
ديواُن الوقِف ال�ِشيّعي ة اْلِعَراِق ُجْمُهْوِريَّ

د السابع/ العددان األول والثاين)23، 24( السنة السابعة/املجلَّ
شهر شوال املعظم 1441هـ /حزيران 2020م

ملف العدد: سيد الشهداء  يف تراث كربالء
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املرشف العام
سامحة السّيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة
املرشف العلمي

الشيخ عامر اهلاليل
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدسة

رئيس التحرير
د. إحسان عيل سعيد الغريفي)مدير مركز تراث كربالء(

مدير التحرير
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

اهليأة االستشارية
الشيخ مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي)أستاذ يف احلوزة العلمية/النجف األرشف(

الشيخ حممد حسني الواعظ النجفي)احلوزة العلمية/قم املقّدسة(
أ. د. عيل خضري حجي)كلية الرتبية/ جامعة الكوفة(

أ.د. مشتاق عباس معن)كلية الرتبية/ابن رشد/جامعة بغداد(
أ.د. إياد عبد احلسني اخلفاجي)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ. د. عيل كسار الغزايل)كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة(
أ. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عادل حممد زيادة)كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(
أ.د. حسني حامتي)كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين)كلية اخلليج/ سلطنة عامن(
أ.د. اسامعيل إبراهيم حممد الوزير)كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(

سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء
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اهليأة التحريرية
أ. د. زين العابدين موسى جعفر)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. عيل طاهر تركي احليل)كلية الرتبية للعلوم االنسانية/ جامعة كربالء(
أم.د. رضغام كريم كاظم املوسوي)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حممد حسني عبود)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(
أ.م.د. محيد جاسم الغرايب)كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة كربالء(

أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي البناء)جامعة القرآن واحلديث/ قم املقدسة(
أ.م.د. حممد عيل أكرب)كلية الدراسات الشيعية/جامعة األديان واملذاهب/إيران(

أ.م. د. توفيق جميد أمحد)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
م.د. فالح عبد عيل رسكال)جامعة كربالء/كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كربالء(

مدقق اللغة االنكليزية
أ.م. د. رائد داخل اخلزاعي)كلية اآلداب/جامعة الكوفة(

اإلدارة املالية
سالم حممد مزهر

املوقع اإللكرتوين
يارس السّيد سمري احلسيني
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املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

الّصفات 27 صفوة  يف  املعجميَّة  األنــســاق 
لــلــشــيــخ  ــــامت  الــــسِّ دعــــــاء  رشح  يف 
ضوء  يف  قراءة  الكفعمي)ت905هـ( 

نحو النَّص

أ.م.د. ِعامد جبَّار كاظِم داود
بية  الرتَّ يَّة  ُكلِّ ــط  واس جامعة 

للعلوم اإلنسانيَّة

وآراؤه 113 العاميل  احلسن  بن  حممد  الشيخ 
الّرجالية، رواية األجاّلء أنموذجًا

ــخ حمــمــد حــســني عيل  ــشــي ال
بحسون العاميل

العلمية/النجف  احلــــوزة 
األرشف

النراقي 155 املحّقق  بني  النسبة  انقالب  نظرّية 
والشيخ األنصاري

عوض  احلليم  عبد  الشيخ 
احليل

مشهد   / العلمية  ــوزة  ــ احل
املقدسة

حمّمد حسني املرعيش الشهرستايّن وجهوده 195
العلمّية

حمّمد جاسم حمسن املوسوّي
سة/ مركز  العتبة العباسّيُة املقدَّ

تراث كربالء

يف 241 كربالء  يف  العلمية  احلركة  يف  املرأة  أثر 
القرنني الثالث عرش والرابع عرش اهلجريني

م.م. حسني هليب الشيباين
تربية  /مديرية  الرتبية  وزارة 

كربالء املقّدسة
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املنسوخات الكربالئية يف دليل خمطوطات 293
اإلصدار  العاّمة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة 

السادس

م.م. مصطفى ناجح الرّصاف
ــف الــغــطــاء  ــاش مــؤســســة ك

العامة/ النجف األرشف

حمّمد 353 املـــريزا  الــعــاّلمــة  ــازات  إجـ فهرس 
بإمام  امللّقب  اهلمدايّن  الوّهاب  عبد  بن 

احلرمني)ت 1305هـ(

زاده  لــطــف  ــد  ــّم حم الــشــيــخ 
التربيزّي

احلوزة العلمية /قم املقدسة

َعينيَّة جواد بدقت األسدي يف رثاء اإلمام 435
احلسني دراسة يف البنية والتشكيل

عيل  حممد  كــاظــم  عــيل  أ.د.   
املصالوي

الرتبية  كلية  كربالء/  جامعة 
اللغة  قسم  اإلنسانية/  للعلوم 

العربية

اإليقاع الداخيل يف شعر احلاج جواد بدقت: 473
رائّيته يف رثاء اإلمام احلسنيُأنموذًجا

طعمة  أمحـــد  شــاكــر  أ.م.د. 
عيل  حمــمــد  م.   - ــري  ــام ــع ال

العامري
األدب  كلية  ِسمنان/  جامعة 
األجنبية/  واللغات  الفاريس 

قسم اللغة العربية وآداهبا

شعراء 505 عند  الشعري  التشكيل  أسلوبّية 
كربالء)القصيدة احلسينية اختياًرا(

أ.د. كريمة نوماس املدين
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/
قسم اللغة العربية
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املالمح األسلوبّية يف قصيدة الشيخ حمسن 539
 احلسني اإلمـــام  رثـــاء  يف  ــب  احل ــو  أب

واملستشهدين معه

م. شهالء جعفري
اآلداب  شرياز/كلية  جامعة 
والعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة 

العربية وآداهبا

حتقيق الرتاث

جمالس املواعظ للشيخ حممد تقي بن حسني 571
احلائري)1217- اهلروي األصفهاين  عيل 

1299هـ(

جعفر  حممد  الشيخ  حتقيق: 
اإلسالمي

/مشهد  الــعــلــمــيــة  احلــــوزة 
املقدسة

أضواء عىل اجازات العالمة الشيخ يوسف 641
بعض  حتقيق  مــع  البحراين  عصفور  آل 

نصوص إجازاته

ــق: الــشــيــخ  ــي ــق دراســـــة وحت
إسامعيل الـگـلداري البحراين

/مملكة  الــعــلــمــيــة  ــوزة  ــ احلـ
البحرين

25The History of Education in 

Shi‘i(Hawzah) with a focus on the 

school of Karbala

Asst. Prof. Dr. Morteza 

Maddahi

At al-hikmah Institute of 

Al-Mustafa International 

University 



 الشيخ حممد بن احلسن العاميل وآراؤه الّرجالّية، 
رواية األجاّلء أنموذًجا

Al-Sheikh Muhammed bin Al-Hasan Al-Amili 
 and his Views in Hadith Reporting: The Case 

 of Reporting via the Exalted Personage

الشيخ محمد حسين علي بحسون العاملي
احلوزة العلمية /النجف األرشف

Sheikh Muhammed Hussein Ali Bahsoun Al-Amili.
Scientific Hawza / Holy Najaf
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امللخص: 
لطاملا شــّكل علــم الرجــال والبحث الّســنَدّي مــاّدًة مهمــًة للعلــمء والباحثني 
املتخّصصني يف املروّيات عن أهل بيت العصمة والطهارة لكونه يقع مقّدمة يف 
البناء عل حجّية هذه املروّيات الرشيفة، وقد تشــّعبت آراء العلمء واختلفت مبانيهم 
يف التوثيقــات والتضعيفات. وواحدة من طرق التوثيقات العاّمة رواية األجاّلء وقد 
ذكر هذا املطلب علمؤنا األعالم يف طّيات كتبهم وناقشوه بني مثبٍت وناٍف، ومن بني 
أولئك األعالم الشــيخ حمّمد بن الســن بن الشــيخ زين الدين العامّل -رضوان اهلل 
عليهم مجيًعا- أحد أعالم جبل عامل والذي جاور الائر املقّدس مّدًة طويلًة مدّرًسا 

ومصنًّفا.

وقــد اخرتنا البحث عن أحوال هــذا الَعَلم ونتاجه العلمي النابع من مدرســتني 
عظيمتــني يف الوســط الفقهــي اإلمامــي ومالحظــة بحث روايــة األجــاّلء يف كتابه 
»استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار« ملا متّيز بهH من توّسع يف املناقشة والردود.

فــكان بحًثا متــًصا حاولنا فيه تناول ســريته وتصويب ما جــاء يف بعض ترامجه 
الديثة وبيان مطلب »رواية األجاّلء« عل ضوء رأيه ومناقشــات األدّلة بم أســعفتنا 

به قارصات بنات األفكار.

ة، رواية األجاّلء. ّي الكلمات المفتاحية: محمد بن الحسن، العاملي، آراء رجال
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Abstract
The “Study of Reporters’’ and “Hadith Documentation’’ have always 

been significant to scholars، researchers، and specialists in transmitting Ha-

dith of Ahlul-Bait(The Pure Family of the Prophet Muhammed P.B.U.T) for 

being a basis to the authenticity of such valued transmission. Scholars have 

diverse views and premises with regard to documenting or weakening ha-

dith. One of the general methods of documenting is “Reporting via the Ex-

alted Personage”، stated، proved or refuted by great scholars in their books 

and discussions. Among them is Al-Sheikh Muhammed bin Al-Hasan bin 

Al-Sheikh Zainul-Abidin Al-Amili، a well-known figure in Jabel Amil، set-

tled for long nearby Al-Ha’ir Al-Husseini(the area around the holy shrine 

of Imam Al-Hussein).

This present research investigates this science، the scholarly heritage of 

the two prominent schools in this field، reporting via the exalted personage 

in Al-Amili›s outstanding book “Istiqsa› Al-I›tibar fi Sharh Al-Istibsar”. 

Though it is simple، this research also attempts to shed the light on his bi-

ography، correcting the matter of “Reporting via the Exalted Personage” in 

line with his views، and to discuss as possible the related stocks of evidence 

in this regard.

Key words: Muhammad bin Al-Hasan، Al-Amili، Hadith reporting، 

“Reporting via the Exalted Personage”.
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املقدمة: 
بســم اهلل الّرحن الّرحيم.. نحمدك الّلهم عل كثــري نعمئك وجزيل آالئك، حًدا 
يبلــغ املنتهى يف الّثناء عليك، ويســرت عجز مذنٍب واقٍف بــني يديك، ليس يملك إال 
»خالصــة األقوال« من دارس الّزمان، وبضاعًة مزجاًة من »منتقى اجلمن«، يســرتق 
النّظر إىل »معامل العلمء« وسري النّبالء، راجًيا أن ُتعّرفه الّق بتفّضلك ليصّح من عنده 
»معرفة اختيار رجاله« وهو مع هذا ذو ذهٍن عاطٍل وفكٍر خامٍل، قد غّره طول »أمل 
اآلمل« فاحرتم نفيس »الفوائد« وفّوت عل نفســه رفيع املوائد، أبعدته عنك الّذنوب 

فلم يبَق له إال شفاعة أولياء اهلل، إلنارة دربه و»إيضاح االشتباه«.

