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 رقیکثیر  داود بن  علمی جایگاه و شخصیت بازشناسی
وایات پایه بر  فقیهان تعامل و ر

 14/5/1397تاریخ ارسال: 
  1/11/1397 پذیرش: تاریخ

 1محققیان حسین
 2ستایش رحمان کاظم محمد

 3جویباری بخشی صادق محمد
 چکیده

 یابی دست قرینه او، روایت با فقیهان عاملت نو  و وی روایات طری  از راوی یک شناخت
 کتههباحادیههث  از سههند 88 در رقههیکثیههر  داود بن . شههود مههی راوی آن تضههعی  و توثیهه  بههه

 منهابع دیگر و صدوی شیخ های کتاب در فراوانی روایات همچنین. است شده واقع اربعه
کثهر. اسهت اخهتالف مهورد رجالیهان نبد رقی تضعی  و توثی . دارد روایی ، عمهل در قههاف ا
 ارتبهاط و شخصهیت بررسهی بها. انهد دانسهته ضعی  را او برخی و اند پذیرفته را رقی روایات
 توثی  آن پرتو در که کرد ترسیماو  از صحیحی و کامل تصویر توان می معصومان با رقی
کثر همچنین. شود می مسجل رقی  خارجی نیقرا داشتن دلیل به رقی فقهی های روایت ا
 ههای روایت معهارض، قهوت دلیهل بهه خهاص مهوارد در و اسهت گرفته قرار فقها پذیرش مورد
 اسهت یافتهه انتقهال محبوب بن حسهن طری  از رقی روایات. بیشتر است مناقشه مورد رقی
 دهد. می قوت را مکتوب از انتقال که

 .تعدیل و جرح شناسی، شخصیت روایات، تعارض غالت، الرقی، ها: کلیدواژه

                                                   
 . (mohgeg@yahoo. com)گر پژوهشگاه قرآن و حدیث )نویسندۀ مسئول(  پژوهش .1

 . (kr. setayesh@gmail. com)عضو هیئت علمی دانشگاه قم . 2

 . (bakhshi. sadeg@gmail. com)گر حوزۀ علمیۀ قم  پژوهش. 3
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 مقدمه
 بهه  اطمینهان. اسهت داللهت و صهدور جههت از آن اعتبهار احهراز نیازمنهد حهدیث از مندی بهره
یههان تههک تک احههوال شههناخت ازجملههه امههر، چنههد بههر مبتنههی نیههب احادیههث صههدور  و سههند یههک راو
 بهر بنها آن دانشیان و است گرفته قرار رجال علم عهده بر مهم این حدیث دانش در. است طری 
 فاصهله جههت به متبسفانه. اند  پرداخته راویان از بسیاری تضعی  و توثی  به دانش این هدف
 کهه راویهانی هسهتند و اسهت نشهده اشهاره راویهان زنهدگی زوایهای بهه تهراجم از رجهال دانهش داشتن
، جههت همهین بهه. اسهت تبثیرگهذار هها آن ههای روایت رد و پذیرش در ها آن نامه زندگی شناخت
  بههه، حههدیث عرصههه در تبثیرگههذار یههها شخصههیت بازشههناخت و حقیقههت کشهه  بههرای تههالش

گههر خصههوص  ایههن از یکههی «الرقههیکثیههر  داود بن ». اسههت ضههروری امههری، باشههند اخههتالف مههورد ا
 بزرگههان از غلههو دلیههل بههه ضههع  و وثاقههت قههول دو رقههیکثیههر  داود بن بههاره در. اسههت ها شخصههیت

 .است شده نقلرجال  دانش
 مسهتقلی علمهی اثهر رقهیکثیهر  اود بند دربهاره  علمها اقوال بندی جمع و یشناس شخصیت در
. انهد کرده بیهان را مطهالبی راوی ایهن، دربهاره مناسهبت بهشد؛ هرچند فقیهان و رجالیان ن یافت

 شهده نگاشته 4«شیعی معارف و علوم تروید در او سهم و رقی داود» عنوان با ای مقاله همچنین
 پرداخته رقی کالمی دیثاحا بررسی و شخصیت معرفی به فهرستی صورت  به بیشتر که است
 علمی شخصیت و حیات دوران به کوتاه نگاهی با که دارد آن بر سعی رو، پیش نگاشته. است

 تحلیههل و بنههدی جمع، اسههت شههده بیان اودربههاره  کهههرا  متفههاوتی های قضههاوت رقههی، حههدیثی و
 معصهومان با او ارتباط و علمی حیات بررسی و تبارشناسی از پس تحقی  این اساا. کند
. دارد قهههرار او روایهههات بهههه شهههیعه فقیههههان ادبهههار و اقبهههال وان رجالیههه تضهههعی  و توثیههه  بررسهههی بهههر

 است. شده اربعه کتب در رقی اسناد طری به ای اشاره نمودار ترسیم با پایان در همچنین

 تبارشناسی نخست:
 تههپرداخ وفهات و والدت تهاریخ و نسهب و نام از اعم، راوی تبارشناسی به، نخست بخش در
 است. بحث مورد روای ای شناسنامه معرفی بخش این از هدف. شود می

                                                   
کریمهی و سههعید طاووسههی مسههرور، فصهلنامه علمههی .4 ، سههال یههازدهم، اسههیشن شهیعهپژوهشههی  -نوشهته دکتههر محمههود 

 ش. 1392، تابستان 42شماره 
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 نسب و نام. الف
 «الرقههی» بههه ملقههب ،«خالههد ابهها» کنیههه بهها «کثیههر» پههدر نههام 5،«سههلیمان ابهها» کنیههه ،«داود» نههام
 خیهب حاصهل خهاک و شهود مهی پهن آن در آب که است زمینی هر معنای به لغت در رقه 6است.
 8اسهت؛ افتهاده اتفای صفین جنگ آن نبدیکی در که 7فرات رود کنار در تاس شهری نام و دارد
یههان رجههال در  شهههر ایههن در سههکونت جهههت بههه 10رقههی 9انههد. شههده ذکههر کنیههه ایههن بهها متعههددی راو
 طوسهی شهیخ و نجاشهی 12انهد. داشهته سهکونت آن در فرزندانش و خود و 11است شده نام این به

 14اسهت، یادشهده «اسهد بنهی مهوال» عنهوان بها رقهی از 13انهد. کهرده نقهل «خلهده ابها» را جهدش کنیهه
 همچنههین 15کنههد. می یههاد نیههب کههوفی کنیههه بهها وی از امههام صههادی اصههحاب شههمارش در برقههی
ال لقب به را او  16است. کرده وص  جم 
 امهام صهادی اصهحاب زمهره در طوسهی شهیخ و برقهیههای  رجهال در کهه - رقهی همسر جبب

 طهری در چنهد ههر؛ نیسهت شهده شهناخته وی بهه دیگهری منتسهب راوی - 17اسهت شده شمرده
 هستند. رقی به منسوب زیر افراد روایی
 تههذیب االحکهام در روایهت یهک امام صهادی از الرقی: داود  بنت  بن  الفضل  بن محمد. 1

                                                   
 . 1384ح 394، صقرب اإلسناد: ر.ک .5

 . 2567، ش202، صرجال الطوسی ؛410، ش156، صرجال النجاشی: . ر.ک6

 . 58، ص3، جمعجم البلدان: . ر.ک7

 . 162، صحدود العالم: . ر.ک8

 . 5952، ش410و ص 5867، ش400؛ ص5329ش 360، صرجال الطوسی: ر.ک .9

 . شود کرد این راوی استفاده میاین نوشتار از عنوان رقی در یاد در ادامه. 10

 . 302، صجمهره انساب العرب: . ر.ک11

 . 150، ص1، جتاریخ الرقة: . ر.ک12

 . 2567، ش202، صرجال الطوسی ؛410، ش156، صرجال النجاشی: . ر.ک13

 5، جتههذیب المقهال ؛47، صجال البرقهیر ؛58، صرجال ابن الغضائری ؛5003ش ،336، صرجال الطوسی. 14
 . 431ص

کثیر الرقی ]کوفیداو» 32، صرجال البرقی: . ر.ک15 کنیه در دیگر منهابع . «[ د الجمال ابن  با توجه به نقل نشدن این 
که مصح  رقی باشد نظر می به ،که در بعضی نسخ به صورت نسخه بدل ذکر شده است رجالی و این  . رسد 

 . : همان. ر.ک16

قنههواا بنههت رشههید »بهها عنههوان  62، صرجههال البرقههی ؛«الربههاب»بهها نههام  4919، ش327، صرجههال الطوسههی: .ک. ر17
 . « الزیات
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 18دارد.
19است. کرده روایت نقل پدرش از سند یک در الرقی:کثیر  داود بن   بن  احمد. 2

 

 وفات و والدت. ب
ههی والدت سههال کههه وی متولههد قبههل از  آنگههر  بیههان  تههاریخ شههواهد. اسههت نشههده ثبههت رق  اسههت 
یهد فعالیهت از گبارشهی رقهی 20،الغیبههه در نعمهانی روایهت بهر بنها. اسهت، ی100سهال   در علههی بهن ز
 و، ی114در سال  امام صادی امامت شرو  به توجه با. دهد می ارائه  امام صادی به کوفه
 بهه توجهه بها. اسهت ها سهال همهین بهه مربهوط گهبارش ایهن، ی121ود سال حد در دزی شدن کشته
 در وی سهن رسد می نظر  به رقی، به امام خطاب و امام صادی نبد رقی جایگاه و روایت متن

 است. سالبیست  از بیش گبارش این ارائه هنگام
 همهین نیهب طوسهی شهیخ 21.اسهت کرده نقل باقر  امام از را روایتی رقی واسطه  به قولویه ابن
 تخههرید و نقههل بههودن منفههرد 22اسههت. کههرده نقههل بههاقر  امههام از کامههل الزیههارات سههند بهها را روایههت
 صهورت  بهه را روایهت ایهنکهه  - 24مشههدی مهبار 23مفیهد، شهیخ مهبار مانند دیگر، منابع در روایت
 واسههطه بهها رقههی کههه -25طوسههی شههیخ مجههالس نقههل و - انههد کرده نقههل امههام صههادی از مرسههل

