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الُغُلُوّ في م�سطلح الرجال

حممد باقر ملكيان ¿

ملخ�س¿املقال

الُغُلوُّ من املباحث اهلامة يف البحوث الرجالية، وذلک باعتبار قبول رواية الغايل 

عدم  يوجب  الغلو  هل  وأّنه  الغلو  من  املراد  يف  البحث  فوقع  وعدمه.  بالغلو  واملّتهم 

اعتبار الرواي أم ال؟

، الرواية، حال االستقامة. األلفاظ: الُغُلوُّ

الغلّو¿ف¿م�سطلح¿الرجال

�كام  ورواياهتم  السنّة  أهل  وعقائد  كالم  يف  نجده  وإن  وذاتًا  صفاٍت  الغلّو  إّن 

وامللل والنحل. وإن  الرجال  كتبهم))(� ولكنه خفي عند علامء  ال خيفی علی من سرب 

ل فهو أمٌر غرُي مبحوٍث عنه يف علم الرجال، فمن ُرمي بالغلّو يف كتب رجال  شئت الّتنزُّ

. الشيعة فهو إماميٌّ

. وللتفصيل الحظ الغدير: 48/8�83؛ ))/76�95).  )((
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بعبارٍة أخری كّل فرقة من الغالة منسوبٌة إلی الشيعة وهذا وإن كان حمّل تأّمٍل 
إال أّنه يكشف أّن كّل واحٍد ُرمي بالغلو حقيقًة أو اهّتامًا فهو من الشيعة ولو يف برهٍة 

من الزمان.

ويشهد له ما قال الشيخ األنصاري يف كتاب الطهارة فإّنه بعد نقل رواية قال: 
وليس يف سند الرواية إال أمحد بن هالل املرمي بالغلو تارًة وبالنصب أخری، وُبعد ما 

بني املذهبني لعّله يشهد بأّنه مل يكن له مذهٌب رأسًا))(.

الغلو  بني  وليس  الدين:  كامل  يف  الصدوق  الشيخ  قول  قلنا  ما  علی  يرد  وال 
واإلمامية نسبة))(، فافهم.

الغلو  إلی  ينتسبون  رجاالً  جيد  الرجالية  املوسوعات  إلی  املراجع  ولكن  هذا 
ولكن حينام يرجع إلی كتبهم أو رواياهتم ال جيد روايًة منهم تدّل علی هذا.

فالظاهر من كلامت القدماء أهّنم مل يّتفقوا يف معنی الغلو.

فحكی الصدوق عن شيخه ابن الوليد قّدس رّسمها أّنه قال: أّول درجٍة يف الغلو 
نفي السهو عن النبّي واإلمام)3(.

 ، ٌ ولكن قال الشيخ املفيد بعد نقل هذا �: فإن صّحت هذه احلكاية عنه فهو مقرصِّ
مع أّنه من علامء القميني ومشيختهم، وقد وجدنا مجاعًة وردت إلينا من قم يقرّصون 
تقصريًا ظاهرًا يف الدين، ينزلون األئمة عن مراتبهم، ويزعمون أهّنم كانوا ال يعرفون 
كثريًا من األحكام الدينية، حّتی ينكت يف قلوهبم، ورأينا من يقول أهّنم كانوا يلجأون 

يف حكم الرشيعة إلی الرأي والظنون ويّدعون مع ذلك أهّنم من العلامء)4(.

النبّي  يف  الغلو  أّن  اعلم  االصطالحي:  الغلو  معنی  يف  املجليس  العالمة  وقال 

. كتاب الطهارة: )/354.  )((
. كامل الدين: )0).  )((

. من ال حيرضه الفقيه: )/360.  )3(
. تصحيح اعتقادات اإلمامية: 35).  )4(



127

هــ
 14

40
ين / 

الثا
ى 

مجاد
رش / 

ع ع
ساب

د ال
عد

ال

واألئمة إّنام يكون بالقول بألوهيتهم أو بكوهنم رشكاء هلل تعالی يف املعبودية أو يف اخللق 
والرزق أو أّن اهلل تعالی حّل فيهم أو احّتد هبم، أو أهّنم يعلمون الغيب بغري وحٍي أو إهلاٍم 
من اهلل تعالی أو بالقول يف األئمة أهّنم كانوا أنبياء أو القول بتناسخ أرواح بعضهم إلی 
بعض، أو القول بأّن معرفتهم تغني عن مجيع الطاعات وال تكليف معها برتك املعايص. 
والقول بكلٍّ منها إحلاٌد وكفٌر وخروٌج عن الدين كام دّلت عليه األدّلة العقلية واآليات 
واألخبار السالفة وغريها، وقد عرفت أّن األئمة تربأوا منهم وحكموا بكفرهم وأمروا 
بقتلهم، وإن قرع سمعك يشٌء من األخبار املومهة ليشٍء من ذلك فهي إّما مأّولٌة أو هي 

من مفرتيات الغالة.

الغلّو لقصورهم عن معرفة األئمة  املتكّلمني واملحّدثني يف  أفرط بعض  ولكن 
الرواة  من  كثرٍي  يف  فقدحوا  شؤوهنم  وعجائب  أحواهلم  غرائب  إدراك  عن  وعجزهم 
الثقات لنقلهم بعض غرائب املعجزات حّتی قال بعضهم: من الغلو نفي السهو عنهم 
أو القول بأهّنم يعلمون ما كان وما يكون وغري ذلك، مع أّنه قد ورد يف أخباٍر كثريٍة: »ال 
تقولوا فينا رّبًا وقولوا ما شئتم ولن تبلغوا«))(، وورد: »إّن أمرنا صعٌب مستصَعٌب ال 
ٌب أو نبيٌّ مرَسٌل أو عبٌد مؤمٌن امتحن اهلل قلَبه لإليامن«))(، وورد:  حيتمله إال ملٌك مقرَّ

»لو علم أبو ذر ما يف قلب سلامن لقتله«)3( وغري ذلك.

ومعجزاهتم  فضائلهم  من  عنهم  ورد  ما  برّد  يبادر  أاّل  املتدّين  للمؤمن  بّد  فال 
باآليات  أو  الرباهني  بقواطع  أو  الدين  برضورة  خالفه  ثبت  إذا  إال  أمورهم  ومعايل 

املحكمة أو باألخبار املتواترة)4(.

ولكن أورد عليه املحّقق التسرتي وقال: كثريًا ما يرد املتأّخرون طعن القدماء يف 
رجٍل بالغلو بأهّنم رموه به لنقله معجزاهتم وهو غري صحيٍح، فإّن كوهنم ذوي معجزاٍت 

. الحظ تفسري اإلمام العسكريu: 50؛ االحتجاج: )/438.  )((
. الحظ بصائر الدرجات: )/0).  )((
. بصائر الدرجات: )/5)، ح)).  )3(

. بحار األنوار: 5)/346�347.  )4(
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من رضوريات مذهب اإلمامية، وهل معجزاهتم وصلت إلينا إال بنقلهم؟ وإّنام مرادهم 
بالغلو ترك العبادة اعتامدًا علی واليتهم .

قال:  القمي  بندار  بن  حمّمد  بن  احلسن  عن  الغضائري  احلسني  بن  أمحد  فروی 
سمعت مشاخيي يقولون: إّن حمّمد بن أورمة ملا طعن عليه بالغلو بعث إليه األشاعرة 

ليقتلوه، فوجدوه يصيّل الليل من أّوله إلی آخره ليايل عّدة فتوّقفوا عن اعتقادهم))(.

قلت  قال:  املالكي  أمحد  بن  احلسني  عن  طاووس  بن  لعيّل  السائل  فالح  وعن 
ألمحد بن مليك الكرخي عاّم يقال يف حمّمد بن سنان من أمر الغلو، فقال: معاذ اهلل، وهو 

واهلل عّلمني الطهور))(.

وعنون الكيش مجعًا منهم عيّل بن عبد اهلل بن مروان وقال أّنه سأل العيايش عنهم 
فقال: وأّما عيّل بن عبد اهلل بن مروان فإّن القوم يعني الغالة متتحن يف أوقات الصلوات 

ومل أحرضه وقت صالٍة)3(.