»المد هلل الذي هدانا إىل مناهج الرّشيعة الغّراء، وجعلها ذريعة إىل نيل ســعاَديَت 
الّدنيــا واألُخرى، والّصالة والســالم عل حممد أكمل األنبياء قــدًرا، وعل آله الذين 
َســَموا عل العامل فضاًل وفخًرا، صالة تكون لنا يوم القيامة رشًفا وذخًرا.«)1( والّلعنة 

الدائمة عل أعدائهم ومنكري فضائلهم لعنًة كربى تتابًعا ال ترتا.

أّما بعد...

فــإّن علــم الفقه واألحــكام الرّشعية مــن أرشف العلوم قــدًرا وأعظمها خطًرا، 
وقــد تضافرت اآليــات والّروايات الاّثة عــل الّتفّقه يف الّدين ورجــوع اجلاهل إىل 
أهــل الذكر اهلداة امليامني، ليكون يف حياته ســالًكا طريق الّطاعة الذي يوصله -بعد 
قيام الّســاعة- إىل جنّات عرضها الّسموات واألرض. وبعد أن كانت اآلثار الرّشيفة 
عن العرتة العطرة املنيفة هي املســتنَد األّول واملدرَك األمثل الســتنباط هذه األحكام 
والّجــة املتفق عليها بــني األعالم كان لزاًما عل الفقيه واملحّقــق وحّتى الباحث أن 
يتناول دارًســا مقّدمات هذه اآلثــار الرّشيفة والتي منها الّطرق واألســانيد، وبتعبرٍي 
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آخــَر سلســلة الّرواة من الكتــاب إىل املعصوم ملا يرتّتب عل ذلــك من فوائد مّجة 
ومطالب مهّمة ختتلف بني مبنًى وآخَر ســعًة وضيًقا ونفًيا وإثباًتا. ولسنا هنا-يف هذه 
الفقــرة- يف مقام حتديــد أّي املباين الّرجالية هــو الّصحيح، فإّن ذلك ممّا أســهب فيه 
علمؤنا األعالم وُســّددت عليه ســهام النّقض واإلبرام؛ لكننــا نّدعي أّن اخلوض يف 
البحــث الّرجايل يكاد يكــون حاجًة ملحًة لكّل من أراد اخلوض يف غمر االســتنباط 

وتصّيد األحكام: 

أّما صاحــب املبنى الوثاقتي-املعتمد عل توثيق كّل راٍو يف الّسلســلة- فقد كفانا 
مؤونة بيان الاجة إىل علم الّرجال؛ ألّن ذلك من مقّومات مبناه.

وأّما صاحب املبنــى الوثوقي-املعتمد عل القرائن لتحصيل الوثوق واالطمئنان 
بصــدور الّروايــة- فإّنه ال ريَب حمتــاٌج إىل الّتتبعات الّرجاليــة واجلوس بني طبقاتم 
والبحــث يف الّزوايــا الســتخراج اخلبايــا كبعــض القرائــن واألمــارات والّدالئــل 

واإلشارات املوصلة إىل ذلك االطمئنان والوثوق. 

 -وأما عل مبنى األخبارّيني-القاطع بصدور روايات الكتب األربعة عنهم
فإنــه ال بد مــن البحث الّرجــايل عنده ولو يف اجلملــة عماًل ببعــض األخبار يف باب 
الّتعارض والرتجيحات امللجئة إىل ترجيح األصدق يف الديث)2(.ويكفيك شــاهًدا 
َعَلم كربالء املحّقق البحراين يف حدائقه وتســّلطه عل املطالب الّرجالية مع كونه 
زعيــم الــوزة األخبارّية آنــذاك ومثله خامتــة املحّدثني املريزا النّــوري يف خامتة 

مستدركه التي صارت عمدة يف الّتحقيق الّرجايل عند الّرجاليني واملجتهدين.

وكيــف ما كان فــإّن للعلمء رضوان اهلل تعــاىل عليهم-أحياًء وأمواًتا- مشــارب 
متلفة يف تذيب هذه السلسالت الّرجالية توثيًقا وتضعيًفا.

ومــا هيّمنا هاهنا، الكالم عن الّتوثيقــات والعاّمة)3( منها حتديًدا، ألهّنا وإن كانت 
مشرِتكًة مع الّتوثيقات اخلاّصة)4( من حيث األثر والنّتيجة إال أّن ثمرتا أكرب يف مقام 
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الّتحقيــق. وذلك ألن الّتوثيقات اخلاّصة يف األصول الّرجالية األربعة)5( قليلة نســبة 
إىل عدد الّرواة املذكورِة أســمؤهم يف هذه األصول، ولذا فإّن الفقهاء والّرجاليني قد 
بذلــوا وســع اجلهد يف تنقيحها، إذ يثبت بثبوتا صّحة ســند كثرٍي مــن الّروايات التي 
تكون مدارَك ألحكاٍم كثريٍة واقعٍة يف طريق االستنباط، والتي دون الّتوثيقات العاّمة 

سيخسها الفقيه حاكًم عليها بالّضعف.

وهي عل رضوٍب كثريٍة أوصلها بعضهم كالّشيخ الداوري)حفظه اهلل( إىل أربعة 
عرش عنواًنا)6(.

واحــٌد منها هو ّتوثيــق الراوي فيم لو أكثــر األجاّلء الرواية عنــه أو ما ُيعرف يف 
كتب الكّلّيــات الّرجالية بـ»رواية األجاّلء«. ونحن بحول اهلل ســنحاول اخلوض يف 
هذا البحث عل ضوء رأي َعَلٍم من أعالم كربالء وجبل عامل أعني به الّشــيخ حمّمد 
ابن الّشــيخ حسن-صاحب املعامل- ابن الفقيه النّحرير الّشــهيد الّثاين عليهم من اهلل 
الّرحة والّرضوان ما مّرت الّدقائق والّثواين، وسنحاول قباًل تناول املطلب يف كلمت 
بعض العلمء األجاّلء املاضني واملعارصين ثّم ختاًما نســتخلص صفو زبدة املخاض 
بعد اجلول يف تلكم الّرياض طالبني يد املدد والعون من حّجة اهلل عل الكون أرواحنا 

لرتاب مقدمه الفداء.

وقد جعلنا البحث مشتماًل-بعد املقّدمة التي سبقت-عل مبحثني وخامتة: 

أ- املبحث األول: ترمجة الشــيخ حمّمد بن الســن بن زين الدين العامّلH مع 
إضاءٍة عل نشاطه يف كربالء وملحٍة إىل أهم مبانيه الرجالّية.

ب- املبحث الثاين: رواية األجاّلء وهو يف مطالب أربعة: 

1. رواية األجاّلء: أدّلتها.

2. أقوال العلمء يف املسألة.
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.H3. رواية األجاّلء عند الشيخ حممد العامل

4. تطبيقات رواية األجاّلء عند العامل.

ت- اخلامتة.
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املبحث األول:
ترمجة الشيخ حمّمد بن احلسن بن زين الدين العاميّل)7(

هو الّشــيخ اجلليل فخر الّدين أبو جعفر حمّمد بن مجال الّدين أب منصور السن، 
بن زين الّدين الشــهيد الّثاين.ولد شــيخنا املرتجم له ضحى يــوم االثنني العارش من 

شهر شعبان املعظَّم عام ثمنني وتسعمئة.

 Hوقد ذكر يوم والدته هبذا التفصيل والده الفقيه الشيخ السن بن زين الدين
صاحب املعامل كم ذكر ذلك ولد املرتجم له.)8(

ويبــدو أّن والــده صاحب املعامل كان قــد تفّرس فيه عالئــم العلمء وصفات 
العّباد حّتى إّنه فّداه بنفسه مع أخيه الشيخ عّلH ويظهر ذلك ممّا نقله ولد املرتجم 
له، قال: »وعندي بخطِّ جّدي املرحوم املربور الّشــيخ حســن، ما هذا لفظه بعد ذكر 
مولد ولده زين الّدين عّل -: ُولِد أخوه فخر الّدين حمّمد أبو جعفر وّفقهم اهلل لطاعته 
وهدامهــا إىل اخلــري ومالزمته، وأّيدمها بالســعد واإلقبال يف مجيــع األمور، وجعلني 
فدامهــا مــن كّل حمذوٍر ضحى يوم االثنني، العارش من الّشــهر الرّشيف شــعبان عام 
ثمنني وتسعمئة، وقد نظمت هذا الّتاريخ عشّية اخلميس تاسع شهر رجب عام واحد 

وثمنني وتسعمئة بمشهد السني عليه الّسالم هبذين البيتني، ومها: 

جــــــاءين إذ  اهلل  ريّب  ــامهأمحــــــــد  ــ ــعـ ــ ــض ُنـ ــ ــيـ ــ ــد مـــــــن فـ ــ ــ ــّم ــ ــ حم

اســـمـــه مـــثـــل  زال  ال  ــه  ــ ــارخيـ ــ اهلل«)9(تـ يــــســــعــــده  بــــــجــــــوده 

نشأته: 

مل تذكــر املصادر التي ترمجــت للمؤّلف مكان والدته عل وجــه الدقة والّتحديد 
لكــّن ولده يف معــرض الكالم عن اشــتغاله العلمّي ذكر أّنه ســافر إىل مّكة بعد وفاة 
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والــده وصاحب املــدارك وكان قــد تتلمذ عليهــم، ومل تذكر الرتاجم أّنه ســافر قبل 
وفاتم وهذا ما يدّل عل أّن والدته ونشأته العلمية األوىل كانت يف لبنان. مضاًفا 

إىل أّن الّر العامّل يف »أمل اآلمل« ذكره ضمن علمء جبل عامل)10(.

اشتغاله بالعلم: 

اشــتغل أّواًل عند والده والســّيد حمّمد صاحب املدارك، فقرأ عليهم وأخذ عنهم 
الفقــه والديث واألصــول والكالم وغري ذلك من العلوم، وقــرأ عند والده املنتقى 
واملعــامل ورشح الرشائع بتممه، وعند الســّيد حممد العامل كتابه املــدارك بتممه، وما 
كتبه السّيد عل املختص النافع وكذا االستبصار، ونال منهم بالغات وإجازات، فلّم 

انتقال إىل رحة اهلل بقي مّدة مشتغاًل باملطالعة)11(.

ــة املرّشفة وجاور هبا ســنني كثــرية، وكان فيها املــريزا حمّمد بن  ثــّم ســافر إىل مكَّ
عل االســرتآبادي الرجايل املعروف، فحرض عنده واختّصــه بمحّبة وافية، فقرأ عليه 

الديث وهّذب له كتاب الرجال وأحسن تبويبه)12(.

ثّم رجع إىل لبنان وأقام به مّدة قليلة، فابتل بحّســاد نصبوا له العداوة، فســافر إىل 
العــراق، قاصًدا كربالء، وجاور هبــا الائر املقدس، وبقي فيها مّدة طويلًة مشــتغاًل 

بالتدريس والتصنيف واستفاد منه كثري من طالب العرب والعجم)13(.

ثّم ابتل مرة أخرى بمن ناواه وآذاه حتى إّن بعض الاقدين رماه بســهٍم كتب اهلل 
ة املرّشفة وأقام فيها مّدًة، ثّم رجع منها إىل  تعاىل له النجاة منه)14(، فشــد رحاله إىل مكَّ

العراق وبقي فيه مّدة)15(.

