها من املصادر
احلديث ّية.
( )23للمزيد ُينظر :الذريعة 434-409/1 :الرقم .2203-2126
( )24وإليك َمن ذلك:
احلل.
•فهرس دنا ،503/3 :ذكر أنهَّ ا للعلاّ مة يّ ّ
•فهرس فنخا ،712/9 :ذكر أنهَّ ا لفخر املح ّققني.
•فه��رس جمل��س الش��ورى ،5889/14 :تقع ضمن جمموعة رس��ائل حتم��ل الرقم ،4953
تسلسل  ،5ذكر أنهَّ ا لفخر املح ّققني.
حممد بن احلسن بن يوسف بن
•الذريعة ،244/26 :الرقم  ،1236ذكر أنهَّ ا لفخر املح ّققنيّ ،
احلل.
َّ
املطهر يّ ّ
( )25متّت قراءة اس��م املجاز له بالصورة الصحيحة اعتام ًدا عىل القرينة اخل ّط ّية ل ّلقب الس��ابق يف (عامد
الدين) ،ولصعوبة ّ
احلل).
اخلط والقراءة قرأ ه بعضهم
َّ
مصح ًفا( .أمحد يّ ّ
الطهراين يف الذريعة:
( )26منهم :الس�� ّيد األمني يف كتابه أعيان الش��يعة ،354/2 :والش��يخ آقا بزرك
ّ
 ،244/26ويف الطبقات.57/5 :
حممد الكايش).
وقرأه الس ّيد اجلال ّيل( :حييى بن ّ
ُينظر :فهرس الرتاث.733/1 ،707/1 :
(ُ )27ينظ��ر :رياض العلامء ،293/4 :طرائف املق��ال ،97 /1 :الذريعة ،10/23 :معجم املؤ ّلفني:
 ،226/7موسوعة طبقات الفقهاء.164/8 :
ٍ
مركز تراث احل ّلة التابع للعتبة الع ّباس ّية املقدّ سة بتحقيق موسوعة للشيخ ظهري الدين
رشع ُ
( )28وقد َ
وآثاره.
النييل
تتضمن كت َبه َ
ّ
ّ
النجفي ،وأنَّه رآها ضمن جمموعة موجودة يف مكتبة آية
حممد حس�ين
ّ
( )29ذكر ذلك يل األخ الش��يخ ّ
اهلل املرعيش.
( )30وهو مطبوع طبعة قديمة يف اهلند ،ينظر :مرياث مشرتك إيران وهند.212/7 :
(ُ )31ينظر :رياض العلامء ،292/4 :الذريعة ،16/6 :معجم املؤ ِّلفني ،266/7 :موس��وعة طبقات
الفقهاء ،146/8 :طرائف املقال.97/1 :
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«والصالة ـ ظ».
نصه:
َّ
( )32يف حاشية النسخة ما ّ
( )33املذي -بالتسكني :-ما خيرج عند املالعبة والتقبيل .ينظر :الصحاح .249/6
احلل
عيل ابن ّ
املطهر يّ ّ
احلل ،مجال الدين أبو منصور احلس��ن ابن س��ديد الدين يوسف بن ّ
( )34العلاّ مة يّ ّ
(ت726هـ) ،أشهر من ٍ
نار عىل علم ،وتك َّفلت مجلة من الكتب واألسفار ترمجته.
تُنظ��ر ترمجته يف :خالصة األقوال ،45 :رجال ابن داود ،78 :أمل اآلمل ،81 /2:نقد الرجال:
 ،69 /2منته��ى املق��ال يف أح��وال الرج��ال ،124 /2 :وغريها م��ن كتب الرتاج��م زياد ًة عىل
مقدّ مات كتبه املح ّققة.
احلل (ق ،)7عامل ٌ فاض��ل ،فقي ٌه حم ّقق،
عيل ابن ّ
املطه��ر يّ ّ
( )35الش��يخ اجلليل س��ديد الدين يوس��ف بن ّ
متبحر ،عظيم الش��أن ،وهو من مش��ايخ ولده العلاّ مة ،وقد أكثر َ
النقل عنه يف كتبه ،وله
مدر ٌس ّ
ّ
شأن ُيذكر.
تُنظر ترمجته :أمل اآلمل ،350/2 :تنقيح املقال ،336/3 :روضات اجلنّات ،200/8 :طبقات
أعالم الشيعة ،209/4 :ومقدّ مات كتب ولده العلاّ مة املح ّققة.
احلائري (ت  630هـ) ،من علامء
املوسوي
( )36الس�� ّيد شمس الدين فخار بن معد بن فخار بن أمحد
ّ
ّ
أديب حمدِّ ث ،له معرفة واس��عة باألنس��اب والرجال ،فقد كان من
اإلمام ّية الفقهاء ،عامل ٌ فاضلٌ ،
عظامء وقته.
تُنظ��ر ترمجته يف :أمل اآلمل ،214/2 :رياض العل�ماء ،319/4 :روضات اجلنّات،346/5 :
هد ّية العارفني ،816/1 :تنقيح املقال ،3/2 :أعيان الش��يعة ،393/8 :طبقات أعالم الشيعة:
للزركيل ،137/5 :معجم رجال احلديث.270/14 :
 ،129/4األعالم،
ّ
القم ّي (كان ح ًّيا سنة  584هـ)،
( )37الش��يخ اجلليل الثقة أبو الفضل ش��اذان بن جربئيل بن إسامعيل ّ
عامل ٌ فاضل ،فقي ٌه عظيم الشأن ،جليل القدر ،له مؤ ّلفات عدّ ة.
تُنظ��ر ترمجت��ه :أمل اآلم��ل ،130/2 :موس��وعة طبقات الفقه��اء ،116/6 :معج��م املؤ ّلفني:
 ،289/4مستدركات علم رجال احلديث ،192/4 :معجم رجال احلديث.9/10 :
الط�بري (ق ،)6فقي ٌه
اآلميل
عيل
ّ
عيل بن ّ
( )38أب��و جعف��ر عامد الدين ّ
ّ
حمم��د بن ّ
حممد بن أيب القاس��م ّ
إمامي ،حمدِّ ٌ
ث واس��ع الرواية ،جليل القدر ،صاحب كتاب (بش��ارة املصطفى لش��يعة املرتىض)
ٌ
عيل ابن الشيخ
الطويس.
ّ
وغريه ،روى عن أيب ّ
تُنظ��ر ترمجته :فهرس��ت منتجب الدي��ن ،107 :أمل اآلم��ل ،234/2 :جامع ال��رواة،57/2 :
روضات اجلنّات ،249/6 :الكنى واأللقاب.442/2 :
عيل بن احلس��ن
عيل ،احلس��ن بن ّ
ّ
حممد بن احلس��ن بن ّ
( )39أبو ّ
الطويس (كان ح ًّيا سنة 511هـ) ،عامل ٌ
ٌ
جليل ،فقي ٌه معروفُ ،يعرف بـ(املفيد الثاين) ،انتقل مع والده إىل النجف األرشف ،قرأ عىل والده

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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مجيع تصانيفه ،وقرأ عليه أكثر فضالء عرصه ،و إليه تنتهي أغلب أسانيد املشايخ.
تُنظر ترمجته :فهرس��ت منتجب الدين ،42 :الكنى واأللقاب ،199/3 :طبقات أعالم الشيعة:
.66/2
الط��ويس (ت 460هـ) رئيس
عيل بن احلس��ن
( )40ش��يخ الطائف��ة ،أب��و جعفرّ ،
ّ
حممد بن احلس��ن بن ّ
الطائف��ة ،جلي��ل الق��در ،عظي��م املنزلة ،ثق��ة عني ص��دوق ،عارف باألخب��ار والرج��ال والفقه
واألصول والكالم واألدب ،ومجيع الفضائل تُنسب إليه ،صنَّف يف كل فنون اإلسالم .
تُنظ��ر ترمجته :خالصة األق��وال 249 :الرقم  ،47رجال اب��ن داود 169 :الرقم  ،1355الوايف
بالوفيات.258/2 :
ِ
ّف عىل هذا السند يف بق ّية األحاديث ،فالحظ.
()41
سيعول املصن ُ
ِّ
أشهر من
البغدادي (ت 413هـ) ،وهو
السالم
ّ
ُ
حممد بن النعامن بن عبد ّ
حممد بن ّ
( )42الش��يخ املفيدّ ،
عرف.
أن ُي َّ
الطويس 449 :الرقم ،125/6375
النجايش 399 :الرقم  ،1067رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 183 :الرقم .1495
حممد بن احلسن بن الوليد ،أستاذ الشيخ املفيد ،ومن مشايخ اإلجازة ،روى عنه الشيخ
( )43أمحد بن ّ
املفيد واحلس�ين بن عبيد اهلل الغضائري وأمحد بن عبدون ،حكم مجاعة من أجلاّ ء الطائفة بوثاقته
بصح��ة حديثه ،وكذا
حي��ا ،وحكم العلاّ مة
ّ
َّ
وصح��ة حديثه ،فو َّثقه الش��هيد الثاين يف الدراية رص ً
صاحب املعامل ،ومل يرتمجه علامء الرجال بام يكشف عن مقامه.
تُنظ��ر ترمجته يف :أمل اآلمل ،25/2 :أعيان الش��يعة ،101/3 :نق��د الرجال ،153/1 :معجم
رجال احلديث 43/3 :الرقم .843
حممد بن احلسن بن أمحد ابو الوليد (ت 343هـ).
القم ّينيّ ،
( )44شيخ ّ
الطويس 439 :الرقم ،6273/23
النجايش 383 :الرقم  ،1042رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 237 :الرقم  ،709/124رجال ابن داود 168 :الرقم .1346
حممد بن احلسن بن فروخ الص ّفار (ت290هـ) ،املعروف بـ(ممولة).
( )45أبو جعفرّ ،
الط��ويس 403 :الرقم ،16/5898
النجايش 354 :الرق��م  ،948رجال
تُنظ��ر ترمجت��ه :رجال
ّ
ّ
الفهرست 220 :الرقم  ،621/36معامل العلامء.137 :
القم ّي (كان ح ًّيا
حممد بن عيس��ى بن عبداهلل بن س��عد بن مالك
ّ
األش��عريّ ،
( )46أبو جعفر ،أمحد بن ّ
سنة 274هـ).
النجايش 81 :الرق��م  ،198رجال الكيش 779/2 :الرقم  ،989رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
الطويس 351 :الرقم  ،3/5197الفهرس��ت 68 :الرق��م  ،13/75رجال ابن داود 44 :الرقم
ّ
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.131
القم ّي.
( )47احلسن بن احلسني بن أبان ّ
الطويس 298 :الرقم  ،8/5843رجال ابن داود:
النجايش ،60 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
 80الرقم .476
األهوازي (كان ح ًّيا سنة 254هـ).
الكويف،
محاد بن مهران
( )48احلسني بن سعيد بن ّ
ّ
ّ
الطويس 355 :الرقم  ،18/5257الفهرس��ت:
النج��ايش ،78 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
 112الرقم  ،27 /230خالصة األقوال 114 :الرقم  ،4رجال ابن داود 80 :الرقم .479
ٍ
رواية كانت صحيحة ،سواء كان
نصه« :احلسني بن س��عيد متى دخل يف
( )49يف حاش��ية النس��خة ما ّ
السند منه إىل اإلمام ضعي ًفا أو قو ًّيا».
السابري( -ت 210هـ).
البجيل -ب ّياع
حممد ،صفوان بن حييى
ّ
( )50أبو ّ
ّ
الكيش 792/2 :الرقم  ،961رجال
النجايش 197 :الرقم  ،524رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الطويس 359 :الرقم  ،3 /5311رجال ابن داود 111 :الرقم .782
ّ
عمر بن ح ّيان ،موىل بني تغلب (كان ح ًيا قبل سنة 183هـ).
( )51أبو يعقوب ،إسحاق بن اّ
الطويس327 :
النجايش 71 :الرق��م  ،169رجال
الربق��ي ،28 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،9 /4903الفهرست 54 :الرقم  ،1/52رجال ابن داود 48 :الرقم .164
( )52يف األصل( :قال) ،وما أثبتناه من التهذيب واالستبصار.
( )53يف التهذيب واالستبصار زيادة( :له).
( )54هتذيب األحكام ،17/1 :باب (األحداث املوجبة للطهارة) ح  ،39االس��تبصار ،91/1 :باب
(حكم املذي والوذي) ح.2/292
( )55يف األصل( :احلسني) ،وما أثبتناه من املصادر الرجال ّية.
القم ّي (كان ح ًيا قبل سنة 300هـ).
حممد بن حييى الع ّطار ّ
( )56أبو جعفرّ ،
الطويس 439 :الرقم ،24/6274
النج��ايش 353 :الرقم  ،946رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 186 :الرقم .1533
القم ّي (كان ح ًّيا قبل سنة 274هـ)
عيل بن حمبوب
ّ
األشعريّ ،
( )57أبو جعفرّ ،
حممد بن ّ
الطويس 438 :الرقم ،18/6268
النج��ايش 349 :الرقم  ،940رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 180 :الرقم .1461
اهلمداين (ت 262هـ).
حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب
( )58أبو جعفر الز ّياتّ ،
ّ
الطويس 391 :الرقم ،23/5771
النج��ايش 334 :الرقم  ،897رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 168 :الرقم .1345