 و ارسههال احتمههال -اسههت کههرده نقههل بههاقر  امههام از را روایههت ایههن «التمیمههی مههارد بههن محمههد»
 بخشد. می فزونی را سند در افتادگی
 26انهد؛ کرده ذکهر کهاظم امهام وامهام صهادی  اصهحاب شمار در را وی برقی و طوسی شیخ

 بهودن زنهده صهباح بن نصر از نقل به کشی. است نشده ذکر رضا امام اصحاب عداد در ولی
 نقههل رضها امهام ازرا  رقهی روایهت صهدوی شهیخ و کنههد می یهدبیت را رضها امهام زمهان تها رقهی
 امهام و اسهت بهوده زندان در مدتی رضا امام دوران در رقی قرب االسناد روایت بر بنا. کند می

                                                   
 . 196، ح110، ص6: جر.ک .18

که چا  نشده است المجالسبه نقل از آن قسمت از  ،10، ح87، ص94، جبحار االنوار: ر.ک .19  . شیخ طوسی 

 . 30، صب االثرمقتص ؛18، ح87، ص(نعمانی) الغیبة :. ر.ک20

 . 5ح ،180ص ،کامل الزیارات: . ر.ک21

 . 59، ح47، ص(طوسی) االمالی: ر.ک .22

 . 3، ح43: صر.ک .23

 . 3، ح347: ص. ر.ک24

که چا  نشده است المجالسبه نقل از آن قسمت از  ،10، ح87، ص94، جبحار االنوار: ر.ک .25  . شیخ طوسی 

 . 47و ص 32، صرجال البرقی ؛5003، ش336و ص 2567، ش202، صرجال الطوسی: . ر.ک26
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ی وفات نجاشی نقل بر بنا 27است. کرده دعا او رهایی جهت به  امهام شهادت از بعد اندکی رق 
 28است. هجری دویست سال از پس، یعنی ی(203) رضا

 معصومان با ارتباط دوم:
 تها انهد نکرده ثبهت ههایی گبارش و اطالعهات رقی با ارتباط در موجود تاریخی یا و روایی منابع
 روایهی متهون بعضهی اسهاا بهر ادامه در. پرداخت او از کاملی پردازی داده به اساا این بر بتوان
 شود. می اشاره معصومان با رقی ارتباط شیوه به

 صادق امام دوران در رقی. الف
 اشهاره «الرقهی کثیهر بهن داود» نام بهصادی امام اصحاب شمارش در برقی و طوسی شیخ
 امههام اصههحاب از نیههب را رقههی همسههر برقههی و طوسههی شههیخ گذشههت کههه چنان همچنههین انههد؛  کهرده
کثریت آمد، خواهد بعد های فصل در که چنان 29اند. کرده معرفی صادی  رقهی ههای روایت ا

 صههادی امههام نههبد را رقههی جایگههاه روایههت دو نقههل بهها رجههال الکشههی. اسههت صههادی امههام از
 است. کرده وص 

 کنند. می معرفی زمان امام اصحاب همانند را او صادی امام. نخست
  فرمود:، رفت می رقی که حالی در امام

 30بنگرد. فرد این به، کند نگاه قائم اصحاب از یکی به دارد دوست کس هر
 بود. خواهد زمان امام حضور زمان کنندگان رجعت از یکی رقی روایت این بر بنا

 :است پیامبر برای مقداد جایگاه همانند صادی امام نبد او جایگاه. دوم
 31دهید. قرار پیامبر نبد مقداد جایگاه همانند من، نبد را رقی داود جایگاه

 حهوادث و ها فتنهه در مقهداد که گونه همان گفت توان می مقداد به روای این شباهت وجه در

                                                   
 . 1384ح ،394، صقرب االسناد: ر.ک .27

 . 410، ش156، صرجال النجاشی: . ر.ک28

قنههواا بنههت رشههید »بهها عنههوان  62، صرجههال البرقههی ؛«الربههاب»بهها نههام  4919، ش327، صرجههال الطوسههی: ر.ک .29
 . « الزیات

 . 751، ح402، صرجال الکشی. 30

 . 750، ح402همان، ص. 31
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 32اسههت. بههوده موفهه  صههادی امههام زمههان هههای فتنههه در نیههب رقههی، بههود موفهه  پیههامبر زمههان
 دارد. را وی گی این نیب رقی و 33است شده شمرده کنندگان رجعت از مقداد همچنین
یههد قیههام زمههان در رقههی  ایههن بههر بنهها. داد صههادی امههام بههه را قیههام ایههن گههبارش و بههود کوفههه در ز
 سههلال کوفههه احههوال از او غیبههت علههت شههدن جویهها و داود حههال از تفقههد از پههس امههام، روایههت
کشته شدن زید در حدود سال س به توجه با. کند می  در کهه -را  داود جایگاه توان می، ی121ال 
 بههرای حههداقل روایهت ایههن سههااا بهر همچنههین. کههرد کشه  - دارد سههال بیسههت حهدود ایههام ایهن
کن مدینه در داود مدتی  داشهته شههر ایهن در را صهادی امهام از معهارف اخهذ و اسهت شهده سا
 بودند. کوفه در امام که زمانی نه است

 امهام. ی 135 سهال حهدود در صهادی امهام ارشهد فرزند اسماعیل فوت زمان در همچنین
 در شهاخص کهه بزرگهانی کنهد؛ می دعهوت لاسهماعی مهر  بهر شههادت و مشاهدهبرای  را بزرگانی
 از یکهی. .. و مفضهل بصهیر، ابهو حمهران، زراره، ماننهد هسهتند؛ صادی امام و باقر امام دوران
 34است. رقی داود افراد این

 بهن هشهام و طهای ملمن مانند شیعه، بزرگان از بسیاری که - صادی امام شهادت از پس
 بها رقهی داود - 36بودنهد تقیهه بهه مبمور زراره همانند دیافرا و 35شناختند نمی را هفتم امام سالم
 امههام امامههت در لحظههه  یههک حتههی کنههد می بیههان کههه جههایی تهها؛ بههود آشههنا کههاظم امههام امامههت
 37است. نکرده شک کاظم

کثریهت آمهد خواهد که چنان  و هها گهبارش از. اسهت صهادی امهام از رقهی داود ههای روایهت ا
 شود. نمی برداشت بیشتری تحلیل دوران ینا در رقی داود مورد در ها روایت

 کاظم امام دوران در رقی. ب
 انحهراف بهه منجهر کهه - صادی امام شهادت و عباسی منصور خلیفه قدرت اوج در رقی
 لحظهه  یهک حتهی و بهود کهاظم امهام امامهت بهه باورمند - شد اسماعیلیه گیریاوج و فطحیه

                                                   
 . 459، ص1، جاإلجتهاد و التقلید  :ر.ک .32

 . 386، ص2، جاالرشاد: . ر.ک33

 . 8، ح327، ص(نعمانی) الغیبه: . ر.ک 34

 . 7، ح351، ص1ج ،الکافی: . ر.ک 35

 .75، ص1، جکمال الدین: . ر.ک 36

 . 6، ح22، ص1، جعیون اخبار الرضا: . ر.ک37
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 38نداشت. تردید ایشان امامت در نیب
 ولههی، دارنههد کههاظم امههام از داود گری روایههت بههه تصههریح طوسههی شههیخ و نجاشههی چنههد هههر
 است. اندک بسیار کاظم امام از رقی های روایت تعداد

 امهههام وصهههایت، کنهههد می خودنمهههایی دوران ایهههن در رقهههی انهههدک ههههایروایهههت میهههان در آنچهههه
 کند. می نقل رقی داود است؛ رضا امام مورد در کاظم

 رههایی آتهش از مهرا ام، شهده ریهپ مهن گهردم، قربانت: داشتم ضهعر کاظم امام به
 پسرشان به اشاره دست با حضرت کنید[؛ معرفی من به را خود ]جانشین بخشید
39شماست. ]امام[ صاحب من از پس نیا فرمودند: و کردند رضا امام

 

 امهام از را سهلال این کاظم امام امامت از سال سی گذشت از پس رقی دیگر، روایتی بر بنا
 40است. نشده تردید دچار ایلحظه نیب رضا امام امامت در و پرسید کاظم

 سهفر بصهره بهه - بودنهد زنهدانی بصهره در کهاظم امهام که - 179 سال در رقی داود همچنین
 ندارد. وجود بیشتری اطالعات نیب مورد این در 41.است گفته حدیث و کرده
 رضا امام دوران در رقی. ج

 رضها امهام امامهت به رقی اعتقاد هرچند؛ است اندک نیب رضا امام از رقی هایروایت
 42است. نشده وق  و شک به ایاشاره و است شده ثبت
 از ای مکاتبه در بند از رهاییبرای  و شودمی زندانی دوران این در رقی قرب االسناد نقل بر بنا
 43کند. می دعا زندان از او خالصی و رقی ح  در امام و کند می دعا درخواست رضا امام
 شود.نمی برداشت دوران این درباره دیگری نکته روایات از

 تضعیف و توثیق سوم:
ی تضعی  و توثی  در رجالیان  غهالی بهر مبنهی نجاشهی نظهر بهه توجهه بها. نیسهتند نظهر یهک رق 

                                                   
 . : همانر.ک .38

 . 3، ح312، ص1، جالکافی .39

 . 6، ح22، ص1، جیون اخبار الرضاع: . ر.ک40

 . 899، ش336، صرجال النجاشی: . ر.ک41

 . 6، ح22، ص1، جعیون اخبار الرضا: . ر.ک42

 . 1384، ح394، صقرب االسناد: ر.ک 43
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 لههاد ابتهدا فصهل ایهن در. اسهت شهده گهبارش رجالیان سوی از متفاوت دیدگاه دو رقی، دانستن
 شود. می پرداخته آن بندی جمع به انتها در و شده بیان تضعی  و توثی 

 رّقی توثیق. الف
 در رضها امهام امامهت بهر نهص بهاب در مفید شیخ و 44«ثقة» تعبیر با رجال در طوسی شیخ
. انههد  کرده وی توثیهه  بههه تصههریح 45رضهها امههام خههواص از و ور  و فضههل اهههل تعبیههر بههااالرشههاد 

