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 به عربی/ حیدر مسجدی چکیده مقاالت
 
 
 

 «مستصعب صعب» أحادیث حول بحث
 المسعودي الهادي عبد

 استقصههائها وبعههد. مستصههعب صههعب محمههد آل حههدیث أن كثیههرة روایههات فهه  ورد
 كتههب بعهه  و والکههاف  الههدرجات بصههائر :نظیههر معتبههرة و قدیمههن منههها الکثیههر مصههادر أن اتمههح
 فه  تقییمهها وفه  _ موثه  وبعمهها صهحیح ابعمهه ،عدیهدة اسانیدها أن كما. الصدوق خیالش

 .صدورها ف  لنا ریب فال ، _ النور دراین برنامج
 تتبهع و الحدیثیهن االسهرة تشهکیل خهالل مهن ذل  و _ االجتهادي الل وي الفهم ضوم یعل و
 ههذه أغلهب فه  الحهدیث تحمهل صهعوبن ف  الملحوظ أن یفهم _ الخارجین و الداخلین القرائن

 ههو منهها قلیل بعدد المراد أن كما ،النظیر العدیمن كماالتهم و البیت هلأ فمائل هو النصوص
 ناألحادیهث مهن الطهائفتین ههذین بهین تناف یوجد ال و .أحادیثهم لممامین العلمین الصعوبن

 ههو األحادیهث لههذه الجهدي المهراد و .كمهاالتهم مهن جهزم هه  السهامین البیت اهل معارف فإن
 .یطیقها ال منل الکماالت بهذه االفصا  عدم

یدددة األلفدددا   تحمهههل ت،یهههالب اههههل امهههر صهههعوبن ،تیهههالب اههههل ثیحهههد صهههعوبن :المحور
 .ثیالحد

وا قوم فلحی لن» الحدیث تاریخ تعیین  «امرأة امرهم ول 
 االسانید و المتن تحلیل خالل من

 عانیر معصومة
 شیستا رحمان کاظم محمد

 ثههم ،بکههرة أبهه  عههن السههنن اهههل رمصههاد فهه  «امههرأة امههرهم وّلههوا قههوم فلههحی لههن» الحههدیث روي
 بینهها المشهتركن النقطهن و .للنسهام الذامهن األحادیهث أحهد ههو و ،الشهیعن كتهب یال منها تسرب
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یههن جمیعههات  أنههها ههه   لحههرب الههذهاب مههن االفههالت حههاول الههذي الشههخص ،بکههرة أبهه  عههن مرو
 النسهام تهذم ،النبه  یاله نسبها رواین الطرفین من لکل یفرو ،الطرفین أحد بصالح الجمل

 و ،یأخهر متنهات  و ،تهارة سهندات  الحدیث یدرس الحاضر المقال .معهم الحرب عن تقاعده توّجه و
 متههخر ههو بهل النبه  یعل موضور أنه یال انتهینا و ،بتحلیله یقوم و ،ثالثن معات  متنات  و ت سندا
 لکهن .األول القهرن مهن الثهان  النصه  هو صدوره تاریخ أن و ،التاریخین الناحین من بکثیر عنه
 ،الفقه كتب یال سرایته ثم ،ترسیخه یال یأد والشیعن السنن أهل كتب ف  مستمرة بصورة نقله
 عامهن بصهورة و ،الصهالة إمامهن و القمهام و الحکومیهن المناصهب النسهام تولیهن عهدم یال یانته و
 .السن  و الشیع  الفقه ف  االجتماعین المناصب النسام تولین عدم یال یأد

یددددة األلفددددا    ،بکههههرة ابههههو ،المشههههتركن النقطههههن ،خیالتههههار تعیههههین ،فلههههحی لههههن نیههههروا :المحور
 .النسام ،البصرة

 العرفان في السنة و الکتاب ألفاظ فهم في االستنباط وأصول اسالیب استخدام
 اإلسراء سر   کتاب في المعرفة مصادر تحلیل ضوء یعل المأثورة األخالق و

 الهمداني یمصطف
 و العرفهههان مجهههال یالههه االصهههول علهههم بقواعهههد االنتفهههار نطهههاق توسهههعن یههههدف البحهههث ههههذا
 اهلل آلیهههن «اإلسهههرام سهههر» كتهههاب فههه  االسهههتنباط اسهههالیب بتحلیهههل فیقهههوم ،االسهههالمین االخهههالق
 كتهاب فه  المعرفهن مصهادر تحلیهل ههو البحث هذا ف  المستخدم االسلوب و. برور سعادت

