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 ملدص

غمو في الرواية والتي برزت في كتب الرجال عند الشيعة اإلمامية, حيث تناولت ىذه الدراسة ال      
من بيان لمغمو في الرواية, ومفيومو, , فبينت الدراسة أىم محددات ىذا األمر ,ُوصف كثير من الرواة بالغمو

التام في  االستقراءمتبعا منيج  ؛ونظرة عمماء السنة وعمماء الشيعة لمغمو, وحصر الرواة الذين ُوصفوا بالغمو
 كتب الرجال عند الشيعة اإلمامية.

وقد ظير لمباحث في نتائج الدراسة أن الشيعة اإلمامية اعتمدوا في كتبيم الخاصة بالرواية عمى       
 بعض الرواة الموصوفين بالغمو عندىم في كتبيم المعتمدة في الرجال.

 الغمو, الغالة.اإلمامية,  الكممات الدالة:

Abstract 

      This study research discusses the exaggeration in narration that appeared in the Shia 

Immami men’s written books who were described as exaggerators in narration. 

      The study illustrates the limitations of this study by discussing this phenomenon 

and different opinions about it from both Shia and Sunna scholars point of views and 

stating exaggerators writers following complete induction method. 

      The results of this study prove and confirm the reliance of shias writers and scholars 

reliance on those exaggerators narrators and their written books. 

 
 .دقدمةامل

 الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسول اهلل وآلو وصحبو ومن وااله, وبعد؛        
ىا افتراءات متكررة د  ور التي حاول عمماء الشيعة اإلمامية نفييا وعفإن الغمو في الرواية عند الشيعة اإلمامية من األم       

لمتحقق من وجودىا عند الرواة في كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل الخاصة  ؛فجاءت ىذه الدراسة ,من قبل خصوميم
ة, وبيان كثرة عددىم, بيم, وأسمم الطرق إلثبات وجودىا ىي جمع الرواة الموصوفين بالغمو في كتب رجال الشيعة اإلمامي

الرواية دون وانتشارىم في كتب الرجال عندىم, واعتمادىم عمى ىؤالء الرجال في الرواية, واألمر مرتبط ببيان الغمو في 
 ن موضوع العقيدة والغمو فييا باب واسع ال يمكن حصره ىنا.إحيث  ؛العقيدة

 

 .باحث  *
 .الجامعة األردنية قسم أصول الدين, كمية الشريعة,, مشارك أستاذ **
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 .مشكلة الدراسة
 : تجيب ىذه الدراسة عن األسئمة اآلتية       

 أصولو ومحدداتو؟ وماما المقصود بالغمو في الرواية عند الشيعة اإلمامية؟  -ٔ
 ما عدد الرواة الموصوفين بالغمو في كتب الرجال المعتمدة عند الشيعة اإلمامية؟ -ٕ
 في الرجال عند الشيعة اإلمامية, ومدى االعتماد عمييم في كتبيم؟أو نفيو مو ما القيمة العممية إلثبات وجود الغ -ٖ

 

 .أٍنية الدراسة
 : تبرز أىمية ىذه الدراسة من خالل األمور اآلتية       

 حاجة البحث العممي إلى إبراز مشكمة الغمو في الرواية عند الشيعة اإلمامية, كما برز الغمو في الجانب العقدي عندىم.  -ٔ
ة البحث العممي إلى بيان القيمة العممية لمرواة الشيعة الذين ليم روايات في كتب الرواية, واعتماد عمماء الرواية حاج -ٕ

األربعة المعتمدة عمى الكثير ممن ُوصفوا بالغمو منيم, وأثر رواياتيم في بيان المذىب اإلمامي خاصة في كتب الرواية 
 عند الشيعة اإلمامية.

م في ــــومدى اعتماد عممائيم عميي ,الباحثين بالنماذج التطبيقية لمرواة الغالة عند الشيعة اإلمامية زود ىذه الدراسةــت -ٖ
 مصنفاتيم وكتب الرواية عندىم.