هههال ابهههن و 47صهههدوی شهههیخ 46کشهههی، عبهههارت از همچنهههین  برداشهههت رقهههی داود وثاقهههت 48فض 
 53مامقهانی، 52نهوری، حهاجی 51بروجهردی، 50مازنهدرانی، 49حلهی، عالمهه هماننهد: دانشهیانی

ی 55دیگر برخی و 54نمازی  دانند. می عمل قابل را او منقول روایات و ثقه را رق 
 یهادآور او اعتمهاد و وثاقت در را ایهچندگان شواهد و  قراین دالیل، رقی حال شرح در رجالیان

 از: اند عبارت دالیل این. اندشده
 مدح بر دال روایات. 1

ی مدح در روایت سه  است. شده نقل رق 
 تشهبیه پیهامبر بها مقهداد رابطهه همانند را خودشان با او رابطه صادی امام. اول روایت

 گذشت. دوم قسمت در روایت این 56اند. کرده
                                                   

کثیر الرقی مولی بنی أسد ثقة» 5003ش ،336: ص. ر.ک44  .«داود بن 

ِل ا» :304: ص. ر.ک45 هد
َ
ِتِه َو ِثَقاِتِه َو أ یِمند َخاص َ ق ِ َکِثیرٍّ الر َ ُن  ِه ِمند ِشیَعِتِه َداُوُد بد

ِفقد ِم َو الد ِعلد َوَرِ  َو الد  .« لد

 . 765، ش470، صرجال الکشی: . ر.ک46

 . ، المشیخة495ص 4، جکتاب من الیحضره الفقیه: ر.ک 47

 . 584، ش146، صرجال ابن داود: . ر.ک48

 . 1، ش67، صخالصة االقوال: . ر.ک49

 . 209، ص3، جمنتهی المقال: . ر.ک50

 . 3953، ش457، ص1، جطرائ  المقال: . ر.ک51

 . 279، ص4، جخاتمة المستدرک: ر.ک 52 .

 . 7865، ش267ص 26، جتنقیح المقال: ر.ک 53 .

 . 5483، ش365، ص3، جمستدرکات علم رجال الحدیث: . ر.ک54

، 180، صمقههالشههعب ال ؛410ش ،431ص ،5، جتهههذیب المقههال؛ 2450، ش307، ص1، ججههامع الههروا : . ر.ک55
 . و غیره 62ش

 . 750ش ،465ص ،رجال الکشی. 56
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 کتههاب در 57اسههت. کههرده نقههل مشههیخه در مرسههل صههورت به را روایههت ایههن نیههب صههدوی شههیخ
  58است. شده نقل نیباالختصاص 
 بههه مشههیخه در صههدوی شههیخ همچنههین اسههت، مرسههل رجههال الکشههی در روایههت ایههن سههند

، اسهت صهحیح چنهد هر االختصاص کتاب سند و است کرده نقل را روایت این مرسل صورت 
 نیست. پذیرش مورد مفید شیخ به کتاب نسبت ولی

  59اند. شمرده زمان امام اصحاب از یکی را رقی صادی امام. دوم روایت
 است. مرسل نیب روایت این

 را بیهههت اهل اسهههرار کتمهههان دسهههتور داود بهههه صهههادی امهههام روایهههت دو در. سهههوم روایهههت
 رقهی خهود روایهت ایهن راوی هرچنهد 60اسهت. ایشهان نهبد داود جایگهاه دهنده نشان که دهند می
 ندارد. مشکلی سندی جهت از و شده نقل نیب دیگران توسط ولی ت،اس

  د:فرمای می صادی امام دیگری روایت در
  61.کن انکار را آن، شدی مشهور ما از گویی حدیث به که هنگامی

 است. مرسل نیب روایت این
 ارند.ند او وثاقت بر داللتی ولی، است رقی جایگاه کند، ثابت تواند می روایت دو این آنچه
 هها روایت ایهن ولهی، دارد وجهود نیهب معتبهری ههای روایت میهان این در چند هر رسد می نظر به
 صهدوی شهیخ نهبد داود توثیه  شهاهد تواننهد می چنهد ههر؛ نیسهتند رقهی وثاقهت مثبت تنهایی به

کتفها مرسهل صهورت  به روایت یک ذکر به فقط مشیخه در چند هر صدوی شیخ. باشند ، کهرده ا
 او نهبد را داود وثاقهت توان می، است پذیرفته را آن مضمون و نکرده نفی را آن که جهت  آن از ولی

                                                   
 . 495، ص4، جکتاب من ال یحضره الفقیه: . ر.ک57

 . 211، صاالختصاص: . ر.ک58

گذشت. 751، ش465، صرجال الکشی. 59  . در قسمت دوم 

ا جماعة عند ابی عبداهلل :عن داود الرقی، و مفضل و فضیل، قال» 287، ح255، ص1، جالمحاسن .60 فهی  کن 
ها انصهرفنا وقه  علهی بهاب منبلهه قبهل أن یهدخل، ثهم  أقبهل علینها، فقهال: رحمکهم اهلل،  ثنا فی أشیاا، فلم  منبله، یحد 
نا، انصهرفوا رحمکهم اهلل، و ال  نا، أشد  علینا مؤونة من عهدو  ثوا به إال  أهله، ف ن  المذیع علینا سر  التذیعوا أمرنا، و التحد 

نا  .«تذیعوا سر 

، قال لی أبو عبداهلل» 765، ش470، صشیرجال الک. 61 ی  ا بالحدیث، فاشتهرت به، الرق  ثت عن  : یا داود إذا حد 
 . «فبنکره
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 دانست. مسلم
 رجال دانشیان از بعضی تصریح. 2

ی توثی  بر اصلی دلیل  است. او وثاقت بر متقدم رجالی دانشیان برخی تصریح رق 
ههی کههاظم امههام اصههحاب شههمارش در طوسههی شههیخ الهه (  ثقههه و اسههد بنههی موالیههان از را رق 
 62است. شمرده
 ایشهان. دارد رقهی داود بهودن رِسه صهاحب و وثاقت تقوا علم، ور ، به تصریح مفید شیخ ب(

 ایهن در کهه شهمرد برمی را ثقهاتی و علهم اههل بزرگهان ،رضها امهام امامت بر نص بیان هنگام در
 63برد می نام رقی از فرد اولین عنوان به و اند کرده نقل روایت باره 

ی ج(  گوید: می او ار غلو   اتهام رد   در رقی، از غالیانه مضمون با روایت چند نقل از پس کش 
ی کثیر بن داود غالیان  مضهمون با منکر روایاتی و اند شمرده خود ارکان از یکی را رق 
 کهه نیهافتم را کسی شیعه مشایخ از من. اندداده نسبت او به و کرده روایت او از غلو
 64نیافتم. دست، کردم گبارش آنچه جب به روایاتی بر و باشد داده قرار طعن مورد را او

 گذشت. که صدوی شیخ توثی  د(
ال ابن از نقل به داود ابن هه(  65کند. می نقل را رقی وثاقت فض 

 عملی توثیق. 3
ههی کثیههر بههن داود توثیهه  دالیههل از . کههرد اشههاره او از امههامی ثقههات و اجههال روایههات بههه تههوان می رق 

کثههر دهههد، می نشههان رقههی داود روایههات سههند دروجههو  جسههت  محههدثان از او روایههات گههران گههبارش ا
 بهر امام اعتماد مورد و ثقات مشایخ از و( اجما  اصحاب) فقیهان از آنان از برخی و امامی بزر 
 اوست. معاصران توسط رقی روایات پذیرش گر نمایان نکته این. آیند می شمار به دنیا و دین

 از: اند عبارت انراوی این از برخی
 ،بجلی عثمان بن ابان. 1
 ،بجلی بشیر بن جعفر. 2

                                                   
کثیر الرقی مولی بنی أسد ثقة» 5003، ش336، صرجال الطوسی: ر.ک 62  . «داود بن 

 . 248، ص2، جاالرشاد. 63

 . 766، ش471، صرجال الکشی. 64

ی مولی بنی اسد وثقه الشیخ و الکشی و ابن فضال» 584، ش146، صرجال ابن داود: . ر.ک65 کثیر الرق   . «داود بن 
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 ،محبوب بن حسن. 3
اا بن حسن. 4  ،وش 
 ،قمی آدم بن زکریا. 5
 ،عمیر ابی بن محمد. 6
 .عبدالرحمن بن یونس. 7
 بههن حسههن ماننههد افههرادی ولهی دارنههد، رقههی از روایههت یههک فقهط مشههایخ ایههن از برخههی چنههد ههر

. انههد کرده نقههل او از متعههددی روایههات - هسههتند رقههی کتههاب ناقههل کههه - آدم بههن زکریهها و محبههوب
 دارد، روایهت نقهل ثقهات از فقهط  کهه این بر مبنی عمیر ابی ابن عام توثی  پذیرش بر بنا همچنین

 . کند می ثابت او نبد را داود وثاقت نیب روایت یک نقل

 قمی تفسیر اسناد در رقی. 4
 کههه مبنها ایهن پههذیرش بها 66.اسهت قمهی تفسههیر اسهناد در یو شهدن واقههع رقهی توثیه  دالیهل از
 بود. خواهد اثبات قابل رقی وثاقت، دارند عام توثی  قمی تفسیر راویان

 رّقی داود تضعیف. ب
هی کثیهر بهن داود رجالیان از برخی . داننهد نمی اعتمهاد قابهل را او روایهات دانسهته ضهعی  را رق 

 بهههه کههه هسهههتند دانشههیانی از 70یهههی خههواهلل  آیهههة و 69ثههانی شههههید 68نجاشههی، 67ری،غضهههای  ابههن
 اند. کرده تصریح رقی تضعی 

 رجال دانشیان از بعضی تصریح. 1
 کند. می ضع  به تصریح رقی داود مدخل در 71نجاشی ال (
 دارد. رقی تضعی  بر تعلیل و تصریح 72ریغضای  ابن ب(