وعنون الكيش أيضًا الغالة يف وقت اإلمام اهلاديu وروی عن أمحد بن حمّمد بن 
عيسی أّنه كتب إليهu يف قوم يتكّلمون ويقرأون أحاديث ينسبوهنا إليك وإلی آبائك، 
الَة َتنَْهی َعن اْلَفْحشاِء  إلی أن قال: ومن أقاويلهم أهّنم يقولون: إّن قوله تعالی }إنَّ الصَّ
الزكاة معناها ذلك الرجل ال  وامْلُنَْكر{)4( معناها رجل ال سجود وال ركوع، وكذلك 
عدد دراهم وال إخراج مال، وأشياء من الفرائض والسنن واملعايص تأّولوها وصرّيوها 

علی هذا احلّد الذي ذكرت)5(و)6(.

وقال بعض املعارصين : والغلو يطلق علی معنيني:

. جممع الرجال: 60/5).  )((
. فالح السائل: 3).  )((

. اختيار الرجال، الرقم: 4)0).  )3(
. العنكبوت: 45.  )4(

. اختيار الرجال، الرقم: 994.  )5(

. قاموس الرجال: )/66�68.  )6(
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األّول الغلو يف أئمة أهل البيت فالغايل هو الذي يقول فيهم ما ليس هلم كتفويض 

أمر الكائنات إليهم مثاًل.

والثاين االعتقاد بأّن معرفة اإلمام وواليته يكفي عن الفرائض فيرتكون الصالة 

والزكاة ومجيع العبادات اعتامدًا علی واليتهم. وجّل ما ورد يف كتب الرجال بأّن فالنًا 

غاٍل هبذا املعنی.

من  ذلك  غري  إلی  الغضائري))(  احلسني  بن  أمحد  رواه  ما  ذلك  علی  والدليل 

األخبار تدّل علی أّن املراد بالغلو والغايل يف كتب الرجاليني من القدماء هذا املعنی ال 

األّول.

فلذا  األّول،  املعنی  بالغايل  املراد  أّن  وزعم  املتأخّرين  بعض  علی  األمر  واشتبه 

طعن علی القدماء وقال: رميهم بعض الرواة بالغلو لنقلهم بعض املعجزات عنهم أو 

اعتقادهم يف اإلمام أّنه يعلم الغيب أو نظري ذلك. وهذا زعٌم باطٌل وسوُء ظنٍّ بمشايخ 

احلديث واألجالء عصمنا اهلل منه �))(.

وقال أيضًا: الغايل عند القدماء من يكون علی اعتقاد الباطنية أو الذي يميل إلی 

املولی  الفضائل، فام نقل  الغلو يف  بالباطنية أصحاب اإلباحات، ال  معتقدهم، واملراد 

الوحيد رصف الوهم وعدم فهم املراد من الغلو والغايل يف اصطالحهم)3(.

ولكن¿يرد¿على¿ذلك:

أّوالً أّن امتحاهنم يف أوقات الصالة راجع إلی مجاعٍة خاّصٍة منهم، ويدّل عليه:

). ما رواه الكيش من أّن فارس بن حاتم القزويني قتل حني أراد اخلروج من 

. قد تقدم يف كالم املحّقق التسرتي .  )((
. اخلصال: 54)، اهلامش.  )((

. دراسات يف علم الدراية: 53)، اهلامش.  )3(
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املسجد بني صاليت املغرب والعشاء))(.

). وكذا ما روي يف رجال الكيش : عن عثامن بن عييس الكاليب أّنه سمع حمّمد 
باالثنني،  إّنه كان يقول  ، وقال:  آدم والباطن أزيلٌّ الّظاهر من اإلنسان  بن بشرٍي يقول : 
وإّن هشام بن سامل ناظره عليه فأقّر به ومل ينكره، وإّن حمّمد بن بشرٍي مّلا مات أوىص إىل 
ابنه سميع بن حمّمد فهو اإلمام، ومن أوىص إليه سميع فهو إماٌم مفرتض الّطاعة عىل 
األّمة إىل وقت خروج موسى بن جعفرu وظهوره، فام يلزم النّاس من حقوق  يف أمواهلم 
وغري ذلك ممّا يتقّربون به إىل اهلل تعاىل، فالفرض عليه أداؤه إىل أوصياء حمّمد بن بشري 

إىل قيام القائم.

 uولده وولد موسى من  اإلمامة  اّدعى   من  وكّل   uبن موسى عيّل  أّن  وزعموا 
فمبطلون  كاذبون غري طّيبي الوالدة، فنفوهم عن أنساهبم وكّفروهم لدعواهم اإلمامة، 

وكّفروا القائلني بإمامتهم واستحّلوا دماءهم وأمواهلم.

الّصلوات  اخلمس وصوم شهر  إقامة  تعاىل  الفرض عليهم من اهلل  أّن  وزعموا 
رمضان، وأنكروا الّزكاة واحلّج وسائر الفرائض))(.

األذان  يف  وزادوا  أخبارًا  وضعوا  قد  اهلل  لعنهم  واملفّوضة   : الصدوق  قال   .3
أّن حمّمدًا رسول  بعد أشهد  الربية« مّرتني، ويف بعض رواياهتم  »حمّمد وآل حمّمد خري 
اهلل: »أشهد أن علّيًا ويل اهلل« مّرتني، ومنهم من روی بدل ذلك: »أشهد أّن علّيًا أمري 
املؤمنني حّقًا« مّرتني وال شّك يف أّن علّيًا ويل اهلل وأّنه أمري املؤمنني حّقًا وأّن حمّمدًا وآله 
الربية، ولكن ليس ذلك يف أصل األذان، وإّنام ذكرت ذلك  �صلوات اهلل عليهم خري 

ليعرف هبذه الزيادة املّتهمون بالتفويض، املدّلسون أنفسهم يف مجلتنا)3(.

وكيف يعقل األذان من الغالة وأصحاب اإلباحات؟ فتأّمل.

. اختيار الرجال، الرقم: 006)  )((
. اختيار الرجال، الرقم: 907.  )((

. من ال حيرضه الفقيه: )/90)�)9).  )3(
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4. هذا سهل بن زياد اآلدمي وكان أمحد بن حممد بن عيسی يشهد عليه بالغلو))( 
ومع هذا إذا راجعَت الكايف والتهذيب جتد لسهٍل من أّول كتاب الطهارة إلی كتاب آخر 
الديات يف أكثر األبواب خربًا أو أزيد يف ما يتعّلق بأحكام الدين أكثرها سديدٌة مقبولٌة، 
وأخذها املشايخ عنه وضبطوها يف اجلوامع مثل الكايف ومع ذلك كّله كيف جيوز نسبة 

الغلو إليه هبذا املعنی.

وثانيًا ما عرفت من الشيخ املفيد وإنكاره علی القميني وابن الوليد.

أو  الغالة  الرّد علی  كان هلم مصنّفاٌت يف  بالغلو  موا  اهتُّ الذين  بعض  أّن  وثالثًا 
رموا هم أنفُسهم مجاعًة أخری بالغلو، مع أّنه ال ُيعقل ذلك إذا كان األمر علی ما ذكره 

املحّقق التسرتي .

وكيف كان فألجل فقدان الضابطة الواحدة يف الغلو كثريًا ما مل تكن نسبة الغلو 
خصوصًا من ابن الغضائري والقميني موجبًة لضعف الراوي عندنا وإن كانت موجبًة 

للضعف عند الناقل.