ة املرّشفة، وبقي فيها إىل أن تويّف  »ثّم عرض ما يقتيض اخلروج منها، فسافر إىل مكَّ
رحه اهلل«)16(.
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أساتذته ومشاخيه)17(: 

1. والده الفقيه السن بن الّشهيد الّثاين)18(.

2. السّيد حمّمد بن عّل بن أب السن املوسوّي العامل صاحب »املدارك«)19(.

3 .املريزا حمّمد بن عّل األسرتآبادي الرجايل املعروف)20(.

4 .املريزا حمّمد أمني األسرتآبادي)21(.

5. األمري نص الدين حسني وهو من أرسة ابن معصوم)22(.

6 .الّشيخ رشف الّدين الدمشقي وهو من علمء العامة)23(.

تالمذته ومن رووا عنه: 

1. ولده الّشيخ زين الّدين.

2. الّشيخ حمّمد بن عّل الرفوش)24(.

3. الّشيخ إبراهيم بن إبراهيم بن فخر الّدين العامل البازوري)25(.

4. الّشيخ أحد بن أحد بن يوسف السوادي العامل العيناثي)26(.

5. الّشيخ حسني بن السن العامل املشغري)27(.

6. الّشيخ عّل بن أحد بن موسى العامل النّباطي)28(.

.)29(H7. الّشيخ عّل بن حممود العامل املشغري، خال والد الّر العامل

8. األمري فيض اهلل بن عبد القاهر السيني التفرش)30(.

9. املوىل حممد حمسن الكاشاين املعروف بالفيض الكاشاين)31(.

10. الشيخ حممد بن جابر بن عباس العامل املشغري النجفي)32(.
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وغريهم كثري مــن العلمء واألعالم الذين تتلمذوا عنده وأجازهم يف جبل عامل 
وكربالء ومّكة املكّرمة أّجلنا ذكر أسمء بعضهم للحديث عن نشاطهH يف كربالء 

وغفل التاريخ عن ذكر أسمء معظمهم.

مصنّفاته: 

إّن شخصية كهذه نشــأت يف ظالل فحول الارضة العلمّية العاملّية والكربالئّية 
كان مــن الطبيعــي أن يكــون هلا نتــاٌج غزيٌر، فقــد أثرى رحــه اهلل املكتبــة الوزوّية 

بمصنّفات عديدة يف ميادين شّتى زادت عل عرشين مصنًفا.وهي: 

 H1. استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار، وهو الكتاب الذي سنتاول رأيه
منه يف هذا البحث، وقد حقق وطبع يف سبعة أجزاء)33(.

2. تعليقاٌت عل كتاب مدارك األحكام)34(.

3. حاشية ُأصول الكايف)35(.

4. حاشية عل رشح اللمعة.وصل فيها إىل كتاب الصلح)36(.

5. »معاهــد التنبيــه« وهــي حاشــية عــل العبــادات مــن كتاب »مــن ال حيرضه 
الفقيه«)37(.

6. حاشــية كتــاب الّرجــال، وهــي حاشــية عل كتــاب الّرجــال للمــريزا حمّمد 
األسرتآبادي الّرجايل املعروف)38(.

7. حاشية املختلف)39(.

8. حاشية املدارك.وهي غري تعليقاته عليه)40(.

9. حاشية املطّول)41(.

10. حاشية املعامل.وهي حاشية عل ُأصول معامل الّدين لوالده)42(.
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11. ديوان شعره)43(.

12. رسالة ســّمها »حتفة الدهر يف مناظرة الغنى والفقر«)44(.حققها الشيخ حممد 
حســني الواعــظ النجفــي وطبعت يف العقــد اإليمين يف تكريم األســتاذ الســّيد عل 

اخلراساين ص: 958-859.

13. رســالة يف تزكية الراوي)45(.حّققها الشــيخ حممد حســني الدرايتي وطبعت 
أيًضا يف العقد اإليمين يف تكريم األستاذ السّيد عل اخلراساين ص: 706-673.

14. رسالة يف الّتسبيح والفاحتة فيم عدا األُوليني وترجيح الّتسبيح)46(.

15. رسالة الّتسليم يف الصالة.حّقق فيها ما ترّجح عنده)47(.

16. رسالة يف الّطهارة)48(.

17. »روضــة اخلواطر ونزهة النّواظر« وهو كتاٌب مشــتمٌل عل فوائَد ومســائَل 
وأشعاٍر له ولغريه، وِحَكٍم وغريها، ملتَقطٍة من ُكُتٍب شّتى)49(.

18 .رشح اإلثني عرشّية لوالده)50(.

19. رشح تذيب األحكام)51(.

20. كتاٌب مشتمٌل عل مسائَل وأحاديث)52(.

21. كتاٌب جامٌع مشــتمٌل عل نصائَح ومواعَظ وحكــٍم ومراٍث وألغاٍز ومدائَح 
ومراســالٍت شــعريٍة بينــه وبــني شــعراء أهل العــص، وأجوبــٍة منه هلــم يف املدائح 

واأللغاز)53(.

22. كتاٌب مشتمٌل عل أشعاٍر له ولغريه، ومراسالٍت بينه وبني من عارصه)54(.

23. أجوبة مسائل ابن شدقم)55(.
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24.رســالة يف حتريم القهــوة املعمولة من البّن وحتريم التتن.نســخة منها بمكتبة 
ملك)56(.

25. كشف الرموز اخلفّية يف رشح الروضة البهية)57(.

أقوال العلماء فيه: 

ذكرنــا فيــم تقــّدم أن املرتجم له رضوان اهلل عليه نشــأ يف العلوم عــل يدي والده 
صاحــب املعامل وســّيد املداركH ما جعله حميًطا بعلوم شــّتى، وقد برز يف علمني: 
الفقــه والرجال.أضــف إليــه رصفه شــطًرا كبــرًيا من عمــره يف املطالعــة والبحث، 
فالناظر يف كتابه »اســتقصاء االعتبار«-وسوف نتكلم عنه- يدرك قدرة هذا النحرير 
وتســّلطه عل علم الرجال ومطالبه الواســعة، وقد عكس ذلك تأّثره بأســتاذه املريزا 
االســرتابادي الــذي كان َعَلًم يف هذا املجال. وقد ذكره علــمء الرتاجم باملدح الكثري 
واصفني إّياه بعبارات شــّتى تدّل عل ســعة اّطالعه وغــزارة إنتاجه العلمي كم ظهر 

ذلك يف عرض مصنّفاته.

فقد أثنى عليه ولده الّشــيخ عل يف كتاب »الــّدر املنثور« فقال: »كان عامًلا عاماًل، 
وفاضــاًل، كاماًل، وورًعا عاداًل، وطاهًرا زكيًّا، وعابــًدا تقيًّا، وزاهًدا مرضيًّا، يفّر من 
الدنيــا وأهلها، ويتجنّب الشــبهات، جّيــد الفظ والّذكاء والفكــر والّتدقيق، كانت 
أفعالــه منوطة بقصد القربة، رصف عمــره يف التصنيف والعبادة والّتدريس واإلفادة 

واالستفادة«)58(.

ومدحــه صاحــب الدائق فقال: »وكان الّشــيخ حمّمد املذكــور فاضاًل حمّقًقا 
مدّقًقا ورًعا فقيًها متبّحًرا«)59(.

وقال الّر العامل يف ترمجته: »كان عامًلا فاضاًل، حمّقًقا مدّقًقا، متبّحًرا جامًعا كاماًل، 
صالًا ورًعا، ثقة، فقيًها حمّدًثا، متكلًَّم حافًظا، شاعًرا أديًبا، منشًئا جليل القدر، عظيم 
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الشأن، حسن الّتقرير«)60(.

ومدحــه صاحب الروضات يف معرض بيانه لنســخة املرتجم لــه لكتاب الّرجال 
ألســتاذه االسرتابادي، قائاًل: »نســخة كتاب الّرجال الكبري بخطَّ هذا الرفيع جنابه، 

العادم للعديل وللنظري«)61(.

وجاء يف كتاب أعالم املجاورين بمكة املعظمة: 

»الشــيخ حمّمد ابن الشيخ حسن صاحب املعامل ابن الشهيد الثاين)ت: 1030هـ( 
.)62(»... ، حمدٌث، فقيٌه رجايلٌّ عاملٌ فاضٌل، عابٌد ناسٌك، زاهٌد رباينٌّ

مل تنحــص ميزات املرتجــم لهH يف الشــأن العلمّي، بل يبــدو جليًّا من خالل 
كلــمت العلــمء فيه وترامجهم له أّنــه كان عل جنٍب عاٍل من اخللق الرفيع والســلوك 

والتقوى والورع، مضاًفا إىل كونه ذا خط مجيٍل وشعٍر حسٍن.

زهده وتقواه: 

يظهر من ترمجته يف كتب العلمء أّنهH كان آيًة يف الزهد والتقوى والورع، فكان 
مــن مجلة احتياطه وتقواه أّنــه بلغه أّن بعض أهل العراق ال خيــرج الزكاة، فكان كلَّم 

اه قبل أن يتّصف فيه)63(. ا زكَّ اشرتى من القوت شيًئا زكويًّ

وقد مّر أّن ولده الشيخ عل ذكر أّن أفعاله كانت منوطة بقصد القربة)64(.

وقد ُذكر أيًضا يف أحواله: 

»..وطلبه سلطان ذلك الّزمان عفا اهلل عنه مّرة من العراق، فأبى ذلك، وطلبه من 
ــة املرّشفة، فأبى، فبلغــه أّنه يعيد عليه أمر الطلب، وهكذا صار، فإّنه عنّي له مبلًغا  مكَّ
خلرج الّطريق، وكان يكتب له ما يتضّمن متام اللَّطف والّتواضع، وبلغني أّنه قيل له: 
إذا مل تقبل اإلجابة فاكتب له جواًبا، فقال: إن كتبت شــيًئا بغري دعاٍء له كان ذلك غري 
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الئٍق، وإن دعوت له فقد هُنينا عن مثل ذلك، فألّح عليه بعض أصحابه، وبعد التأّمل 
قال: ورد حديٌث يتضّمن جواز الّدعاء ملثله باهلداية، فكتب له كتابًة، وكتب فيها من 

الّدعاء »هداه اهلل« ال غري«)65(.

خّطه وأدبه: 

إىل جانب الصفات الرفيعة العلمّية والنفســانّية فقد كان الشيخ فخر الدين حمّمد 
العامّل ذا خطٍّ مجيٍل وشعٍر لطيٍف.

قال الســّيد اخلوانســاري: »وقد كان عندنا من كتب خزانة سّيدنا وَسِمّينا وشيخ 
مة الرشــتي أعــل اهلل تعاىل مقامه نســخة كتاب الّرجــال الكبري، بخطِّ  إجازتنــا العالَّ
هــذا الرفيــع جنابه ] يعني به املرتجم له [ العادم للعديــل والنظري، وعندنا اآلن أيًضا 
بخطِّه الســن الَّذي يقارب يف السن خطَّ والده اجلليل الّشيخ حسن رحة اهلل تعاىل 
عليهم، عل ظهر كتاب الفقيه الَّذي صّححه أبوه املذكور يف نجف الغرّي عل مرّشفه 

السالم«)66(.

وأّما شــعره فقد متّيز بطابع الرّقة والسالســة ما يثري العواطف ويطرب األســمع، 
وليس ذلك بعجيٍب وهو املرتّب يف كنف والده صاحب املعاملH الذي كان شاعًرا 

أديًبا وإن مل يشتهر به)67(، كم كان له نثر ومراسالت مع أدباء عصه.