                                                   
 . 294، ص2و ج 320، ص1، جتفسیر القمی: . ر.ک66

 . 46، ش58، صرجال ابن الغضائری: ر.ک 67

 . 410، ش156، صرجال النجاشی: . ر.ک68

کتهاب مسهالک االف. 155، ش968، ص2، جرسائل الشهید الثانی: . ر.ک69 بیهان  309، ص9ههام، جشههید ثهانی در 
گر چه در مورد آن بحث است می که رقی ا ه در دانهش مربهوط بهه آن بحهث که چنهان ؛ولی توثی  او ارجهح اسهت ،کند 

کردهرا ایشان بر این اساا روایتی . شده است  . داند می ، صحیحاند که به آن استناد 

 . 4420، ش122، ص7، جمعجم رجال الحدیث: . ر.ک70

 . 410، ش156، صرجال النجاشی. 71
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 غالیانه مضامین. 2
 و محکهم روایهت رقهی ههای روایت در کهه کند می بیان عبدالواحد بن احمد از نقل به نجاشی

 است. کرده تصریح موضو  این به نیب ریغضای  ابن هک چنان73؛ندارد وجود اعتمادی قابل
 اقوال جمع. ج

 شههیخ کههالم و مفیههد شههیخ و طوسههی شههیخ تصههریح رقههی کثیههر بههن داود توثیهه  بههر اصههلی دلیههل
 دارد. قرار دالواحدعب بن احمد و ریغضای  ابن نجاشی، قول مقابل در است کشی و صدوی
  نویسد: می حلی عالمه توسط رقی توثی  پذیرش نقل از پس ثانی شهید

؛ نیسههت تضههعی  بههر توثیهه  داشههتن مقههدم بههر دلیلههی تعههدیل بههر جههرح تقههدم بههر بنهها
 برتهری کننهدگان توثیه  بهر کهه هسهتند گروههی کننهدگان تضهعی که  آن خصوص به

 74دارند.
 شهههادت بههه توجههه بهها پرداختههه دیههدگاه دو ایههن تعههارض بههه مفصههل خههوییآیههة اهلل  همچنههین

 75پذیرد. می را رقی تضعی  نجاشی
رسی و نقد  بر
هی کثیهر بن داود تضعی  در  ادامهه در دارد، قهرار کننهدگان تضهعی  توجهه مهورد نکتهه چههار رق 
گانه هرکدام  شود. تحلیل جدا

 ریغضای  ابن و نجاشی تضعیف. 1
، نخسهت: کنهد می ذکهر تضهعی  تعلیهل نهوانع  بهه را نکته دو رقی تضعی  ذکر پس نجاشی

 قابههل و اسههتوار روایههت عبدالواحههد بههن احمههد از نقههل بههه، دوم و انههدکههرده روایههت او از غالیههانکههه  آن
 :است اندک او پذیرش

 دا.یسد ثایحد له تیرأ ما قل ابدالواحد: ب  أحمد قا . انهی ترو الغ ة و فدا فیضع

 :پردازد می داود تضعی  به مذهب فساد بیان از پس ریغضای  ابن همچنین

                                                                                                                        
 . 1، ش58، صرجال ابن غضائری. 72

 . 410، ش156، صرجال النجاشی. 73

 . 155، ش968، ص2، جرسائل الشهید الثانی: ر.ک 74

 . 4420، ش122، ص7، جمعجم رجال الحدیث: . ر.ک75
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 ه.یإل لتفتی ِل  ةیالروا فیضع المذهب فاسد انک

. اسههت غلههو همههان یهها و مههذهب فسههاد ریغضههای  ابههن و نجاشههی نههبد تضههعی  منشههب، نظههر  بههه
گیهر حهدی بهه وی حه  در غلهو اتههام رسهد می نظهر به همچنین  کهه مطهالبی بهه کشهی کهه بهوده فرا
 و داننهد نمی غهالی را او شیعه بزرگان که بیان این با و کند می ارهاش، گویند می او مورد در غالیان
 76کند. می دفا  او از، ندارد ای غالیانه روایت
گر، اساا این بر  و نجاشهی تضهعی ، شهود ثابهت مذهب فساد و غلو به اتهام از رقی برائت ا
 بود. خواهد اساا بی ریغضای  ابن
 مذهب فساد و غلّو . 2

 اینجها در. اسهت ریغضهای  ابهن کالم در مذهب فساد و نجاشی کالم در غلو رقی اصلی اتهام
 :است مهم نکته چند به توجه

 متوجهه دیگهری اتههام و اسهت غلو همان ریغضای  ابن کالم در مذهب فساد از مراد. نخست
 نیست. رقی داود

 ریغضههای  ابههن کههالم نجاشههی کههالم در غلههو منشههب کههه انههد داده احتمههال دانشههیان بعضههی. دوم
. نیسهت اطمینهان قابهل - اسهت راویهان غلهو   بهر مبتنهی کهه - ریغضهای  ابن تضعیفات و 77ستا

 حکهم راوی ضهع  بهه مهوردی انهدک بها راویهان، توثیه  در احتیاط شدت دلیل به ریغضای  ابن
 78است. کردهمی

گهر و نهدارد وجهود ریغضای  ابن از نجاشی أخذ بر دلیلی که است الزم نکته این به توجه   ههم ا
 ایهن در اسهتاد و نجاشهی مشهایخ از ریغضهای  ابهن. نیسهت وارد نجاشی بر اشکالی، باشد نچنی
 ابهن  کهه ایهن 79اسهت. قبهول مهورد، دارد نظهری دانش این در که شود ثابت زمان هر و است دانش

 او رقهی از غالیان نقل جهت به مدخل این در نجاشی و دارد راویان تضعی  در افراط ریغضای 
 رجههال دانههش بههه عههالم کههه - نجاشههی بههه تههوان نمی را ایههن و نیسههت صههحیح، انههد خوانده غههالی را

                                                   
کیر مهن الغلهو و ینسهب إلهیهم و لهم أسه. 76 مع أحهدا مهن قال أبو عمرو: یذکر الغال  أنه من أرکانهم و قهد یهروی عنهه المنها

 . ا غیر ما أثبته فی هذا الباب مشایخ العصابة یطعن فیه و ال عثرت من الروایة علی شی

 . 284ص ،4، جخاتمه المستدرک. 77

 . 113، صالرواشح السماویة. 78

کتاب ابن غضائری را قبول ندارد . آیةاهلل79 ولی در این مدخل به جهت نقل قول ابن غضائری توسط  ،خویی نسبت 
 . انتساب تضعی  به ابن غضائری تمام است خالصة االقواللی در عالمه ح
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 نیست. ریغضای  ابن از نجاشی کالم منشبکه  آن نتیجه 80داد. نسبت - است
. دارد وجههود تفههاوت ریغضههای  ابههن و نجاشههی نههبد در تضههعی  منشههب میههان رسههد می نظههر  بههه

 در اطهالی نجاشهی کهالم ولهی، سهتا غلو همان یا مذهب فساد دلیل به ریغضای  ابن تضعی 
 در اجتههاد پایهه بر ریغضای  ابن نظر . بنا بر این، دانست غلو را آن دلیل توان نمی و دارد تضعی 
 گیری سهههخت آن در قهههدما از بعضهههی کهههه اسهههت مراتبهههی دارای غلهههو کهههه آنجههها از و اسهههت رجهههال
 پذیرفت. را او تضعی  توان نمی، اند داشته
 او مهذهب فسهاد و غلهو اتهام صراحت  به کشی. نیست صحیح رقی مورد در غلو اتهام. سوم

 معصهومان نهبد رقهی جایگهاه و قهدر جاللهت دهنهده نشهان نیهب مفیهد شهیخ عبهارت. کنهد می رد را
 شهده نقهل بسهیار معصهومان معجهبات رقهی ههای روایت میهان در چنهد ههر همچنهین. است
 نگرفتههه خههرده مضهامین ایههن بهر قههدما از کسههی، اسهت کههرده تصهریح کشههی کههه چنهان ولههی، اسهت
 است.

 نیسهت او تضهعی  بهر دلیهل برند می نام خویش استاد عنوان به رقی از غالیان  که . اینچهارم
 شود. نمی وارد رقی بر طعنی، است گفته کشی هک چنان و

 ولههی، نیسههت پذیرفتههه غلههو بههر بههودن مبتنههی دلیههل بههه ریغضههای  ابههن تضههعی کههه  آن نتیجههه
 د.دار اطالی نجاشی تضعی 

 رّقی سدید های روایت کمی. 3
 قابهل و اسهتوار ههای روایت کهه اسهت عبدالواحهد بن احمد سخن رقی تضعی  بر دیگر دلیل
 داند. می اندک را رقی اعتماد

 اسهالمی مختله  ههای حوزه در وی روایهات کثرت دهنده نشان کثیر بن داود روایات بررسی
 وی از تههوان نمی و اسههت. .. و اخههالی ن،قههرآ تفسههیر فقههه، شناسههی، امههام نبههوت، توحیههد، ماننههد
 81باشد. نگرفته قرار فقیهان رد مورد رقی شخصیت در طعن دلیل به که یافت فقه در روایتی

ح دانستن مقدم. 4  توثیق بر جر
 ریغضهای  ابهن و نجاشهی تضعی  دانستن مقدم از بحث رقی داود تضعی  در چهارم نکته

                                                   
 . 4420، ش125، ص7، جمعجم رجال الحدیث: . ر.ک80

ههای رقهی  همچنین در بخش چههارم ایهن نوشهتار اعتمهاد فقیههان بهه روایت. 444، ص5، جتهذیب المقال: ر.ک 81
 . خواهد آمد
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 کهالم بهر ای تعلیقه در ثانی شهید. است دیگران و فضال ابن مفید، شیخ طوسی، شیخ توثی  بر
  نگارد: می پذیرفته را رقی توثی  که حلی عالمه

؛ نیسههت تضههعی  بههر توثیهه  داشههتن مقههدم بههر دلیلههی تعههدیل، بههر جههرح تقههدم بههر بنهها
 برتهری کننهدگان توثیه  بهر کهه هسهتند گروههی کننهدگان تضهعی که  آن خصوص به

 82دارند.
 اسهت مبهاحثی از دیگهری بهر ها آن از کدام هر دانستن مقدم و تعدیل و جرح تعارض از بحث

 ولههی اسهت؛ خههارج نگاشهته ایههن عههده از و 83شهده بحههث خهود جههای در مفصهل صههورت  بهه کهه
ل بر جارح قول تقدیم  و توثیه  مسهتندات جایگهاه و نیسهت پهذیرش قابهل مطله  صهورت به معد 

 گرفت. نظر در باید را دیگر مسائلی و کنندگان تضعی  و کنندگان توثی  تعداد تضعی ،
 آن نتیجههه کههه انههد کرده مطههرح تضههعی بهرای  را دالیلههی ریغضههای  ابههن و نجاشههی کههه گذشهت
 پرداختهه ادعها این تحلیل به جبئی صورت به و است مذهب فساد و غلو دلیل به رقی تضعی 
 شد.