قال الوحيد البهبهاين : اعلم أّن الظاهر أّن كثريًا من القدماء سّيام القيمني منهم 
والغضائري كانوا يعتقدون لألئمة منزلًة خاّصًة من الرفعة واجلاللة ومرتبًة معينًة من 
وكانوا  عنها  التعّدي  جيّوزون  كانوا  وما  ورأهيم  اجتهادهم  بحسب  والكامل  العصمة 
يعدون التعّدي ارتفاعًا وغلّوًا حسب معتقدهم حّتی أهّنم جعلوا مثل نفي السهو عنهم 
غلّوًا بل ربام جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه أو املبالغة يف 
معجزاهتم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو اإلغراق يف شأهنم وإجالهلم 
وتنزهيهم عن كثري من النقائص وإظهار كثري قدرٍة هلم وذكر علمهم بمكنونات السامء 
الشيعة  يف  خمتفني  كانوا  الغالة  أّن  بجهة  سّيام  به  للتهمة  مورثًا  أو  ارتفاعًا  واألرض 

خملوطني هبم مدّلسني.

. رجال النجايش، الرقم: 490.  )((



132

ان
كي

مل
ر 

باق
د 

حمم
ل/ 

جا
لر

ح ا
طل

ص
يف م

وُّ 
ُغُل

ال

وباجلملة الظاهر أّن القدماء كانوا خمتلفني يف املسائل األصولية أيضًا فربام كان 
أو غري ذلك  تشبيهًا  أو  أو جربًا  تفويضًا  أو  أو غلّوًا  أو كفرًا  فاسدًا  يشٌء عند بعضهم 
وكان عند آخر ممّا جيب اعتقاده، أو ال هذا وال ذاك، وربام كان منشأ جرحهم باألمور 
أو  منهم  كونه  املذاهب  أرباب  واّدع��اه  منهم  فيها  الظاهرة  الرواية  وجدان  املذكورة 
روايتهم عنه، وربام كان املنشأ روايتهم املناكري عنه إلی غري ذلك فعلی هذا ربام حيصل 
التأّمل يف جرحهم بأمثال األمور املذكورة وممّا ينبه علی ما ذكرنا مالحظة ما سيذكر يف 
تراجَم كثريٍة، مثل: ترمجة إبراهيم بن هاشم وأمحد بن حمّمد بن نوح وأمحد بن حمّمد بن 
بن شاذويه واحلسني  بن احلكم واحلسني  أيب نرص وحمّمد بن جعفر بن عوف وهشام 
الصباح وإبراهيم  يزيد وسهل بن زياد وداود بن كثري وحمّمد بن أورمة ونرص بن  بن 
القاسم وحمّمد بن عيسی بن عبيد وحمّمد بن سنان وحمّمد بن عيّل  بن عمر وداود بن 
الصرييف ومفّضل بن عمر وصالح بن عقبة ومعّلی بن خنيس وجعفر بن حمّمد بن مالك 
عبد  بن  ويونس  عييس  بن  وجعفر  احلسن  بن  وإسحاق  البرصي  حمّمد  بن  وإسحاق 
الرمحن وعبد الكريم بن عمرو وغري ذلك، وسيجيء يف إبراهيم بن عمر وغريه ضعف 
تضعيفات الغضائري فالحظ، ويف إبراهيم ابن إسحاق وسهل بن زياد ضعف تضعيف 

أمحد بن حمّمد بن عيسی مضافًا إلی غريمها من الرتاجم؛ فتأّمل.

ثّم اعلم أّنه }أي أمحد بن حمّمد بن عيسی{ والغضائري ربام ينسبان الراوي إلی 
وال  عليه  يدّل  ما  لروايته  وكأّنه  الغلو  إلی  نسباه  بعدما  أيضًا  احلديث  ووضع  الكذب 

خيفی ما فيه، وربام كان غريمها أيضًا كذلك؛ فتأّمل))(.

وقال الكربايس : القميون مل يّتضح عندهم معنی الغلو، ومنهم من يقول: إّن من 
يقول بعدم جواز السهو علی النبّي فهو غاٍل، وألمثال ذلك أسندوا الغلو إلی كثرٍي من 

أصحابنا مع صّحة عقيدهتم واستقامة رأهيم))(.

. الفوائد الرجالية: 38�39.  )((
. إكليل املنهج: ))).  )((
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لعقائدهم  موافقًة  كانت  إن  أصحابنا  روايات  أّن  اعلم  آخَر:  موضٍع  يف  وقال 
خاليًة عاّم يوجب الغمز بزعمهم، يوصفون بأّنه صحيح الرواية كام يف أمحد بن إدريس، 

وصحيح احلديث سليم ونحوه، كام يف أمحد بن احلسني بن إسامعيل.

وإن كان يف رواياته ما يوجب غمزًا عىل زعم الباحث، كأحاديث باب يف شأن 
]إِّنا َأْنَزْلناُه يِف َلْيَلِة الَقْدر[ وتفسريها من الكايف، فيقولون ما قالوا يف احلسن بن عّباس 
احلريش، وكأحاديث »باٌب فيه نكٌت ونتٌف من التنزيل يف الوالية« من الكايف، يقولون 
واألعاجيب  والكرامات  املعجزات  عىل  تدّل  وكأحاديث  حّسان،  بن  عيل  يف  قالوا  ما 
أّنه  فيهم من  قالوا  ما  فيقولون  الكايف،  احلّجة من  كتاب  املذكورة يف  األحاديث  كجّل 
غاٍل، وأّنه مرتفع القول، وأّنه منفرٌد بالغرائب، وأّنه يقول بالتفويض، وأكثر أحاديث 
أصول الكايف من هذا الباب، وتضعيف جعفر بن حمّمد بن مالك أيضًا من هذا الباب. 
بوضع  يقولون  أبان  برواياته  انفرد  ومّلا  الكايف،  املنترشة يف  قيس  بن  وكأحاديث سليم 

الكتاب وأّن يف أحاديثه عالمات الوضع.

وهذا كّله يوجب الوهن ممّا ذكروه وعدم االعتامد بام قالوه))(.

وقال اخلاقاين : اعلم أّنه ربام رمي بعضهم بالتفويض، فال ينبغي أن يترّسع بمجّرد 
ذلك إىل القدح، إذ لعّله قائٌل بالوجه الصحيح، فال بّد من الرتّوي والتأّمل والرجوع إىل 

كالمه إن كان، إذ ليس النقل كالعيان.

الّلهم إال أن يّدعى اشتهار التفويض يف املعاين املنكرة فينزل عليه عند اإلطالق، 
لكنّه مع ذلك ال يرفع االحتامل وال يمنع من الرتّوي سّيام يف مثل هذا الرمي املوجب 

لفساد العقيدة واالنحراف يف الدين.

االرتفاع  أهل  من  أو  الطيارة  من  كان  يقولون:  فرتاهم  بالغلو،  الرمي  ومثله 
وأمثاهلام، واملراد أّنه كان غاليًا فال بّد من التأّمل والتثّبت يف ذلك، فال جيوز الترّسع يف 

. إكليل املنهج: 09).  )((
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الرمي بذلك تقليدًا ملن رمى سّياًم لو كان القدح من القدماء، فإّن الظاهر أّن كثريًا من 
يعتقدون لألئمة منزلًة خاّصًة من  الغضائري كانوا  القميني منهم وابن  املتقّدمني سّيام 
الرفعة واجلالل ومرتبًة معّينًة من العصمة والكامل بحسب اجتهادهم ورأهيم وما كانوا 
جييزون التعّدي عنها وكانوا يعّدون التعّدي ارتفاعًا وغلّوًا عىل حسب معتقدهم حّتى 
أهّنم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلّوًا حّتى أّن الصدوق قال: سأكتب رسالة يف الرّد 
عىل الغالة الذين ينفون السهو عن النبّي واألئمة . ولكن له احلمد حيث مل يوفقه لكتابة 

تلك الرسالة كام قال الشيخ البهائي .

مطلق  جعلوا  ربام  بل  ذلك،  رأى  لقصوره  لكن  املحّدثني،  رئيس  وهو  هذا 
النقائض  كثرٍي من  تنزهيهم عن  واملبالغة يف  اإلغراق يف شأهنم واجالهلم  أو  التفويض 
علمهم  وذكر  السامء  يف  الغيوب  بمكنونات  العلم  وإحاطة  هلم  قدرٍة  كثرِي  وإظهار 
ثًا للتهمة به، سّيام والغالة كانوا خمتفني  بمكنونات السامء واألرض ارتفاعًا وغلّوًا أو مورِّ

يف الشيعة خملوطني هبم يتدّلسون فيهم.