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
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( )59ما بني املعقوفني زيادة اقتضاها السندُ .ينظر :معجم رجال احلديث 201/11 :الرقم .6874
حممد بن عبد اهلل بن زرارة ابن أعني (توفيّ قبل سنة 254هـ).
(ّ )60
النجايش 36 :ضمن ترمجة رقم  ،72و 20ضمن ترمجة الرقم  ،27رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
الطويس 283 :الرقم  ،4093/118نقد الرجال 247/4 :الرقم  ،486/4842معجم رجال
ّ
احلديث.317/16 :
اهلاشمي.
عيل بن أيب طالب
ّ
( )61عيسى بن عبد اهلل بن ّ
حممد بن عمر بن ّ
الطويس 257 :الرقم ،552/3643
النجايش 295 :الرقم  ،799رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 189 :الرقم  ،8/524معامل العلامء 112 :الرقم  ،598نقد الرجال 394/3 :الرقم
.32/4051
املدين.
اهلاشمي
عيل بن أيب طالب
ّ
( )62عبد اهلل بن ّ
ّ
حممد بن عمر بن ّ
الطويس 117 :الرقم  ،17/1185رجال ابن داود:
الربقي ،30 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
 176الرقم  ،1433خامتة املستدرك 172/8 :الرقم .1633
عيل ابن أيب طالب( ت 145هـ).
( )63أبو عبد اهللّ ،
حممد بن عمر بن ّ
الطويس 275 :الرقم  ،1/ 3976رجال ابن داود 180 :الرقم ،1466
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
نقد الرجال 288/4 :الرقم .609/4965
( )64يف التهذيب واالستبصار :زيادة( :يل).
غربوا) ،وما يف منتهى املطلب
(رشقوا أو ّ
( )65يف التهذيب واالستبصار ،ومجلة من املصادر احلديث ّيةّ :
ّ
واملهذب البارع ومجلة من كتب العا ّمة موافق ملا يف املتن.