 انههد، پذیرفته را رقههی روایههات طوسههی شههیخ و مفیههد شههیخ کشههی، صههدوی، شههیخ فضههال، ابههن
 بههن ابهان عبههدالرحمن، بهن یههونس عمیهر، ابههی ابهن ماننههد اجمها  اصههحاب از بسهیاری همچنهین
 ریغضای  ابن و نجاشی فقط مقابل در و اندکرده گبارش حدیث او از محبوب بن حسن عثمان،

 اند. پرداخته رقی تضعی  به مقید صورت  به
 ثههانی شهههید نظههر و سههتا بیشههتر کننههدگان توثی  تعههداد کثههرت جهههت از تنههها  نههه، نتیجههه در

 نیست. پذیرش قابل کنندگان تضعی  دالیل نیب مستندات جهت از بلکه، نیست صحیح
 بندی جمع
 شههیخ مطله  توثیه  دلیههل بهه رقهی رسههدمهی نظهر  بهه تضههعی  و توثیه  ادلهه بررسههی بهه توجهه بها

 و اسهههت ثقهههه روایههت، نقهههل کثههرت و فضهههال ابههن کشهههی، صههدوی، شهههیخ مفیههد، شهههیخ طوسههی،
 نیست. پذیرش قابل وی مذهب فساد اتهام و ریغضای  ابن و ینجاش تضعی 

                                                   
 . 155، ش968، ص2، جرسائل الشهید الثانی: ر.ک 82

 . 50، صمشری الشمسین: .ک. ر83
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 سنت اهل نگاه در رقی. د
 85ذهبهی، 84حاتم، ابی ابن. اند نپرداخته رقی توثی  و تضعی  به سنت اهل شناسان رجال

ی 87دیگران و 86حجر ابن  کهرده ذکهر ثقهات قسمت در را رقی حبان ابن. انددانسته مجهول را رق 
 روایهات ناقهل کوفهه اههل کهه شهده گفتهه 89کنهد. می یاد رافضی تعبیر با یرق   از حبم ابن 88است.
خصهههائص  در ،یهههی نسههها عامهههه از 90انهههد. نکرده نقهههل روایهههت وی از سهههنت اههههل و هسهههتند رقهههی

 91است. کرده نقل رقی از روایت یک فقط امیرالمومنین

 رقی هایروایت با شیعه فقیهان تعامل چهارم:
 رقهی ههای روایت کهه فقیههانی. نخست: است دیدگاه دو با قیر های  روایت با فقیهان مواجه

 کهههه فقیههههانی. دوم. باشهههند کهههرده اشهههاره او ضهههع  یههها وثاقهههت بههههکهههه  آن از اعهههم انهههد؛ پذیرفته را
 اند. کرده رد آن سند در رقی حضور دلیل به را هایی روایت

وا پذیرش نخست: دگاهید  اتیر
 نجاشهی تضهعی  بهه اشهاره بهدون را رقهی ههای  روایت مختله  ههای بحث در فقها از گروهی

 اند. خوانده صحیحه را ها روایت این ها آن از برخی و اند کرده نقل
ه عالمه از توان می اربعه کتب صاحبان و اولیه محدثان از پس  فاضهل 93اول، دیشهه 92،یحل 

                                                   
 . 1928ش ،423ص ،3ج ،الجرح و التعدیل: ر.ک 84

 . 1815ش ،284ص ،1، جتقریب التهذیب ؛380ش ،199ص ،3ج ،تهذیب التهذیب: ر.ک 85

 . 2884، ش212، ص7، جلسان المیبان ؛2643ش ،19ص ،2، جمیبان االعتدال: ر.ک 86

خالصههة تههذهیب تههههذیب  ؛406ش ،97، ص ذیههل الکاشهه ؛1783ش ،442ص ،8، جتهههذیب الکمههال: . ر.ک87
 . 2022ش ،334، ص1، جالمغنی فی الضعفاا ؛110، صالکمال

 . 380ش ،172ص ،3، جتهذیب التهذیببه نقل از . 88

 . 302، صجمهر  االنساب العرب: ر.ک 89

 . 150، ص1، جتاریخ الرقة: . ر.ک90

کثیههر الرقههی، عههن أخبرنهها إسههحای بههن موسههی بههن عبههد اهلل بههن یزیههد اونصههار» 78: ص. ر.ک91 ی قههال: حههدثنا داود بههن 
قال لعلهی: أنهت منهی بمنبلهة ههارون مهن محمد، عن سعید بن المنکدر ابن المسیب، عن سعد: أن رسول اهلل 

 . «موسی إال أنه ال نبی بعدی

 . 167ص 3، ج،منتهی المطلب ؛488و ص 308، ص7، جمختل  الشیعه: . ر.ک92

 ... و 488، 451 ،426، 372؛ 285، ص1، جالدروا: ر.ک .93
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 محقهه  98،یمجلسهی محمهدتق 97،یلهیاردب محقه  96ثهانی، شههید 95،یکرکه محقه  94مقهداد،
 میهههرزای 103،یبهبههههان دیهههوح 102بحرانهههی، محهههدث 101،یعهههامل 100،یهنهههد فاضهههل 99،یسهههبزوار
 محسهههن سهههید 107همهههدانی، رضههها سهههید 106نراقهههی، احمهههد 105مجاههههد، محمهههد سهههید 104قمهههی،
 سهههید و 111خمینهههی امهههام 110آملهههی، تقهههی محمهههد میهههرزا 109خوانسهههاری، احمهههد سهههید 108حکهههیم،
 برد. نام 112سبزواری اوعلیعبد
وایت اعتبار مخالفان دوم: دیدگاه. ب  رقی ر
 ازجملهه. انهد کرده مخالفهت نجاشهی تضهعی  دلیهل بهه رقهی ههایروایهت بها فقهها از وهگر نیا
 الهدین زیهن بهن حسهن 114عاملی، موسوی علی بن محمد 113،یحل محق  توان می فقیهان این

                                                   
 . 275، ص3، جالتنقیح الرائع: ر.ک .94

 . 20، ص12و ج 240، ص3، ججامع المقاصد: ر.ک 95 .

 . 309و  308ص 9و ج 428، ص8؛ ج30، ص7؛ ج80، ص2، جمسالک االفهام: ر.ک .96

 . 245، صزبد  البیان ؛320و ص 234ص 7؛ ج352، ص4؛ ج224، ص1، جمجمع الفائد  والبرهان: . ر.ک97

 . 439، ص6و ج 377، ص5؛ ج386، ص4، جروضة المتقین: ک. ر.98

 . 877، ص2، جکفایة االحکام: . ر.ک99

 . 140، ص8و ج 312و  154، 103، ص6، جکش  اللثام: . ر.ک100

 . 212، ص9، جمفتاح الکرامة: ر.ک 101

، 12ج ؛165، ص10، جاالنههههوار اللوامههههع ؛519، ص25ج؛ 14، ص21؛ ج325، ص16، جحههههدائ  االناضههههر : . ر.ک102
 . 391ص

 . 130، صالرسائل الفقهیة؛ 432و  236، ص4، جمصابیح الظالم: ر.ک 103 .

 . 103، ص6ج ؛385، ص1، جغنائم االیام: ر.ک 104 .

 . 262ص 122، صالمناهل: . ر.ک105

 . 627و  616، 118ص ، عوائد االیامر.ک:  .106

 . 350، ص12و ج 230و  95، ص6، جمصباح الفقیة: . ر.ک107

 . 328و  298ص ، 4، جو  الوثقیمستمسک العر: ر.ک .108

 . 575، ص4، ججامع المدارک: ر.ک .109

 . 163و  140ص 7ج ؛207ص 3، جمصباح الهدی: ر.ک 110 .

 . 334و  95، 60ص  2، جکتاب الطهار : ر.ک .111

 . 324، ص13ج؛ 275، ص6؛ ج325، ص4، جمهذب االحکام: ر.ک .112

 . 373، ص2ج ؛411، ص1، جالمعتبر: ر.ک .113

 . 61، ص8ج ؛437، ص7؛ ج263و  179، ص2، جاالحکام مدارک: ر.ک .114
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 زیههههن بههههن احمههههد سههههید میههههر 117حسههههن، بههههن محمههههد شههههیخ 116،یسههههبزوار محقهههه  115عهههاملی،
 ابوالقاسهههم و 121مهههاددا محقههه  120،یهههی خواجهههو محقههه  119نجفهههی، حسهههن محمهههد 118العابهههدین،

 برد. نام را 122یی خو
 بندی جمع و تحلیل. ج

 شود. می تحلیل زیر نکات به توجه پرتو در رقی فقهی های روایت با فقها تعامل
 شهود می داده نمایش داود برای سند 88 اربعه کتب دامنه در النور درایة افبار نرم در. نخست

 فقههی یها هها روایت ایهن بقیهه. دارنهد فقههی مونمضه تکهرار بدون روایت 24 اسناد این میان از که
 اند. شده تکرار کتاب چند در  که این یا و نیستند
 88 از سههند 36) روایههت 13 و انههد پرداخته مسههتحبات بههه روایههت 11 روایههت، 24 ایههن از. دوم
 هستند. حرمت یا و وجوب حکم دارای سند(
کثهر پهذیرش مهورد مؤید داشتن دلیل به روایت هشت روایت، 13 این از. سوم . هسهتند فقهها ا
 ضهعی  دیگهری راوی ناحیه از روایت یک و 123ندارند مشکل سندی جهت از آن روایت هفت

                                                   
 . 445، ص2، جمعالم الدین: ر.ک 115 .