 المشيورة عند اإلمامية من خالل بيان مدى اعتمادىم عمى (ٔ)تُبرز ىذه الدراسة القيمة العممية لكتب الرواية األربعة -ٗ
 مّو.الرواة الموصوفين بالغ

 

 .أٍداف الدراسة
 : تيدف ىذه الدراسة إلى       

 الوصول إلى مفيوم الغمو في الرواية عند الشيعة اإلمامية ومعرفة أصولو ومحدداتو. -ٔ
 إبراز أثر االعتماد عمى الرواة الغالة في كتب الرواية عند الشيعة اإلمامية. -ٕ
 حصر الرواة الموصوفين بالغمو عند الشيعة اإلمامية. -ٖ

 

 .سات السابدقةالدرا
لم نقف في حدود بحثنا عمى دراسات خصت الرواة الموصوفين بالغمو في كتب رجال الشيعة اإلمامية, باستثناء ما        

 تم من بعض الدراسات المتعمقة بموضوع الرواة عند الشيعة بوجو عام, ونذكر ىنا ما كان عمى عالقة بالغمو.
ودور الزندقة , من الغالة يمية عن نشأة الغمو وأسبابو وموقف أىل البيت, دراسة تحمشبية الغمو عند الشيعةكتاب  (ٔ

, حيث تناول مؤلفو موضوع الغمو بشكل عام, مع التركيز لمدكتور عبد الرسول الغفار, (ٕ)في ترويج العقائد الفاسدة
 الواضح عمى الجانب العقدي, ولم يفرد الرواة بمبحث في كتابو.

لرحمن بن محمد اليرفي, ويتناول الغمو بعموميتو عند الشيعة وغيرىم, مع تركيزه عمى , لعبد ا(ٖ)كتاب جذور الغمو (ٕ
 الفرق اإلسالمية الغالية, ولم أجد فيو كالما دقيقا حول ما أبحث.

 لمطالب سعد الشنفا, ,ٗ()عرض ونقد :وأبي القاسم الخوئي والتعديل بين ابن المطير الحميرسالة ماجستير بعنوان: الجرح  (ٖ



 حذيفة بديز وعبد الكزيه الوريكاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1110، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٕ٘٘ 

 اولت ىذه الرسالة جانب الغمو عند الشيعة بمبحث سريع دون توسع أو تفصيل لمرواة الموصوفين بالغمو.حيث تن
صنوبر,  أحمد, لمباحث (٘)االتجاىات الحديثية عند الشيعة اإلمامية دراسة تحميمية نقدية: بعنوان هرسالة دكتورا (ٗ

يعة اإلمامية, وركزت عمى العامل التاريخي, ولم حيث تناولت ىذه الدراسة التطور في االتجاىات الحديثية عند الش
 أو حتى الرواة الموصوفين بالغمو. ,أقف فييا عمى الغمو في الرواية

 

 .ميَج الدراسة
 : يةتىذا وقد استدعت طبيعة الدراسة استخدام المناىج اآل       

 ل المعتمدة عند الشيعة اإلمامية.وذلك باستقراء الرواة الذين ُوصفوا بالغمو في كتب الرجا: المنيج االستقرائي -ٔ
: وذلك بنقد سموك عمماء الشيعة اإلمامية في التعامل مع الغالة ومروياتيم في كتب الرواية المعتمدة المنيج النقدي -ٕ

 عندىم.
 

 .خطة الدراسة
 : وخاتمة ,ومبحثين ,مقدمة :اقتضت طبيعة ىذه الدراسة أن تكون في       

 المقدمة.
 الغمو في المغة واالصطالح ومحدداتو عند أىل السنة والجماعة وعمماء الشيعة اإلمامية. المبحث األول: مفيوم

 مفيوم الغمو في المغة واالصطالح.المطمب األول:        
 مفيوم الغمو من خالل النصوص الشرعية.المطمب الثاني:        
 مصطمحات الغمو عند الشيعة اإلمامية.المطمب الثالث:        
 حكم الرواة الغالة عند الشيعة اإلمامية.المطمب الرابع:        

 .المبحث الثاني: ترجمة الرواة الغالة وعددىم في كتب الرواية المعتمدة عند الشيعة اإلمامية
 الرواة الموصوفون بشدة الغمو.المطمب األول:        
 صفيم بالغمو بشكل مباشر.الرواة الذين صّرح عمماء الشيعة االمامية بو المطمب الثاني:        
 الرواة الذين وصفوا بالغمو بعبارات محتممة. المطمب الثالث:       
 الرواة المختمف في وصفيم بالغمو. المطمب الرابع:       

 وفييا أبرز النتائج والتوصيات.: الخاتمة
 

 :املبحث األول
 .عة وعلناء الشيعة اإلماميةمفَوو الغلو يف اللغة واالصطالح وحمدداتُ عيد أٍل السية واجلنا

 

 .مفَوو الغلو يف اللغة واالصطالح: املطلب األول

 