وباجلملة فالظاهر أّن القدماء كانوا خمتلفني يف املسائل األصولية أيضًا كالفرعية، 
فربام كان يشٌء عند بعضهم فاسدًا أو كفرًا أو غلّوًا أو تفويضًا أو جربًا أو تشبيهًا أو غري 
ذلك وكان عند آخر ممّا جيب اعتقاده أو ال هذا وال ذاك، وربام كان منشأ جرحهم للرجل 
ورميهم إّياه باألمور املذكورة روايته ملا يتضّمن ذلك، أو نقل الرواية املتضّمنة لذلك أو 
ليشٍء من املناكري عنه أو دعوى بعض املنحرفني أّنه منهم، فال بّد من التأّمل يف جرحهم 

بأمثال هذه األمور.

ومن حلظ مواضع قدحهم يف كثري من املشاهري كيونس بن عبد الرمحن وحمّمد بن 
سنان واملفّضل بن عمر وأمثاهلم عرف الوجه يف ذلك. وكفاك شاهدًا إخراج أمحد بن حمّمد 
بن عيسى ألمحد بن حمّمد بن خالد الربقي من قم، بل غري الربقي، كام عن التقي املجليس 
من أّن ابن عيسى أخرج مجاعًة من قم بل وغري ابن عيسى من أهل قم، كام عن املحقق 

الشيخ حممد بن احلسن من أّن أهل قم كانوا خيرجون الراوي بمجّرد توّهم الريب فيه.
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فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدهنم فكيف يعّول عىل جرحهم وقدحهم بمجّرده؟ 
بل ال بّد من الرتّوي والتأّمل والبحث عن سببه وهكذا التصحيح للراوي وتوثيقه، فإّنه 
عىل  والوقوف  فيه  االجتهاد  من  بّد  ال  بل  بمجّرده،  عليه  والتعويل  به  األخذ  جيوز  ال 

حقّيته أو بطالنه، ألصالة حرمة العمل بالظّن إال ما خرج بالدليل.

هذا لو مل يعرف بالترّسع يف املدح والقدح كابن الغضائري، وإال فأوىل باملنع كام 
هو واضٌح.

واحلاصل فالتعويل عىل الغري واالعتامد عليه غري جائٍز تصحيحًا كان أو قدحًا 
سّيام يف ما يتعّلق بالعقائد وأصول الدين كالرمي باألمور املذكورة، وخصوصًا يف الغلّو، 
بل الالزم احلمل عىل الصّحة مهام أمكن وال سّيام فيام يرجع إىل التفصيل، فإّن كثريًا من 
األجّلة واألساطني من علامء املتقّدمني واملتأّخرين قد نسبوا إىل بعٍض األقوال املنكرة 

واملذاهب الفاسدة بظاهرها، كام نّبه عىل ذلك الوحيد وغريه))(.

وقال الشيخ األنصاري : وأّما الغالة فال إشكال يف كفرهم بناء علی تفسريهم 
بمن يعتقد ربوبية أمري املؤمننيu أو أحد األئمة ال ما اصطلح عليه بعض من جتاوز احلّد 
الذي هم عليه صلوات اهلل عليهم �. ومن هذا القبيل ما يطعن القميون يف الرجل كثريًا 
ويرمونه بالغلّو ولذا حكی الصدوق عن شيخه ابن الوليد : أّن أّوَل درجٍة يف الغلّو نفي 

السهو عن النبّي ))(.

وقريٌب منه يف كالم املحّقق االصفهاين )3( والسّيد الربوجردي )4(.

فإذا كانت املشايخ من القميني وغريهم يعتقدون يف حّق األئمة ما نقله الشيخ 
بالضعف  الطبع  بحسب  وصفوها  معتقدهم  خالف  علی  روايًة  وجدوا  فإذا  املفيد، 

. رجال اخلاقاين: 46)�48).  )((
. كتاب الطهارة )ط.ق(: )/ 358  )((

. صالة املسافر: 0)  )3(
. البدر الزاهر: )9).  )4(
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هبا  املرمي  النسب  من  كثري  يف  التحقيق  املراجع  علی  فيلزم  والدّس،  باجلعل  وراوهيا 
األجّلة.

قال املحّقق املامقاين : ال بّد من التأّمل يف جرحهم بأمثال هذه األمور ومن حلظ 
مواضع قدحهم يف كثري من املشاهري كيونس بن عبد الرمحن، وحمّمد بن سنان، واملفّضل 
بن عمر وأمثاهلم عرف الوجه يف ذلك، وكفاك شاهدًا إخراج أمحد بن حمّمد بن عيسی 
من  مجاعًة  أخرج  أّنه  األّول  املجليس  عن  بل  قم،  من  الربقي  خالد  بن  حمّمد  بَن  أمحَد 
قم، بل عن املحقق الشيخ حمّمد ابن صاحب املعامل: أّن أهل قم كانوا خيرجون الراوي 

بمجرد توهم الريب فيه.

فإذا كانت هذه حالتهم وذا ديدهنم فكيف يعّول علی جرحهم وقدحهم بمجّرده، 
بل ال بّد من الرتّوي والبحث عن سببه واحلمل عىل الصحة مهام أمكن، كيف ال، ولو 
كان االعتقاد بام ليس برضوري البطالن عن اجتهاٍد موجبًا للقدح يف الرجل للزم القدح 
يف كثرٍي من علامئنا املتقّدمني، ألّن كالًّ منهم ُنسب إليه القول بام ظاهره مستنكٌر فاسٌد))(.

إّن الرمي بام يتضّمن عيبًا فضاًل عن فساد العقيدة ممّا ال  وقال يف موضٍع آخَر: 
ينبغي األخذ به بمجّرده))(.

جانب  إلی  الراجعة  التضعيفات  حول  التأّمل  من  بّد  ال  أّنه  ذكرنا  ممّا  فتلّخص 
وإّما  النبّي،  سهو  مثل  حّتی  العقيدية  املسائل  من  كثري  يف  اخلالف  لوجود  إّما  العقيدة 
الرواة يف حّق بعٍض من اإلخراج  التي كان يقوم هبا بعٍض  إلی بعض األعامل  بالنظر 

والتشديد بمجّرد النقل عن الضعفاء وإن كان ثقة يف نفسه.

حكم¿رواية¿الغايل¿ف¿القبول¿والرّد

إّن للغايل بالنسبة إلی رواياته يمكن تصور ثالث حاالٍت:

. مقباس اهلداية:)/399�400.  )((
. مقباس اهلداية:)/)40.  )((
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). رواياته قبل الغلّو أي حال االستقامة؛

). رواياته حني الغلّو؛

3. رواياته بعد الغلّو.

فالظاهر يف احلالة األولی وكذا الثالثة ال إشكال يف قبول رواياهتم.

فون وغري هؤالء،  قال الشيخ الطويس : وأّما ما ترويه الغالة واملتهمون واملضعَّ

فام خيتّص الغالة بروايته، فإن كانوا ممّن عرف هلم حال استقامة وحال غلّو، عمل بام 

رووه يف حال االستقامة، وترك ما رووه يف حال خطِئهم، وألجل ذلك عملت الطائفة 

بام رواه أبو اخلطاب حمّمد ابن أيب زينب يف حال استقامته وتركوا ما رواه يف حال ختليطه 

وكذلك القول يف أمحد بن هالل العربتائي، وابن أيب العزاقد وغري هؤالء. فأّما ما يرويه 

يف حال ختليطهم))( فال جيوز العمل به علی كّل حاٍل))(.

وظاهر العالمة املجليس االرتضاء به)3(.

. فائدة: حكم خرب الراوي الثقة الذي اختلط  )((
قد جاء يف بعض كتب أهل السّنة أّن قبول ما يقبل من حديثه ورّد ما يرّد منه علی أحواٍل أربعٍة   

تضبط بحسب من روى عنه:
أّوهلا: أن يثبت أّن السامع وقع منه قبل اختالطه، فهذا حيتّج به.  