 . 660و  482، ص2، جذخیر  المعاد: ر.ک .116

 . 295و  82، ص3، جاستقصاا االعتبار: ر.ک 117 .

 . 659و  657، ص3، جمناهد االخیار: . ر.ک118

 . 78، ص5، ججواهر الکالم: ر.ک .119

 . 332و  331، ص2، جالرسائل الفقهیة: ر.ک .120

 . 195، صکتاب الخمس ؛93، ص3، جکتاب الحد: ر.ک 121 .

 . 314، ص28و ج 38، ص14؛ ج381، ص2، جالموسوعة االمام الخوئی: . ر.ک122

، 8، جتههذیب االحکهام: ر.ک)همچنهین  5، ح46، ص6ج. همان، ؛ دو3، ح539، ص5، جالکافی .: یکر.ک 123
تههذیب : ر.ک)همچنهین  8، ح182، ص6، جالکهافی. (؛ سه1142، ح321، ص3، جاالستبصار ؛730، ح207ص

، الکههافی. (؛ چهههار1247، ح349، ص3، جاالستبصههار ؛542، ح156، ص8؛ ج1941، ح483، ص7، جاالحکههام
(؛ 289، ح78، ص4، جاالستبصهههار ؛202، ح48، ص9، جتههههذیب االحکهههام: ر.ک)همچنهههین  1، ح311، ص6ج

، 4، جاالستبصههههار؛ 204، ح49، ص9، جهههههذیب االحکههههامت: ر.ک)همچنههههین  2، ح312، ص6، جالکههههافی. پههههند
، 2، جکتهاب مهن ال یحضهره الفقیهه. (؛ شهش4199، ح338، ص3، جکتاب من ال یحضهره الفقیهه؛ 291، ح79ص
 ؛388، ح138، ص4، جتهههذیب االحکههام: ر.کهمچنهین . )سهند بنهها بههر مشهیخه صههحیح اسههت 1662، ح25ص

)سهههند بنههها بهههر  3049، ح491ص ،2، جیحضهههره الفقیهههه کتهههاب مهههن ال. ( و هفهههت193، ح59، ص2، جاالستبصهههار
 . (17، ح492، ص4، جالکافی: ر.کهمچنین . مشیخه صحیح است
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 124است.
 شههاذی محتههوای ولههی 125،هسههتند السههند صههحیح چنههد هههر روایههت دو میههان ایههن در. چهههارم

 اند. نپذیرفته را آن فقها که دارند
 ضههعی  راوی سهندش درکهه  آن دلیهل بهه ولهی، دارد نیهب مؤیهدی چنهد ههر روایهت یهک. پهنجم
 126است. نگرفته قرار فتوا مورد، است تر قوی آن معارض و دارد وجود دیگری
 یههک دیگههری و  127السههند صههحیح یکههی: دارنههد معههارض مجموعههه ایههن در روایههت دو. ششههم
 و انههد داده فتههوا روایههت دو ایههن بههه، انههد پذیرفته را رقههی توثیهه  کههه فقهههایی 128دارد. مجهههول راوی
 اند. کرده عمل آن معارض به، دانند می ضعی  را رقی که انیفقیه
کثههر کههه رسههد می نظر بههه تضههعی ، یهها و وثاقههت از فههار  فههوی نکههات بههه عنایههت بها  هههای روایت ا
 نیهب دیگهر مهوارد در و اسهت قرارگرفتهه فقها پذیرش مورد خارجی  قراین داشتن دلیل به رقی فقهی
 موافهه  فقیهههان کثههرت دلیههل شههاید و اسههت مناقشههه مههورد او هههای روایت معههارض قههوت دلیههل بههه

 باشد. نکته همین دوم دسته فقیهان به نسبت رقی های روایت

 ها تألیف پنجم:
 کهدام ههر و انهد کرده ذکهر رقهی تبلیفهات زمهره در را اصهل یهک طوسهی شیخ و کتاب دو نجاشی

گانههه طریه   بههه مخصوصههی طریهه  مشههیخه، در صههدوی شهیخ همچنههین. انههد کرده بیههان ای جدا
 دارد. او کتاب
یق. الف  نجاشی طر

 بهه طریه  فقهط ولهی بهرد، می نهام رقهی بهرای االهیلجه و المبار های نام به کتاب دو 129نجاشی
                                                   

 . (331، ح87، ص4، جاالستبصار :ر.ک)همچنین  299، ح71، ص9، جتهذیب االحکام: . ر.ک124

، 5و ج 1000، ح295، ص5، جتهههههههذیب االحکههههههام: ر.ک)همچنههههههین  1، ح476، ص4، جالکههههههافی .: یههههههکر.ک 125
 ؛(. 2996، ح473، ص2، جکتههاب مههن ال یحضههره الفقیههه ؛1097، ح307، ص2، جاالستبصههار ؛1705، ح480ص
، 481، ص5و ج 800، ح237، ص5، جحکههههههامتهههههههذیب اال: ر.ک)همچنههههههین  2، ح385، ص4ج، الکههههههافی. دو
 .(2724، ح365، ص2، جکتاب من ال یحضره الفقیه ؛1711ح

 . 1047، ح333، ص4، جتهذیب االحکام: ر.ک 126

 . 536، ح186، ص1، جتهذیب االحکام: ر.کهمچنین . 6، ح64، ص3ج الکافی،: . ر.ک127

 . 658، ح188، ص1، جاالستبصار: ر.کهمچنین . 777، ح265، ص1، جتهذیب االحکام: ر.ک 128

کتهاب ر.کبهرای اطههال  از ارزش طهرح طههری و اسههناد بهه صههورت فهرسههتی  129 کههن حههدیث شههیعه: :  بازسههازی متههون 
 

http://192.168.5.80:8888/qom/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-18gh4sqv83
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 شود. می یادآور را المبار کتاب
ننا قا : الجندی، ب  الحس  ابو أخبرصا ننا قا : همام، ب  ال  أبو حد   احمند ب  الحسی  حد 

ننا قا : المالک ، ن ، الننیرف  ب نباب المعنروَ الولیند بن ا محمد حد   ان  أبینه، ان  الرق 
 130به. واوو،

یق. ب  طوسی شیخ طر
 معله  را اصل این به خود طری  و شمارد می اصل صاحب را او رقی مدخل در طوسی شیخ

 کند. می فهرست اسناد بر
 131انه. محبوب، ب  الحس  ا  امیر ابی اب  ا  بارسناو، رویناه ابل، له

یق. ج  صدوق شیخ طر
 از را آن روایههات، شههده یههادآور کتههاب مههن الیحضههره الفقیههه مقدمههه در کههه چنههان، صههدوی شهیخ
 کنهد می نقل مشیخه در که طریقی، اساا این بر. است کرده نقل معتبر و مشهور اصول و کتب
 یها اسهت هها روایت بهه طریه  که است نکرده بیان آنجا در هرچند؛ است رقی اصل یا و کتاب به

 اصل. یا و ابکت به طری 
هی داود عهن فیهه کان ما و  -عنه اهلل رضهی -ادریهس بهن أحمهد بهن الحسهین عهن رویتهه فقهد الرق 
، احمههد بههن عبههداهلل بههن احمههد بههن محمههد عههن أبیههه، عههن  عههن صههالح، ابههن حریههب عههن الههرازی 

ا عن مهران، بن إسماعیل  132الرقی. کثیر بن داود عن آدم، بن زکری 

 هاطریق. ششم
 سهند 61 مجمهو  در. دارد قهرار سهند 79 در االستبصار کتاب لحاظ بدون اربعه کتب در رقی

 در. رسهد می رضها امهام بهه روایهت یهک و کهاظم امهام به سند هفت ،صادی امام به آن

                                                                                                                        
اعتبارسهنجی احادیهث »حائری و مقاله آقای حسین عزیزپور با عنهوان  نوشته محمد عمادی ،روش، تحلیل، نمونه

کتههاب « کاربردههها و خصههائص« تحلیههل فهرسههتی»بههه روش  موعههه مقههاالت بازشههناخت مبههانی مجانتشههار یافتههه در 
 . اصالت میراثی حدیث شیعه

 . 410، ش156، صرجال النجاشی. 130

أبو المفضل، عهن ابهن بطهه، عهن أحمهد بهن »طری  شیخ طوسی به ابن ابی عمیر: . 281، ش183، صالفهرست. 131
 . 4429، ش126، ص8، جمعجم رجال الحدیث: . ر.کاست« محمد بن عیسی، عن ابن ابی عمیر

 . 494ص ،4، جمن الیحضره الفقیة کتاب 132

http://192.168.5.80:8888/qom/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-18gh4sqv83
http://192.168.5.80:8888/qom/faces/search/bibliographic/biblioBriefView.jspx?_afPfm=-18gh4sqv83
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 است. شده ترسیم رقی احادیث به اربعه کتب صاحبان طری ادامه
گرد پرکهارترین تهوان می را «محبهوب بن الحسن» تههذیب  سهند، 21 الکهافی. دانسهت رقهی شها

 همچنهین. انهد کرده نقهل محبهوب بهن حسهن واسهطه  به را رقی سند دو الفقیه و سند ده االحکام
 کند. می نقل محبوب بن حسن واسطه  به را رقی اصل الفهرست در طوسی شیخ
 بهه را روایهت هشهت صهدوی شهیخ کهه اسهت آدم بن زکریا به نوبت محبوب بن حسن از پس 
 بها دو و یهک شهماره تصهویر مقایسهه بها هکه چنهان. اسهت کهرده نقهل رقهی از همشهیخ بر بنا او واسطه 

 کلینی و است او خود اختصاصی داود به صدوی شیخ طری ، شود می دیده سه شماره تصویر
 .  اند نکرده استفاده آن از طوسی شیخ و