( )66هتذي��ب األح��كام  ،25/1باب (آداب األحداث املوجبة للطهارات) ح  ،3/64االس��تبصار:
 ،47/1باب (اس��تقبال القبلة واس��تدبارها عند الب��ول والغائ��ط) ح ،1/130منتهى املطلب:
 ،79/1يف (آداب االستنجاء)ّ ،
املهذب البارع( 123/1 :يف استقبال القبلة واستدبارها).
القمي.
األش��عري
حممد بن أمحد بن حييى بن عمران بن عبد اهلل بن س��عد بن مالك
ّ
ّ
( )67أبو جعفرّ ،
(توفيّ حدود سنة280هـ) ،صاحب كتاب (نوادر احلكمة).
الطويس 438 :الرقم ،12/6262
النج��ايش 348 :الرقم  ،939رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 165 :الرقم .1308
القم ّي ،أصله من الكوفة (كان ح ًّيا قبل سنة 247هـ).
( )68أبو إسحاق ،إبراهيم بن هاشم ّ
الط��ويس 353 :الرقم ،30/5224
النجايش 16 :الرق��م  ،18رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رج��ال
ّ
ّ
الفهرست 152 :الرقم  ،7/380رجال ابن داود 34 :الرقم .43
( )69هتذيب األحكام ،27/1 :باب (آداب األحداث املوجبة للطهارات) ح.8/69
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القم ّي (ت 368هـ).
حممد بن جعفر بن موسى ابن قولويه ّ
( )70أبو القاسم ،جعفر بن ّ
الطويس 418 :الرقم  ،3/6038الفهرست 91 :الرقم  ،1/141رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ابن داود 65 :الرقم .326
الكليني (ت 329هـ).
حممد بن يعقوب بن إسحاق
ّ
( )71أبو جعفرّ ،
الطويس 298 :الرقم ،389/4364
النجايش 377 :الرقم  ،1026رجال
تُنظ��ر ترمجته :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 187 :الرقم .1538
القمي (كان ح ًّيا سنة 307هـ).
عيل بن إبراهيم بن هاشم ،أبو احلسن ّ
(ّ )72
الطويس 389 :الرقم ،33/5738
النجايش 260 :الرقم ،680رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 152 :الرقم  ،7/380رجال ابن داود 135 :الرقم .1018
حممد بن عيسى بن عبيد بن يقطني بن موسى ،موىل أسد بن خزيمة (كان ح ًّيا سنة 254هـ).
(ّ )73
الطويس391 :
النجايش 333 :الرقم  ،896رجال
الربقي ،58 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،5758/10الفهرست 216 :الرقم .611/26
عيل بن عيسى) ،وما أثبتناه من التهذيب والكايف.
( )74يف األصلّ :
(حممد بن إبراهيم ،عن ّ
عيل بن يقطني (ت 208هـ).
( )75يونس بن عبد الرمحن ،موىل ّ
الطويس346 :
النجايش 446 :الرقم  ،1208رجال
الربقي ،49 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،5167/11الفهرست 266 :الرقم .813/1
( )76هتذي��ب األح��كام ،28/1 :ب��اب (آداب األحداث املوجب��ة للطه��ارات) ح ،12/73الكايف:
 ،17/3باب (القول عند دخول اخلالء وعند اخلروج واالستنجاء  )..ح.5
البزاز ،املعروف بـ(ابن احلارش) (ت 423هـ).
( )77أبو عبداللهّ ،أمحد بن عبدالواحد بن أمحد ّ
الط��ويس 414 :الرقم ،69/5988
النج��ايش 87 :الرقم  ،211رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 39 :الرقم .87
الكويف (ت 348هـ).
القريش
حممد بن الزبري
ّ
عيل بن ّ
ّ
(ّ )78
الطويس:
النجايش 12 :الرقم  7ضم��ن ترمجة أبان ابن تغل��ب ،رجال
تُنظ��ر ترمجت��ه يف :رج��ال
ّ
ّ
 431الرق��م  ،22/6179منتهى املقال يف أحوال الرج��ال 55/5 :الرقم  ،2090نقد الرجال:
 295/3الرقم.3680/210
«ثم ّ
إن
(األودي) ،وقال الس�� ّيد
( )79يف التهذيب:
اخلوئي ضمن ترمجة احلس��ن بن حمب��وب ما ّ
ّ
نصهّ :
ّ
األودي،
حممد بن الزبري ،عن احلسني بن عبد امللك
ّ
عيل بن ّ
الش��يخ روى بس��نده ،عن أيب احلسن ّ
الكرخ��ي ( التهذيب :اجل��زء  ،1باب آداب
ع��ن احلس��ن بن حمبوب ،ع��ن إبراهيم اب��ن أيب زياد
ّ
أيضا ،ولكن
األح��داث املوجبة للطهارات ،ح ،)80كذا يف الطبعة القديمة ،والوايف والوس��ائل ً
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األودي ،بقرينة س��ائر الروايات ومش��يخة التهذيب
الصحي��ح أمحد بن احلس�ين بن عبد املل��ك
ّ
والفهرست :يف طريقه إىل احلسن بن حمبوب».
ُينظر :معجم رجال احلديث.113/6 :
الرساد (ت 224هـ) ،و ُيقال له( :الزراد).
عيل ،احلسن بن حمبوب ّ
( )80أبو ّ
الطويس 334 :الرقم ،9/4978
الكيش 831/2 :الرقم  ،1050رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 96 :الرقم  ،2/162رجال ابن داود 77 :الرقم .454
الكرخي (كان ح ًّيا بعد سنة 148هـ).
( )81إبراهيم بن أيب زياد
ّ
الطويس 167 :الرقم  ،238/1934نقد الرجال 52/1 :الرقم ،8/36
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
جامع الرواة .30/1
ّ
( )82يفء النزال :موضع ّ
كاملحل الذي يرجعون إليه
الظل املعدّ لنزول املس��افرين ،أو ما هو أعم منه،
وينزلون به.
ُينظر :الروضة البه ّية ،343/1 :جممع البحرين.483/5 :
مرة بعد أخرى ،وهو افتعال من
( )83يف حاشية النسخة ما ّ
نصه« :انتاب فالن القوم انتيا ًبا ،أي آتاهم ّ
مرة وهذا أخرى.
النوبة» .الصحاح .228/1 :واملاء املنتاب :أي املباح الذي يؤخذ بالنوبة هذا ّ
ُينظر :جممع البحرين.177/2 :
الكليني
( )84هتذيب األحكام ،30/1 :باب (آداب األحداث املوجبة للطهارة) ح  ،19/80ورواه
ّ
تغوط فيه أو ُيبال) ح.6
يف الكايف ،16/3 :باب (املوضع الذي يكره أن ُي ّ
( )85ما بني املعقوفني من التهذيب ،واالستبصار.
النيسابوري ،الراوي عن الفضل ،يدعى (بندفر)( ،كان ح ًّيا بعد
حممد بن إسامعيل
ّ
( )86أبو احلس��نّ ،
سنة 300هـ).
الك�شي 818/2 :الرقم
الط��ويس 440 :الرق��م  ،30/6280رج��ال
تُنظ��ر ترمجت��ه يف :رجال
ّ
ّ
 ،1024معجم رجال احلديث 96/16 :الرقم .10264
النيسابوري (ت 260هـ).
األزدي
حممد ،الفضل بن شاذان بن اخلليل
ّ
ّ
( )87أبو ّ
الط��ويس 390 :الرقم ،1/5740
النج��ايش 360 :الرقم  ،840رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 197 :الرقم  ،1/563رجال ابن داود 151 :الرقم .1200
البرصي (ت 267هـ).
اجلهني،
محاد بن عيسى
حممدّ ،
ّ
ّ
( )88أبو ّ
الكيش681/2 :
النجايش 142 :الرقم  ،370رجال
الربقي ،21 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 187 :الرقم  ،151/2294رجال
الرقم ( 719ضمن ترمجة محدويه وإبراهيم) ،رجال
ّ
ابن داود 84 :الرقم .523
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ّ
األزدي (توفيّ بعد سنة 148هـ).
حممد ،حريز بن عبد اهلل،
ّ
( )89أبو ّ
الكيش682/2 :
النجايش 144 :الرقم  ،375رجال
الربقي ،47 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 194 :الرقم  ،273/2416الفهرست 118 :الرقم .1/249
الرقم  ،719رجال
ّ
الشيباين (ت 150هـ).
( )90أبو احلسن ،زرارة بن أعني
ّ
الك�شي 345 :الرقم  ،208رجال
النج��ايش 175 :الرقم  ،463رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الطويس 210 :الرقم .9/2744
ّ
( )91يف األصل( :قال) ،وما أثبتناه من التهذيب وغريه ،وهو ما اقتضاه السياق.
( )92يف األصل( :نزل) ،وما أثبتناه من التهذيب وغريه ،وهو ما اقتضاه السياق.
( )93املائدة  :من اآلية  ،6وكذا التي بعدها.
( )94يف التهذيب زيادة( :له).
ِ
دون ّ
(وأرج ِلكم) بالكرس ،عط ًفا عىل لفظ (رؤوسكم) َ
املحل.
( )95يف النسخة:
ُ
( )96يف الكايف( :بعضها) ،ويف التهذيب واالستبصار :موافق ملا يف املتن.
( )97يف األصل( :فصنعوه) ،وما أثبتنا من التهذيب واالستبصار والكايف.
( )98هتذي��ب األح��كام ،61/1 :ب��اب (صفة الوض��وء) ح  ،17/168االس��تبصار ،62/1 :باب
(مق��دار ما يمس��ح من ال��رأس والرجل�ين) ح ،5/186ال��كايف ،30/3 :باب (مس��ح الرأس
والقدمني) ح  ،4من ال حيرضه الفقيه 103/1 :باب (التيمم) ح.212
البغدادي (ت 217هـ).
األزدي،
حممد بن أيب عمري
ّ
ّ
( )99أبو أمحدّ ،
الك�شي 854/2 :الرقم ،1103
النجايش 327 :الرق��م  ،887رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رج��ال
ّ
ّ
الطويس 365 :الرقم .26/5413
رجال
ّ
حممد بن
العبدي،
حممد بن عبد الرمحن بن أذينة
ّ
ّ
كويف ،وقيل :اس��مه ّ
البرصي ،وقيلّ :
( )100عمر بن ّ
العبايس ومات يف اليمن( ،كان ح ًّيا قبل
املهدي
عمر بن ُأذينة ،وغلب عليه اس��م أبيه ،هرب من
ّ
ّ
سنة 169هـ).
الكيش626/2 :
النجايش 283 :الرقم  ،752رجال
الربقي ،47 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 339 :الرقم  ،8/5047رجال ابن داود 144 :الرقم .1111
الرقم  ،612رجال
ّ
الكويف (كان ح ًّيا قبل سنة 148هـ).
الشيباين،
( )101أبو عبد اهلل ،بكري بن أعني بن سنسن
ّ
ّ
الطويس127 :
الكيش 419/2 :الرق��م  ،315رجال
الربقي ،14 :رجال
تُنظ��ر ترمجته :رج��ال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،17/1293خالصة األقوال 83 :الرقم .5
نصه « :الطس��ت بالس�ين  :الطس بلغة طيئ ،أبدل من إحدى السينَني
( )102يف حاش��ية النس��خة ما ّ
رددت (الس�ين) ،ألنّك فصلت بينه�ما بـ(ألف) أو
رت
(ت��اء)؛ لالس��تثقال ،فإذا
َ
مجع��ت أو ص َّغ َ
َ
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(ي��اء) ،فقل��ت :طس��اس وطس��يس» .الصح��اح .258/1 :ويف التهذيب وال��كايف :ومجلة من
ٍ
بطست أو تور» ،والتور :إنا ٌء ُيرشب منه .ينظر :الصحاح.602/2 :
املصادر احلديث ّية« :
( )103املائدة :من اآلية .6
( )104هتذي��ب األحكام ،76/1 :باب (األحداث املوجب��ة للطهارة) ح ،40/191الكايف،26/3 :
باب (صفة الوضوء) ح.5
حممد بن الوليد ،عن أبيه،
( )105س��عيد بن عبد اهلل بن موسى .مل يذكروه ،وروى املفيد ،عن أمحد بن ّ
مصحف (سعد بن عبد اهلل بن أيب خلف) املذكور فيه ّ
أن اسم (أيب خلف)( :موسى).
عنه ،ولع ّله
ّ
ُينظر :مستدركات علم رجال احلديث 68/4 :الرقم .6264
البغدادي ،من أصحاب اإلمام الكاظم.
الكويف،
الصرييف
( )106النرض بن سويد
ّ
ّ
ّ
الطويس 345 :الرق��م  ،2/5147معامل العلامء161 :
الربقي ،49 :رجال
تُنظ��ر ترمجته :رجال
ّ
ّ
الرقم  ،850رجال ابن داود 196 :الرقم .1636
الكويف (ت بعد 191هـ).
احلنفي ،احلنّاط ،املحدّ ث الثقة
( )107أبو الفضل ،عاصم بن حمُ يد،
ّ
ّ
الكيش663/2 :
النج��ايش 301 :الرقم  ،821رجال
الربقي ،45 :رجال
تُنظ��ر ترمجته :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 219 :الرقم .141/2903
الرقم  ،682رجال
ّ
الكويف (ت 150هـ).
األسدي،
( )108أبو بصري ،حييى بن أيب القاسم
ّ
ّ
الكيش 772/2 :الرقم  ،901الفهرس��ت 262 :الرقم
الربقي ،11 :رجال
تُنظر ترمجته :رجال
ّ
ّ
الطويس 149 :الرقم .2/1650
 ،9/798رجال
ّ
الكويف ،الفقي��ه ،املعروف باألوقص الطحان،
الطائفي،
حممد بن مس��لم بن رباح
ّ
ّ
( )109أب��و جعفرّ ،
اختص باإلمامني أيب
أئمة العلم يف اإلس�لام ،وأحد وجوه الش��يعة بالكوفة،
ّ
األعور ،كان أحد ّ
جعفر الباقر ،وأيب عبد اللهّ الصادق ،وروى اليشء الكثري من علومهام( ،ت 150هـ).
الكيش383/1 :
النجايش 323 :الرقم  ،882رجال
الربقي ،9 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رج��ال