قال املريزا عبد اهلل األفندي: »كان عامًلا فاضاًل... حافًظا شاعًرا أديًبا منشًئا جليل 
القدر عظيم الشأن حسن التقرير«)68(.

وذكر ولده الشيخ عل يف مجلة تصانيفه: »وله كتاٌب مشتمٌل عل أشعاٍر له ولغريه، 
ومراسالٍت بينه وبني من عارصه، وكتاٌب جامٌع مشتمٌل عل مواعَظ ونصائَح وحكٍم 
ومراٍث وألغاٍز ومدائَح ومراسالٍت شعرّيٍة بينه وبني أهل العص، وأجوبٍة منه هلم يف 
املدائح واأللغاز. ولقد كان رحه اهلل، جّيد الشــعر، كثري النظم رسيعه، يشتمل شعره 
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عل معاٍن دقيقة وألفاٍظ رشيقٍة، ومواعَظ رشيفٍة، وفوائَد منيفٍة«)69(.

ورّصح الّر العامّل أّن له ديوان شعر، وقال: »وله شعر حسن«)70(.

وهاك أبياًتا اخرتناها من قصيدة)71( له مهموزة يقول فيها: 

ــف تـــرقـــأ دمـــــوع أهــــل الــــوالء ــي كـــربـــالءك يف  الـــّشـــهـــيـــد  ــني  ــ ــس ــ واحل

الوحي عــىل  األمـــني  املصطفى  ــاِءجـــّده  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ األنـ خـــــاتـــــم  اهلل  مــــــن 

ــيلٌّ ــ ــاِءوأبـــــــــــوه أخـــــــو الــــنــــبــــيِّ ع ــ ــ ــي ــ ــ األوص ســــّيــــد  اهلل،  آيــــــة 

ــوه ــ ــاء واألصـــفـــيـــاِءأّمــــــه الــبــضــعــة الـــبـــتـــول، أخ ــ ــيـ ــ صـــفـــوة األولـ

ــن ــّدي ــح ال ــب وشــــــقــــــاِءيـــا هلـــا مـــن مــصــيــبــٍة أص مــــــــذلَّــــــــٍة  يف  هبـــــــا 

وله قصيدة يمدح فيها ُأســتاذه الســّيد حمّمــد العامل صاحب املــدارك، يقول يف 
مطلعها: 

ــيلَّ بـــالـــّلـــطـــيـــف اخلــبــري ــيـ ــلـ ــّضــمــرييــــا خـ ال ــم يف  ــك ل وبـــــوّد أضـــحـــى 

ــا جــلــيــاًل ــ ــاًم ــ ــا إم ــن ــث ــال ــظــريخــّصــصــا ب ــنّ وخـــلـــيـــاًل أضـــحـــى عـــديـــم ال

ثّم رثاه بعد وفاته بقصيدة قال فيها: 

ــار وقــــًفــــا عــــىل الـــعـــنـــاءمـــــا لــــــفــــــؤادي مـــــــدى بـــقـــائـــي ــ ــ قــــد ص

ــٌم ــِقـ ــٌف سـ ــيـ ــلـ ــائـــي)72(ومــــــا جلـــســـمـــي حـ ــفـ ــن شـ ــأس مـ ــيـ ــه الـ ــدا بـ ــ ب

نشاطه يف كربالء: 

مل تسعفنا املصادر والرتاجم بأحداث تفصيلّية عن أحوال هذا العامل اجلليل خالل 
جــواره للحائر املقّدس، فأغلب من ذكره وترجم له مّر مروًرا رسيًعا عل تلك املدة، 
وجاءت عبارات أغلبهم فقرية املضمون، عاّمة اإلشارة، لكنّنا من خالل بعض التتّبعات 
حاولنــا تصّيد بعض إنجازات وأعمل هذا العلم خالل تواجده يف كربالء املقّدســة.
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فــكان أهّم وأبرز ما جــاد به قلمه الرشيف يف كربالء، مصنّفه الفريد »اســتقصاء 
االعتبار يف رشح االســتبصار«، والذي صار فيم بعد عنواًنا مشرًيا إليه، وحمّط تراجم 

العلمء، وأشهر ما ينسب إليه مؤّلفه يف األوساط العلمّية.

فقــد جــاء يف آخر نســخة مكتبة »جامعة طهــران«: »وعل هذا انقطــع الكالم يف 
اجلــزء األول من اســتقصاء االعتبار لرشح االســتبصار ويتلوه إن شــاء اهلل يف اجلزء 
الثاين أبواب تطهري الثياب، واهلل املسؤول أن يوّفق إلكمله بجاه حمّمٍد وآله، وقد اتفق 
بتوفيق اهلل تأليف ما تيّس ابتداًء وانتهاًء يف مشــهد ســّيد الشــهداء وخامس أصحاب 
العبــا عليه وعــل جّده وأبيه، وأّمه وأخيه، والتســعة من ذراريــه، أفضل الصلوات، 
وكان الفراغ منه يوم اخلميس الســابع عرش من شــهر مجادى األوىل من شهور الّسنة 

اخلامسة والعرشين بعد األلف اهلجرية عل مرّشفها أكمل التحّية...«.

والــذي يبــدو أّن هذه الكلــمت من قلم املصنّــف رحه اهلل فإّن تعبــري »تأليف ما 
تيّس« ليس من دأب النّســاخ، كم أّن صياغة التســليم عل املعصومني مطابقة 
لصياغتهH يف إجازتيه للسيد حسن القاييني اآليت ذكره، ويقّويه أّن ذلك تّم يف سنة 

1025هـجرّية أي يف حياة الشيخ حمّمد العامّل وقبل سفره إىل مّكة.

إجازاته للرواية يف كربالء: 

تفّرغ شــيخنا العامّل يف كربالء املقّدســة للتصنيف والتدريــس كم مّر، فانجذب 
طــاّلب العلــوم إليه واســتفاد منــه كثــريون، ولكونه تلميــذ والده الفقيــه صاحب 
املعــاملH وممّــن أخذ عنــه إجازات الروايــة، كان مــن الطبيعّي أن يقصــده الطلبة 

مستجيزين منه، طمًعا يف بركة الدخول يف سلسلة رواة أهل العصمة والطهارة.

فأجاز عدًدا من العلمء يف الرواية، منهم:

1- األمري الســّيد حســن القاييني، وجاء يف إجازته عل نســخة من االستبصار: 
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»بســم اهلل الرحن الرحيم، وبه االســتعانة نحمدك يا أكرم من منــح وأجاز، ونصّل 
عــل نبّيك املبعوث بأكمل دالئــل اإلعجاز، وعل آله املخصوصــني بحقائق الكمل 

وغريهم باملجاز.

وبعد، فقد قرأ عّل الســّيد املاجد الفاضل املحّقق اللوذعّي األملعّي األمري حســن 
ابن الســّيد التقي األمري ويل، أدام اهلل تعاىل توفيقه وإسعاده وبلغه إىل كل خري مراده، 
هــذا الكتاب من أّوله إىل آخره قراءة بحٍث وإتقاٍن، وجزم وإيقان، كّل ينبئ عن علّو 
شــأنه، وارتفاع قدره ومكانه، وقد التمس منّي إجازتــه، مع غريه ممّا جيوز يل روايته، 
فأجبــت مطلوبــه علًم منّي بأّنه أهٌل لذلك بم احتوى عليه من أســنى املراتب، وحاز 
من جليل املطالب.... وكتب بيده الفانية العبد حممد بن السن بن زين الدين العامّل 
عاملهم اهلل بلطفه وكرمه، وذلك يف مشــهد ســّيد الشــهداء وخامس أصحاب العبا، 
عليه وعل جّده وأبيه وأّمه وأخيه والتسعة من ذراريه أفضل الصالة والسالم، وكان 
االختتام يف ختام الســنة اخلامســة والعرشيــن بعد األلف، عل مــن رّشفت به أكمل 

التحّية، وصّل اهلل عل حممد وآله الطيبني الطاهرين«)73(.

وأجازه إجازًة ثانيًة بعد أربع سنواٍت، جاء يف آخرها: »واملأمول من جناب سيدنا 
أّيده اهلل ســلوك سبيل االحتياط، فمن ســلكه غري ناكب عن الصاط، كم أّن املرجّو 
عدم اإلغفال من صالح الدعوات يف مظاّن اإلجابات. وقد اتفق بتوفيق اهلل سبحانه 
كتابة ما تّيس يف مشــهد ســّيد الشــهداء وخامــس أصحاب العباء، عليــه وعل جّده 
وأبيــه، وأّمه وأخيه، والتســعة من بنيه أفضل الصلــوات وأكمل التحّيات، وذلك يف 
الّسنة التاسعة والعرشين بعد األلف اهلجرّية، عل من رّشفت به أكمل التحّية، وصّل 

اهلل عل سيدنا حمّمد وآله خري الربّية«)74(.

2- الشــيخ صقــر بن عّبــاس الكربالئّي: أجازه شــيخنا العامّل عل نســخة من 
تذيب األحكام جاء فيها: 
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»بسم اهلل، المد هلل عل نعمئه، والصالة عل أكرم أنبيائه وأوليائه.

أّما بعد، فقد قرأ عّل الشــيخ الفاضل التقّي الصالح الشــيخ صقر وّفقه اهلل تعاىل 
ملراضيــه، وبّلغه يف الدارين أمانيــه، هذا الكتاب إىل أواخر كتــاب الّج قراءة بحٍث 
وإتقــاٍن، وجزٍم وإيقاٍن، كّل ينبئ عن علّو شــانه، وارتفــاع مكانه، وقد أجزت له أن 
يــروي عنّي مجيع مــا جيوز يل روايته بطرقــي املقّررة يف إجــازة والديH يل، وهي 

كثرية...«)75(.

وما يدّل أّن الشــيخ صقر استجاز الشــيخ العامّل بكربالء، ما ذكره الكربالئّي يف 
نسخة من ال حيرضه الفقيه التي قابلها عل نسخة شيخه، فقال يف آخر اجلزء الرابع: 

»انتهت مقابلة الكتاب من اهلل سبحانه وعونه، بنسخة شيخنا وموالنا الشيخ حممد 
ابن املرحوم الشيخ حسن ابن املرحوم الشيخ زين الدين، وقد بذلت يف تصحيحه ما 
تيــّس من اجلهــد والطاقة، إاّل ما زاغ عنه البص وحس عنــه النظر، وذلك يف أوقات 
متعّددة آخرها ثانی شهر حمرم الرام من شهور السنة السابعة والعرشين بعد األلف، 
وذلــك عل يد أفقر الناس، صقــر بن عباس، حامًدا مصليًّا مســتغفًرا، وقد صّححه 

لنفسه باملشهد املرّشف كربالء، عل مرّشفها أفضل الصالة والسالم«)76(.

3- الســّيد املري رشف الدين عل ابن حّجة اهلل الشولســتاين: أجازه الشــيخ حممد 
العامل سنة1029 يف كربالء، وأخرب عنها الشيخ آغا بزرگ الطهراين يف الطبقات)77(، 
وجــاء فيها: »بســم اهلل الرحن الرحيم نحمدك يا أكرم مــن منح وأجاز، ونصّل عل 
نبّيــك املبعوث بأكمــل دالئل اإلعجاز، وعل آله الذين هــم حقائق الفضل والكمل 

ومن سواهم جماز.