 نتیجه
 صهادی مهاما از آن مهورد 68 کهه دارد قهرار سهند 88 در اربعهه کتهب در «الرقی کثیر بن داود»
 امههام سههه محضههر و اسههت، ی203 حههدود متوفههای و قمههری صههد سههال حههدود متولههد رقههی. اسههت

 او نامههه زنههدگی بههه تههراجم و رجههالی هههای کتههاب. اسههت کههرده درک را رضهها و کههاظم صههادی،
 و توثیههه  در. شههد آشههنا او جایگههاه بهها حههدودی تهها تههوانمههی روایههات خههالل از ولههی، انههد نپرداخته
 شهیخ طوسهی، شیخ قدما از موافقان دسته در. دارد وجود اختالف نشیاندا میان رقی تضعی 
 ابهن و نجاشهی کننهدگان تضهعی  دسهته در و دارنهد قهرار فضال ابن و کشی صدوی، شیخ مفید،

 و اسهههت دشهههوار آن اثبهههات کهههه اسهههت غلهههو رقهههی اتههههام تهههرینمههههم. هسهههتند مطهههرح ریغضهههای 
مهی و انهد پذیرفته را رقهی هایروایت فقیهان معمو. دارند جارحان بر نفری برتری کنندگان توثی 
گرد پرکههارترین. یافههت روایههی شههاهد وی هههای روایت از بسههیاری بههرای تههوان  بههن حسههن رقههی، شهها

 دارد. قرار رقی کتاب به فهرست در طوسی شیخ طری  در که است محبوب
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 رقی های روایت به کلینی طری . نخست تصویر
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 رقی های روایت بهتهذیب االحکام  در طوسی شیخ طری . دوم ویرتص
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 رقی های روایت به کتاب من ال یحضره الفقیه در صدوی شیخ طری . سوم تصویر

 کتابنامه
قلهم: حسهن ه ، محمهد سهند، بهاإلجتهاد و التقلید فی علهم الرجهال و أثهره فهی التهراث العقائهدی _

 ی.1431ی اسکندری، قم: مکتبه الفدک، چا  اول، کاشانی، محمد آل مکباا، مجتب
کبهر غفههاری، بیههروت ، محمههد بههن محمهد بههن نعمههان، محقهه : علیاالختصهاص _ دار المفیههد،  :ا

 ی.1414چا  دوم، 
)رجهال الکشهی(، محمهد بهن حسهن طوسهی، محقه : حسهن مصهطفوی،  اختیار معرفه الرجال _

 ش.1411چا  اول، موسسه نشر دانشگاه، مشهد، 
، محمهد بهن محمهد بهن نعمهان، تحقیه : ملسسهه آل معرفهة حجهد اهلل علهی العبهاداإلرشاد فهی  _

کنگره شیخ مفید، قم: البیت  ی.1413، چا  اول، 
،  ، محمههد بههن حسههن، طوسههی، مصههحح: حسههن موسههویاالستبصههار فمهها اختلهه  مههن االخبههار _

 ی.1390چا  اول، دارالکتب االسالمیه، تهران: 
گههروه  االستبصهار استقصهاا االعتبههار فههی شههرح _ ، محمههد بههن حسههن ابهو جعفههر عههاملی، مصههحح: 

 ی.1419، قم:  ، چا  اول، ملسسه آل البیت پژوهش ملسسه آل البیت
، محمههد بههن حسههن طوسههی، تحقیهه : ملسسههه بعثههت، چهها  اول، دار الثقافههه، قههم: االمههالی _

 ی.1414
عصههفور، مصههحح:  ، بحرانههی آل ، حسههین بههن محمههداونههوار اللوامههع فههی شههرح مفههاتیح الشههرائع _
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 تا. ، چا  اول، قم: بی  محسن آل عصفور
، محمد باقر بن محمهد تقهی مجلسهی، تحقیه : بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة اوطهار _

 ی.1403جمعی از محققان، چا  دوم، دار االحیاا التراث العربی، بیروت، 
حمهد بهن  الفقههاا و المحهدثین،و التهابعین و  تاریخ الرقة و من نبلها من أصحاب رسهول اهلل _

جهها،  سههعید بههن عبههد الههرحمن قشههیری، محقهه : إبههراهیم صههالح، چهها  اول، دار البشههائر، بی
 ی.1419

، علی بن ابراهیم قمی، محق : طیب موسوی جبائری، چا  سوم، دار الکتب، تفسیر القمی _
 ی.1404قم: 

چهها  سههوم،  ، ابههن حجههر عسههقالنی، محقهه : مصههطفی عبههد القههادر عطهها،تقریههب التهههذیب _
 ی.1415دارالکتب العلمیة، بیروت، 

حلهههی، مصههحح: سههید عبهههد   ، مقههداد بهههن عبههد اهلل سههیورى التنقههیح الرائههع لمختصهههر الشههرائع _
کههوه کتابخانههه آیههة اهلل مرعشههی نجفههی کمری اللطیهه  حسههینی  ، قههم:  ، چهها  اول، انتشههارات 

 ی.1404
 لمرتضویه، افست از چا  سنگی.، عبد اهلل مامقانی، مطبعه اتنقیح المقال فی علم الرجال _

کبر غفاری، چا  چهارم،  ، محمد بن حسن طوسی، محق  و تعلیقه: علیتهذیب االحکام _ ا
 ی.1417مکتبة الصدوی، تهران: 

 ی.1404، ابن حجر عسقالنی، چا  اول، دار الفکر، بیروت، تهذیب التهذیب _
سهة الرسهالة، بیهروت، ، المبی، تحقی : بشار عواد معروف، چا  چهارم، موستهذیب الکمال _

 ی.1397
 ی.1417، محمد علی موحد ابطحی، چا  دوم، فرزند مول ، قم: تهذیب المقال _
، محمهد بهن علهی اردبیلهی، دار اوضهواا، جامع الروا  و إزاحة االشتباهات عن الطری و اوسناد _

 بیروت.
ی خوانسهاری، مصهحح: عله  ، سهید احمهد بهن یوسه  جامع المدارک فهی شهرح مختصهر النهافع _

کبر غفاری  ی.1405، قم:  ، چا  دوم، ملسسه اسماعیلیان ا
کرکهی، تحقیه : ملسسهه آل البیهتجامع المقاصد _ ، چها  اول،  ، علی بن حسین عاملی 

 ی.1414، قم:  ملسسه آل البیت
، ابهههن أبهههی حهههاتم رازی، چههها  اول، دار إحیهههاا التهههراث العربهههی، بیهههروت، الجهههرح و التعهههدیل _

 ی.1371
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گروههی جمهره انساب العرب _ ، أبو محمد علی بن أحمد بن سعید بن حهبم اندلسهی، تحقیه : 
 ی.1403از علما، چا  اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، 

، محمد حسین نجفی، مصحح: عباا قوچانی و علی آخوندی، چا  هفهتم، جواهر الکالم _
 ی.1404دار احیاا التراث العربی، بیروت، 

، یوسه  بهن احمهد بهن ابهراهیم بحرانهی آل عصهفور، اهر الحدائ  الناظره فی احکام العتر  الطه _
محقه : محمهد تقهی ایروانهی و سهید عبهد الهرزای مقهرم، چها  اول، انتشهارات دفتهر تبلیغهات 

 ی.1405اسالمی، قم: 
، نها شهناخته، محقه : یوسه  الههادی، چها  اول، دار حدود العالم من المشهری الهی المغهرب _

 ی.1423الثقافیه للنشر، قاهره، 
یی، محق : محمد هادی  ، احمد بن شعیب بن علی بن بحر نسا امیرالمومنینخصائص  _

 تا. أمینی، مکتبة نینوى الحدیثة، تهران: بی
حسن بن یوس  بن مطهر حلی، تحقی : جواد قیومی، ملسسهه نشهر اسهالمی، خالصة اوقوال، 

 ی.1417 قم:
تاح أبو غد ، چا  خالصة تذهیب تهذیب الکمال، خزرجی أنصاری یمنی، تحقی : عبد الف

 ی.1411چهارم، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، 
، محمد بن مکی عاملی، چا  دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسهالمی، قهم: الدروا الشرعیة _

 ی.1417
سبزواری، چا  اول، ملسسهه آل   ، محمد باقر بن محمد ملمن ذخیر  المعاد فی شرح اإلرشاد _

 ی.1247، قم: البیت
، أحمد بن عبد الرحیم أبو زرعة عراقی، محق : بوران الضناوی، چا  اول، دار ذیل الکاش  _

 ی.1406الکتب العلمیة، بیروت، 
، احمد بن الحسن ابن الغضائری، تحقی : محمدرضها حسهینی جاللهی، الغضائری رجال ابن _

 ی.1422چا  اول، دارالحدیث، قم: 
بحرالعلهههوم، چههها  اول،  ، حسهههن بهههن علهههی ابهههن داود، محقههه : محمدصهههادیداود رجهههال ابهههن _

 تا. حیدریة، نج ، بی
، احمد بن محمد بهن خالهد برقهی، محقه : محمهدجواد قیهومی، چها  اول، نشهر رجال البرقی _

 ی.1420اسالمی، قم: 
، محمد بن حسن طوسی )شیخ طوسهی(، محقه : محمهدجواد قیهومی، چها  رجال الطوسی _
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 ی.1420اول، نشر اسالمی، قم: 
حمهد بهن علهی نجاشهی، چها  ششهم، جامعهه مدرسهین، قهم: )الفهرسهت(، ا رجال النجاشهی _

 ش.1365
، زین الدین بن علهی عهاملی، محقه : رضها مختهاری و حسهن شهفیعی، رسائل الشهید الثانی _

 ی.1421چا  اول، دفتر تبلیغات اسالمی، قم: 
،  ، چها  اول، دار الکتهاب اإلسهالمی ، اسماعیل بن محمدحسهین خواجهوییالرسائل الفقهیة _

 ی.1411قم: 
کمههلالرسههائل الفقهیههة _ بهبهههانی، چهها  اول، ملسسههه عالمههه وحیههد   ، محمههد بههاقر بههن محمههد ا