يدور مفيوم الغمو حول مجاوزة الحد واالرتفاع والزيادة, قال ابن فارس: "الغين والالم والحرف المعتل   مفيوم الغمو في المغة:
ــ, وقال ابن منظٙ()اع ومجاوزة قدر"ــــدل عمى ارتفـــأصل صحيح ي  الـــ, وق(ٚ)َحدَُّه"و ُغُمّوًا: جاَوَز ـــور: "وَغاَل في الد ين واأَلْمِر َيْغمُ ــ
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 . (ٛ)غال في األمر غموًا جاوز حّده": "الغمو: الفيروزآبادي
 

ْلِكتَاِب ُقْل َيا َأْىَل امصطمحات التي تشمل المعتقد والرواية, وقد ُأخذ من قولو تعالى: الالغمو من  : مفيوم الغمو في االصطالح
وألن , الدينيةبحطيم إياه عن منزلتو  ألن الييود غموا في عيسى  ؛؛ خوطب بو أىل الكتاب[ٚٚالمائدة: ]اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُكمْ 

  .النصارى غموا فيو فرفعوه فوق منزلتو الدينية
رشدة, وغمت النصارى في رفعو عن قال الزمخشري: "غمت الييود في حط المسيح عن منزلتو حيث جعمتو مولودا لغير        

وروى الطبرسي عن الحسن البصري قال: إن النصارى غمت في المسيح, فقالت: ىو ابن اهلل,  .ٜ()مقداره حيث جعموه إليا"
وبعضيم قال: ىو اهلل, وبعضيم قال: ىو ثالث ثالثة: األب واالبن وروح القدس, والييود غمت فيو حتى قالوا: ولد لغير 

ىو  :أي ,ومنو يفيم أن الغمو قد يكون بحط الولي عن منزلتو, وقد يكون برفعو فوق منزلتو ,(ٔٔ)لغمو الزم لمفريقين", فا(ٓٔ)رشدة
انحراف في االعتقاد إلى طرف اإلفراط أو إلى طرف التفريط, وبوجود فرقة من الشيعة غمت في أىل البيت, فرفعتيم فوق 

 .(ٕٔ)... الفرقةىذه  من الراوي بو: أن يراد العبارة ىذه أمثال غال, أو النيقال: ف منزلتيم فسموا بـــ "الغالة", فعندما
 .(ٖٔ)التعمق": "وأما الغمو فيو المبالغة في الشيء والتشديد فيو بتجاوزه الحد, وفيو معنى -رحمو اهلل-وقال ابن حجر        
 ما يقول أو يعتقد الراوي أنالقول والمذىب ويراد بو: " ومن األلفاظ المقاربة لمغمو والتي تحمل معناه قوليم: االرتفاع في       
 .(ٗٔ)تقدم"كما  – بالرفع وغمو بالحط قسمين: غمو عمى الغمو ألن؛ باالرتفاع وسمي .الغمو مستوى إلى اإلمام بصفات يرتفع

 

 : يأتيومن المعاني التي تجتمع في الغمو عند العمماء ما 
 .(٘ٔ)ىو مجاوزة حد الحق فيو: الغمو في الدين -ٔ
 .(ٙٔ)ىو مجاوزة الحد في كل شيء: وقيل -ٕ
 .(ٚٔ)ىو المبالغة في الشيء والتشديد فيو بتجاوز الحد: وقيل -ٖ

 

 : -من وجية نظر الباحث –مالحظة عمى التعريفات 
 عريفاً "مجاوزة الحد", وىذا التعريف استخدمو العمماء كثيرا, وجعموه ت: ىذه األمور بمجموعيا قائمة عمى تعريف الغمو بأنو       

 والفعل.لمفردات كثيرة, مثل: اإلسراف, واإلطراء, واالعتداء, والتطفيف, والطغيان, والفحش: فيذه تجمع القبيح من القول 
 

 "التجاوز عن الحد والمبالغة في االنحراف في العقائد والواجبات الشرعية".: التعريف االصطالحي المختار لمغمّو كما يرجح الباحث
 

 : محددات الغمو
 يمكن لمباحث في الغمو أن يقسمو إلى قسمين رئيسين:        

 ُفنسب إلى األئمة وعمى رأسيم اإلمام عمي بن أبي فُنسب إلى غيره, أو ما كان خاصًا بالنبي  ما اختص باهلل  -ٔ
 .طالب 

 المباشرة. واألئمة, وىذا مدخل إلى الغمو وسبب من أسبابو ما كان من نفي السيو عن النبي  -ٕ
 