وثانيها: أن يثبت أّن السامع وقع منه بعد اختالطه، فهذا ضعيف ال حيتّج به، وإّنام يصلح لالعتبار   
إن مل يكن مّما ثبت خطؤه فيه بعينه فيجتنب اخلطأ.

وثالثها: أن يثبت أّن السامع وقع منه بعد اختالطه، ولكن من محل عنه حتّرى يف أخذه عنه، فلم   
حيمل عنه إال صحيح حديثه، فهذا حيتّج به.

ويلحق  فيه،  يتحّرى  فهذا  بعده،  أو  االختالط  قبل  منه،  السامع  وقع  متى  يتبنّي  أن ال  ورابعها:   
بأشبه حديثه قبل اختالطه غالبًا أحلق بمن حيتّج بحديثه عنه، وإن كان العكس فالعكس، وإن 
علم  يف  الذهبي  موقظة  رشح  أيضًا  والحظ   .37(/4 املغيث:  فتح  فيه.  توّقف  الباحث  حترّي 

مصطلح احلديث: 43؛ الفصول يف مصطلح حديث الرسول: 6).
. عدة األصول )ط ج(: )/50)�)5).  )((

. بحار األنوار: )/ 53)�54)  )3(
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املنحرف  رواها  التي  الروايات  قبول  عدم  املامقاين  املحّقق  من  يظهر  ولكن 
بقبول  قائٌل  أّنه  مع  الرسيرة،  خبث  عن  كاشفًا  االنحراف  لكون  االستقامة،  حال  يف 
كاشفًا عن  االستبصار  كان  إذا  احلّق  إلی  قبل رجوعه  املستبرص  رواها  التي  الروايات 

حسن رسيرته يف حال انحرافه عن احلّق))(، فتأمل.

وكيف كان فإذا ورد خرٌب من أخبار من له حالة استقامٍة وحالة قصوٍر فإن علم 
تاريخ الرواية فال شبهة يف العمل هبا إن كانت يف حال االستقامة، وتركها إن كانت يف 

حال القصور.

وإن جهل التاريخ لزم الرجوع إلی القرائن اخلارجية واالجتهاد فيها.

القرائن عمل مجهور األصحاب هبا، وهو  القمي وغريه من  وقد جعل املحّقق 
والبحث  الفحص  من  بّد  فال  عليه،  املعيار  فإّن  العادي  االطمينان  يفيد  حيثام  كذلك 

والتدبر حّتی حيصل االطمينان فيعمل به، أو ال حيصل فيرتك.

السري واجلرح  املؤّلفة يف  املستفاد من تصّفح كتب علامئنا   : البهائي  الشيخ  قال 
اجتناهبم عن خمالطة من كان من  أّن أصحابنا اإلمامية ريض اهلل عنهم كان  والتعديل 
ثّم أنكر إمامة بعض األئمة يف أقصی املراتب وكانوا حيرتزون  الشيعة علی احلّق أّوالً 
هلم  تظاهرهم  كان  بل  عنهم  احلديث  أخذ  عن  فضاًل  معهم  والتكّلم  جمالستهم  عن 
بالعداوة أشّد من تظاهرهم هبا للعامة فإهّنم كانوا يالقون العامة وجيالسوهنم وينقلون 
عنهم ويظهرون هلم أهّنم منهم خوفًا من شوكتهم ألّن حكام الضالل منهم، وأّما هؤالء 
املخذولون فلم يكن ألصحابنا اإلمامية رضورٌة داعيٌة إلی أن يسلكوا معهم علی ذلك 
املنوال وسّيام الواقفية فإّن اإلمامية كانوا يف غاية االجتناب هلم والتباعد منهم حّتی أهّنم 
كانوا يسّموهنم باملمطورة أي الكالب التي أصاهبا املطر وأئمتنا مل يزالوا ينهون شيعتهم 
كفاٌر  أهّنم  ويقولون  الصالة  يف  عليهم  بالدعاء  ويأمروهنم  وجمالستهم  خمالطتهم  عن 

. مقباس اهلداية: )/58.  )((
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مرشكون زنادقٌة وإهّنم رشٌّ من النواصب وأّن من خالطهم وجالسهم فهو منهم وكتُب 
أصحابنا مملوءٌة بذلك كام يظهر ملن تصّفح كتاب الكيش وغريه، فإذا قبل علامؤنا وّسيام 
املتأّخرون منهم روايًة رواها رجٌل من ثقات أصحابنا عن أحد هؤالء وعّولوا عليها 
وقالوا بصّحتها مع علمهم بحاله فقبوهلم هلا وقوهلم بصّحتها ال بّد من ابتنائه علی وجٍه 
صحيٍح ال يتطّرق به القدح إليهم وال إلی ذلك الرجل الثقة الراوي عّمن هذا حاله كأن 
يكون سامعه منه قبل عدوله عن احلّق وقوله بالوقف أو بعد توبته ورجوعه إلی احلّق 
أو أّن النقل إّنام وقع من أصله الذي أّلفه واشتهر عنه قبل الوقف أو من كتابه الذي أّلفه 
بعد الوقف، ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم االعتامد ككتب 
أّن الشيخ  الواقفية عنادًا لإلمامية إال  فإّنه وإن كان من أشد  الطاطري  عيّل بن احلسن 
شهد له يف الفهرست بأّنه روی كتبه عن الرجال املوثوق هبم وبروايتهم إلی غري ذلك 

من املحامل الصحيحة.

والظاهر أّن قبول املحّقق طاب ثراه رواية عيّل بن أيب محزة مع شدة تعّصبه يف 
مذهبه الفاسد مبنيٌّ علی ما هو الظاهر من كوهنا منقولًة من أصله وتعليلُه يشعر بذلك، 
فإّن الرجل من أصحاب األصول؛ وكذا قول العالمة بصّحة رواية إسحاق بن جرير 
عن الصادقu فإّنه ثقٌة من أصحاب األصول أيضًا وتأليف أمثال هؤالء أصوهلم كان 
قبل الوقف ألّنه وقع يف زمن الصادق فقد بلغنا عن مشاخينا قدس اهلل أرواحهم أّنه 
كان من دأب أصحاب األصول أهّنم إذا سمعوا من أحد األئمة حديثًا بادروا إلی إثباته 
يف أصوهلم لئال يعرض هلم نسياٌن لبعضه أو كّله بتامدى األّيام وتوايل الشهور واألعوام؛ 

واهلل أعلم بحقايق األمور))(.

وكيف كان فأّما أحاديثهم املنقولة عنهم عن حال االستقامة فيعرّب عنها باملوّثقة 
وأحاديثهم املنقولة عنهم بعد الرجوع من الغلّو فيعرب عنها بالصحيحة ولكن قال الشيخ 
البهائي : كثرٌي من الرجال من ينقل عنه أّنه كان علی خالف املذهب ثّم رجع وحسن 

. مرشق الشمسني: 73)�74).  )((
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إيامنه، والقوم جيعلون روايته من الصحاح، مع أهّنم غري عاملني بأّن أداء الرواية متى وقع 
منه، َأَبْعد التوبة أم قبلها؟))(

ويمكن أن يقال: إّن تأييده بعد رجوعه وحسن إيامنِه روايَته كأداء الرواية حينئذ؛ 
فتأّمل.

انحرفوا  ثّم  الذين حسن حاهلم  الرجال  من  كثري  اإلشكال جاٍر يف  ولكن هذا 
والقوم جيعلون رواياهتم موثقًة؛ فافهم.

ويظهر ثمرة البحث يف تعارض اخلربين والرتجيح بصفات الراوي؛ فتأّمل.

هذا ولكن إّنام اإلشكال يف قبول رواياهتم حني الغلّو.

رّصح العالمة بحر العلوم بأّن التوثيق إّنام جيتمع مع فساد املذهب))(.

