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 مسجدی حیدر عربی/ به مقاالت چکیده
 
 
 
 

 ةتقطیع الحدیث في وسائل الشیع
 مجید معارف

 يبهرامالحسین  محمد
 يقندهارالمحمد 

التقطیهع المخهّل  یالکتب الحدیتیهة المشهتملة علهأهم باعتباره  وسائل الشیعةکتاب یذکر 
البحهث الحاضهر ومهن خهالل دراسهة  .الفقهاء والباحتین في الحدیث في العصهر الحاضهر ىلد

تقطیهع المخهل و تحلیلهها و خصوصیات التقطیع في وسائل الشیعة بعد البحث عن نماذج ال
کتهاب یحههاول دراسهة آثههار التقطیههع المخهل فههي هههذا  جههامع أحادیههث الشهیعة مقارنتهها ب سههلوب 

 الجامع الحدیتي. 
و مهههن خهههالل صشهههارة المؤلههه  لمواضهههع التقطیهههع بد هههة مضهههافًا ألسهههلوبه فهههي التقطیهههع و ّلهههة 

کتهاب التقطیعات المخّلة ینکش   وام منهج الشیخ الحهّر ودّ تهه فهي التقطیه صذا الحظنها  ع. و
أجههواء  یأسههباب ورود الحههدیث و اإلشههارة الهه یفإنههه فههي غیههر اإلشههارة الهه جههامع احادیههث الشههیعة

وهههو حهها   عههن أن عههوار  النقههل الطارئههة بسههبب  ،التقطیههع أیضههاً  یصههدور الحههدیث التجهه  الهه
کتاب  _التقطیع   نادرة جدًا ویمکن تفادیها. _ وسائل الشیعةفي 

یددة: حههر ال، وسههائل الشههیعة حههدیث،لا فهههمنقههاط ضههع  حههدیث، القطیههع ت األلفدداا المحور
 . جامع احادیث الشیعة، يعاملال

 اعتبار روا  العامة في منظار علماء الشیعة ىمد
 يبصیرالرضا  حمید

 يدارابالفرشته 
یههة عههن رسههول اهلل بعههض علمههاء  ىأو عههن األئمههة یههر فیمهها یتعلهه  بقبههول الروایههات المرو
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ک و یشههد لهذل  ته ریخ علمهاء  .و صنمها یکفهي الوثهوق بهه ،ون الهراو  صمامیهاً الشیعة أنه ال یشترط 
بحیث نجد ا راء المتضادة  ،الشیعة الذین الحظوا وتعاطوا مع هذا الموضون من یوایا مختلفة

 بش ن توثی  و تضعی  الرواة من العامة.
حهول  _رین المعاصه یمن القهدماء و حته _البحث الحاضر یحاول دراسة آراء علماء الشیعة 

وذل  ب سلوب مکتبي و بمنهج وصفي تحلیلي. و بالت مل فهي  ،توثی  و تضعی  الرواة العامة
و تبعهًا لهها  .کتب القدماء نجد أن بعض التوثیقات العامة و الخاصة تشهمل الهرواة العامهة أیضهاً 

کتب المت خرین بعض التوثیقات العامة والخاصة لبعض الرواة العامهة، و مهن خهال ل نجد في 
 تحلیل مرویاتهم أوردوا بعض األدلة والشواهد لصحة تل  المرویات. 

 البحهههههث الحاضهههههر و مهههههن خهههههالل لحهههههاظ المبهههههاني المختلفهههههة لعلمهههههاء الشهههههیعة سهههههواء 
 و أخیههههرًا فقههههد  .نطههههاق واسههههع مههههن الشههههواهد یتوصههههلنا صلهههه ،القههههائلین بههههالتوثی  أو التضههههعی 

کتهب الرجهال و المصهادر عرضنا صحصائیة لعهدد الهرواة العامهة المهوثقین مهن خهالل  دراسهة أههم 
 الحدیتیة الشیعیة.
یة  .وثا ة الرواة، المباني الرجالیة، توثی  الرواة، ة العامةروا :األلفاا المحور

 و األئمة أن النبي یبحث حول الروایات عل
 ال ظل لهم في مصادر الفریقین

 يمیثم کهن تراب
و  أن النبههههي یت دالههههة علههههتطالعنهههها فههههي مصههههادر الحههههدیث الشههههیعیة و السههههنیة روایهههها