ّ
ّ
ّ
الطويس 144 :الرقم  ،1/1570رجال ابن داود 184 :الرقم.1504
الرقم  272و ،273رجال
ّ
( )110كُتب يف النسخة حتتها( :الباقر).
ٍ
نصه« :الصاع :أربعة أم��دادّ ،
ورطل
بالعراقي،
كل مدٍّ رطالن ورب��ع
( )111يف حاش��ية النس��خة :ما ّ
ّ
باملدين».
ونصف
ّ
الصحاح ،537/2 :قواعد األحكام.340/1 :
( )112هتذي��ب األحكام ،136/1 :ب��اب (األحداث املوجبة للطهارة) ح  ،68/337االس��تبصار:
 136/1باب (حكم اجلنابة وصفة الطهارة منه) ح.68/377
( )113حاملذكور هو قطعة من حديث ورد يف التهذيب يف أحكام االستحاضة ،باب (أقسامها ومجلة
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ّ
ونص حبتاممه ..« :ع��ن زرارة ،عن أيب عبد
م��ن أحكامه��ا) ؛ ولذا ث ّبتنا هذا العن��وان للحديثّ ،
اهلل قال :قلت :النفساء متى يّ
تصل؟ قال :تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومني فإن انقطع الدم
تعصبت واغتسلت،
وإلاَّ اغتس��لت ،واحتشت ،واس��تثفرت ،وص َّلت ،فإن جاز الدم الكرسف َّ
ثم ص َّلت الغداة بغس��ل ،والظهر والعرص بغسل ،واملغرب والعشاء بغسل ،وإن مل جيز الكرسف
َّ
ص َّل��ت بغس��ل واحد ،قلت :فاحلائض؟ قال :مثل ذلك س��واء ،فإن انقطع عنه��ا الدم وإلاَّ فهي
تصل وال تدع الصالة عىل حال َّ
ثم يّ
النبي قال :
فإن ّ
مس��تحاضة تصنع مثل النفس��اء س��واءَّ ،
الصالة عامد دينكم».
(( )114كذا) ،ويف التهذيب والكايف ومجلة من املصادر احلديث َّية( :الصالة عامد دينكم).
( )115التهذي��ب ،173/1 :ب��اب (حك��م احليض واالس��تحاضة والنفاس والطه��ارة من ذلك) ح
 68/495يف هناية حطويل ،الكايف ،99/3 :باب (النفساء) ح.4
القم ّي (كان ح ًّيا قبل سنة 220هـ).
عيل
الربقيّ ،
ّ
حممد بن خالد بن عبد الرمحن بن ّ
(ّ )116
حممد بن ّ
الطويس343 :
النجايش 335 :الرقم  ،898رجال
الربقي ،50 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،22/5121الفهرست 226 :الرقم .54/639
خواص
حممد ،هشام بن احلكم (ت 199هـ) ،من تالمذة اإلمام الصادق ،ومن
ّ
( )117الفقيه أبو ّ
اإلمام موسى الكاظم.
الكيش:
النج��ايش 433 :الرقم  ،1164رج��ال
الربق��ي ،35 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجت��ه يف :رجال
ّ
ّ
ّ
 526/2الرقم  ،475الفهرست 258 :الرقم .2/783
مصحفة ،وم��ا أثبتناه من التهذيب والوس��ائل ومجل��ة من املصادر
( )118يف األص��ل( :إلين��ا) وه��ي
ّ
احلديث ّية والفقه ّية كاملعترب ،وهو ما اقتضاه السياق.
( )119هتذي��ب األحكام ،354/1 :باب (آداب األحداث املوجبة للطهارة) ح  ،15/1052املعترب:
( 129/1يف وجوب االستنجاء) ،الوسائل 354/1 :باب (استحباب اختيار املاء عىل األحجار
يف االستنجاء) ح.1/940
( )120يف التهذيب( :فتوضأ).
( )121يف االستبصار :زيادة( :له).
( )122يف التهذيب ، :وما يف األصل ورد يف االستبصار.
( )123يف االستبصار :زيادة( :له).
(النبي) يف التهذيب واالستبصار ،وما يف األصل ورد يف (منتهى املطلب).
( )124مل ترد
ّ
( )125يف التهذيب (صلىّ اهلل عليه وآله).
( )126يف التهذيب واالستبصار( :فشكا ذلك إليه).
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( )127يف االستبصار( :حني توضأت) ،وما يف األصل ورد يف التهذيب.
(سم) ،وما ورد يف املتن مواف ًقا ملا يف التهذيب.
( )128يف االستبصارّ :
( )129ما بني املعقوفني من التهذيب.
( )130يف التهذيب واالستبصار( :وصلىّ ).
( )131مل ترد (الوضوء) يف التهذيب واالستبصار ،وما يف األصل ورد يف (منتهى املطلب).
( )132التهذي��ب  ،358 :1باب ( صفة الوضوء والفرض منه) ح  ،5/1075االس��تبصار،68/1 :
ب��اب (التس��مية عىل حال الوض��وء) ح  ،4/206منته��ى املطلب ،298/1 :باب (اس��تحباب
التسمية يف ابتداء الطهارة).
( )133زيادة من التهذيب اقتضاها السند.
مصحفة ،وما أثبتناه من التهذيب وغريه من كتب حوالرجال.
( )134يف األصل( :جرير) وهي
ّ
 )135يف األص��ل( :م��ا تقول) ،وما أثبتن��اه من التهذيب واملعترب والوس��ائل وغريه ،وه��و ما اقتضاه
السياق.
( )136ما بني املعقوفني من التهذيب والوسائل وغريه.
( )137ما بني املعقوفني من التهذيب واملعترب والوسائل وغريه.
( )138يف التهذيب( :أنزلت) بدلاً من (نزلت).
( )139هتذي��ب األح��كام ،316/1 :ب��اب (صفة الوض��وء والفرض من��ه) ح  ،21/1091املعترب:
( 153/1يف املسح) ،الوسائل 458/1 :باب (عدم جواز املسح عىل اخلفني) ح.5/1211
( )140يف األصل( :جعفر بن الفخرتي) ،وما أثبتناه من التهذيب والكايف ،ومجلة من املصادر احلديث ّية
والرجال ّية.
الكويف األصل (كان ح ًّيا بعد س��نة 183ه��ـ) ،أخذ العلم عن
البغدادي،
البخرتي
وحف��ص بن
ّ
ّ
ّ
اإلمامني أيب عبد اللهّ الصادق وأيب احلسن الكاظم ،وروى عنهام.
الطويس190 :
النجايش 143 :الرقم  ،344رجال
الربقي ،37 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم .195/2338
( )141ما بني املعقوفني من التهذيب والكايف ،واالستبصار ،ومجلة من املصادر احلديث ّية.
( )142يف األص��ل( :س��بع) ،وما أثبتناه من االس��تبصار ،والكايف ،ومجلة من املص��ادر احلديث ّية ،وهو
ما اقتضاه السياق.
( )143يف األصل( :عرس) ،وما أثبتناه من االستبصار ،والكايف.
( )144االستبصار 196/1 :باب (حدّ املاء الذي يغسل به امليت) ح ،2/687الكايف 150/3 :باب
(حدّ املاء الذي يغسل به امليت والكافور) ح.2
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ّ
الكويف (كان ح ًّيا بعد س��نة 148هـ) ،أحد نجباء أصحاب
اجلعفي
( )145إس�ماعيل بن جابر بن يزيد
ّ
ّ
اإلمام الباقر ،والراوي عنه حديث األذان.
الطويس160 :
النجايش 32 :الرقم  ،71رج��ال
الربقي ،12 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته في��ه :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،1789/93الفهرست 53 :الرقم .49/20
( )146يف التهذيب والكايف( :بدمائه).
( )147إىل هنا ُذكر حفي االستبصار ،وما تب ّقى مل ُيذكر فيه.
( )148يف األصل( :أصيبت) ،وما أثبتناه من التهذيب والكايف ،وهو ما يوافق السياق.
( )149يف التهذيب واملعترب وغريه( :وزاده) ،وما يف األصل ورد يف الكايف ،والوسائل.
( )150اإلذخر  :حشيشة ط ّيبة الريح .لسان العرب.303/4 :
( )151هتذيب األح��كام ،331/1 :باب (تلقني املحترضين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع هبم يف
تلك احل��ال) ،ح ،138/90الكايف ،211/3 :باب (القتىل) ح ،2االس��تبصار ،214/1 :باب
(املقتول ش��هيدً ا بني الص ّفني) ح ،756/4الوس��ائل ،510/2 :باب (أحكام الش��هيد وجوب
تغسيل كل ميت مسلم سواه) ح ،1املعترب( 314/1 :يف أحكام الشهيد).
( )152ما بني املعقوفني زيادة اقتضاها السياق.
ف��ت يف متييزه؛ الحتامل التصحيف أو االش�تراك ،وقد ُذكر هب��ذا العنوان يف :معجر رجال
( )153تو ّق ُ
ح 284/16الرقم .10576
حممد بن سعيد بن غزوان ،من أصحاب اإلمام الصادق.
(ّ )154
الطويس 145 :الرقم ،26/1595
النجايش 372 :الرقم  ،1017رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
رجال ابن داود 173 :الرقم .1386
الكويف ،واسم أبيه :مسلم.
الشعريي،
السكوين
( )155إسامعيل بن أيب زياد
ّ
ّ
ّ
الطويس 160 :الرقم
النجايش 26 :الرقم  ،47رجال
الربقي ،28 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
 ،92/1788الفهرست 50 :الرقم  ،9/38رجال ابن داود 49 :الرقم .172
عيل )بدل (عن أيب جعفر الباقر،
( )156يف التهذيب ،ومنتهى املطلب( :عن جعفر عن آباءه عن ٍّ
عيل.)
عن آبائه) ،ويف االستبصار ،والوسائل( :عن جعفر ،عن أبيه ،عن آباءه ،عن ّ
نص��ه« :القرن :مص��در قولك :رجل أق��رن بني القرن ،وه��و املقرون
( )157يف حاش��ية النس��خة ما ّ
احلاجبني» .الصحاح.2181/6 :
( )158هتذيب األحكام ،436/1 :باب (تلقني املحترضين) ح ،51/1406االس��تبصار،211/1 :
ب��اب ّ
(الس��نّة يف محل اجلنازة)
(أن الكفن ال يكون إلاَّ قطنًا) ح ،4/743الكايف ،168/3 :باب ُّ
ح ،3منته��ى املطل��ب ،221/7 :يف (ه��ل جيوز أن يك ّف��ن يف احلرير) ،الوس��ائل ،45/3 :باب
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(جواز تكفني امليت يف ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن) ح.2
الكويف (ت310هـ).
محاد بن زياد هوار الدهقان،
محاد بن ّ
( )159أبو القاسم ،حمُ َيد بن زياد بن ّ
ّ
الط��ويس 421 :الرقم ،16/6081
النجايش 132 :الرق��م  ،339رجال
تُنظ��ر ترمجت��ه :رجال
ّ
ّ
الفهرست 114 :الرقم  ،3/238رجال ابن داود 242 :الرقم .167
حممد بن سامعة،
الصرييف،
حممد بن س�ماعة،
الكويف (ت 263هـ) ،أبوه ّ
ّ
ّ
حممد ،احلس��ن بن ّ
( )160أبو ّ
كان أحد وجوه الشيعة ،ومن أصحاب اإلمام الرضا.
الط��ويس 335 :الرقم ،25/4994
النجايش 40 :الرق��م  ،84رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رج��ال
ّ
ّ
الفهرست 103 :الرقم  ،33/193معامل العلامء 72 :الرقم .213
الكويف
الكناين،
حممد ،عبد اهلل بن َج َب َلة ابن ح ّيان بن أبجر ،وقيل :ابن حنان بن احلر
ّ
( )161الفقيه أبو ّ
ّ
(ت 219هـ).
الطويس :الرقم
النجايش 216 :الرقم  ،563رجال
الربق��ي ،49 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
 ،33/5072الفهرست.21/453 :
ِ
الكويف (كان ح ًّيا قبل س��نة
الطائي،
وحممد بن مس��عود
ّ
ّ
( )162يف التهذيب والكايف :زيادة( :ال َطائ ّي) ّ
183هـ) ،روى عن أيب عبد اهلل وأيب احلسن.
النجايش 358 :الرقم  ،959رجال ابن داود 184 :الرقم .1501
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ِ
ِ
الكويف ،صحب االمامني الباقر والصادق
الشيباين،
جيل ،وقيل:
ّ
ّ
( )163عنبس��ة بن مصعب الع ّ
(كان ح ًّيا بعد سنة 148هـ).
الطويس141 :
الكيش 659/2 :الرقم  ،676رجال
الربقي ،40 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم .54/151
( )164يف التهذيب زيادةَ ( :م َق َّر ٌب) ،وما يف األصل يوافق ما يف( :الكايف ،ومنتهى املطلب ،والوسائل).
( )165هتذي��ب األحكام ،452/1 :ب��اب (تلقني املحترضي��ن) ح ،116/1471الكايف،167/3 :
باب (القول عند رؤية اجلنازة ) ح ،3منتهى املطلب( ،267/7 :يف َمن استقبل جنازة أو رآها)،
الوسائل باب (استحباب الدعاء باملأثور عند رؤية اجلنازة ومحلها) ح.2
( )166يف األصل( :فضل) ،وما أثبتناه من التهذيب واالس��تبصار :ومجلة من املصادر احلديث ّية ،وهو
البرصي ،مات يف حياة اإلمام الباقر.
ما اقتضاه السياق ،وفضيل بن يسار
ّ
الطويس 143 :الرق��م  ،1/1545نقد الرجال4 :
الربق��ي ،11 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الرقم .17/4147
( )167يف األصل( :انتصف) ،وما أثبتناه من التهذيب واالستبصار.
( )168يف األصل( :ثالث عرش) ،وما أثبتناه من التهذيب واالستبصار ،وهو ما اقتضاه السياق.
422