عن  غلّوه  وأيضًا  بالل  بن  عيّل  بن  حمّمد  توثيق  نقل  بعد  اخلوئي  املحّقق  وقال 
الشيخ : إّن الرجل كان ثقًة مستقياًم، وقد ثبت انحرافُه وادعاُؤه البابية، ومل يثبت عدم 
وثاقته، فهو ثقٌة، فاسُد العقيدة، فال مانع من العمل برواياته، بناًء علی كفاية الوثاقة يف 

حجّية الرواية، كام هو الصحيح)3(.

وقريٌب منه يف كالم مجلٍة من املعارصين)4(.

ولكن هذا كالٌم ال يمكن األخذ بإطالقه.

وبيانه أّن املتتّبع يف كتب امللل والنحل جيد أّن الغلو يف الذات ينجّر ال حمالة إلی 
إباحة املحرمات حّتی اللواط ونكاح املحارم)5(� وترك الفرائض)6( وهذا ينايف وثاقة الغايل.

. الفوائد يف خامتة الوجيزة.  )((
. الفوائد الرجالية: )/354.  )((

. معجم رجال احلديث: 7)/ 335.  )3(
. مصباح املنهاج: )/94)، أحكام املرأة املفقود عنها زوجها: 39�40.  )4(

. املقاالت والفرق: )3؛ 53؛ 63؛ 00).  )5(
. ال خيفی أّن مجاعًة من الغالة املوسوم بالبشريية ال جيوزون ترك الصالة والصوم واخلمس فقط   )6(

بل أنكروا سائر الفرائض وهم بالنسبة إلی غريهم قليٌل جّدًا. املقاالت والفرق: 46.
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كان  إن  أو  االستقامة  حال  رواياته  قبول  الغايل  وثاقة  من  املراد  كان  إن  ولكن 
غلّوه يف الصفات كام هو احلال يف أكثر املّتهمني بالغلو فقبول رواياته وتوثيقه أمٌر ممكٌن، 

فافهم.

املّتهمون¿بالغلو¿ف¿امل�سادر¿الرجالية

ِموا بالغلو يف مصادر أصحابنا الرجالية، فنحن نذكر قائمتهم مع  هناک مجاعٌة ُاهتُّ
ذكر املصدر الذي ورد اهتام الراوي بالغلّو فيه. فهم:

). إبراهيم بن إسحاق األمحر النهاوندي))(
). إبراهيم بن يزيد املكفوف ))(

3. ابن أيب الزرقاء)3(
4. أبو خالد القاّمط الكابيل)4(

5. أبو السمهري)5(
6. أبو عبد اهلل املغازي)6(

7. أبو منصور)7(
8. أبو هارون املكفوف)8(

9. أحكم )أحلم/احلكم( بن بشار املروزي)9(

. جممع الرجال:  )/37.  )((
. رجال النجايش، الرقم: 40.  )((

. اختيار الرجال، الرقم: 3)0).  )3(
. معامل العلامء: 39)، الرقم: 969.  )4(

. اختيار الرجال، الرقم: 3)0).  )5(
. رجال الطويس، الرقم: 5083.  )6(

. اختيار الرجال، الرقم: 546.  )7(

. اختيار الرجال، الرقم: 398.  )8(
. اختيار الرجال، الرقم: 077).  )9(
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0). أمحد بن احلسني بن سعيد األهوازي ))(
)). أمحد بن عيّل أبو العّباس الرازي اخلضيب األيادي ))(

)). أمحد بن عيّل بن كلثوم الرسخيس)3(
3). أمحد بن حمّمد بن سيار)4(

4). أمحد بن حمّمد الطربي اخللييل)5(
5). أمحد بن هالل العربتائي)6(

6). إسحاق بن حمّمد بن أمحد بن أبان البرصي)7(
7). إسامعيل بن مهران)8(

8). أمية بن عيل القييس الشامي)9(
9). بزيع)0)(

0). بشار الشعريي)))(
)). بيان بن سمعان)))(

. رجال النجايش، الرقم: 83). ومثله يف الفهرست، الرقم: 57.  )((
. رجال النجايش، الرقم: 40).  )((

. رجال الطويس، الرقم: 3)59.  )3(
. جممع الرجال:  )/49)�50).  )4(

. جممع الرجال:  )/35).  )5(
. الفهرست، الرقم: 97.  )6(

. اختيار الرجال، الرقم: 584 و 4)0)  )7(
. اختيار الرجال، الرقم: )0)).  )8(

. جممع الرجال:  )/37).  )9(
. اختيار الرجال، الرقم: 550  )(0(

. اختيار الرجال، الرقم: 743�746.  )(((
543؛   54( ))5؛  الرقم:  الرجال،  اختيار  أيضًا  والحظ   .547 الرقم:  الرجال،  اختيار   .  )(((

و544.
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)). جابر بن يزيد اجلعفي))(
3). جحدر بن املغرية))(

4). جعفر بن إسامعيل املنقري)3(
5). جعفر بن حمّمد بن مالك)4(

6). جعفر بن حمّمد بن املفّضل)5(
7). جعفر بن حمّمد بن معروف السمرقندي)6(

8). جعفر بن ميمون)7(
9). جعفر بن واقد)8(

30. مجاعة بن سعد اجلعفي )اخلثعمي( )9(
)3. احلارث الشامي)0)(

)3. احلسن بن أسد )راشد( الطفاوي البرصي)))(
33. احلسن بن خرزاذ )خرزاد( القمي)))(

. رجال النجايش، الرقم: )33.  )((
. جممع الرجال:  )/8)، وفيه: جحدرة.  )((

. جممع الرجال:  )/4).  )3(

. جممع الرجال:  )/)4.  )4(

. جممع الرجال:  )/44.  )5(

. جممع الرجال:  )/45.  )6(
. اختيار الرجال، الرقم: 638. والحظ قاموس الرجال: )/)69.  )7(

. اختيار الرجال، الرقم: ))0)  )8(
. جممع الرجال:  )/49.  )9(

. اختيار الرجال، الرقم: ))5؛ 543، ويف املوضع األخري بدل: عبد اهلل بن احلارث  �: عبد   )(0(
اهلل بن عمرو بن احلارث؛ ومثله يف اخلصال:  )/)40، ح))).

. جممع الرجال:  )/98.  )(((
. رجال النجايش، الرقم: 87.  )(((
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34. احلسن بن عيّل بن أيب عثامن))(
35. احلسن بن حمّمد بن بابا القمي))(

36. احلسني بن محدان اخلصيبي اجلنبالين)3(
37. احلسني بن شادويه القمي)4(

38. احلسني بن عبيد اهلل القمي)5(
39. احلسني بن عيّل اخلواتيمي)6(

40. احلسني بن مياح املدائني)7(
)4. احلسني بن يزيد النوفيل)8(

)4. حفص بن ميمون)9(
43. محزة بن عامرة الرببري)0)(

44. خالد بن نجيح اخلواتيمي)))(
45. خلف بن حمّمد بن أيب احلسن املاوردي البرصي )))(

. اختيار الرجال، الرقم: )08).  )((
. اختيار الرجال، الرقم: 999.  )((

. جممع الرجال:  )/)7).  )3(

. جممع الرجال:  )/80).  )4(
. اختيار الرجال، الرقم: 990.  )5(
. اختيار الرجال، الرقم: 998  )6(

. خالصة األقوال: 7))، الرقم: )).  )7(
. رجال النجايش، الرقم: 77.  )8(

. اختيار الرجال، الرقم: 638. والحظ قاموس الرجال: )/)69.  )9(
. اختيار الرجال، الرقم: 548.  )(0(
. اختيار الرجال، الرقم: )59.  )(((

. جممع الرجال:  )/)7).  )(((
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46. خيربي بن عيّل))(
47. داود بن القاسم أبو هاشم اجلعفري))(