أّما بعد، فيقول فقري عفو اهلل ورحته، الراجي شفاعة نبّيه وأئّمته، حمّمد بن السن 
بن زين الدين أعانه اهلل عل طاعته: إّن الســّيد الســند الفاضل الكامل الورع، التقّي 
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اللوذعّي األملعّي، األمري رشف الدين عل -أعل اهلل شأنه، ورفع مكانه - قد التمس 
منّــي إجــازة ما جتــوز يل روايته، بعــد قراءة مايتحّقــق به اإلجازة مــن كتب الديث 
األربعة، فأجزت له - أدام اهلل تأييده، وأســبغ عليه من اإلنعام مزيده - مجيع ما جيوز 
يل روايتــه بطرقي املقّررة يف إجازة والديH يل، وهــي كثرية ... واتفق بتوفيق اهلل 
ســبحانه كتابة ما تيّس رقمه يف مشهد سّيد الشــهداء وخامس أصحاب العباء، عليه 
وعــل جده وأبيه وأمه وأخيــه أفضل الصلوات، وذلك يف عام تســعة وعرشين بعد 
األلــف اهلجرية عــل من رّشفت به أفضل التحية، وصّل اهلل عــل حمّمد وآله الطيبني 

الطاهرين«)78(.

بعض مبانيه وحتقيقاته الرّجالية والدّرائية)79(: 

إّن رواية األجاّلء مثل الكليني عن شخٍص تدّل عل اعتباره)80(.. 1

إّن االعتمد عل املراسيل ال يصّح للقدح)81(.. 2

تقديم النّجاش عل الّشيخ عند تعارض اجلرح والّتعديل)82(.. 3

مة للّتوثيق املعترب)83(.. 4 عدم إفادة تصحيح العالَّ

اإلشكال يف إفادة تصحيح الّشيخ للّتوثيق املعترب)84(.. 5

مزّية تصحيح الّصدوق عل نحو يقرب من التوثيق)85(.. 6

ترك النّجاش ذكر املذهب كالوقف دليل عل نفيه)86(.. 7

إّن حديث إبراهيم بن هاشم ال يعّد من الصحيح، بل من السن)87(.. 8

إّن اإلضمر ال يوجب ضعف الديث)88(.. 9

رواية الّصدوق مرّجح)89(.. 10

إّن اإلمجــاع عل تصحيح ما يصّح عن ابن أب عمري حمّل كالم، وعل تقديره ال . 11
يثمر عدم االلتفات إىل من بعده)90(.
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إّن حمّمد بن شهرآشوب غري معلوم الال)91(.. 12

إّن حمّمد بن قولويه حمّل تأّمل)92(.. 13

انصاف ابن مسكان املطلق إىل عبد اهلل)93(، واللبّي إىل حمّمد بن عل اللبّي، . 14
 ومعاويــة بن وهــب إىل الثقــة)94(، وابن ســنان الــراوي عــن أب عبد اهلل 

هو عبد اهلل)95(.

إّن الوكالة من ناحية األئمة ال تثبت توثيق الوكيل)96(.. 15

الّشهادة واخلرب بينهم عموم وخصوص)97(.. 16

وفاته: 

تــويّف رحــه اهلل ليلــة االثنــني العارش من شــهر ذي القعــدة من ســنة ثالثني بعد 
األلــف مــن اهلجرة النبويــة الرشيفة كــم نقل ولده عن خط تلميذه الشــيخ حســني 
املشــغريH)98(. وقد ظهرت له كرامات قبيل وفاته وبعدها كعلمه بأّيام أجله كم 

ذكر ولده يف الدّر املنثور)99(، وسمع تالوة القرآن عنده يوم وفاته)100(.
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املبحث الّثاين: رواية األجاّلء:
ومفــاد هذه الّطريقــة أّن أجاّلء الّطائفة مــن علمئها وحمّدثيها لــو رووا أو أكثروا 
الّرواية عن شخٍص فهذا يدّل عل وثاقته أو ال أقل عل حسنه عندهم، ومن ثّم جيوز 

العمل بروايته)101(.

املطلب األول: رواية األجالّء وأدلّة إثباهتا: 

املقدّمة األوىل          :

إّن اخلوض والبحث عن أحوال أّي شــخصّية من شــخصّيات الّتاريخ، إسالمّيًة 
كانــت أو غريها، راوًيــا كان أو ال، فإّنه ال بّد وأن ُيتعامل مــع املعطيات واألحداث 
 التــي ختّصهــا بعــني التاريــخ نفســه أي بمالحظــة الّظــروف واألحــوال املحيطــة 

بالقضّية نفسها.

وبعبــارٍة أخــرى فإن النّقــوالت املختّصة باألحــوال والرّتاجــم، لكوهنا يف ذاتا 
نقــوالٍت اجتمعيــًة وِســرَييًة، ال يمكن التعامــل معها عل ضوء األســس والقواعد 
العقلّيــة والّلوازم املنطقّية، وليس ذلك لبطالن هذه القواعــد أو انخرام كلّياتا وإنّم 
ألّن األحوال والسري إنّم تؤخذ بعيًدا عن الّدّقة العقلّية والسّيم مع مالحظة كون هذه 

الّتقييمت يف غالبها مبنّيًة عل الّظاهر؛ إذ ال يعلم الواقع إال اهلل تعاىل.

املقدمة الّثانية: 

إّن املتتّبــع لكالم علمئنا رضــوان اهلل عليهم يدرك أّن الّرواية عن الّضعيف كانت 
 Hعندهم سبًبا للخدش واإلعابة يف حّق الّراوي عنه، فقد توقف شيخنا النجاش
عن الرواية عن أســتاذه ابن البهلول فقال: »وكان يف أّول أمره ثبًتا ثّم خلط، ورأيت 
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جــّل أصحابنــا يغمزونه ويضّعفونه... رأيت هذا الشــيخ وســمعت منــه كثرًيا، ثم 
توقفت عن الرواية عنه إال بواســطة بيني وبينــه«)102(. بل وصل الّد بأحد بن حمّمد 
بن عيســى األشــعرّي زعيم القمّيني يف وقته إىل إقصاء أحد بن حمّمد بن خالد الربقّي 
بعــد اتامه بأّنه ال يبايل عّمن يأخذ الديث، ثم إرجاعه واالعتذار إليه بعدما ظهرت 
براءته من ذلك)103(. وكذا فعل مع ســهل بن زياد اآلدمــي بعدما اعتقد فيه أنه مغاٍل 
كّذاب)104(.ولــذا كانوا جيتنبون الّرواية عن الّضعيف احرتاًزا من هذا اإلشــكال، بل 
وقــد تلوح يف بعض عباراتــم أهّنم حّتى لو حصل عندهــم الّتوثيق اِليسِّ ألحدهم 
ووجــدوا أّن مشــاخيهم يعرضون عــن حديثه فإهّنــم يتوّقفون يف الّروايــة عنه لنفس 
الّسبب املذكور، كم فعل شيخنا النّجاشH يف ترمجة أب عبد اهلل أحد بن حمّمد بن 
عبيد اهلل بن السن بن عّياش بن إبراهيم بن أّيوب اجلوهري. فإّنه قال فيه بعدما ذكر 
مصنّفاته العديدة: »رأيُت هذا الّشــيخ، وكان صديًقا يل ولوالدي، وسمعت منه شيًئا 
كثرًيا، ورأيت شــيوخنا يضّعفونه، فلم أرِو عنه شــيًئا وجتنّبتــه، وكان من أهل العلم 
ــعر وحسن اخلّط، رحه اهلل وساحمه«)105(. فنالحظ هنا أّن  واألدب القوّي وطّيب الشِّ
شيخنا النّجاشH قد هجر مروّيات اجلوهريH مع أّنه عايشه وكان صديًقا له 
ولوالده كم نّص عل ذلك، وكون الّصداقة مع طبقتني تستلزم-عادًة- استطالًة زمنّيًة 
ويدلُّ عليه ما َذّيل به شــيخنا النّجاشH ترمجَة اجلوهرّيH فإّن هذا املديَح من 
جهــاٍت متعّددٍة ال ُيتصــّور عادًة مع صداقٍة رسيعٍة، ولو غَضْضنا النّظر عن ذلك فإّن 
مصنّفات اجلوهرّيH الّداّلة عل كونه ذا باٍع يف علوٍم شّتى)106( مل تشفْع له يف قبول 

روايته من النّجاش، وما ذلك إاّل ألّن شيوَخه قد ضّعفوه.

وخالصــة هذه املقّدمة أّن الّرواية عن الّضعيــف أو املهجوِر حديُثه كانت إحدى 
املحذورات الّتي جيتنّبها أهل العلم والســّيم املحّدثني منهم لكوهنم أهَل اختصاٍص 

يف ذلك ويعلمون لوازَمها العلمّية اخلَطِرة.
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إذا ُعِلــم ذلــك نقول: مّلا كان كّل هذا الذر من الّروايــة عن الّضعفاء أو مرتوكي 
الديــث واجتناِب النّقل عنهــم، فإّن كثرة نقل األجاّلء تكشــف عن وثاقته عندهم 
أو عــل أقل التقادير عن حســنه عندهــم؛ وذلك أّن هؤالء األعالم قــد ثُبت بالقطع 
والّتواتر توّرعهم واحتياطهم وحسن ضبطهم للحديث وتشّددهم يف ضوابط حتّمل 
الّروايات واالســتجازات حتى أمىض ثقة اإلســالم الكليني رضــوان اهلل تعاىل عليه 
عرشيــن عاًمــا من عمره الرّشيف حمــاواًل تأليف كتاٍب يكون مرجًعا للّشــيعة يف كّل 
العصــور)107(، فال ُيتّصور بعد ذلك إكثارهم الّرواية عّمــن هو ضعيٌف أو وّضاٌع أو 
مدوٌش يف حديثه، وال ســّيم أّن اإلكثار من الّروايــة يف امليزان االجتمعي ُيعّد عالمًة 
عل االعتداد وإاّل لكان األعالم مع مراعاة كّل هذه القيود هجروا حديثه وتركوه كم 

ال خيفى، خصوًصا أهّنم رأوا ما جرى مع الربقي واآلدمي.

املطلب الثاني: أقوال العلماء يف املسألة:

اختلف علمؤنا األعالم رضــوان اهلل عليهم يف كون رواية األجاّلء طريًقا لتوثيق 
الّراوي -أو عّده من الََسن- وعدمها.

القول األّول: يرى أّن رواية األجاّلء عن راٍو أمارٌة عل وثاقته أو حسنه، ومنهم: 

1- الشــيخ حســن بن زيــن الديــن العامّلH صاحــب املعامل فقــد ذهب إىل 
تأييــد التوثيــق بكثرة رواية األجاّلء مستشــكاًل عــل تضعيف أمثال هــؤالء بوجود 
القرائــن عل ذلك فقــال يف منتقاه: »يــروي املتقّدمون من علمئنــا - ريض اهلل عنهم 
عــن مجاعٍة من مشــاخيهم الذين يظهر من حاهلم االعتناء بشــأهنم، وليس هلم ِذكر يف 
كتب الّرجال، والبناء عل الظاهر يقتيض إدخاهلَم يف قســم املجهولني، وُيشــكل بأّن 
قرائن األحوال شاهدٌة ببعد اخّتاذ أولئك األجاّلء الّرجل الّضعيف أو املجهول شيًخا 
يكثرون الّرواية عنه وُيظهرون االعتناء به، ورأيت لوالدي كالًما يف شأن بعض 
مشــايخ الصدوق ] ره [ قريًبا ممّا قلناه، وربم ُيتوّهــم أّن يف ترك التعّرض لِذكرهم يف 
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كتب الّرجال إشعاًرا بعدم االعتمد عليهم، وليس بشٍء، فإّن األسباب يف مثله كثريٌة، 
وأظهُرهــا أّنــه ال تصنيف هلم، وأكثر الكتب املصنّفــة يف الّرجال ملتقّدمي األصحاب 

اقتصوا فيها عل ذكر املصنّفني، وبيان الّطرق إىل رواية كتبهم.