 .مفَوو الغلّو مً خالل اليصوص الشزعية: طلب الثاىيامل

 : في موضعين اثنين في كتاب اهلل تعالى كما يأتي "الغمو" وردت كممة .أواًل: ما ورد في كتاب اهلل تعالى
  :قال اهلل تعالى ِنََّما اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسولُ َيا َأْىَل اْلِكتَاِب ال َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َوال َتُقوُلوا َعَمى المَِّو ِإال اْلَحقَّ إ 
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ا َخْيًرا َلُكْم ِإنََّما المَُّو ِإَلٌو َواِحٌد ُسْبَحاَنُو المَِّو َوَكِمَمُتُو َأْلَقاَىا ِإَلى َمْرَيَم َوُروٌح ِمْنُو َفآِمُنوا ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوال َتُقوُلوا َثالَثٌة اْنَتُيو 
  .[ٔٚٔالنساء: ]ٌد َلُو َما ِفي السََّماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَكَفى ِبالمَِّو َوِكيالً َأْن َيُكوَن َلُو َولَ 

قال الطبري: "يقول: ال تجاوزوا الحق في دينكم فتفرطوا فيو, وال تقولوا في عيسى غير الحق, فإن قولكم في عيسى إنو        
لغمو", في كل شيء مجاوزة حده الذي ىو حّده. يقال منو في الدين: "ا ... وأصل عمى اهلل غير الحق ابن اهلل, قول منكم

 .(ٛٔ)"قد غال فيو يغمو غموِّا", و"َغال بالجارية عظميا ولحميا", إذا أسرعت الشباب فجاوزت ِلَداتيا="يغمو بيا ُغُموِّا, وَغالًء"
 قال اهلل تعالى : َْيَر اْلَحقِّ َوال َتتَِّبُعوا َأْىواَء َقْوٍم َقْد َضمُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضمُّوا ُقْل َيا َأْىَل اْلِكتاِب اَل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم غ

 .[ٚٚالمائدة: ]َكِثيرًا َوَضمُّوا َعْن َسواِء السَِّبيلِ 
قال القرطبي: "أي ال تفرطوا كما أفرطت الييود والنصارى في عيسى, غمو الييود قوليم في عيسى: ليس ولد رشدة,        
 (ٜٔ)لنصارى قوليم: إنو إلو".وغمو ا
فيكون الغمو قد اشتمل عمى اإلفراط والتفريط والمبالغة وغيرىا مما يضيق حصرىا ىنا, فكميا تجتمع في البحث عن        

 أمور منيي عن البحث فييا.
 

  .ثانيًا: ما ورد في السنة النبوية
 وقد جمعت عدة أحاديث وبعض اآلثار التي وردت فييا, فوجدت ,حدى تصريفاتيا في السنة النبويةإوردت كممة الغمو أو        

 اتحادىا مع ما ورد في اآليات القرآنية الكريمة من اشتمال الغمو عمى اإلفراط والتفريط والمبالغة.
: يقول سمعت رسول اهلل : قال عبد الرحمن بن ِشْبل: في مسنده عن أبي راشد الَحْبَران ي قال أحمدأخرج اإلمام  -
 .(ٕٓ)وا القرآن وال تغموا فيو وال تجفوا عنو وال تأكموا بو وال تستكثروا بو"أ"اقر 
 فقال: "أال ال تغالوا في ميور قال: خطبنا عمر بن الخطاب ، السَُّمِمي  عن أبي الَعْجفاء  أخرج أبو داود بسند صحيح -

 امرأة من نسائو, , ما أصدق رسول اهلل النبي  النساء, فإنيا لو كانت مكرمة في الدنيا, أو تقوى عند اهلل لكان أوالكم بيا
 .(ٕٔ)امرأة من بناتو أكثر من ثنتي عشرة أوقية" ُأْصِدَقتِ وال 
 يقول: قال: ال تغاِل لي في كفن, فإني سمعت رسول اهلل  أخرج أبو داود بسند صحيح عن عمي بن أبي طالب  -

 .(ٕٕ)فإنو يسمبو سمبا سريعا", "ال تغالوا في الكفن
غداة العقبة وىو عمى  قال: قال لي رسول اهلل  -رضي اهلل عنيما-النسائي بسند صحيح عن ابن عباس أخرج  -

ياكم والغمو  في راحمتو: "ىات, القط لي "فمقطت لو حصيات ىن حصى الَخْذف, فمما وضعتين في يده, قال: "بأمثال ىؤالء, وا 
 .(ٖٕ)فإنما أىمك من كان قبمكم الغمو في الدين", الدين
النيي , يجد أن الغمو ورد في سياق -رضوان اهلل عمييم-فالناظر في األحاديث النبوية واآلثار عن الصحابة الكرام        