48. داود بن كثري الرقي)3(
49. الربيع بن زكريا الوراق)4(

50. سدير بن حكيم الصرييف)5(
)5. الرسي)6(

)5. سفيان بن مصعب العبدي)7(
53. سلمة بن صالح األمحر الواسطي)8(

54. سليامن بن زكريا الديلمي)9(
55. سليامن بن عبد اهلل الديلمي)0)(

56. سهل بن زياد اآلدمي)))(
57. شاه رئيس الكندي)))(

. جممع الرجال:  )/75).  )((
. اختيار الرجال، الرقم: 080).  )((

. اختيار الرجال، الرقم: 766.  )3(
. رجال النجايش، الرقم: 434.  )4(

. خالصة األقوال: 85، الرقم: 3؛ رجال ابن داود: 66)، الرقم: )66.  )5(
. اختيار الرجال، الرقم: 547.  )6(
. اختيار الرجال، الرقم: 748.  )7(

. رجال الطويس، الرقم: 0)9).  )8(
. جممع الرجال:  65/3).  )9(

. رجال النجايش، الرقم: )48.  )(0(

. رجال النجايش، الرقم: 490.  )(((
. اختيار الرجال، الرقم: )00).  )(((
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58. صائد النهدي))(
59. صالح بن سهل )سهيل( اهلمداين))(

60. صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان)3(
)6. طاهر بن حاتم بن ماهويه القزويني)4(

)6. طلحة بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن حمّمد)5(
63. العّباس بن صدقة)6(

64. عبد الرمحن بن أيب محاد الكويف)7(
65. عبد اهلل بن أّيوب القمي)8(

66. عبد اهلل بن بحر)9(
67. عبد اهلل بن بكر )بكري( األرجاين)0)(

68. عبد اهلل بن احلارث)))(
69. عبد اهلل بن احلكم األرمني)))(

. اختيار الرجال، الرقم: 549.  )((
. جممع الرجال:  05/3).  )((
. جممع الرجال:  06/3).  )3(
. الفهرست، الرقم: 360.  )4(

. معامل العلامء: 47).  )5(
. اختيار الرجال، الرقم: )00).  )6(

. جممع الرجال:  4/)7.  )7(
. جممع الرجال:  65/3).  )8(
. جممع الرجال:  66/3).  )9(

. جممع الرجال:  68/3).  )(0(
. اختيار الرجال، الرقم: ))5؛ 543، ويف املوضع األخري بدل: عبد اهلل بن احلارث �: عبد اهلل   )(((

بن عمرو بن احلارث ؛ ومثله يف اخلصال:  )/)40، ح))).
. جممع الرجال:  78/3).  )(((
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70. عبد اهلل بن ِخداش))(
)7. عبد اهلل بن سامل الصرييف))(

)7. عبد اهلل بن سبأ)3(
73. عبد اهلل بن عبد الرمحن األصم املسمعي)4(

74. عبد اهلل بن عمرو بن احلارث)5(
75. عبد اهلل بن القاسم)6(

76. عبد اهلل بن القاسم احلارثي)7(
78. عبد اهلل بن القاسم احلرضمي)8(

79. عبد الرمحن بن أمحد بن هنيك السمري)9(
80. عبد الكريم بن عمرو)0)(

)8. عروة بن حييی النخاس الدهقان)))(
)8. عيّل بن أمحد الكويف)))(

. رجال النجايش، الرقم: 604.  )((
. جممع الرجال:  84/3).  )((

. رجال الطويس، الرقم: 8)7.  )3(
. رجال النجايش، الرقم: 566.  )4(

. اختيار الرجال، الرقم: ))5؛ 543، ويف املوضع األخري بدل: عبد اهلل بن احلارث �: عبد اهلل بن   )5(
عمرو بن احلارث ؛ ومثله يف اخلصال:  )/)40، ح))).

. اختيار الرجال، الرقم: )59.  )6(
. رجال النجايش، الرقم: 593.  )7(
. رجال النجايش، الرقم: 594.  )8(

. جممع الرجال:  74/4.  )9(
. خالصة األقوال: 43)، الرقم: 5.  )(0(

. رجال الطويس، الرقم: 6)57.  )(((
. رجال النجايش، الرقم: )69.  )(((
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83. عيّل بن حسان بن كثري اهلاشمي))(
84. عيّل بن صالح بن حمّمد بن يزداذ))(

85. عيل بن عبد اهلل بن حمّمد بن عاصم بن زيد)3(
86. عيّل بن حسكة)4(

87. عيّل بن مّحاد األزدي)5(
88. عيّل بن العّباس اجلراذيني )اخلراذيني( الرازي)6(

89. عيّل بن عبد اهلل بن عمران القريش)7(
90. عيّل بن عبد اهلل بن مروان )8(
)9. عمر بن عبد العزيز زحل)9(

)9. عمر بن فرات)0)(
93. عمر بن املختار اخلزاعي)))(

94. فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني)))(

. جممع الرجال:  76/4).  )((
. رجال النجايش، الرقم: 707.  )((

. جممع الرجال:  03/4).  )3(
. اختيار الرجال، الرقم: 994�)00).  )4(

. اختيار الرجال، الرقم: 703.  )5(
. رجال النجايش، الرقم: 685.  )6(

. جممع الرجال:  04/4).  )7(
. اختيار الرجال، الرقم: 4)0).  )8(
. رجال النجايش، الرقم: 754.  )9(

. رجال الطويس، الرقم: 5363.  )(0(
. جممع الرجال:  66/4).  )(((

. رجال الطويس، الرقم: 5744.  )(((
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95. فرات بن األحنف العبدي))(
96. القاسم بن احلسن بن عيّل بن يقطني))(
97. القاسم بن الربيع الصّحاف الكويف)3(

98. القاسم الشعراين اليقطيني)4(
99. حمّمد بن أمحد اجلاموراين الرازي)5(

00). حمّمد بن أسلم الطربي اجلبيل)6(
)0). حمّمد بن أورمة القمي)7(

)0). حمّمد بن بحر الرهني النرماشريي)8(
03). حمّمد بن بشري)9(

04). حمّمد بن مجهور البرصي)0)(
05). حمّمد بن احلسن بن شمون البرصي)))(

06). حمّمد بن احلسني بن سعيد الصائغ الكويف)))(

. رجال الطويس، الرقم: 06)).  )((
. جممع الرجال:  45/5.  )((
. جممع الرجال:  45/5.  )3(

. رجال الطويس، الرقم: 5747.  )4(
. جممع الرجال:  7/5)).  )5(

. رجال النجايش، الرقم: 999  )6(
. رجال النجايش، الرقم: )89.  )7(
. اختيار الرجال، الرقم: 35).  )8(

. رجال الطويس، الرقم: 37)5.  )9(
. جممع الرجال:  84/5).  )(0(
. جممع الرجال:  87/5).  )(((
. جممع الرجال:  97/5).  )(((
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07). حمّمد بن سليامن الديلمي))(
08). حمّمد بن سنان الزاهري))(

09). حمّمد بن صدقة العنربي البرصي)3(
0)). حمّمد بن عبد اهلل بن مهران الكرخي)4(

))). حمّمد بن عيّل الشلمغاين)5(
))). حمّمد بن عيسی بن عبيد يقطيني)6(

3)). حمّمد بن فرات بن األحنف)7(
4)). حمّمد بن الفضيل األزدي الصرييف)8(

5)). حمّمد بن املظفر أبو دلف األزدي)9(
6)). حمّمد بن مقالص األسدي الكويف)0)(

7)). حمّمد بن موسی بن احلسن بن فرات)))(
8)). حمّمد بن موسی الرسيعي )الرشيعي( )))(

. رجال الطويس، الرقم: 09)5.  )((
. اختيار الرجال، الرقم: 584.  )((

. رجال الطويس، الرقم: 5448.  )3(
. اختيار الرجال، ذيل الرقم: )83.  )4(

. رجال الطويس، الرقم: 6364.  )5(
. الفهرست، الرقم: )60.  )6(

. اختيار الرجال، الرقم: 046).  )7(
. رجال الطويس، الرقم: ))54.  )8(

. الغيبة )للطويس(: ))4.  )9(
. رجال الطويس، الرقم: ))43.  )(0(
. اختيار الرجال، الرقم: 000).  )(((
. رجال الطويس، الرقم: 5903.  )(((
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9)). حمّمد بن موسی بن عيسی))(
0)). حمّمد بن نصري))(