هذا، ومن الّشــواهد عل ما قلناه، أّنك تراهــم يف كتب الّرجال يذكرون عن مجٍع 
مــن األعيان، أهّنم كانوا يروون عن الّضعفاء، وذلك عل ســبيل اإلنكار عليهم وإن 
كانــوا ال يعّدونه طعنًا فيهــم، فلو مل تكن الّرواية عن الّضعفــاء من خصوصّيات من 
ُذكــَرت عنه مل يكــن لإلنكار وجٌه، ولوال وقوع الّرواية مــن بعض األجاّلء عّمن هو 
مشــهوٌر بالّضعف لكان االعتبــار يقتيض عدَّ رواية من هو معــروٌف بالّثقة والفضل 
وجاللة القدر عّمن هو جمهول الال ظاهًرا من مجلة القرائن القوّية عل انتفاء الفسق 
عنه. ووقفُت للكّش عل كالٍم يف شــأٍن حمّمد بن ســنان، يشــري إىل ما ذكرته من قيام 

القرينة برواية األجاّلء، وذلك بعد إيراده جلملٍة من الكايات عنه«.)108(

2-ومنهم شيخنا الوحيد البهبهاينH فقد ذهب إىل توثيق الّراوي فيم لو كثرت 
الّرواية عنــه من األجاّلء بل إّنهH اكتفى بمجرد رواية اجلليل الواحد عن الراوي 
لالستدالل عل وثاقته قالH يف فوائده الّرجالية مستعرًضا أمارات املدح والوثاقة 
والقّوة: »ومنها رواية األجاّلء عنه، وفيه -مضاًفا إىل ما سبق - أّنه من إمارات الوثاقة 
أيًضــا كم ال خيفى عل املّطلع بروايتهم وأرشنا إىل وجهه أيًضا ســّيم وأن يكونوا كالًّ 
أو بعًضا ممن يطعن بالّرواية عن املجاهيل وأمثاهلا كم ذكر، وإذا كان رواية مجاعٍة من 

األصحاب تشري إىل الوثاقة - كم مّر - فرواية أجالئهم بطريٍق أوىل فتدّبر«.)109(

3- ومنهم خامتة املحّدثني املريزا حسني النّوري أعل اهلل مقامه بعد أن استعرض 
الّروايات التي استفاد منها املالزمة بني علّو املنزلة وكثرة الرواية عنهم فقال يف 
خامتته: »وظاهر اجلميع كون كثرة الّرواية عنهم مع الواســطة أو بدوهنا مدًحا 
عظيًم كم عليه علمء الفن، فإهّنم عّدوها من أســبابه؛ لكشفها غالًبا عن اهتممه بأمور 
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الّدين وسعيه يف نرش آثار الّسادات امليامني، وهذه فضيلٌة عظيمٌة توصل صاحبها إىل 
مقام عّل يكشــف عنه الّتوقيع املبارك املهــدوّي: وأّما الوادث الواقعة فارجعوا 

فيها إىل رواة أحاديثنا... إىل آخره«)110(

4- ومنهــم مــن املعارصين املرجع الفقيه الّشــيخ جعفر الّســبحاين حيث قال يف 
كتابه الكلّيات: »إن كثرة ختريج الّثقة عن شــخٍص دليٌل عل وثاقته لوجهني...«)111( 

ثم ذكر الوجهني مفصاًل.

القول الثاني: يرى أّن رواية األجالء أمارة عل حسن الراوي:

1- العالمة الشيخ عبد اهلل املامقاينH يف تنقيح املقال، بعد أن ذكر أوجه اعتبار 
سهل بن زيد اآلدمي، ومنها رواية األجاّلء عنه، فقال: 

»وممــا ذكرنا كّلــه ظهر أّنا إن مل نعّد حديث الرجل يف الصحاح اســتناًدا إىل توثيق 
الشــيخ رحه اهلل املؤّيد بمجموع الوجوه املزبورة، فال شــبهة يف كونه إمامًيا غري غاٍل، 
فإذا انضم إىل ذلك القرائن املذكورة، عددنا حديثه يف السان املعتمدة دون الضعاف 

املردودة«)112(.

2-منهم الشــيخ حممد الكلبايس فقد ذكر يف رســائله الرجالّية يف باب ما يوجب 
السن: 

»وأّمــا الثــاين: فهو نحــو كون الــراوي وكياًل ألحــٍد من األئّمــة، أو كونه 
ا بروايته، مرّجحــًة عل رواية الثقة، أو  ممّــن ُترتك بروايته روايــة الثقة، أو تؤّول حُمتجًّ
خُيّصــص بروايته الكتاب كم اّتفق كثرًيا - نقاًل - أو كونه كثري الرواية، أو رواية الثقة 

عنه، أو رواية األجاّلء عنه..«)113(.

القول الثالث: يرى أّن رواية األجالء ال تدّل عل وثاقة الراوي:

 وقد ذكر ذلك كثرًيا يف معجمه: قال H1-منهم السّيد أبو القاسم اخلوئي
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»وأن رواية األجالء ال تدّل عل الوثاقة وال عل السن«)114(.

وقــال: »وأمــا رواية األجاّلء عنه، وال ســّيم حممــد بن أحد بن حييى ومل تســتثن 
روايته، فليس فيها داللة عل الوثاقة كم تقدم«)115(.

2-ومنهم الشيخ مسلم الداوري)حفظه اهلل( يف أصوله، قال: 

»وبناء عل ذلك فال دليل عل أّن رواية األجاّلء تقتيض توثيقه«)116(.

3-ومنهم الشــيخ حســن الرميتــي العامل)حفظه اهلل(، يف كتابــه أوضح املقال، 
فقال: 

»والّق، أن كثرة الرواية ال تدّل عل مدح الراوي فضاًل عن وثاقته...«)117(.

املطلب الثالث: رواية األجالّء عند الشيخ حممد العاملي واإلشكاالت عليها:

أّما الشــيخ حممد بن الســن العامل حفيد الشــهيد الّثاين رضوان اهلل عليهم فقد 
ذهــب إىل اعتبار إكثــار رواية األجالء أمــارة عل الوثاقة، بل ذهــب أبعد من ذلك، 
حيــث اعتــرب أّن الرواية الواحدة عن الرجل قد تفيــد توثيًقا يف بعض األحيان، فقال 
بعد أن اســتعرض رأي والده يف حتسني رواية حمّمد بن اسمعيل اعتمًدا عل كثرة 
روايــة الكلينــي عنه فقال: »ويف الظــّن أّن الّرواية عن الّرجــل يف بعض األحيان 
أيًضــا ال تقــص عن ذلــك؛ ملا يظهر من النّجــاش يف ترمجة أحد بــن حمّمد بن عّياش 
حيث قال: سمعت منه شيًئا كثرًيا، ورأيت شيوخنا يضّعفونه، فلم أرِو عنه، وجتنّبته.

ويف ترمجــة أحــد بــن حمّمد بن خالــد الربقي قــال: إّنه ثقــٌة يف نفســه، يروي عن 
الّضعفاء، واعتمد املراســيل.وظاهر قوله: يروي عن الّضعفــاء أّنه نوع قدح، بقرينة 

اعتمد املراسيل«.)118(

ومل ينفردH بذلك فقد ذهب إىل ذلك أيًضا، الوحيد البهبهاينH حيث قال: 
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»ومنهــا رواية اجلليل عنه وهو أمارة اجلاللة والقّوة وســيذكر عن الّصدوق يف ترمجة 
أحد بن حمّمد بن عيســى وسيجيئ الّتحقيق يف حممد بن إسمعيل البندقي ونشري إليه 
يف ترمجة ســهل بن زياد وإبراهيم بن هاشــم وغريمها وإذا كان اجلليل ممّن يطعن عل 

الّرجال يف الّرواية عن املجاهيل ونظائرها فرّبم يشري روايته عنه إىل الوثاقة«.)119(

وعل كل حال، فالظاهر أّن شيخنا العامل كأّنه قد استفاد من اجتناب العلمء 
الّرواية عن الّضعيف نوًعا من قياٍس استثنائيٍّ أّسس له العلمء بألفاٍظ شّتى وهو: أّن 
الــّراوي إن كان ضعيًفــا فال ُيرَو عنه، لكن األعالم قد رووا عن فالن وفالن فإًذا هم 

ليسوا بضعفاء.

ويؤّيــد ما قلناه اســتطراده رحه اهلل بعــد دفع بعض اإلشــكاالت فقال: »وكالم 
النّجــاش بعد تأّمل ما قلناه ربّم يفيد القدح، وإّنــم ذكرناه يف مقام الّتأييد؛ ألّن رواية 
الّثقة عن الّضعفاء نادر، فإذا وقع ذكروه، ومثل الّثقة اجلليل حمّمد بن يعقوب لو كان 

يروي عن الّضعفاء لذكر«.)120(

اإلشكاالت على عّد رواية األجالء من أمارات التوثيق: 

أواًل: إّن شــيخنا العامل لشــّدة براعته قد تنّبه لبعض اإلشكاالت عل ما قّرره 

من توثيق حممد بن اســمعيل بناًء عل كثرة رواية األجاّلء عنه، فأشكل عل نفسه بأن 
الّرواية عند الكليني رضوان اهلل عليه مل تكن مبنّية عل الّتوثيق بل كانت لقرائن حّفت 
بالرواية مصّححٍة هلا فال يرّض حينها كون الّراوي ضعيًفا ومن ثّم ال يتّم االســتدالل 

يف جاللة شأن حممد بن اسمعيل لكون األجاّلء أكثروا الرواية عنه.

وأجــاب رحه اهلل بــأّن لذلك وجًها ولكنّــه غري تاّم؛ إذ عل فرض التســليم هبذه 
القاعــدة عنــد املتقّدمــني إاّل أّن ذكــر الّرواية عــن الّضعفاء يف ترمجة حمّمــد بن خالد 
تعريًضا، يدّل عل عدم انحصار عملهم هبذه القاعدة كم يدّل عل اهتممهم باالحرتاز 
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عــن الروايــة عن الضعيف، ولو قيــل يف مقام الّرد بأّنه روى عــن الّضعفاء ومل يعمل 
بم رواه عنهم فليس هو خدًشــا لتســتدّل به-عل كون ذكرهم للرواية عن الضعيف 
موجًبــا للخدش-ُأجيب بأّن ظاهــر كالم النّجاش خدٌش وال يســتقيم إاّل مع كونه 

عِمَل بم روى)121(.