ال ظهههل لههههم. و  هههد عهههّدها المحهههدثون الهههذین رووهههها و تلقوهههها بهههالقبول مهههن جملهههة  األئمهههة
بها. و في  بهالهم نجهد الکثیهر مهن المحهدثین  یالخصائص و المعجزات التي خصهم اهلل تعال

 ضعفها. یو أعرضوا عن روایتها، و بذل  فقد لّوحوا ال ،اختاروا السکوت تجاهها
فمههع انفههراد أغلبههها  ؛ظههرة عامههة فههإن أغلههب هههذه الروایههات ضههعیفة مههن الناحیههة السههندیةو بن
القههرآن و  یفإننهها لههو عرضههناها علهه ؛ال یتمتههع رواتههها بالوثا ههة. و أمهها مههن حیههث المضههمون ،سههنداً 

مها یبهدو. و صن  بهول أمتهال ههذه الروایهات مهن دون نقهاش  یالسنة و العقل فال یمکن  بولهها عله
ة للغلههو بالمعصههومین مههن ناحیههة، و یفههت  المجههال لطعههن المخههالفین علینهها مههن یمّهههد األرضههی
 ناحیة ثانیة.

یة  .نیمعصومظل ال، ظل النبي روایات،تقییم ال :األلفاا المحور
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 عقائد الغال  ىفي البحث عن إحد
 «َسواٌء َعَلی الّناِصِب َصّلی َام َزنی»دراسة الروایة 
 يرجال النجاش یالعتماد علبا ةمامیإلافي مصادر 

 ادجن ر امیر احمدودکتال
 يکلباسال ءزهرا

کتابههه بمنهجیههة خاصههة _الرجههالي الشههیعي الکبیههر  _نجههد أن النجاشههي    ،یعههر  معلومههات 
کلههها  ،و عنهدما یریهد التعریه  بمحمهد بهن الحسهن بهن شهمون یهذکر فهي ترجمتهه ثهال  روایهات

الروایهات المشهار صلیهها، فهاألولتین و أورد  ،ذات صلة بمذهبه و عقیدته؛ فوصهفه بهالو   والغلهو
منههها ذات صههلة بعقیههدة الو هه ، و الههذ  یبههدو أنههه أورد الروایههة التالتههة بهههدف اإلفصههاح عههن 

 اعتقاده الغلو.
و روایاتهه  ،بهالغلو باتفهاق الرجهالیین یفإن محمد بن الحسن بن شهمون مبتله ىمن جهة أخر

کثیههر کمهها أن  ،تؤیههد ذلهه  مههتهم بههالغلو  _نههه ابههن شههمون بواسههطة الههذ  یههرو  ع _ي ر ههالداود بههن 
 بل عّد من أرکان الغلّو. ،أیضاً 

 _و الهذ  لهم یهرد فهي شهيء مهن مصهادر الحهدیث اإلمامیهة  _مضافًا لضع  السهند المهذکور 
کتهب الحهدیث به ربع  «َسهواءن َعَلهی الّناِصهِب َصهّلی أم َزَنهی»فقهد ورد مضهمون الروایهة  فهي بعهض 

صال أن متنهها  ،حنهان بهن سهدیر الهذ  ههو فهي عهداد الوا فهةطهرق، تشهتر  جمیعهًا فهي النقهل عهن 
کهي فهي مالسهدی  وفقهدان السهند فهي آخهر، وجهالهة  ،مضافًا إلرسهال بعضهها سهنداً  ،مضطرب

کون حنان بن سدیر غالیًا.  ثالث مضافًا التهام سهل بن ییاد بالغلو، مما یقو  احتمال 
یدددة  ، حنهههان ينجاشهههالشهههمون، حسهههن بهههن النصهههب، محمهههد بهههن الغلهههو، ال :األلفددداا المحور

 .بن سدیر

 العالمة المجلسي و التبلور حول محور المتن في اختیار المصادر
 نصوص اإلمامة یو األحادیث في بحار األنوار بالتأکید عل

 ورب محسن قاسم
 هاشم آباد يمختارالطالب  ابو

یة سههعة وشههمولکثههر مههن غیههره مههن الجوامههع الحدیتیههة بسههبب ب همیههة أ بحههار األنههوار ییحظهه
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و الحضور العلمي البارز للعالمة المجلسي فهي ت لیفهه. صن مطالعهة بحهار  ،موضوعاته من ناحیة
األنوار و ما یشتمل علیه من بیانهات یبهین لنها أسهلوب المؤله  فهي انتقهاء النصهوص و مواجههة 