 .اإلسرام سّر 
 مهن االخالقین و العرفانین للتعالیم االستنباط ف  المنهجین للفقاهن عمل  نموذج إبدام إن
 اآلخهر االنجهاز و .البحث هذا إنجازات أول هو األصول علم قواعد ضوم یعل و المهثورة المصادر

 مههع التعههاط  مرونههن و الظنیههن القواعههد تقیههیم فهه  الخاصههن المؤلهه  أسههالیب عههن الکشهه  هههو
 السهنن و الکتهاب نهص یاله القواعهد رجهارا خهالل ومهن أنه یبمعن نالنصوص داللن وف  القواعد
 بتشهکیل قهام إنهه بهل ،المههثورة النصهوص معان  ف  االصولین القواعد تحکم من یحد ان حاول
 ناألصههل  محلههها فهه  القواعههد جعههل و ،للقواعههد تمهیههده بعههد القههرائن دراسههن و الحدیثیههن االسههرة
 .الحدیث و القرآن داللن عن الکش  و المعان  خدمن أعن 

 االسهتنباط قواعهد االسهتنباط، اصهول المهاثور، العرفهان ،المهاثورة األخالق :المحوریة ا األلف
 .االخالق  االستنباط قواعد ،العرفان 
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وا في السلبیة اتیاالله وثائق ریتفس  العلویة اتیالر

 دولت یمحمدعل
 یدولت محمد

 واجهتهممهه فهه  السههلبین بااللهیههات القههائلین اسههتنباطات تحلیههل یحههاول الحاضههر المقههال
 ههذه تفسهیر فه  اتجاههات ثهالث توجد إذ. یتعال و سبحانه اهلل صفات بشهن العلولین للروایات
 أي وجههود آخهرون أنکهر و ،المخلوقههن للصهفات نهابرة الصهفات هههذه أن الهبع  یفیهر الروایهاتن
 الصههفات و ،الههذات صههفات یالهه االلهیههن الصههفات آخههرون قّسههم و ،یتعههال و سههبحانه هلل صههفن
  .الذات یعل الزائدة الصفات نفوا و ،الذات یلع الزائدة
 صهدورها أرضهین و الروایهات مجمهور فه  الکافیهن الدقهن عهدم ههو االتجاههات لهذه المنشه و
 حیهث مهن الصهفات إثبهات ههو لتفسهیرها الصحیحن النظرة و .المعرف  و الثقاف  الجانبین من

 قهد أننها مهن الهرغم یعله و .لتهادال و فهمها حیث من التشبیه نف  و ،للصفات المعرف  الوجود
 لسههلبها ممههافات  أنههها إال ،الصههفات لماهیههن إثبههات  وصهه  إبههراز مههن النظریههن هههذه فهه  نههتمکن ال

  .الواقعین األوصاف تبین أن یمکنها للنواقص
 نفه  الصهفات، معهان  الصهفات، وجود یعل التعرف ،السلبین اتیاالله :المحوریة االلفا 
 .الفعل  الوص  ه،یالتشب  نف الصفات، اثبات الصفات،

 عشر اثنا األئمة حول واحد ثیحد و َعمران

 اللواساني رضا محمد دیالس
 «الواسهههط  خالهههد بهههن عمهههرو» أحهههدهما الثهههان  القهههرن فههه  ثیالحهههد رواة مهههن انیهههراو هنهههاآ
. «المقهدام ابه  بهن عمرو»به المشهور «هرمز بن ثابت بن عمرو» و «الواسط  خالد  اب »به المعروف
 الحاضههر المقههال .الشههن بهههذا الرجههالیین آرام فه  اتفاقههات  نجههد ال الفکریهن بمیولهمهها یتعلهه  وفیمها
 أحهههد و .التاریخیهههن القهههرائن یعلههه باالعتمهههاد الفکریهههن الهههراویین ههههذین میهههول یبهههین أن یحهههاول
یههن الروایههات ممههامین ههه  ذلهه  فهه  اعتمههدناها التهه  المهمههن المعههاییر  حیههث ،عنهمهها المرو
 _ قههوي باحتمههال _ إمههام  المقههدام أبهه  ابههن أن و ،جههارودي خالههد أبهها أن یالهه خاللههه مههن توصههلنا
 الروایهات یإحهد سهند فه  الهوارد االسم أن یال المقال أشار أخیرات  و .بتریات  كان الذي أبیه بخالف
  عمههرو» صههحیحه أن و ،خههاط  «خالههد بههن عمههرو»  هههو و إمامههات  عشههر إثنهها األئمههن أن یعلهه الدالههن
 .«ثابت بن
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 ،(المقهدام ابه  ابهن) ثابهت بهن عمهرو ،(الواسهط  ابوخالهد) خالد بن عمرو :محوریةال األلفا 
 .عشر إثنا األئمن اخبار ،نیالجارود