اجلنابي
الباحث م�صطفى �صباح
ّ
( )169هتذي��ب األح��كام 117/2 :ب��اب (كيفية الص�لاة وصفته��ا) ح ،210/442االس��تبصار:
(أول وقت نوافل الليل) ح.1/1012
 ،279/1باب ّ
الكويف ( كان ح ًّيا بعد س��نة 148هـ) ،روى عن أيب عبد
اخلزاز ،إبراهيم بن عيس��ى
( )170أبو أ ّيوب ّ
ّ
اهلل وأيب احلسن.
الطويس 159 :الرقم
النجايش 20 :الرقم  ،25رجال
الربقي ،28 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
 ،79/1775الفهرست 42 :الرقم .12
( )171يف التهذيب( :السابوري).
( )172يف التهذيب( :استجيب).
 )173يف التهذيب( :الثلث الباقي) ،وما يف األصل يوافق ما يف املعترب.
( )174هتذي��ب األحكام ،118/2 :باب (كيفية الصالة وصفتها )..ح ،212/444املعترب،55/2 :
(وقت صالة الليل).
( )175يف األصل( :عن أيب) ،وما أثبتناه من التهذيب والوسائل ،ومجلة من املصادر احلديث ّية.
قي (كان
حممد ،عبد اهلل بن املغرية
البجيل ،موىل جندب بن عبد اللهّ بن س��فيان ال َع َل ّ
( )176الفقي��ه أب��و ّ
ّ
ح ًّيا بعد سنة 183هـ).
الطويس340 :
النجايش 215 :الرقم  ،561رجال
الربقي ،53 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،21/5060رجال ابن داود 124 :الرقم .909
( )177يف التهذيب واملعترب ومجلة من املصادر احلديث ّية( :قالوا).
( )178هتذي��ب األح��كام ،107/2 :باب (كيفي��ة الصالة وصفته��ا  )..ح ،174/406الوس��ائل:
مرة)
م��رة أو أربعني ّ
 ،453/6ب��اب (اس��تحباب التس��بيحات األربع بع��د كل فريضة ثالث�ين ّ
ح ،1/8421املعترب ،250/2 :يف (تسبيح الزهراء.)
مصحفة عن (بن) ،وما أثبتناه من التهذيب والوسائل ومعجم رجال
( )179يف األصل( :عن) ،وهي
ّ
احلديث 227/19 :الرقم .12477
( )180معاوي��ة بن رشيح ،قال الس�� ّيد أبو القاس��م اخلوئي« :ذكر بعضهم احت��اد معاوية بن رشيح
م��ع معاوي��ة بن ميرسة بن رشيح ،واستش��هد لذلك بأمور ،بعضها باط��ل ،وبعضها ال داللة فيه
ٍ
عىل االحتاد ،بل ظاهر عنوان الش��يخ ّ
لكل منهام مس��تقلاً
بفصل قليل ،وكذلك ذكر الصدوق
طريق��ه إىل كل منهامّ ،
��ون اخلطب أنّه مل تثبت وثاقة كل منهام ،فال أثر
يدل عىل املغايرة ،والذي يهُ ّ
ثم إنّه روى الش��يخ بس��نده ،عن احلسني بن سعيد ،عن معاوية بن
للبحث عن االحتاد والتغايرّ ،
رشيح وهو املوجود يف الوايف والوسائل وجامع الرواة ،والظاهر أنّه الصحيح هو ابن معاوية بن
رشي��ح ،ك�ما يف الطبع��ة القديمة ،لع��دم ثبوت رواية احلس�ين بن س��عيد عن معاوي��ة بن رشيح
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بال واسطة ،ولكن روى عنه يف موارد ثالثة بواسطة ابنه عبيد».
تُنظر ترمجته يف :الفهرس��ت 248 :الرقم  ،4/739نقد الرجال 388 :الرقم  ،8/5328منتهى
املقال 279/6 :الرقم  ،3000معجم رجال احلديث 228/19 :الرقم .12477
البجيل (كان ح ًّيا قبل سنة 183هـ).
( )181الفقيه أبو احلسن ،معاوية بن وهب
ّ
الطويس 303 :الرقم ،484/4459
النجايش 412 :الرقم  ،1097رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 248 :الرقم  ،3/738رجال ابن داود 191 :الرقم .1590
الكويف ،من أصحاب الصادق.
( )182عمرو بن هنيك
ّ
الط��ويس 255 :الرق��م  ،511/3602نق��د الرج��ال 367 :الرق��م
تُنظ��ر ترمجت��ه يف :رج��ال
ّ
 ،77/3942معجم رجال احلديث 65/14 :الرقم .8824
( )183يف األصل( :سلاّ مة) ،وما أثبتناه من التهذيب ،ومنتهى املطلب ،والوسائل ،ومجلة من املصادر
احلديث ّية.
( )184س�ّل�اّ م املك ّّي ،قال الس�� ّيد أبو القاسم
الربقي ،من أصحاب الباقر روى
اخلوئي« :عدّ ه
ّ
ّ
عن أيب جعفر وروى عنه عمرو بن هنيك».
الربقي ،13 :معجم رجال احلديث 183/9 :الرقم .5295
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
( )185م��ا ب�ين املعقوف�ين م��ن التهذيب ومنته��ى املطلب والوس��ائل ومجلة م��ن املص��ادر احلديث ّية،
وما اقتضاه السياق.
( )186يف األص��ل( :ش��بيه اهلذيل) ،وم��ا أثبتناه من التهذي��ب ومنتهى املطلب والوس��ائل ومجلة من
املصادر احلديث ّية.
( )187يف األصل( :وضعف) ،وما أثبتناه من التهذيب ومجلة املصادر احلديث ّية.
( )188يف األصل( :قال) ،وما أثبتناه من التهذيب ومنتهى املطلب والوسائل وكذا التي بعدها.
( )189يف التهذيب( :فقال).
نصه« :املراد :السائل».
( )190يف حاشية النسخة ما ّ
( )191ما بني املعقوفني من التهذيب والوسائل.
( )192هتذيب األحكام ،107/2 :ب��اب (كيفية الصالة وصفتها )..ح ،172/404منتهى املطلب:
( ،239/5أفضل ما يقال يف التعقيب) ،الوسائل ،1047/4 :باب (نبذة ممَّا يستحب أن يزاد يف
تعقيب الصبح) ح.1/8479
( )193ما بني املعقوفني من التهذيب واالستبصار :ومجلة من املصادر احلديث ّية.
(النحوي) ،قال الس�� ّيد
( )194يف التهذيب زيادة:
حممد بن
ّ
اخلوئي م��ا ّ
ّ
نصه« :الظاهر أنّه أمحد بن ّ
واملروي عنه» .معجم رجال احلديث 101/22 :الرقم.14072
عيسى ،بقرينة الراوي
ّ
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ّ
( )195أبو اجلوزاءُ ،من ِّبه بن عبد اللهّ التميمي ،املعروف بـ(أيب اجلوزاء).
النجايش 421 :الرقم  ،1129إيضاح االشتباه 302 :الرقم  ،709رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ابن داود 192 :الرقم  ،1598نقد الرجال 415/4 :الرقم .1/5420
الكويف ،نزيل بغداد ،أخو احلسن بن علوان (كان ح ًّيا قبل
الكلبي،
عيل ،احلسني بن علوان
ّ
ّ
( )196أبو ّ
سنة 200هـ).
الطويس184 :
النجايش 52 :الرق��م  ،116رجال
الربق��ي ،27 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،101/2244الفهرست 108 :الرقم .2/207
( )197يف األصل (خالد) ،وما أثبتناه من االس��تبصار ،والوسائل ،ومعجم رجال احلديث35/14 :
الواس��طي .أخذ الفقه عن الش��هيد زيد بن
الرقم  ،8739وهو الفقيه أبو خالد ،عمرو بن خالد
ّ
عيل بن احلس�ين (كان ح ًّيا قبل س��نة 150هـ) ،وكان من أصح��اب اإلمام أيب جعفر الباقر،
ّ
وأحد الرواة عنه.
النجايش 288 :الرقم  ،771رجال
الكيش 498 /2 :الرقم  ،419رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الطويس 142 :الرقم  ،69/1534معامل العلامء 174 :الرقم .979
ّ
األس��دي« .مل يذكروه ،وقع يف طريق الص��دوق يف العلل 67/2 :عن
النجود
أيب
بن
عاص��م
()198
ّ
مح��اد بن س��لمة ،عنه ،عن زر بن حبيش ،عن ابن مس��عود ،حديث أيام البيض وس��ببها ،وكمبا
ّ
ج ،126/20و ج ،46/5وج��د ج  ،171/11و ج .97/97ويف أم��ايل الص��دوق 349 :عن
احلسني بن علوان ،عن عمرو بن خالد ،عنه ،حديث فضل تعقيب صالة الفجر .وسائر رواياته
الكيش ،عن
يف أمايل الش��يخ ج ،274/1وي��ب ج 2باب كيفية الصالة .138 :ووق��ع يف طريق
ّ
أيب بك��ر ب��ن عياش (أيب عي��اش -خ ل ) عنه ،حديث  123ط جدي��د  .ويف كتاب صفني216 :
عن��ه ،ع��ن زر بن حبيش ،عن عبد اهلل بن مس��عود ،عن رس��ول اهلل -ال��خ  .ويف أمايل املفيد
مج 89/19بس��نده عنه ،عنه .وروى األعمش ،عنه ،ع��ن زر بن حبيش ،عنه ،عنه .دالئل
الطربي.»255 :
ُينظر :مس��تدركات عل��م رجال احلدي��ث 306 /4 :الرق��م  ،7274ومعجم رج��ال احلديث:
 194/10الرقم .6056
( )199هو عبد اهلل بن عمر بن اخل ّطابُ .ينظر :معجم رجال احلديث 210/23 :الرقم  ،15149و:
 286/11الرقم .7036
( )200يف األصل( :احلسني) ،وما أثبتناه من التهذيب واالستبصار.
( )201يف االستبصار( :بيت اهلل) ،ويف التهذيب مواف ًقا ملا يف املتن.
( )202هتذي��ب األح��كام ،138/2 :باب (كيفي��ة الصالة وصفتها )..ح ،303/535االس��تبصار:
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 ،350/1ب��اب (كراه َّي��ة النوم بع��د ص�لاة الغ��داة) ح ،1/1321الوس��ائل ،459/6 :باب
(استحباب البقاء عىل طهارة يف حال التعقيب )..ح.2/8439
بيت
نس��ن
الش��يباين بالوالء ،وهو م��ن آل أعني ،وهم ٌ
عيل عبد اللهّ بن ُبكري بن أعني بن ُس ُ
ّ
( )203أب��و ّ
ألئمة أهل البيت( كان ح ًّيا حدود سنة 175هـ).
ٌ
معروف بالفقه والوالء ّ
الطويس230 :
النجايش 222 :الرقم  ،581رجال
الربقي ،22 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،27/3118رجال ابن داود 117 :الرقم .842
( )204يف األصل( :س��ألت أب��ا عبد اهلل) ،وما أثبتناه من التهذيب واالس��تبصار ،والكايف ،ومجلة من
املصادر احلديث ّية ،وهو ما اقتضاه السياق.
( )205الفن��ك :دويب��ة بر ّية ،غري مأكولة اللحم ،يؤخذ منها الف��رو .و ُيقالَّ :
إن فروها أطيب من مجيع
وأحر من السنجاب،
كثريا من بالد الصقالبة ،وهو أبرد من السمور وأعدل،
ُّ
أنواع الفراء ،يجُ َلب ً
الرومي .جمم��ع البحرين:
صال��ح جلميع األمزج��ة املعتدلة ،و ُيق��ال :إنَّه نوع من ج��راء الثعلب
ٌ
ّ
.285/5
( )206ما بني املعقوفني من الكايف ،واالستبصار ،والتهذيب.
(و َأل َبانِ ِه).
( )207يف الكايف :زيادةَ :
( )208يف األصل ،واالستبصار( :فاسد) ،وما أثبتناه من التهذيب والكايف.
( )209يف األصل( :جائز) ،وما أثبتناه من التهذيب واالستبصار.
( )210زيادة من التهذيب ،والكايف ،واالستبصار.
( )211يف األص��ل( :فاس��د) ،وما أثبتن��اه من االس��تبصار ،والتهذيب ،والكايف ،ومجل��ة من املصادر
احلديث ّية.
( )212هتذي��ب األح��كام ،209/2 :باب (ما جيوز الص�لاة فيه من اللب��اس) ح ،26/818الكايف:
 ،397/3باب (اللباس الذي تكره الصالة فيه وما ال تكره) ح ،1االس��تبصار ،383/1 :باب
(الصالة يف الفنك والسمور والسنجاب) ح.1/1454
( )213ما بني املعقوفني اقتضاه السياق.
( )214أبو الفضل ال ُق ِّمي ،الع ّباس بن معروف (كان ح ًّيا قبل سنة 254هـ).
الطويس 361 :الرقم ،34/5348
النج��ايش 281 :الرقم  ،743رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 202 :الرقم  ،2/529رجال ابن داود 114 :الرقم .817
البجيل بالوالءُ ،يعرف باألمحر (توفيّ قبل سنة
( )215الفقيه األديب أبو عبد اللهّ ،أبان بن عثامن األمحر
ّ
183هـ) ،كان من أهل الكوفة ،وكان يسكنها تارةً ،ويسكن البرصة ُأخرى.
الطويس 164 :الرقم
النجايش 13 :الرقم  ،8رجال
الربقي ،39 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
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 ،190/1886الفهرست 59 :الرقم .2/62
كويف ،واس��م أيب عبد اهلل:
( )216عب��د الرمح��ن ب��ن أيب عبد اهلل
ّ
الب�صري ،موىل بنى ش��يبان ،وأصله ّ
(ميمون) ،وما بني املعقوفني ِمن التهذيب ،و َمن ال حيرضه الفقيه.
النجايش 30 :الرقم  62ضمن ترمجة حفيده إسامعيل بن
الربقي ،24 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
مهام ،رجال الطويس  236الرقم  ،125/3216رجال ابن داود 128 :الرقم .944
( )217هتذيب األحكام ،233/2 :باب (ما جيوز الصالة فيه من ال ّلباس واملكان ،وما ال جيوز الصالة
فيه من ذلك) حَ ،127/919من ال حيرضه الفقيه ،568/1 :باب (نوادر الصلوات) ح،1569
الوسائل ،425/4 :باب (استحباب الصالة يف النعل الطاهرة  )..ح.1/5602
يب صميم ،سكن األهواز ،روى عن اإلمام موسى بن جعفر
(َ )218ف َضالة بن أ ّيوب
األزدي ،عر ّ
ّ
(كان ح ًّيا بعد سنة 183هـ).
الطويس436 :
النجايش 310 :الرقم  ،850رجال
الربقي ،49 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،4/6237الفهرست 200 :الرقم .2/571
الكويف ،أخذ العلم عن
اليش��كري بال��والء،
الثقفي بالوالء ،و ُيقال:
( )219الع�لاء بن رزين القلاّ ء،
ّ
ّ
ّ
الطائفي،
حممد بن مس��لم
ّ
اإلمام أيب عبد اللهّ الصادق ،وحدّ ث عنه ،وصحب الفقيه الكبري ّ
كثريا.
وروى عنه ً
الطويس247 :
النجايش 298 :الرقم  ،811رجال
الربقي ،25 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،354/3445الفهرست 182 :الرقم .1/499
( )220ما بني املعقوفني من التهذيب ،وكذا التي بعدها.
( )221ما بني املعقوفني من التهذيب ،و َمن ال حيرضه الفقيه ،والوسائل ،وهو ما يوافق السياق.
( )222هتذيب األحكام 236/2 :باب (فضل الصالة واملفروض منها واملس��نون) ،حَ ،3/934من
ال حيرضه الفقيه ،210/1 :باب (فضل الصالة) ح ،635الوس��ائل ،44/4 :باب (اس��تحباب
ابتداء النوافل) ح.3/4471
( )223يف األصل( :عبيد اهلل) ،وما أثبتناه من التهذيب.
( )224هتذيب األحكام 237/2 :ح ،5/936باب (فضل الصالة واملفروض منها واملسنون).
الكويف (توفيّ بعد سنة 183هـ).
األسدي بالوالء
عيل ،وهيب بن حفص
ّ
ّ
( )225أبو ّ
الطويس 317 :الرقم  4732الرقم
النجايش 431 :الرقم  ،1159رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
 ،27الفهرست 257 :الرقم  ،1/780رجال ابن داود 198 :الرقم .1654
نصه( :إلاَّ ّ
أن فيه -التهذيب :-وهب بن
( )226يف معجم رجال احلديث 237/20 :بالرقم  13235ما َّ
حفص ،عن أيب جعفر ،والوايف والوس��ائل موافقان ملا يف التهذيب ،والصحيح  :وهيب بن