 والمبالغة دون حاجة. ,والزيادة ,والتعدي ,والذم, وىو ما يدل عمى مجاوزة الحد
 

 .مصطلحات الغلو عيد الشيعة اإلمامية: املطلب الثالث

المصطمحات الخاصة بالغمو عن الشيعة اإلمامية, فال بد أن نرتكز عمى كتب الرجال والروايات؛ ألن  إذا أردنا تحديد       
ىذا ىو مدار بحثنا, وقد حصر الباحث في ىذه الدراسة الرواة الغالة في كتب الرجال من خالل ما أطمقو عمييم عمماؤىم 

 تي وقعت عمييا إلى ثالثة أقسام: من ألفاظ وأوصاف ليا عالقة بالرواية, وقد قسمت المصطمحات ال
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 "فيو غمو", و"غال", و"أظير القول بالغمو".: التصريح المباشر بوصف الراوي بالغمو, كقوليم :أوالً 
ُذكر في الغالة", و"يروي و"التعريض باستخدام عبارة الغمو مقترنة بمفظة تدل عمى الكناية: مثل قوليم: "متيم بالغمو", : ثانياً 

 يروي عنو الغالة".عن الغالة", "
 : الرواة الموصوفون بشدة الغمو, مثل قوليم: "في مذىبو ارتفاع", و"من أىل االرتفاع", و"فيو ارتفاع في القول", وقرنثالثاً 

 وصفيم بالغمو بمعنيم والتشنيع فييم.
 الشيعة اإلمامية مصطمح واسعال مقرونا بالغمو؛ ألن المعن عند إأما المعن وما يتصل بو من مصطمحات فمم أورده ىنا        

 ويطمقونو عمى الرواة وغيرىم.
 

 .مسألة: التفريق بين مصطمحات الغمو وألفاظ الجرح والتعديل
الناظر في ألفاظ الجرح والتعديل عند الشيعة اإلمامية يجدىا تختمف عما ىو الحال عميو عند عمماء السنة والجماعة,        

ة مرافقا لمجرح أو التعديل وليس مستقال كوصف خاص لمراوي, فسنجد عند استعراضنا والغمو يظير عند الشيعة اإلمامي
األربعة المعتمدة, لمرواة الموصوفين بالغمو في كتب رجال الشيعة اإلمامية رواة وصفوا بالغمو مع كثرة مروياتيم في الكتب 

 ويكونوا قد وثقوا من عممائيم.
 

الشيعةحكه الزواة الغالة عيد : املطلب الزابع
(ٕٗ). 

لعّل الناظر في كتب الشيعة اإلمامية يجد توافقًا بين عممائيم في تحديد مفيوم الغمو بوجو عام, وسأذكر بعض المواضع        
التي بين فييا عمماء الشيعة مفيوم الغمو والذي ال يخرج عن كونو متفقا مع تعريفات أىل المغة, لكنيم ألصقوا القضايا العقدية 

 :الناس والمراد ىناوىو من اعتقد إليية أحد من  ,جمع غال :فقد قال الشييد الثاني في روض الجنان: "والغالةبو إلصاقا, 
 .(ٕ٘)"من اعتقد إليية عمي 

عمى وىو من اعتقد إليية أحد من الناس والشائع إطالقو  ,جمع غال :وفي ذخيرة المعاد لممحقق السبزواري: "والغالة       
 .(ٕٙ)" يمن اعتقد إليية عم

 عمييم– محمد عمي األنصاري: وأما الغالة, فيم الذين زادوا في األئمة وكذلك في الموسوعة الفقيية الميسرة لمشيخ       
نبوة النبي  فاعتقدوا فييم, أو في أحد منيم أنو إلو, أو استمزم الغمو فييم إنكار -السالم

 وىذا النوع من الغمو يكون, (ٕٚ)
 نازل الذي ىو أحد شقي الغمو.الغمو المنحط وال في

إن اإلمام  :الذين قالوا: غاٍل, وىمجمع : "الغالة: فتح اهلل ما نصو أحمدالجعفري لمدكتور  وفي معجم ألفاظ الفقو       
  فإن الذين ادعو ذلك خرجوا من الممة ال شك.. (ٕٛ)بن أبي طالب ربيم"اعمي 
مع نفي إلو آخر أو  -عمييم السالم-أحد األئمة  ةقالوا بإليي نإغالة فوكذلك في كتاب الطيارة لمخميني: "وأما ال       