 یعله _و تبعهًا ألسهالفه مهن المحهدثین  _النصهوص و المصهادر. و  هد سهل  فهي تقیهیم الروایهات 
کثر من اعتماده علالقرائ  القرائن السندیة. ین المتنیة أ

 تنههاول الجههزء السههابع مههن البحههار بالدراسههة  _و ب سههلوب وصههفي تحلیلههي  _البحههث الحاضههر 
 و اتضههه  مهههن خهههالل البحهههث أن العالمهههة المجلسهههي مضهههافًا  ،و المتضهههمن ألحادیهههث اإلمامهههة

 عیة القدیمههة والمعتبهههرة فإنههه اعتمهههد فههي الغالههب المصههادر الشههی ،لتبلههوره حههول محههور المههتن
 و صن منهجههههه فههههي  .و التهههي تتمتههههع نصوصههههها باألسهههانید ،فهههي نقههههل األحادیهههث المشههههار الیههههها

و ذله   ؛أغلب األحیان هو اإلفادة من األحادیث الواردة فهي بهاب واحهد مهن المصهادر الخاصهة
نعهم لهم یتضه  لنها سهبب تهرجی  مصهدر  .بهدف تکمیل األسرة الحدیتیة حهول موضهون معهین

 آخر أحیانًا. یعل
یدددة حهههدیث، الحهههدیث، اعتبهههار ال، بحهههار األنهههوار، مهههتن يمجلسهههال ةمهههالعال :األلفددداا المحور

 .منهجیة

 ضوء الروایات اإلسالمیة یالعالقة بین الکفاف و االتساع في المصرف عل
 يیوسفال يعل احمد

وزه صن نموذج المصرف االسالمي یقتضهي أن یکهون الفهرد مخهّواًل فهي صهرف أرباحهه و مها یحه
و  هد نههت الروایهات اإلسهالمیة عهن الصهرف  .بالنسهبة لهه و لعیالهه ،من األموال بمقدار الکفاف

 فوق حد الکفاف و عدته من مصادی  اإلسراف. 
 یکمههها أن الدولهههة ملزمهههة بهههالتخطی  بنحهههو بحیهههث یتهههوفر لجمیهههع األفهههراد دخهههل یعینهههه علههه

و مههن خهههالل التمسههه  بعهههض البههاحتین اإلسهههالمیین  ىلکهههن یههر .المصههرف بمقهههدار الکفههاف
و أن  ،بههبعض الروایههات أن االتسههان فههي المصههرف هههو المقههدار المطلههوب فههي النظههرة االسههالمیة

و لهذا فإن المطلوب من جمیهع األفهراد  ،المصرف بمقدار التوسعة لیس من مصادی  االسراف
 کما أن الدولة ملزمهة أن تهیهو و تخطه  ،من تجب علیهم نفقته یهو االتسان في المصرف عل

 لکي یکون دخل ابناء المجتمع بالمقدار المذکور.
یبهههین مفههههومي  ،تحلیلهههي للنصهههوص اإلسهههالمیة _و ب سهههلوب مکتبهههي  _البحهههث الحاضهههر 

ثههم یبههین أن المههراد مههن االتسههان فههي المصههرف المههذکور فههي  ،الکفههاف و السههعة فههي المصههرف
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 النصوص هو حد الکفاف.
یة:  سراف. اال، المصرف النموذجي مصرف،في ال االتسانکفاف، ال األلفاا المحور

 اعتبار أو عدم اعتبار روایات وکالء المعصومین
 يکالنترالاکبر  يعل

فههذه الوکالهة  ،نقلت بعض الروایات من  بل أناس لهم وکالة للمعصوم في أداء بعض األمور
 .صهحة روایهات الوکیهل یو بالتهالي فهال تهدل عله ،ال تالزم ت یید وثا ة الراو  مهن  بهل المعصهوم

صال أنهههها تواجهههه بعهههض  ،کمههها أن أمهههورًا مهههن شههه نها أن تکهههون أدلهههة لعهههدم اعتبهههار روایهههات ههههؤالء
 ،بشه ن ههؤالء األفهراد یتضه  اخهتالف تعهابیرهم اإلشکاالت. لکن بالد ة فهي تعهابیر األئمهة

اعتبهار  یو بالتهالي ننتههي اله ،مضافًا الختالف الظروف المحیطة و اخهتالف منزلهة ههؤالء الهرواة
 بعض هؤالء الرواة دون البعض ا خر. روایات

یة:   .روایاتال، اعتبار ءوکالال ةعدال، ةئمألا ءوکال األلفاا المحور
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 صفحه سفید باشداین 