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ

427

ثالثة و�أربعون حدي ًثا

حف��ص ،عن أيب بصري ،عن أيب جعفر .روى الصدوق بس��نده ،عن وهيب بن حفص ،عن
أيب عبد اهلل.)
( )227يف التهذيب زيادة( :دار).
( )228يف األصل( :لكان ال يبقى يف جس��ده) ،وما أثبتناه من التهذيب والوس��ائل ومجلة من املصادر
احلديث ّية.
نصه« :الدَّ َرن :الوسخ» .الصحاح.2112/5 :
( )229يف حاشية النسخة ما ّ
( )230التهذيب ،237/2 :باب (فضل الصالة واملفروض منها واملس��نون) ح ،7/938الوس��ائل:
 ،12/4باب (وجوب الصلوات اخلمس) ح.3/4387
( )231التهذيب ،237/2 :باب (فضل الصالة واملفروض منها واملسنون) ح ،6/937وسنده فيه:
حممد بن عبد اهلل بن زرارة ،عن عيس��ى بن
حممد بن احلس�ين ،عن ّ
عيل بن حمبوب ،عن ّ
(حممد بن ّ
عبد اهلل
عيل.)..
ّ
اهلاشمي ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن ّ
( )232موس��ى بن عيس��ى :اس��تظهر الس�� ّيد
يبُ .ينظ��ر :معجم رجال
اخلوئي يف رجاله أنّه اليعقو ّ
ّ
احلديث 69-68/20 :الرقم  12853والرقم الذي بعده.
( )233يف الكايف :والتهذيب زيادة( :عليهام السالم).
( )234هتذي��ب األح��كام ،238/2 :باب (فضل الص�لاة واملفروض منها واملس��نون) ح،9/940
الكايف ،270/3 :باب (من حافظ عىل صالته أو ض َّيعها) ح.16
القم ّي (ت 306ه��ـ) ،من كبار فقهاء الش��يعة وثقات
ع�لي ،أمحد ب��ن إدريس
ّ
األش��عري ّ
( )235أب��و ّ
العسكري ومل ِ
حممد احلسن
حمدّ ثيهم ،وأحد مشايخ
يرو عنه.
ّ
الكليني .أدرك اإلما َم أبا ّ
ّ
الط��ويس 411 :الرقم ،37/5956
النج��ايش 92 :الرقم  ،228رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 71 :الرقم  ،19/81رجال ابن داود 36 :الرقم .57
األئمة :اجلواد
حمم��د بن أيب الصهبان ،عُدّ من أصحاب ثالثة من ّ
القم ّيّ ،
حمم��د بن عبد اجلبار ّ
(ّ )236
واهلادي والعسكري( كان ح ًّيا قبل سنة 260هـ).
الطويس391 :
الكيش 514/2 :الرقم  ،451رجال
الربقي ،59 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،17/5765خالصة األقوال 343 :الرقم .26
الكويف ،من آل أعني (كان ح ًّيا قبل س��نة 148هـ)،
الش��يباين بالوالء،
( )237محزة بن محران بن أعني
ّ
ّ
املفضل�ين ،وأحد محلة الق��رآن ،عامل ًا بالنح��و واللغة
كان أب��وه محران من أكرب مش��ايخ الش��يعة َّ
والق��راءات ،لقي الس��جاد والباقر والصادق .أ ّما محزة فكان م��ن أصحاب اإلمام أيب عبد
اهلل الصادق.
الطويس132 :
النجايش 140 :الرقم  ،365رجال
الربقي ،39 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
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الرقم  ،205/2348الفهرست 120 :الرقم .10/258
الكويف.
الشيباين بالوالء،
( )238عبيد بن زرارة بن أعني بن سنسن
ّ
ّ
الطويس243 :
النجايش 233 :الرقم  ،618رجال
الربقي ،23 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،264/3355الفهرست 176 :الرقم .1/469
نصه« :ال ُفسطاط :بيت من َشعر» .الصحاح.1150/3 :
( )239يف حاشية النسخة ما ّ
( )240يف األص��ل( :تنف��ع) ،وما أثبتناه من التهذيب والكايف ومجلة املص��ادر احلديث ّية وهو ما اقتضاه
السياق.
( )241هتذي��ب األحكام ،238/2 :ب��اب (فضل الصالة واملفروض منها واملس��نون) ح،11/942
الكايف ،266/3 :باب (فضل الصالة) ح.9
( )242يف حاش��ية النس��خة[( :س��عد] بن موس��ى) ،وال ذكر له ،ويف كتب األحاديث :عن س��عد بن
عبد اهلل ،عن موسى بن جعفرُ .ينظر :االستبصار 59/1 :ح ،5/175هتذيب األحكام59/1 :
ح.4/165
البغدادي ،له كتاب النوادر.
( )243أبو احلسن ،موسى بن جعفر
ّ
الك�شي 806/2 :الرقم ،1003
النجايش 406 :الرقم  ،1076رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رج��ال
ّ
ّ
الطويس 449 :الرقم  ،6377/127الفهرست 243 :الرقم  ،719/5رجال ابن داود:
رجال
ّ
 193الرقم .1612
( )244ما بني املعقوفني من التهذيب والوسائل وبحار األنوار ومجلة من املصادر احلديث ّية والرجال ّية.
الواسطي.
( )245عبيد اهلل بن عبد اهلل الدهقان
ّ
النجايش 231 :الرقم  ،64الفهرس��ت 175 :الرقم  ،468/3رجال ابن
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
داود 254 :الرقم .279
اهلاشمي بالوالء ( كان ح ًّيا قبل سنة 193هـ).
( )246عبد اهلل بن سنان بن طريف
ّ
الكيش710/2 :
النجايش 214 :الرقم  ،558رجال
الربقي ،22 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 264 :الرقم  ،3778/687الفهرست 165 :الرقم .433/1
الرقم  ،771رجال
ّ
( )247التهذي��ب ،238/2 :ب��اب (فضل الص�لاة واملفروض منها واملس��نون) حَ ،13/944من ال
حي�ضره الفقيه ،208/1 :باب (فضل الصالة) ح ،624الوس��ائل ،120/4 :باب (اس��تحباب
الصالة يف ّأول الوقت) ح.7/4678
مرت ترمجته.
عيل بن إبراهيمّ ،
(ّ )248
نقرا  :التقطها» .الصحاح.834/2 :
( )249يف حاشية النسخة ما ّ
نصه« :نقر الطائر احلبة ينقرها ً
( )250يف التهذيب( :ديني).
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( )251هتذي��ب األحكام ،239/2 :ب��اب (فضل الصالة واملفروض منها واملس��نون) ح،17/984
ال��كايف ،268/3 :باب (من حافظ عىل صالته أو ض َّيعها) ح ،6بحار األنوار ،209/79 :باب
(فضل الصالة وعقاب تاركها) ح.21
( )252ما بني املعقوفني زيادة من التهذيب.
( )253سورة اإلرساء :من اآلية  ،78وكذا التي بعدها.
( )254سورة هود :من اآلية  ،114وكذا التي بعدها.
( )255ما بني املعقوفني من التهذيب والوسائل.
( )256سورة البقرة :من اآلية .238
( )257يف التهذيب والوسائل( :ووسط).
( )258يف التهذيب (فنزلت).
( )259هتذي��ب األحكام ،241/2 :ب��اب (فضل الصالة واملفروض منها واملس��نون) ح،23/954
َمن ال حيرضه الفقيه ،195/1 :باب (فرض الصالة) ح ،600الوسائل ،11/4 :باب (وجوب
الصلوات اخلمس) ح.1/4385
( )260يف التهذيب والكايف :زيادة( :بن إبراهيم).
الكويف (كان ح ًّيا بعد سنة 148هـ).
البجيل،
( )261أبو أيوب ،منصور بن حازم
ّ
ّ
الطويس306 :
النجايش 413 :الرقم  ،1011رجال
الربقي ،39 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،4509/534الفهرست 245 :الرقم .730/2
( )262ما بني املعقوفني من التهذيب وكذا الذي بعده.
( )263هتذي��ب األح��كام 277/2 :ب��اب (األذان واإلقام��ة) حَ ،1/1099م��ن ال حي�ضره الفقيه:
( ،302/3ب��دء األذان واإلقامة وفضلهام وثواهبام ) ح ،2الكايف( 302/3 :بدء األذان واإلقامة
وفضلهام وثواهبام) ح.2
( )264يف األصل( :ابن أمحد) ،وما أثبتناه من التهذيب ،والكايف ،والوسائل ،ومعجم رجال احلديث.
الكويف.
النوفيل بالوالء،
حممد بن عبد امللك
ّ
( )265أبو عبد اهلل ،احلسني بن يزيد بن ّ
ّ
الط��ويس 355 :الرقم ،5265/26
النجايش 38 :الرق��م  ،77رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رج��ال
ّ
ّ
الفهرست 114 :الرقم  ،234/31معامل العلامء 77 :الرقم .261
( )266ما بني املعقوفني من التهذيب والكايف والوسائل ومجلة من املصادر احلديث ّية.
( )267يف التهذيبّ :
النبي).
(إن ّ
( )268هتذي��ب األحكام ،281/2 :ب��اب (األذان واإلقام��ة) ح ،20/1118املعتربَ ( 148/2 :من
ص�ّل�ىّ خلف من ال يقتدي) ،الوس��ائل ،438/5 :باب (جواز مغايرة امل��ؤ ّذن للمقيم ومغايرهتام
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ّ
لإلمام ،واستحباب اجللوس حتّى تقام الصالة) ح.2/7026
( )269يف األصل( :يعفور) ،وما أثبتناه من التهذيب والوسائل ومجلة من املصادر احلديث ّية.
( )270يعقوب بن يزيد بن محاد األنباري السلمي ،أبو يوسف ،من كتاب املنترص ،روى عن أيب جعفر
الثاين ،وانتقل إىل بغداد ،وكان ثق ًة صدو ًقا .له كتاب البداء ،وكتاب املسائل ،وكتاب نوادر
احلج ،كتاب الطعن عىل يونس.
ّ
الطويس393 :
النجايش 450 :الرقم  ،1215رجال
الربقي ،52 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،2/5797الفهرست 264 :الرقم .1/807
( )271هتذي��ب األح��كام ،283/2 :ب��اب (األذان واإلقامة) حَ ،28/1126م��ن ال حيرضه الفقيه:
 ،285/1باب (األذان واإلقامة وثواب املؤذنني) ح.881
الرازي.
حسان
ّ
حممد بن ّ
( )272أبو عبد اهللّ ،
الطويس 392 :الرقم ،5789/43
النج��ايش 338 :الرقم  ،903رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
الفهرست 224 :الرقم  ،628/43رجال ابن داود 271 :الرقم .441
«تشحط املقتول بدمه أي :اضطرب فيه».
نصه:
ّ
( )273يف حاشية النسخة ما َّ
( )274يف التهذي��ب و َم��ن ال حي�ضره الفقي��ه والوس��ائل( :جيتل��دون) ،و(جيتلدون ع�لى اآلذان) أي
يتضاربون عليه ويتقاتلونُ .ينظر :جممع البحرين.26/3 :
( )275هتذي��ب األح��كام ،283/2 :ب��اب (األذان واإلقامة) حَ ،32/1130م��ن ال حيرضه الفقيه:
 ،869باب (األذان واإلقامة وثواب املؤ ّذنني).
التميم��ي ،موىل ،أبو الفضل
( )276عب��د الرمحن بن أيب نجران ،واس��م أيب نجران :عمرو بن مس��لم
ّ
الكويف (كان ح ًّيا قبل سنة 220هـ).
ّ
الطويس360 :
النجايش 235 :الرقم  ،622رجال
الربقي ،54 :رج��ال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الرقم  ،5323/9الفهرست 177 :الرقم  ،475/4رجال ابن داود 128 :الرقم .946
نصه« :هذا كالم أبو [كذا] جعفر.»
( )277يف حاشية النسخة ما ّ
( )278هتذي��ب األحكام ،299/2 :ب��اب (كيف ّية الصالة وصفتها واملفروض من ذلك واملس��نون)،
ح ،60/1204االستبصار ،327/1 :باب (السجود عىل اجلبهة) ح.5/1224
( )279إس��حاق بن الفضل بن يعقوب بن سعد -وقيل :سعيد -بن نوفل بن احلارث بن عبد املطلب
القريش.
اهلاشمي،
ابن هاشم
ّ
ّ
حمم��د بن الفضل،
تُنظ��ر ترمجت��ه يف :رجال
النج��ايش 57 :الرقم  131ضمن ترمجة احلس�ين بن ّ
ّ
الطويس 125 :الرق��م  ،1259/28نقد الرج��ال 197/1 :الرق��م  ،429/27معجم
رج��ال
ّ
رجال احلديث 226/3 :الرقم .1173