 .(ٜٕ)فال إشكال في كفرىم" إثباتو أو قالوا بنبوتو
 مما سبق من نصوص عممائيم يتبين لنا االتفاق عند الشيعة اإلمامية في أن الغمو مجاوزة الحد في األئمة وعمى رأسيم       

 نا كيف ارتفعوا في وصفيم بصفات ال تصح لمبشر وال حتى لألنبياء., وقد تبين لعمي بن أبي طالب 
 

 .كتب الرجال األربعة المعتمدة عند الشيعة اإلمامية
ــالالباحث في ىذه الدراسة اعتمد في استخراج إن         ــكتب الرجال األربعة المعتم و وحصرىم عمىــرواة الموصوفين بالغمــ  دة ــ
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 : ىيالشيعة اإلمامية, و  عند
, وأصل ىذا الكتاب مفقود, والموجود منو كتاب شيخ الطائفة الطوسي لو والمعروف بـ اختيار (ٖٓ)رجال الكشي -ٔ

 الرجال, أو اختيار معرفة الرجال, والمشيور بـ )رجال الكشي(.
 بن العباس النجاشي األسدي. أحمدبن عمي بن  أحمد, ألبي الحسين (ٖٔ)رجال النجاشي -ٕ
 مرجعا ميما في الرجال عندىم. ُيعد, والمعروف ب رجال الطوسي, الذي (ٕٖ)سيكتاب شيخ الطائفة الطو  -ٖ
 .(ٖٖ)الكتاب الثاني لمطوسي, وىو كتاب الفيرست -ٗ

والمعروفة ولمعرفة حجم المرويات لكل راو موصوف بالغمو, فقد اعتمد الباحث عمى األصول األربعة في الرواية عندىم        
  :بالجوامع األربعة المتقدمة, وىي

أحاديثو  عددبابًا,  ٕٖٙكتابًا, و ٖٗألبي جعفر محمد بن يعقوب الكميني, وقد صنفو مؤلفو في  (ٖٗ)كتاب الكافي -ٔ
 ؛ وفيو أحاديث الفقو. األصول؛ وفيو أحاديث االعتقاد. والفروع: حديثًا, وقد قسمو إلى قسمين ٜٜٔٙٔ

 ن بن موسى بن بابويو القمي, وقد قسمو مؤلفو, ألبي جعفر محمد بن عمي بن الحسي(ٖ٘)كتاب )من ال يحضره الفقيو( -ٕ
 حديثًا. ٜٜٛ٘بابًا, وفيو  ٙٙٙإلى أربعة أجزاء, وبوبو 

 باباً  ٖٜٖ, و, والكتاب عشرة أجزاء, وفيو عشرون كتاباً (ٖٙ)كتاب تيذيب األحكام ألبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي -ٖ
 حديثًا. ٜٖٓ٘ٔوعدد أحاديثو 

 أخبار لمطوسي أيضا, ويقع في ثالثة أجزاء. فيما اختمف من (ٖٚ)كتاب االستبصار -ٗ
 

 :املبحث الثاىي
 

 .تزمجة الزواة الغالة وعددٍه يف كتب الزواية املعتندة عيد الشيعة اإلمامية

 

ال بد من حصر الرواة الموصوفين بالغمو في كتب الرجال المعتمدة حتى نتمكن من دراسة ىذه الظاىرة بشكل واقعي        
المعتمدة بشكل أساسي عند الشيعة اإلمامية, وقد  حجم المرويات لكل راو في كتب المرويات األربعةومنطقي, ثم بيان 

اشتممت الترجمة عمى ذكر اسم الراوي بالتفصيل مع بيان مكانتو بحسب ما تقتضيو الحاجة لتجمية حالتو, ثم ذكر من 
لنصل إلى األثر الذي  ؛اتو في كتب الرواية المعتمدةوصفو بالغمو من عمماء التراجم المعتمدين عندىم, ثم بيان حجم مروي

 تركو وصف الراوي بالغمو عمى الروايات عند الشيعة اإلمامية.
 