ا: ســاق رضوان اهلل عليه إشــكااًل آخر ومفاده أّن قاعــدة املتقّدمني غري تاّمٍة:  ًي ثان

أ- ألّنــه لــو صّح أهّنم مل يلتفتــوا إىل ضعف ووثاقــة الّراوي بل اعتمــدوا عل قرائن 
مصّححــة للخرب؛ ملــا رّصحوا بعدم قبوهلم رواية حمّمد بن أحــد بن حييى عن مجاعٍة، 

فلو كان كذلك ملا استثنوا.

وأجــاب رحه اهلل بأن ذلك مدفوٌع باحتمل كون العمــل بالقرائن يقتيض ختفيفها 
وقلة املؤونة مع الّراوي املعتمد عليه بخالفه مع غري املعتمد فم كان مستثنًى احتاج إىل 
مزيــٍد من القرائن لتصحيح روايته بناًء عل ضابطة املتقّدمني رضوان اهلل عليهم)122(. 
أقول: ولعّل هذا الّتفريق يف مطلب االستثناء عند املتقّدمني من مفرداته وإبداعاته ما 

يكشف مّرة أخرى عل علّو كعبه يف هذا املجال.

ب- إّن دعــوى صّحــة مبنــى املتقّدمــني منقوضــة بم ذكــره صــدوق الّطائفة يف 
فقيهــه بعد ذكر روايٍة يف ثواب يــوم الغدير األغّر بأّن راوهيا كان ُيضّعفه شــيخه ابن 

الوليدH وما مل يصّححه شيخه ال حيكم بصّحته.

 وأجــاب رحه اهلل بأن ال مالزمة بني حكم شــيخه بتضعيفــه وترك الّصدوق
للحديث الحتمل كون عدم توثيق شيخه قرينًة عنده لرّد الّرواية، ال أّن األمر منحص 

بتصحيح شيخه)123(.

أقــول: ويــدّل عل ما ذهب إليه شــيخنا العامــل رضوان اهلل عليه عبارة شــيخنا 
الّصــدوق أعل اهلل مقامــه حيث قال: »وكل ما مل يصّححه ذلك الّشــيخ - قدس اهلل 
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روحــه -ومل حيكم بصّحته من األخبار فهو عندنا مرتوٌك غرُي صحيح«)124(.فالّشــيخ 
الّصدوقH جعل مالك الرتك وعدم الّصحة عنده عدَم تصحيح شيخه ابن الوليد 
للخبــار ال للــرواة ويظهر ذلك يف قولــه »من األخبار« املفــّسة للموصول يف بداية 
كالمه-زيد يف علّو مقامه-مع عدم الغفلة عن أّن لفظ الّتصحيح والّصحة وما شاكل 

يف حينها مل يكن إاّل للخبار كم ذكر أهل الّدراية)125(.

ا –ومل نذكره احرتاًزا من  ثم أكمل رحه اهلل مشــكاًل عل نفســه تارًة أخــرى ورادًّ
الّتطويــل- ليعطــي يف هنايــة املطلب قاعدة كليــًة وإن صاغها بلفظ الّشــخصية ممّثاًل 
فقــال: »لكّن املقصــود أّن املتقدمني هلم حرٌص عل الّرواية عن غــري الّضعفاء، فربّم 

كان يف رواية الكليني عن الّرجل املبحوث عنه نوع داللٍة عل جاللة شأنه«.)126(

املطلب الرابع: تطبيقات رواية األجالء عند صاحب االستقصاء: 

ال خيفى أّن عّد رواية اجلليل أو األجاّلء أمارًة عل الّتوثيق، ال يعني االلتزام بوثاقة 
كّل مــن أكثر األجــاّلء الرواية عنه، بل ال بّد من مالحظة القرائن األخرى ومالحظة 

التضعيفات، إن وجدت، والرتجيح بينها.

وقــد جرى عل ذلك شــيخنا العاملH فقد رصح-مثــاًل- رحه اهلل يف بحث 
حكــم املياه املضافة -بعد إيراده لديٍث من الــكايف: »فأّما ما رواه حمّمد بن يعقوب، 
عــن عــّل بن حمّمد، عن ســهٍل بن زيــاد، عن حمّمٍد بن عيســى، عن يونــس، عن أب 
الســن قال: قلت له: الّرجل يغتســل بمء الورد ويتوّضأ به للّصالة قال: ال بأس 
بذلك)127(«- بعدم اعتبار رواية ســهل بن زياد عنده حيث قال: »وعل كّل حال 

ال اعتمد عل روايته«.)128(

ثم استدرك مشكاًل عل نفسه فقال: »إن قلت: قد تقّدم يف توجيه اعتبار حمّمد بن 
إســمعيل أّن رواية األجاّلء عن الّضعفاء نادرة، والال أّن رواية الكليني عن ســهٍل 
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ح هبا قوُل الّشــيخ: بأّنــه ثقة وقوله: إّنه ضعيٌف،  بــن زياد يف غاية الكثرة، فِلَم ال ُيرجَّ
وإن ترّجــح به قول النجــاش بضعفه، إالَّ أّن قول النّجاش الّســابق نقله، الّدالَّ عل 

ندور الّرواية من األجاّلء عن الّضعفاء يؤّيد توثيق الّشيخ.

قلت: عل تقدير ما ذكرَت ال وجه للرّتجيح عل وجٍه يقتيض العمل برواية سهل 
بل غاية األمر التعارض«.)129(

فنالحظ هنا أنه قد حكم بعدم االعتبار عل رواية سهل من جهته لكنّه مل يمنع من 
وجود أمارة توثيقــه من جهة كثرة رواية الكليني)قدس( عنه، ويدّل عليه ظاهر ذيل 

كالمهH إذ إّنه بنى -عل فرض ثبوته- الّتعارَض ومل يرفع اإلشكال.

وكــذا يف معــرض كالمه عن ابــن أب جّيد فإّنا نراه قد وّثقه من جهة كونه شــيًخا 
لإلجــازة ورغــم أنه بعيٌد عن حملِّ كالمنــا لكن ربّم ُيفهم-بعد تأّمــٍل من ذيل كالمه 
عن اعتبار املتأخرين لروايته- ما بناه من التوثيق اعتمًدا عل كثرة الّرواية برشط عدم 
املانع.قــال رحــه اهلل: »وعل كلِّ حال الّرجل غري مذكــوٍر يف كتب الّرجال، لكنّه من 
الّشيوخ، ومل جتِر عادة املتقّدمني بذكر الّشيوخ عل االّطراد، كم أهّنم لو ُذكروا مل ينّص 
عــل توثيقهم، وظاهر بعض األصحاب املتأّخريــن االعتمد عل خرب هذا الّرجل إذا 

خال من مانٍع غريه«)130(
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اخلامتة: 
1. لعــّل القــارئ للتاريــخ ال جيد إضاءًة مهّمــًة عن حوزة كربالء، مــع أّن املتتّبع 
ملصــادر الرتاجم جيدهــا تزخر باألعالم العظام، وال ســّيم يف القرن العارش والادي 
عرش اهلجرّيني، ما جيعلنا أمام دعوٍة حثيثٍة لتشجيع هذه الفعالّيات املقامة حول تراث 

كربالء، والسعي الدؤوب ملحاولة إخراج نفائس هذه الارضة العلمية العظيمة.

2. إّن بحــث روايــة األجاّلء مــن املباحث الرجالّيــة املهّمة التــي جيب اخلوض 
فيــه بمزيٍد من البســط والتعّمــق، نظًرا ألمهّيــة النتائج التي قد يصــل إليها الباحث، 
مــع األخذ بعني االعتبــار آراء علمئنا املتقّدمني الذين كانــوا أقرب لزمن النصوص، 

ودراسة طرق تعاملهم مع الديث.

3. بعدما عرضنا كالم األعالم وأدّلتهم وشهادة أهل االختصاص بمنعّية الّرواية 
عــن الّضعفاء وبعدما ثبــت رواية األجاّلء كثرًيا عن بعــض املهَملني أو الّضعفاء مع 
مــا هم عليه-أعني األجاّلء- من علٍم وتوّرٍع وحتّوٍط ومع مراعاة اإلشــكاالت التي 
ذكرهــا صاحب االســتقصاءH، يمكن امليــل إىل صّحة توثيق الــّراوي إذا كثرت 

رواية األجاّلء عنه ما مل يمنع مانٌع كقرينٍة واضحٍة ساطعٍة.

والمد هلل رّب العاملني.
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اهلوامش
استقصاء االعتبار: 5/1.. 1
ينظر الكايف: 67/1 باب اختالف الديث ح10.. 2
وهي »إحدى الّطرق املهّمة إلثبات وثاقة كثرٍي من الّرواة من خالل اندراجهم حتت عنواٍن . 3

عامٍّ ينطبق عل األفراد من دون تعيني ألشخاصهم«.أصول علم الّرجال: 113/2.
هي النّّص عل وثاقة الّراوي بعينه.. 4
وهــي: الفهرســت والّرجال للطــويسH وفهرســت النجاشH واختيــار معرفة . 5

.Hالّرجال للكش
أصول علم الّرجال: 115-114/2.. 6
مصادر الرتمجة: اســتقصاء االعتبار: 48/1، أعالم املجاوريــن بمكة املعظمة: 464/1، . 7

أعيان الشــيعة: 198/9، أمل اآلمل: 138/1، الدر املنثور: 685/2، روضات اجلنات: 
44/7، ريــاض العلــمء: 58/5، طبقــات أعالم الشــيعة: 8- القــرن222/11، العقد 
اإليمين: 878، العقد اإليمين)رسالة تزكية الّراوي(: 681، لؤلؤة البحرين: 82، املدنيات 
للشيخ حسني الواثقي: 643-659، مفاتيح الرشائع: 1 /17، موسوعة طبقات الفقهاء: 

.258/11
الدر املنثور: 685/2.. 8
املصدر نفسه.. 9

أمل اآلمل: 138/1.. 10
الدر املنثور: 673/2.. 11
املصدر نفسه.. 12
الدر املنثور: 674/2.. 13
املصدر نفسه.. 14
املصدر نفسه.. 15
املصدر نفسه.. 16
وجــدت يف ترمجتــه يف مقدمة أحد كتبه املحّققة أســمء ألعالم أدرجــوا ضمن الذين روى . 17
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عنهم، وهو اشــتباه ناشــٌئ عن التباس يف قراءة ترمجته يف أمل اآلمل، وخلط بني مشــاخيه 
ومشــايخ الرH، واألعجب أن من حّقق بعض رسائله تبع هذا االشتباه دون تدقيق، 

فاقتىض التنويه.
الدر املنثور: 673/2.. 18
املصدر نفسه.. 19
املصدر نفسه.. 20
موسوعة طبقات الفقهاء: 258/11.. 21
املصدر نفسه: 258/11.. 22
الدر املنثور: 674/2.. 23
موسوعة طبقات الفقهاء: 258/11. مل أجد يف كتب الرتاجم ما يدّل عل ذلك بل الظاهر . 24