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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املفضل) ،وما أثبتناه من التهذيب ومنتهى املطلب والوس��ائل ومعجم رجال
( )280يف األصل ( :بن َّ
نصه( :إسحاق بن الفضل :روى عن أيب عبد اهلل،
احلديث 226/3 :بالرقم  1171وفيه ما ّ
وروى عنه عمر بن أذينة).
( )281يف التهذيب( :إنّه سأل).
( )282يف األصلّ :
(كل) ،وما أثبتناه من التهذيب والوسائل واملعترب.
( )283يف التهذيب زيادة( :صلىّ اهلل عليه وآله).
( )284التهذي��ب 311/2 :ب��اب (كيفي��ة الص�لاة وصفته��ا واملف��روض م��ن ذل��ك واملس��نون)،
ح ،119/1263املعترب 117/2 :يف (ما ُيس��جد عليه  )..الوس��ائل 396/5 :باب (استحباب
السجود عىل األرض واختيارها عىل غريه) ح.4/6813
( )285سورة الواقعة :آية .96
( )286سورة األعىل :آية .1
( )287التهذي��ب ،313/2 :ب��اب (كيفي��ة الص�لاة وصفته��ا واملف��روض م��ن ذل��ك واملس��نون)
ح.129/1273
القم ّي (ح ًّيا قبل 260هـ) ،عُدَّ يف أصحاب اإلمام أيب
الصلت
ّ
عيل بن الر ّيان ،ابن َّ
األش��عريّ ،
(ّ )288
احلسن اهلادي.
الكيش 836/2
النجايش 278 :الرقم  ،731رجال
الربقي ،58 :رجال
تُنظ��ر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 389 :الرقم .5728/23
الرقم  ،1067رجال
ّ
( )289التهذي��ب  ،314 :2ب��اب (كيفي��ة الص�لاة وصفته��ا واملف��روض م��ن ذل��ك واملس��نون)
ح.136/1280
( )290هتذيب األحكام ،315/2 :باب (األذان واإلقامة) ،ح ،139/1283الكايف ،340/3 :باب
(القنوت يف الفريضة والنافلة ومتى هو وما جيزى فيه) ح.9
زج
نصه« :العنزة بالتحريك :أطول من العصا وأقرص من الرمح ،وفيه ّ
( )291يف حاش��ية النس��خة ما ّ
كزج الرمح» .الصحاح.887/3 :
ّ
( )292هتذي��ب األحكام ،322/2 :باب (األذان واإلقامة) ح ،172/1316الكايف ،296/3 :باب
يّ
يّ
املصل)
يمر بني يدي
(ما يسترت به
يمر بني يديه) ح ،1االستبصار ،406/1 :باب (ما ّ
املصل ممّن ّ
ح.1/548
الكويف (ت 220هـ).
الزاهري،
حممد بن احلسن بن سنان
ّ
ّ
( )293أبو جعفرّ ،
الكيش686/2 :
النجايش 328 :الرقم  ،888رجال
الربقي ،57 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 344 :الرقم  ،39/5138الفهرست 219 :الرقم .34/619
الرقم  ،729رجال
ّ
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ّ
( )294يف األص��ل( :مش��كان) ،وم��ا أثبتناه م��ن التهذيب واالس��تبصار والكايف ومجل��ة من املصادر
الكويف
العنزي بال��والء،
حممد ،عبد اللهّ بن ُمس��كان
ّ
ّ
احلديث ّي��ة وكت��ب الرتاجم .وهو الفقي��ه أبو ّ
(ت قبل 183هـ).
النجايش214 :
الكيش 680/2 :الرقم  ،716رجال
الربقي ،21 :رجال
تُنظر ترمجته يف :رجال
ّ
ّ
ّ
الطويس 264 :الرقم .683/3774
الرقم  ،559رجال
ّ
( )295هتذي��ب األح��كام ،322/2 :باب (كيفية الص�لاة وصفتها واملفروض من ذلك واملس��نون)
يّ
املصل) ح ،2/1549الكايف:
يمر بني ي��دي
ح ،173/1317االس��تبصار ،406/1 :باب (ما ّ
يّ
يمر بني يديه) ح.2
 ،297/3باب (ما يسترت به
املصل ممَّن ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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امل�صادر
* القرآن الكريم.
(أ)
حممد بن احلسن (ت 460هـ) ،حتقيق:
1.1االس��تبصار فيام اختلف من األخبار:
الطويس ،أبو جعفر ّ
ّ
املوسوي اخلرسان ،نرش :دار الكتب اإلسالم ّية -طهران ،ط 4سنة 1363هـ.
الس ّيد حسن
ّ
الدمش��قي (ت 1396ه��ـ) ،نرش :دار العلم للماليني-
الزركيل ،خري الدين بن حممود
2.2األعالم:
ّ
ّ
بريوت ،ط ،5سنة 1980م.
حممد (ت 1371هـ) ،حتقيق:
عيل بن ّ
3.3أعيان الش��يعة :األمني ،الس�� ّيد حمس��ن بن عبد الكريم بن ّ
حسن األمني ،نرش :دار التعارف -بريوت( ،د.ت).
األشكوري ،نرش:
حممد بن احلسن (ت 1104هـ) ،حتقيق :الس ّيد أمحد
احلر
ّ
العاميلّ ،
4.4أمل اآلملّ :
ّ
مكتبة األندلس -بغداد ،مط :اآلداب -النجف األرشف( ،د.ت).
األس��دي (ت 726هـ) ،حتقيق:
املطهر
ّ
احلل ،احلس��ن بن يوسف ابن ّ
5.5إيضاح االش��تباه :العلاّ مة يّ ّ
قم املقدّ سة،
حممد احلس��ون ،نرش :مؤسسة النرش
املدرس�ينّ -
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
الش��يخ ّ
ط ،1سنة1411 :هـ.
(ت)
محاد (ت 393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور
6.6تاج اللغة وصحاح العربية:
اجلوهري ،إسامعيل بن ّ
ّ
عطار ،نرش :دار العلم للماليني– لبنان ،ط ،4سنة1407 :هـ.
حممد رضا
7.7تنقيح املقال يف علم الرجال:
املامقاين ،الشيخ عبد اهلل (ت 1351هـ) ،حتقيق :الشيخ َّ
ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث -قم املقدَّ سة ،ط ،1سنة1434 :هـ.
املامقاين ،نرشّ :
ّ
الطويس (ت 460هـ) ،حتقيق :الس�� ّيد
حممد بن احلس��ن
8.8هتذي��ب األح��كام:
الطويس ،أبو جعفر ّ
ّ
ّ
املوسوي اخلرسان ،نرش :دار الكتب اإلسالم ّية -طهران ،ط ،3سنة1364 :هـ.
حسن
ّ
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ّ
(ج)
دي-
احلائري (ت 1101هـ) ،ن�شر :مكتبة
الغ��روي
عيل
9.9جامع ال��رواة:
املحم ّ
ّ
ّ
ّ
األردبييلّ ،
حممد ّ
ّ
إيران.
(خ)