 .الزواة املوصوفوٌ بشدة الغلو: املطلب األول
و"فيو "في مذىبو ارتفاع", و"من أىل االرتفاع", : ذكرنا في ىذا المطمب الرواة الموصوفين بشدة الغمو, مثل قوليم       

 : ارتفاع في القول", ومن ُقرن وصفيم بالغمو بالمعن والتشنيع فييم, وىم
, قال ابن الغضائري: "في حديِثِو َضْعٌف, وفي مذىِبِو األْحمريُّ  إبراىيُم بُن إْسحاق بن أزور أبو إسحاق النياوندي .ٔ

قال  .(ٜٖ): "إبراىيم بن إسحاق شيخ ال بأس بو"وقال البرقي .(ٖٛ)اْرِتفاٌع, وَيروي الصحيَح والسقيَم, وأْمُرُه ُمْخَتِمٌط"
 , لو روايات في كتب الرواية األربعة المعتمدة عند الشيعة اإلمامية, وقد بمغت(ٓٗ)الخوئي: "من أصحاب الصادق"

 ثمانين رواية. 
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ٕٙٓ 

, لو خمس روايات في كتب (ٔٗ)لو كتاب", "ضعيف, في مذىبو ارتفاع: قال النجاشي ،إبراىيم بن يزيد المكفوف .ٕ
 الرواية األربعة.

 ,(ٕٗ)بالغمو"أبو عمي الرازي األيادي الخضيب, قال الطوسي: "لم يكن بذاك متيم  :وقيل بن عمي أبو العباس أحمد .ٖ
وكتاب , ولو كتاب الشفاء والجالء في الغيبة, وقيل فيو غمو وترفع, "قال أصحابنا لم يكن بذاك: وقال النجاشي

, قال ابن داود: "حدثني (ٖٗ)بن داود عنو بكتبو" أحمدن محمد عن محمد بن الفرائض, وكتاب اآلداب. أخبرنا محمد ب
 لو سبع روايات..(ٗٗ)أبي أنو كان في مذىبو ارتفاع"

"صالح الرواية يعرف منيا وينكر وقد روي فيو ذموم كثيرة من : , قال النجاشيبن ىالل أبو جعفر الَعَبْرتائي أحمد .ٗ
. قال ابن (ٙٗ)شي: "مذموم ممعون وفي الفيرست: غال متيم في دينو", قال الك(٘ٗ)"سيدنا أبي محمد العسكري 

الغضائري: أرى التوقف في حديثو إال فيما رواه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير 
 ولد سنة ثمانين ومئة ومات سنة سبع ,(ٚٗ)وقد سمع ىذين الكتابين منو جمة أصحابنا واعتمدوه فييما ,من نوادره

 وجدت لو ستين رواية.. (ٛٗ)وستين ومئتين
 , قال الخوئي: "ضعفو أصحابنا, وقالوا: روى عن أبي جعفرأمية بن عمي أمية بن عمي القبسي )القيسي( الشامي .٘

 , لو كتاب أخبرناه محمد بن محمد", وقال ابن الغضائري: "أمية بن عمي القيسي يكنى أبا محمد, في عدادالثاني 
 , ولو ست روايات في الكتب المعتمدة.(ٜٗ)في مذىبو ارتفاع", روايةضعيف ال, القميين

, وقال ابن الغضائري: "كذاب, متروك الحديث جممة, وكان في مذىبو جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور .ٙ
 ربعة.الكتب األلو عشرون رواية في  .(ٓ٘)ارتفاع, ويروي عن الضعفاء والمجاىيل, وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيو "

, قال ابن الغضائري: "يروي عنو العياشي كثيرا, كان في مذىبو ارتفاع, وحديثو جعفر بن معروف: أبوالفضل السمرقندي .ٚ
 . (ٕ٘), لو رواية في تيذيب األحكام(ٔ٘)وينكر أخرى", يعرف تارة

ين والمالئكة والناس قال ابن داود: "قال الكشي: عميو لعنة اهلل ولعنة الالعن الحسن بن عمي بن أبي عثمان سجادة، .ٛ
, لو أربع روايات  (ٖ٘)سالم نصيب"وليس لو في اإل ,أجمعين, لقد كان من العميائية الذين يقعون في رسول اهلل 

 في الكافي.
 , لو رواية واحدة في االستبصار.(ٗ٘)نقل الخوئي عن الكشي أنو غال من أىل االرتفاع ,خالد الخواتيمي .ٜ

 لو عشرون رواية في الكتب األربعة. .(٘٘)في مذىبو ارتفاع ,ف, كوفي, ضعيخيبري بن عمي الطحان .ٓٔ
 . لو عشرون رواية في الكتب(ٙ٘)ن روايتو تدل عمى ارتفاع في القول"إ: قال الكشي: "أبوىاشم داود بن القاسم الجعفري .ٔٔ

 األربعة المعتمدة.
ات ـــلو خمس رواي .(ٚ٘)وفي مذىبو ارتفاع" ,"ضعيف جداً : , قال النجاشيعبداهلل بن خداش أبو خداش الميري .ٕٔ