))). املغرية بن سعيد)3(
))). مياح املدائني)4(

3)). نرص بن الصباح)5(
))). هاشم بن أيب هاشم)6(

3)). حييی بن مّحاد)7(
4)). حييی بن زكريا النرماشريي)8(

5)). يوسف بن السخت)9(
6)). يوسف بن يعقوب اجلعفي)0)(

7)). يونس بن هبمن)))(
8)). يونس بن ظبيان)))(

. رجال النجايش، الرقم: 904.  )((
. رجال الطويس، الرقم: 5904.  )((

. اختيار الرجال، الرقم: 399�408؛ ))5؛ )54�544؛ 549؛ 909.  )3(
. جممع الرجال:  64/6).  )4(

. اختيار الرجال، الرقم: )4.  )5(
. اختيار الرجال، الرقم: ))0)  )6(

. اختيار الرجال، الرقم: 037).  )7(
. خالصة األقوال: 64)، الرقم: 5.  )8(

. جممع الرجال:  79/6).  )9(
. جممع الرجال:  6/)8).  )(0(
. جممع الرجال:  6/)8).  )(((
. جممع الرجال:  84/6).  )(((
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األعالم، خري الدين الزركيل، بريوت: دار العلم للماليني، اخلامسة، 980)م.  -
السّيد  الكربايس، حتقيق  بن حمّمد طاهر اخلراساين  املطلب، حمّمد جعفر  املنهج يف حتقيق  إكليل   -

جعفر احلسيني اإلشكوري، قم: دار احلديث، )38)ه.ش.
بريوت:  املجليس،  تقي  حمّمد  بن  باقر  حمّمد  األطهار،  األئمة  أخبار  لُدَرر  اجلامعة  األنوار  بحار   -

مؤسسة الوفاء، 403)ه : الطبعة الثالثة.
عيّل  السّيد  تأليف  االصفهاين،  الفاين  العالمة  عيّل  السّيد  بحث  تقرير  الرجال،  فقه  يف  بحوٌث   -

حسني مكي العاميل، بريوت: مؤّسسة العروة الوثقي، 4)4)ه : الطبعة الثانية.
بحوٌث يف مباين علم الرجال، تقرير بحث الشيخ حمّمد السند، تأليف حمّمد صالح التربيزي، قم:   -

عرص ظهور،0)4)ه : الطبعة األولی.
تأليف  الربوجردي،  حسني  حمّمد  السّيد  بحث  تقرير  واملسافر،  اجلمعة  صالة  يف  الزاهر  البدر   -
الطبعة  6)4)ه�:  املبارك  رمضان  املنتظري،  العظمی  اهلل  آية  مكتب  قم:  املنتظري،  حسني عيّل 

األولی.
تنقيح املقال يف أحوال الرجال، عبد اهلل بن حمّمد حسن املامقاين، حتقيق: حميي الدين املامقاين، قم:   -

مؤسسة آل البيت .
األرشف:  النجف  املامقاين،  حسن  حمّمد  بن  اهلل  عبد  )ط ق(،  الرجال  أحوال  يف  املقال  تنقيح   -

املطبعة املرتضوية، )35) ه .
املوسوي اخلرسان،  السّيد حسن  الطويس، حتقيق  أبو جعفر حمّمد بن احلسن  هتذيب األحكام،   -

طهران، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 365) ه : الطبعة الرابعة.
خالصة األقوال يف علم الرجال )القسم األّول منه: 0)3�45؛ القسم الثانى منه: ))3�4)4(،   -
قم:  اإلصفهاين،  القيومى  جواد  حتقيق:  احليل(،  )العالمة  احليل  املطّهر  بن  يوسف  بن  احلسن 

مؤّسسة نرش الفقاهة، عيد الغدير 7)4)ه: الطبعة األولی.
الصادقu، 369) ه� ش:  الغفاري، هتران: جامعة اإلمام  أكرب  الدراية، عيل  دراسات يف علم   -

الطبعة األولی.
رجال ابن الغضائري، أمحد بن احلسني الغضائري الواسطي البغدادي، حتقيق: السّيد حمّمد رضا   -

اجلاليل، قم: دار احلديث، ))4)ه : األولی.
قم:  الثانية،  404)ه�:  العلوم،  بحر  صادق  حمّمد  السّيد  حتقيق:  اخلاقاين،  عيّل  اخلاقاين،  رجال   -

مكتب اإلعالم اإلسالمي.
مؤسسة  قم:  اإلصفهاين،  القيومي  جواد  تصحيح  الطويس،  احلسن  بن  حمّمد  الطويس،  رجال   -

النرش اإلسالمي، رمضان املبارك 5)4)ه : الطبعة األوىل.
املصطفوي،  حسن  تصحيح  الكيش،  العزيز  عبد  بن  عمر  بن  حمّمد  عمرو  أبو  الكيش،  رجال   -
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مشهد: جامعة مشهد، 390) ه : الطبعة األوىل.
رجال النجايش، أمحد بن عيل بن أمحد النجايش، تصحيح حمّمد باقر ملكيان، قم: مؤّسسة بوستان   -

كتاب، 394)ه.ش: الطبعة األولی.
الرسائل الرجالية، أبو املعايل حمّمد بن حمّمد إبراهيم الكلبايس، حتقيق: حمّمد حسني الدرايتي، قم:   -

دار احلديث، ))4)ه : الطبعة األولی.
مكتبة  اصفهان:  الرجائي،  مهدي  السّيد  حتقيق:  الشفتي،  باقر  حمّمد  السّيد  الرجالية،  الرسائل   -

مسجد السّيد.
الرعاية يف علم الدراية، زين الدين بن أمحد العاميل الشهيد الثاين، حتقيق: عبد احلسني حمّمد عيل   -

بقال، قم: مكتبة آية اهلل العظمی املرعيش النجفي، 408)ه : الطبعة الثانية.
الرواشح الساموية، حمّمد باقر احلسيني اإلسرت آبادي )املريداماد(، حتقيق: غالحمسني قيرصيه ها   -

ونعمة اهلل اجللييل، قم: دار احلديث، ))4)ه : الطبعة األولی.
االصفهاين،  املجليس  عيّل  مقصود  بن  تقي  حمّمد  الفقيه ،  حيرضه  ال  من  رشح  يف  املتقني  روضة   -
حتقيق: السّيد حسني املوسوي الكرماين وعيلّ پناه االشتهاريى والسّيد فضل اهلل الطباطبائي،  قم: 

مؤّسسه فرهنگى اسالمي كوشانبور، 406) ه : الطبعة الثانية.
طرائف املقال، السّيد عيل الربوجردي، حتقيق: السّيد مهدي الرجائي، قم: مكتبة آية اهلل العظمی   -

املرعيش النجفي، 0)4)ه : الطبعة األولی.
القمي، ذي  األنصاري  الطويس، حتقيق: حمّمد رضا  بن احلسن  أبو جعفر حمّمد  عّدة األصول،   -

احلّجة 7)4)ه : الطبعة األولی.
اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  قم:  القيومي،  جواد  حتقيق  الطويس،  احلسن  بن  حمّمد  الفهرست،   -

شعبان املعظم 7)4)ه : الطبعة األوىل.
التسرتي، قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي، 9)4) ه : الطبعة  قاموس الرجال، الشيخ حمّمد تقي   -

األوىل.
الطبعة  3)4)ه :  اخلوئي،  القاسم  أبو  السّيد  الرواة،  طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال  معجم   -

اخلامسة.
مقباس اهلداية، عبد اهلل املامقاين، حتقيق: حمّمد رضا املامقاين، قم: مؤّسسة آل البيت ، ))4) ه .  -

مناقب آل أيب طالب، ابن شهر آشوب، النجف األرشف: املكتبة احليدرية، 376)ه .  -
أكرب  القمي، تصحيح عيل  بابويه  بن  احلسني  بن  بن عيل  أبو جعفر حمّمد  الفقيه،  من ال حيرضه   -

الغفاري، قم: مؤّسسة النرش اإلسالمي، 3)4)ه : الطبعة الثانية.