املطهر (ت 726هـ) ،حتقيق :الش��يخ
احلل ،احلس��ن بن يوس��ف ابن َّ
1010خالص��ة األقوال :العلاّ مة يّ ّ
اإلسالمي ،ط ،1سنة1417 :هـ.
ومي ،نرش :مؤسسة نرش الفقاهة
ّ
جواد الق ّي ّ
(ذ)

الطهراين ،الش��يخ آقا بزرگ (ت 1389هـ) ،نرش :دار األضواء-
1111الذريعة إىل تصانيف الش��يعة،
ّ
بريوت ،ط  ،3سنة 1403هـ.
(ر)
حممد بن خالد (ت 274هـ) ،نرش :انتشارات جامعة طهران -طهران.
1212الرجال:
الربقي ،أمحد بن ّ
ّ
احلل (ت 740ه��ـ) ،حتقيق:
1313رج��ال اب��ن داود :اب��ن داودّ ،
عيل ب��ن داود يّ ّ
تقي الدين احلس��ن بن ّ
حممد صادق آل بحر العلوم ،نرش :منش��ورات املطبعة احليدر ّية -النجف األرشف ،سنة:
الس�� ّيد ّ
1392هـ.
القيومي
حممد بن احلسن (ت 460هـ) ،حتقيق :جواد
الطويس :الشيخ
1414رجال
ّ
الطويس ،أبو جعفر ّ
ّ
ّ
قم املقدّ سة ،ط ،1سنة:
مؤسس��ة النرش
املدرس�ينّ -
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
األصفهاين ،نرشّ :
ّ
1415هـ.
حممد بن احلسن (ت 460هـ)،
الكش = اختيار معرفة الرجال :الشيخ
الطويس ،أبو جعفر ّ
ّ
1515رجال يّ ّ
قم املقدّ سة ،سنة:
حتقيق :الس ّيد مهدي
الرجائي ،نرش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثّ -
ّ
1404هـ.
عيل (ت 450هـ) ،حتقيق  :الس�� ّيد موس��ى
النج��ايش:
1616رج��ال
النج��ايش ،أب��و الع ّباس أمحد ب��ن ّ
ّ
ّ
قم املقدّ سة ،ط،5
مؤسسة النرش
الش��بريي
ّ
املدرسنيّ -
اإلس�لامي التابعة جلامعة ّ
ّ
الزنجاين ،نرشّ :
ّ
سنة1416 :هـ.
املوسوي ،نرش :دار إحياء
حممد باقر
1717روضات اجلنّات يف أحوال العلامء والسادات:
ّ
ّ
اخلوانساريّ ،
يب -بريوت ،ط( ،1د.ت).
الرتاث العر ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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العاميل (ت 965هـ)،
حممد بن مك ّّي
1818الروضة البه ّية يف رشح اللمعة الدمش��ق ّية :الش��هيد الثاينّ ،
ّ
قم املقدّ س��ة ،ط ،1س��نة:
حممد كالنرت ،نرش :منش��ورات جامعة النجف الدين ّيةّ -
حتقيق :الس�� ّيد ّ
1386هـ.
األصبهاين ،املريزا عبد اهلل أفندي (ق12هـ) ،حتقيق :الس�� ّيد
1919ري��اض العلامء وحي��اض الفضالء:
ّ
يب -بريوت ،ط ،1سنة1431 :هـ.
أمحد
احلسيني ،نرش :مؤسسة التاريخ العر ّ
ّ
(ط)

يب-
2020طبق��ات أعالم الش��يعة :آقا بزرك
الطه��راين (ت 1389هـ) ،ن�شر :دار إحياء ال�تراث العر ّ
ّ
بريوت ،ط ،1سنة1430 :هـ.
حممد ش��فيع (ت 1313هـ)،
2121طرائف املقال:
ّ
الربوجردي ،الس�� ّيد عيل أصغر بن العلاّ مة الس�� ّيد ّ
املرعيش -قم املقدّ سة ،ط ،1سنة1410 :هـ.
حتقيق :مهدي الرجائي ،نرش :مكتبة
ّ
(ف)

2222فقه��اء الفيحاء :كامل الدي ،الس�� ِّيد هادي مح��د (ت 1404هـ) ،نرش :مطبع��ة املعارف -بغداد،
ط ،1سنة1962 :م.
حممد بن احلس��ن (ت 460هـ) ،حتقيق :الش��يخ جواد
2323الفهرس��ت :الش��يخ
الطويس ،أب��و جعفر ّ
ّ
قم املقدّ سة ،ط ،1سنة1417 :هـ.
مؤسسة نرش الفقاهةّ -
ق ّيومي ،نرشّ :
2424فهرس��تگان نس��خه هاى خطى إيران (فنخا) :اهتامم :مصطفى درايتي ،ن�شر :املكتبة الوطن ّية يف
إيران -طهران ،ط1390 ،1ش.
األرموي،
2525فهرس��ت منتجب الدين :اب��ن بابويه ،منتجب الدين (ت 585هـ) ،حتقي��ق :املحدّ ث
ّ
قم املقدّ سة ،سنة1366 :هـ.
املرعيش
نرش  :مكتبة آية اهلل العظمى
النجفيّ -
ّ
ّ
2626فهرس��تواره دسشوش��ت هاى إيران (دنا) :اهت�مام :مصطفى درايتي ،ط ،1ن�شر :مكتبة جملس
الشورى -طهران1389 ،ش.
(ق)

األس��دي (ت 726هـ) ،حتقيق
املطهر
ّ
احلل ،احلس��ن بن يوس��ف ب��ن ّ
2727قواعد األحكام :العلاّ مة يّ ّ
قم املقدّ سة ،ط ،1سنة1413 :هـ.
مؤسسة النرش
املدرسنيّ -
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
ونرشّ :
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ّ
(ك)
عيل أكرب
حممد بن يعقوب بن إس��حاق
2828الكايف:
ّ
الكليني ،أبو جعفر ّ
ّ
الرازي (ت 329هـ) حتقيقّ :
الغفاري ،نرش :دار الكتب اإلسالم ّية -طهران ،ط ،5سنة1363 :هـ.
ّ
حممد هادي
حممد رض��ا (ت 1359هـ) ،تقدي��مّ :
القم ّي ،الش��يخ ع ّباس بن ّ
2929الكن��ى واأللق��ابّ :
األميني ،نرش :مكتبة الصدر -طهران.
ّ
(ل)

عيل ابن منظ��ور (ت 711هـ) ،نرش :دار صادر-
3030لس��ان العرب :مجال الدي��ن ّ
حممد بن مكرم بن ّ
بريوت ،ط1414 ،3هـ.
حممد
3131لؤلؤة البحرين:
البحراين ،الش��يخ يوس��ف بن أمحد (ت 1186هـ) ،حتقيق وتعليق :الس ِّيد َّ
ّ
مؤسسة آل البيت للطباعة والنرش -قم املقدَّ سة ،ط( ،2د.ت).
صادق بحر العلوم ،نرشَّ :
(م)

الطرحيي ،الش��يخ فخر الدي��ن (ت 1085هـ) ،نرش :مرتض��وي -إيران ،ط،2
3232جمم��ع البحرين:
ّ
سنة1362 :هـ.
املعريف :احلكيم ،حس��ن عيس��ى ،نرش :املكتبة
3333مدرس��ة احل ّلة العلم ّية ودورها يف حركة التأصيل
ّ
احليدر ّية ،ط ،1سنة1411 :هـ.
3434معجم املؤ ّلفني :كحالة ،عمر رضا ،نرش :مكتبة املثنّى -بريوت.

النامزي (ت 1405هـ) ،نرش :حسين ّية
عيل
3535مستدركات علم رجال احلديث:
ّ
ّ
الشاهرودي ،الشيخ ّ
عامد زاده -أصفهان ،ط ،1سنة1412 :هـ.
3636معامل العلامء :ابن شهر آشوب (ت 588هـ)( ،د.ت).

احلل ،نجم الدين أبو القاس��م جعفر بن احلس��ن (ت 676هـ)،
3737املعترب يف رشح املخترص :املح ّقق يّ ّ
مؤسسة س ّيد الشهداء-
حتقيق :عدّ ة من األفاضل ،إرشاف :نارص مكارم الش�يرازي ،نرشّ :
قم املقدّ سة ،سنة1364 :هـ.
ّ
املوس��وي (ت 1413هـ) ،ط ،5س��نة:
 3838معج��م رج��ال احلدي��ث :اخلوئي ،الس�� ّيد أبو القاس��م
ّ
1413هـ.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
األول/العدد الثاني
بالت ِ
اث احللِّ ّي .السنة األوىل/اجمللَّد َّ
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ثالثة و�أربعون حدي ًثا
األسدي
املطهر
ّ
عيل ابن ّ
احلل ،احلس��ن بن يوس��ف بن ّ
3939منتهى املطلب يف حتقيق املذهب :العلاّ مة يّ ّ
(ت 726هـ) ،حتقيق :قس��م الفقه يف جممع البحوث اإلسالم ّية ،تقديم :د .حممود البستاين ،نرش:
جممع البحوث اإلسالمية -مشهد ،ط ،سنة1412 :ق.
القم ّي (ت 381هـ)،
عيل بن احلسني بن بابويه ّ
4040من ال حيرضه الفقيه :الش��يخ الصدوقّ ،
حممد بن ّ
قم املقدّ سة،
مؤسسة النرش
عيل أكرب
ّ
املدرسنيّ -
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
الغفاري ،نرشّ :
حتقيقّ :
ط( ،2د.ت).
مؤسس��ة آل
4141منته��ى املق��ال يف أح��وال الرجال:
حممد بن إس�ماعيل ،حتقيقّ :
املازندراين ،الش��يخ ّ
ّ
قم املقدّ س��ة ،ط،1
مؤسس��ة آل البيت إلحياء الرتاثّ -
البيت إلحياء الرتاث ،نرشّ :
سنة1416 :هـ.
مؤسسة اإلمام الصادق ،حتقيق :الشيخ جعفر
4242موس��وعة طبقات الفقهاء :اللجنة العلم ّية يف ّ
قم املقدّ سة ،ط ،1سنة1418 :هـ.
مؤسسة اإلمام الصادقّ -
السبحاين ،نرشّ :
النجفي ،نرش:
املرعيش
4343مرياث مشرتك إيران وهند :خوئى ،عيل صدرائى ،إرشاف :الس ِّيد حممود
ّ
ّ
النجفي -قم املقدَّ سة ،ط ،1سنة1437 :هـ.
املرعيش
مكتبة آية اهلل العظمى
ّ
ّ
(ن)

مؤسسة آل
التفرييش ،الس�� ّيد مصطفى بن احلسني
4444نقد الرجال:
احلسيني (ق ،)11حتقيق ونرشّ :
ّ
ّ
قم املقدّ سة ،ط ،1سنة1418 :هـ.
البيت إلحياء الرتاثّ -
(هـ)

يب-
4545هد ّي��ة العارفني:
البغدادي ،إس�ماعيل باش��ا (ت 1339هـ) ،ن�شر :دار إحياء ال�تراث العر ّ
ّ
بريوت( ،د.ت).
(و)
حممد بن احلسن (ت 1104هـ)،
احلر
العاميل ،الشيخ ّ
4646وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعةّ :
ّ
قم املقدّ سة ،ط ،2سنة1414 :هـ.
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاثّ ،
حتقيق ونرشّ :
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