وایات دراسة رارة لعنت التي الر  االمامیة الکالمیة لالتجاهات وفقا   أعین بن ز
  روزفریپ الیسه

 این الموسوي السادات دةیسع
 الرجهالیین من جماعن وثقهم و الروایات مدحتهم لذینا األجالم الرواة أحد «نیاع بن زراره»
 ذكهرت و .یأخر جهن من بشدة ذمهم و لعنهم تم و ،جهن من «االجمار اصحاب» عنوان تحت
 ضهع  بلحهاظ البع  قبل من طرحها تم حیث ،لعنه بشهن مختلفن توجیهات الرجال كتب

 یقهههول زرارة أن جهههالالر كتهههب فههه  جهههام و .التقیهههن بهههداع  صهههدورها بعمههههم عهههد و ،أسهههانیدها
 ههذه متهون و أسهانید دراسهن خهالل مهن و الحاضهر المقهال .یعتقدها كان بدعن وأنها باالستطاعن
 .لالستطاعن معار  فکري تیار من ه  باللعن زرارة تناولت الت  الروایات أن یوضح الروایات

 .االستطاعن ل،یالتعد و  الجر  ن،یاع بن زرارة :المحوریة االلفا 

 حدیثیة الفقه وظائفه و البالغة نهج من 77 الکتاب صدور اءأجو تحلیل
 رستمي پور حامد

 ألجههوام الصههحیح الفهههم هههو للروایههات الحههدیث  الفقههه الموقهه  فهه  المههؤثرة االسههباب أحههد
 القهرائن جانهب یال _ هام دور له و للنص الحالین القرائن من الصدور أجوام أن ذل  و نصدورها
 البهن المهؤمنین أمیهر وصهین فه  و .المعصهوم مراد عن الکش  ف  _ یاألخر واألدبین العقلین
 یاله أشهیر و ،«وجهوه ذو حمهال»  بهنهه القهرآن وص   الخوارج علی لالحتجاج بعثه عندما عباس
 .الداللن و الصدور ناحیت  من البحث و التهمل یستح  ما هو و ،الشریفن للسنن األساس  الدور

 و .للواقهع أقهرب اإلسهکاف  قهول أن ییهر الصهدور أجهوام تبهین الت  الروایات جمع بعد و الکاتب
 مقهام فه  الکریم القرآن أن هو المذكورة العبارة من المؤمنین أمیر مراد فإن األساس هذا یعل
 فالمفسهر ینب   ال ما و ینب   ما مقام ف  أما و ،مختلفن معان  یعل حمله یمکن الحقائ  بیان
 الته  التفسهیرین و الروائیهن القهرائن و األصول جمیع یبین أن موب  _ منهج  سیر خالل من و _
 .للکالم الصحیحن المعنوین الطبقات عن یکش  و علیها االعتماد یتم

 .وجوه ذو حمال ،77 الکتاب ،البالغن نهج ث،یالحد الصدور، أجوام :المحوریة األلفا 
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 العیدین و الجمعة في النبي خطب حول بحث
 فاراب الملکي نداء

 معارف دیمج
 مههن و عههام بموقهه  و ،العیههدین و الجمعههن فهه  النبهه  خطههب یطههالع الحاضههر البحههث

 بصههورة روایتههها یالهه أشههار للفههریقین الحدیثیههن الجوامهع فهه  المتبقیههن النبهه  خطههب جمههع خهالل
 مهداخل جمیهع فهرسهن و ،منهها المکهرر حهذف دون مهن الخطب مداخل كل فهرسن و ،اجمالین
 تعهر  الخطهب فه  المطروحهن المواضهیع تحلیهل إطهار وفه  .منهها المکهرر حهذف مهع الخطب
 ،الخطبهن فه  المهمهن العناصهر تکهرار مقهدار ،الخطبهن عناصهر تعیهین قبیهل مهن مواضیع لدراسن

 زمهان و حجهم ،النبه  منظهار مهن الهدین  للمجتمهع المؤشهرات و ،الدینیهن للقیم االولویات
كثههر ههه  االخالقیههن اصههرالعن لکههون نظههرات  و .فیههها المناسههبات تحلیههل و ،الخطبههن  بههین تکههرارات  األ
 النبهه  منظههار مههن الههدین  للمجتمههع سههمن أهههم یعههد األخالقهه  العنصههر فههإن یاألخههر العناصههر
كرم  .األ

كرم النب  :المحوریة األلفا   .المممون  لیالتحل ن،یدیالع خطب ،الجمعن خطب ،األ
 

  