 ی.1419، قم:  بهبهانی
اهلل  ها و نعمهة ، محمد باقرحسینی استرآبادی، محق : غالمحسهین قیصهریهالرواشح السماویة _

 ی.1422جلیلی، چا  اول، دار الحدیث، قم: 
، محمهد تقهی مجلسهی، محقه : حسهین موسهوی روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه _

کوشانبور، قم:  کرمانی و علی پناه اشتهاردی   ی.1406، چا  دوم، موسسه فرهنگی اسالمی 
اردبیلهی، محقه : محمهد بهاقر بهبهودی، چها    ، احمد بن محمد زبد  البیان فی أحکام القرآن _

 تا. ، تهران: بی اول، المکتبة الجعفریة إلحیاا اآلثار الجعفریة
، ابوالقاسههم بههن محمههد نراقههی، محقهه : محسههن احمههدی،  شههعب المقههال فههی درجههات الرجههال _

کنگره بزرگداشت محققان مال مهدى و مال احمد نراقی  ی.1422، قم:  چا  دوم، 
، محمههد شههفیع جههابلقی بروجههردی، تحقیهه : سههید طرائهه  المقههال فههی معرفههة طبقههات الرجههال _

 ی.1410می المرعشی النجفی، قم: مهدی رجایی، چا  اول، مکتبة آیة اهلل العظ
، احمد بن محمد مهدی نراقی، چا  اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، قم: عوائد االیام _

 ی.1417
، محمهد بهن علهی ابهن بابویهه، محقه : مههدی الجهوردی، چها  السهالم الرضاعلیه عیون اخبار _

 ی.1378اول، نشر جهان، تهران: 
ام فی مسائل الحالل و _ هی(،   ، ابو القاسم بن محمهد حسهن الحرام غنائم اوی  گیالنهی )میهرزاى قم 

 ی.1417چا  اول، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه، قم: 
کبهر غفهاری، چهها  اول، نشهر صهدوی، تهههران:  ، ابهن ابههی زینهب نعمهانی، محقهه : علیالغیبهه _ ا

 ی.1397
 ی.1420، محمد بن حسن طوسی، چا  اول، ستاره، قم: الفهرست _
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، عبههد اهلل جعفههر حمیههری، تحقیهه : ملسسههه آل البیههت، چهها  اول، موسسههه آل رب االسههنادقهه _
 ی.1413البیت، قم: 

کلینههی، مصههحح: علیالکههافی _ کبههر غفههاری، چهها  چهههارم، دارالکتههب  ، محمههد بههن یعقههوب  ا
 ی.1407االسالمیة، تهران: سال 

، چههها  اول، ابهههن قولویهههه، محقهه : عبهههد الحسههین امینهههی  ، جعفههر بهههن محمههدکامههل الزیهههارات _
 ش.1356، نج ،  دارالمرتضویه

،  یههبدی، مقههرر: عبههد اهلل جههوادى آملههی  ، سههید محمههد محقهه  دامههادکتههاب الحههد محقهه  دامههاد _
 ی.1401، قم:  چا  اول، چاپخانه مهر

،  ، یهبدی، مقهرر: عبهد اهلل جهوادى آملهی ، سید محمد محق  دامهادکتاب الخمس محق  داماد _
 ی.1418، قم:  دار اإلسراا للنشر، چا  اول،  مصحح: حسین آزادی

، سید روح اهلل موسهوی خمینهی، چها  اول، ملسسهه تنظهیم و نشهر کتاب الطهار  امام خمینی _
 ی.1421آثار امام خمینی، تهران: 

کبهر غفهاری، چها  دوم،  ، محمد بن علی ابن بابویه، محقه : علیکتاب من الیحضره الفقیه _ ا
 ی.1413جامعه مدرسین، قم: 

محمههد بههن حسههن اصههفهانی، تحقیهه : دفتههر انتشههارات اسههالمی، چهها  اول، ، کشهه  اللثههام _
 ی.1416جامعه مدرسین، قم: 

محمههد بههاقر بههن محمههد مههومن سههبزواری، چهها  اول، جامعههه مدرسههین، قههم: کفایههه االحکههام، 
 ی.1423

کبهر غفهاری، چها  دوم،  کمال الدین و تمام النعمة، محمد بن علی ابن بابویهه، محقه : علی ا
 ی.1395هران: اسالمیه، ت

، ابههن حجههر عسههقالنی، چهها  سههوم، ملسسههه اوعلمههی للمطبوعههات، بیههروت، لسههان المیههبان _
 ی.1390

، احمد بن محمد اردبیلی، چا  اول، جامعه مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان _
 ی.1403مدرسین، قم: 

چها  دوم،  ، احمد بن محمد بن خالد برقی، محق : سید جهالل الهدین حسهینی،المحاسن _
 ش.1370دارالکتب السالمیه، تهران: 

، حسهههن بهههن یوسههه  بهههن مطههههر حلهههی، تحقیههه : دفتهههر  مختلههه  الشهههیعة فهههی أحکهههام الشهههریعة _
 ی.1413، چا  اول، جامعة مدرسین، قم:  انتشارات اسالمی
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، محمد بن علی موسوی عهاملی، چها  اول،  مدارک اوحکام فی شرح عبادات شرائع اإلسالم _
 ی.1411، بیروت، ملسسه آل البیت

، زیهههن الهههدین بهههن علهههی عهههاملی، چههها  اول، تحقیههه ، ملسسهههه المعهههارف مسهههالک االفههههام _
 اإلسالمیة.

، حسههین بههن محمههد تقههی نههوری، تحقیهه : ملسسههه آل مسههتدرک الوسههائل و مسههتنبط المسههائل _
 ی1408البیت، چا  اول، موسسه آل البیت، قم: 

چهها  اول، فرزنههد مولهه ، تهههران: ، علههی نمههازى شههاهرودى، مسههتدرکات علههم رجههال الحههدیث _
 ی.1414

،  ، سهید محسهن طباطبهایی حکهیم، چها  اول، ملسسهه دار التفسهیرمستمسک العرو  الهوثقی _
 ی.1416قم: 

عههاملی،   ، محمههد بههن حسههین مشههری الشمسههین و إکسههیر السههعادتین مههع تعلیقههات الخواجههوئی _
،  ى رجههائی، محقهه : سههید مهههد بهااالههدین، شههارح: اسههماعیل بههن محمدحسههین خواجههویی

 ی.1414، مشهد،  چا  دوم، مجمع البحوث اإلسالمیة
گروه پژوهش ملسسه عالمه  ، محمد باقر بن محمد اکملمصابیح الظالم _ ، بهبهانی، مصحح: 

 ی.1424، قم:  ، چا  اول، ملسسه العالمة المجدد الوحید البهبهانی مجدد وحید بهبهانی
گروههی از محققهان، چها  اول،  ، آقا رضا بن محمد ههادی همهدانی،مصباح الفقیه _ تحقیه : 

 ی.1416، قم:  ملسسه الجعفریة إلحیاا التراث و ملسسه النشر اإلسالمی
آملههی، چهها  اول، مللهه ، تهههران:   ، میههرزا محمههد تقههیمصههباح الهههدی فههی شههرح العههرو  الههوثقی _

 ی.1380
سهید  ، عهاملی، محقه : ، جمال الهدین حسهن بهن زیهن الهدینمعالم الدین و مالذ المجتهدین _

 ی.1418، قم:  منذر حکیم، چا  اول، ملسسه الفقه للطباعة و النشر
، نجم الدین جعفر بن حسن حلی، مصحح: محمد علی حیدری المعتبر فی شرح المختصر _

 ی.1407، قم:  السالم الدین، چا  اول، ملسسه سید الشهداا علیهو سید مهدی شمس
بههن عبههد اهلل حمههوی، دار إحیههاا التههراث ، شهههاب الههدین أبههی عبههد اهلل یههاقوت معجههم البلههدان _

 ی.1399العربی، بیروت، 
 تا. جا، بی نا، بی یی، بی ، سید ابوالقاسم خو معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال _
، شهههمس الهههدین محمههد بهههن احمههد ذهبهههی، محقههه : أبههو البههههراا حهههازم المغنههی فهههی الضههعفاا _

 ی.1418القاضی، چا  اول، دار الکتب العلمیة، بیروت، 
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عاملی، محقه : محمهد بهاقر خالصهی، چها   ، سید جواد بهن محمهد، حسهینیمفتاح الکرامه _
 ی.1419اول، جامعه مدرسین، قم: 

،  ، احمههد بههن عبههد العزیههب جههوهرى بصههرىمقتضههب اوثههر فههی الههنص  علههی اوئمههة اإلثنههی عشههر _
 تا. ، قم: بی مصحح: مهدی هوشمند، چا  اول، انتشارات طباطبایی

عههاملی، چهها  اول، ملسسههه   ، میههر سههید احمههد علههوى فههی شههرح االستبصههارمنههاهد اوخیههار  _
 تا. ، قم: بی اسماعیلیان

حهههههائری، چههههها  اول، ملسسهههههه آل البیهههههت   ، سهههههید محمهههههد مجاههههههد طباطبهههههاییالمناههههههل _
 تا. ، قم: بی السالم علیهم

، حسن بهن یوسه  بهن مطههر حلهی، چها  اول، مجمهع البحهوث اإلسهالمیة، منتهی المطلب _
 ی.1412مشهد، 

، محقه : ملسسهه آل  مازنهدرانی حهائرى  ، محمد بن اسماعیل منتهی المقال فی أحوال الرجال _
، قم:  الحیاا التراث السالم علیهم، چا  اول، ملسسه آل البیت الحیاا التراث السالم علیهمالبیت
 ی.1416

م الخهوئی، یی، چا  اول، موسسه احیاا آثار االمها ، سید ابو القاسم خوموسوعه االمام الخوئی _
 ی.1418قم: 

، جمال الدین حلی، محق : مجتبهی عراقهی، چها  البار  فی شرح المختصر النافع المهذب _
 ی.1407اول، جامعه مدرسین، قم: 

، شمس الدین محمد بن احمد ذهبی، محق : علی محمد البجاوی، چا  میبان االعتدال _
 ی.1382اول، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، 

 