من بعضها أنه من طبقته.
أمل اآلمل: 1/ 25.. 25
املصدر نفسه: 1/ 31.. 26
الدر املنثور: 676/2.. 27
أمل اآلمل: 1/ 118.. 28
املصدر نفسه: 134/1.. 29
املصدر نفسه: 2/ 218.. 30
مفاتيح الرشائع: 1 /17.. 31
أعيان الشيعة: 198/9.. 32
الدر املنثور: 676/2.. 33
املصدر نفسه: 677/2.. 34
املصدر نفسه.. 35
املصدر نفسه.. 36
املصدر نفسه.. 37
أمل اآلمل: 138/1.. 38
الدر املنثور: 677/2.. 39
املصدر نفسه.. 40
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املصدر نفسه.. 41
املصدر نفسه.. 42
أمل اآلمل: 138/1.. 43
الدر املنثور: 677/2.. 44
املصدر نفسه.. 45
املصدر نفسه.. 46
املصدر نفسه.. 47
روضات اجلنات: 44/7.. 48
الدر املنثور: 677/2.. 49
املصدر نفسه.. 50
املصدر نفسه.. 51
املصدر نفسه.. 52
املصدر نفسه.. 53
املصدر نفسه.. 54
املدنيات للشيخ حسني الواثقي: 659-643.. 55
العقد اإليمين: 878، نقاًل عن فهرس مطوطات مكتبة ملك: 253/5.. 56
املصدر نفسه: 879.. 57
أمل اآلمل: 139/1.. 58
لؤلؤة البحرين: 823.. 59
أمل اآلمل: 139/1.. 60
روضات اجلنّات: 39/7.. 61
أعالم املجاورين بمكة املعظمة: 464/1.. 62
الدر املنثور: 675/2.. 63
املصدر نفسه: 673/2.. 64
املصدر نفسه: 675/2.. 65
روضات اجلنّات: 39/7.. 66
ينظر الدر املنثور: 668/2.. 67



149

الشيخ حممد حسني عيل بحسون العاميل
)2

4 ،
23

اني)
والث

ول 
ن األ

ددا
/ الع

سابع
د ال

اجمللَّ
عة/

ساب
نة ال

الس
20م

20
ران 

حزي
هـ /

14
41

ظم 
املع

وال 
ر ش

شه

رياض العلمء: 58/5.ومثل هذه العبارة يف أمل اآلمل: 139/1.. 68
الدر املنثور: 678/2.. 69
أمل اآلمل: 139/1.. 70
وقد وضع فيها بصمته من علم وفقاهة وعقائد حمققة وتاريخ وأدب وغريها، جتدها كاملة . 71

يف أمل اآلمل: 141-140/1.
لؤلؤة البحرين: 84.. 72
أعالم املجاورين بمكة: 467-466.. 73
املصدر نفسه: 469.. 74
املصدر نفسه: 471.. 75
املصدر نفسه: 472.. 76
طبقات أعالم الشيعة: 8- القرن222/11.. 77
أعالم املجاورين بمكة: 474-472.. 78
مقدمة استقصاء االعتبار: 36-35/1.. 79
املصدر نفسه: 48/1.. 80
املصدر نفسه.. 81
املصدر نفسه: 108/1.. 82
املصدر نفسه: 27/3.. 83
املصدر نفسه.. 84
املصدر نفسه: 28/3.. 85
املصدر نفسه: 93/4.. 86
املصدر نفسه: 53/1.. 87
املصدر نفسه: 73/1.. 88
املصدر نفسه: 272/7.. 89
املصدر نفسه: 316/1، ج179/2.. 90
املصدر نفسه: 316/1.. 91
املصدر نفسه: 111/1، 161.. 92
املصدر نفسه: 257/1.. 93
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املصدر نفسه: 417/1.. 94
املصدر نفسه: 71/2.. 95
املصدر نفسه: 265/6.. 96
العقد اإليمين، رسالة تزكية الّراوي: 681.. 97
الدر املنثور: 676/2.. 98
املصدر نفسه.. 99

املصدر نفسه: 675/2.. 100
ينظــر أصول علــم الّرجال: 309/2، وكلّيات يف علم الّرجــال: 349، وأوضح املقال يف . 101

علم الّدراية والّرجال: 73.
فهرست أسمء مصنّفي الشيعة: 396.. 102
خالصة األقوال: 63.. 103
ينظر فهرست أسمء مصنّفي الّشيعة)رجال النّجاش(: 185، ترمجة سهل بن زياد.. 104
فهرست أسمء مصنّفي الّشيعة)رجال النّجاش(: 86.. 105
املصدر نفسه.. 106
الكايف: 9/1.. 107
منتقى اجلمن: الفائدة الّتاسعة، 40-39/1.. 108
الفوائد الّرجالية 47.. 109
خامتة املستدرك: 225-224/5.. 110
كلّيات يف علم الّرجال: 350.. 111
تنقيح املقال يف علم الرجال: 194-193/34.. 112
الرسائل الرجالّية: 1/ 253.. 113
معجم رجال الديث: 289/8.. 114
املصدر نفسه: 213/9.. 115
أصول علم الّرجال: 310/2.. 116
أوضح املقال يف علم الدراية والّرجال: 73.. 117
استقصاء االعتبار: 48/1.. 118
الفوائد الّرجالية 47.. 119
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استقصاء االعتبار: 49/1.. 120
ينظر استقصاء االعتبار: 49/1.. 121
ينظــر اســتقصاء االعتبــار: 49/1-50. ويراجع املطلــب مفصاًل يف اســتقصاء االعتبار . 122

.80/1
املصدر نفسه: 50/1.. 123
من ال حيرضه الفقيه: 90/2.. 124
راجع مرشق الّشمسني: 269، ومنتقى اجلمن: 14/1.. 125
استقصاء االعتبار: 52-51/1.. 126
الكايف: 72/3.. 127
استقصاء االعتبار: 134/1.. 128
املصدر نفسه.. 129
املصدر نفسه: 33/5.. 130
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املصادر واملراجع:
1. اســتقصاء االعتبار يف رشح االستبصار للشيخ حممد بن السن بن زين الدين 

العامل)ت 1030هـ(، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 1419هـ.

2. أصــول علم الرجال بني النظرية والتطبيق، للشــيخ حممــد عل صالح املعّلم، 
معارص، تقريًرا لبحث ســمحة الشــيخ مســلم الــداوري، منشــورات الرافد، ط1، 

1434هـ.

3. أعالم املجاورين بمكة املعظمة، للشــيخ حسني الواثقي، معارص، من سلسلة 
ذخائر الرمني الرشيفني، طبعة اعتمد، ط1، قم 1437هـ.

4. أعيان الشيعة، للسيد حمسن األمني العامل، حّققه حسن األمني، دار التعارف 
للمطبوعات، بريوت.

5. أمل اآلمل، للشــيخ حمّمد بن السن الّر العامل)ت1104هـ(، حتقيق السّيد 
أحد السيني، مطبعة اآلداب، النجف األرشف.

6. أوضح املقال يف علم الدراية والرجال، للفقيه الشــيخ حسن الرميتي العامل، 
معارص، نرش معهد اإلمام الرضا، ط1، 1440هـ.

7. تنقيح املقال يف علم الرجال، للشــيخ عبــد اهلل املامقاين)ت1351هـ(، حتقيق 
الشــيخ حممد رضــا املامقــاين، مؤسســة آل البيت إلحيــاء الــرتاث، ط1، قم 

1431هـ.

8. خامتة مســتدرك الوســائل، للمريزا حســني النوري الطربيس)ت 1320هـ(، 
حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط1، 1415هـ.

9. خالصة األقوال يف معرفة الرجال، للعالمة الّل)ت726هـ(، حتقيق: فضيلة 
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الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نرش الفقاهة، ط1، 1417هـ.

10. الدّر املنثور من املأثور وغري املأثور، للشــيخ عل بن حممد بن حســن بن زين 
الديــن العامل)ت1098هـ(، حتقيق منصور اإلبراهيمي، نــرش املركز العايل للعلوم 

والثقافة اإلسالمية، ط1، 1433هـ.

11. الرســائل الرجالّية، للشيخ حممد بن حممد ابراهيم الكلبايس)ت1315هـ(، 
حتقيق: حممد حسني الدرايتي، ط1، 1422هـ.

12. روضــات اجلنّــات يف أحــوال العلــمء والســادات، للمــريزا حممــد باقــر 
اخلونساري)ت 1313هـ(، نرش مكتبة اسمعيليان، قم 1390هـ.

أفنــدي  اهلل  عبــد  للمــريزا  الفضــالء،  وحيــاض  العلــمء  ريــاض   .13
األصبهاين)ت1130هـــ(، منشــورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعــش النجفي، قم 

1403هـ.

14. طبقــات أعالم الشــيعة، لآلغــا بــزرك الطهراين)ت1389هـــ(، دار إحياء 
الرتاث، ط1، 1430هـ.

15. العقــد اإليمين يف تكريم األســتاذ الســّيد عل اخلراســاين، ملهــدي املهريزي 
وحسني الدرايتي، نرش نرش سهل، ط1، قم 1437هـ.

16. فهرست أسمء مصنفي الشيعة املعروف برجال النجاش، للشيخ أب العباس 
أحد النجاش)ت 450هـ(، حتقيق الســّيد موسى الشبريي الزنجاين، مؤّسسة النرش 

االسالمي)التابعة( جلمعة املدّرسني.

17. الفوائد الرجالّية، للشــيخ حممــد باقر الوحيــد البهبهاين)ت1205هـ(، من 
جمموعة أهم مصادر رجال الديث عند الشيعة.

18. الكايف، للشــيخ حممد بن يعقوب الكليني)ت 329هـ(، عّلق عليه عل أكرب 
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الغفاري، دار الكتب اإلسالمية، ط3، 1388هـ.

19. كلّيات يف علم الّرجال، للشــيخ الفقيه جعفر الســبحاين، معارص، مؤّسســة 
النرش اإلسالمي التابعة جلمعة املدّرسني، ط7، قم 1426هـ.

20. لؤلــؤة البحريــن يف اإلجــازات وتراجــم رجال الديث للشــيخ يوســف 
 البحراين)ت1186هـ(، حتقيق الســّيد صادق بحر العلوم، مؤسســة آل البيت

للطباعة والنرش، قم.

21. املدنيــات، للشــيخ حســني الواثقي، معارص، من سلســلة ذخائــر الرمني 
الرشيفني، طبعة اعتمد، ط1، 1433هـ.

22. مــرشق الشمســني وإكســري الســعادتني)امللقب بمجمــع النوريــن ومطلع 
النريين(، الشيخ البهائي العامل)ت1031هـ(، نرش مكتبة بصرييت، قم.

23. معجــم رجــال الديث، للســّيد أبــو القاســم اخلوئي)ت1413هـ(، ط5، 
1413هـ.

24. مفاتيــح الرشائــع، للموىل الفيض الكاشــاين)ت 1091هـ(، حتقيق الســّيد 
مهدي الرجائي، نرش جمّمع الذخائر اإلسالمّية، مطبعة اخليام، قم 1401هـ.

25. منتقى اجلمن يف األحاديث الصحاح والسان، للشيخ السن بن زين الدين 
العامل)ت1011هـــ (، تعليق عل أكــرب الغفاري، نرش جامعة املدرســني يف الوزة 

العلمية، ط1، قم 1362 ش.

26. مــن ال حيــرضه الفقيه، للشــيخ حممد بــن عــل الصدوق)ت381هـ(، نرش 
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلمعة املدرسني بقم املرشفة، ط5.

 ،27. موســوعة طبقات الفقهــاء، للجنة العلمية يف مؤسســة اإلمام الصادق
إرشاف الشيخ السبحاين، معارص، مطبعة اعتمد، ط1، قم 1418هـ.