 في الكتب األربعة.
 قمت: من البدييي أن ال ُينسب لو أي رواية .(ٛ٘)قال الطوسي: "الذي رجع إلى الكفر وأظير الغمو" عبداهلل بن سبأ، .ٖٔ

 في الكتب األربعة.
 حمد, قال الطوسي: "ممعون غال كان يكذب عمى أبي الحسن الرضا وعمى أبي معروة بن )يحيى( الدىقان النخاس .ٗٔ

 خارج الكتب األربعة المعتمدة. ,. رواياتو عند الكشي(ٜ٘)وأمر شيعتو بمعنو" حتى لعنو أبو محمد  -عمييما السالم-
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 . لم أقف عمى روايات في الكتب األربعة المعتمدة, رواياتو(ٓٙ)قال ابن داود: "غال ممعون" ،فارس بن حاتم الفيري .٘ٔ
 خارجيا.

وسي: "غال ممعون, فارس ابن حاتم القزويني, نزيل العسكر, فسد مذىبو وبرئ , قال عنو الطفارس بن حاتم القزويني .ٙٔ
خارج رواياتو  .(ٔٙ)وقتمو بعض أصحاب أبي محمد الحسن بالعسكر, ال يمتفت إلى حديثو ولو كتب كميا تخميط" ,منو

 الكتب األربعة.
قميون, واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة أبو عبد اهلل الرازي, قال ابن الغضائري: "ضعفو ال الجاموراني أحمدمحمد بن  .ٚٔ

 , وجدت لو أكثر من خمس وعشرين رواية في الكتب األربعة.(ٕٙ)وفي مذىبو ارتفاع", ما رواه
. (ٗٙ)"غال ممعون, كان واقفيا مشعبذا صاحب مخاريق": , قال النجاشي(ٖٙ), من أصحاب الكاظممحمد بن بشير .ٛٔ

 وجدت لو عشر روايات في الكتب األربعة.
لو خمس روايات في  .(٘ٙ)"غال, لعنو اهلل": وىو مقالص, قال ابن الغضائرين أبي زينب، أبو الخطاب، محمد ب .ٜٔ

 الكتب األربعة.
 قال النجاشي: "كان مرتفعا في القول, ضعيفا في الحديث. لو كتاب موسى بن جعفر الكمنداني، الكميذاني، أبو عمي، .ٕٓ

 لو خمس روايات في الكتب األربعة. .(ٙٙ)نوادر"
 . رواياتو خارج الكتب األربعة.(ٚٙ), كان مضطربا في مذىبو ارتفاعى بن زكريا الترماشيري أبو الحسينيحي .ٕٔ
 . لو أكثر من ثالثمئة(ٛٙ)نباري, ابن أبي الزرقاء, قال التفرشي: "ممعون غال", أبو يوسف الكاتب األيعقوب بن يزيد .ٕٕ

 وستين رواية في الكتب األربعة المعتمدة.
 لعنو ألف لعنة يتبعيا ابن داود: "كوفي كذاب وضاع الحديث, متيم غال. وروي أن الكاظم  قال يونس بن ظبيان، .ٖٕ

 ن رواية في الكتب األربعة.و . لو أربع(ٜٙ)كل لعنة منيا تبمغو قعر جينم", ألف لعنة
 , لم أجد روايات في الكتب األربعة المعتمدة, رواياتو خارجيا.(ٓٚ)"ممعون": , قال البروجرديأبو السميري .ٕٗ
في  . لم أجد روايات(ٔٚ)كان من الغالة الكبار الممعونين" قال التفرشي: "المعروف بشاه رئيس, ،أبو عبد الرحمن الكندي .ٕ٘

 الكتب األربعة المعتمدة, رواياتو خارجيا.
 

 .الزواة الذيً صّزح علناؤٍه بوصفَه بالغلو بشكل مباشز: املطلب الثاىي
 ين وصفوا بعبارات فييا من التصريح المباشر ما يكفي بوصفيم بالغمو, كقوليم:ويدخل تحت ىذا المطمب الرواة الذ       

 : "فيو غمو", و"غال", و"أظير القول بالغمو", وىم
ضعفوه وقالوا ىو غال وحديثو يعرف وينكر, : قال النجاشي, (ٕٚ)بن الحسين بن سعيد بن حماد بن ميران أحمد .ٔ

روى عن جميع شيوخ أبيو . وقال الطوسي في الفيرست: "(ٗٚ)بالغمو"وقال الطوسي: "يرمى  ,(ٖٚ)لو كتاب االحتجاج"
ن و , لو ثالث(٘ٚ)ومات بقم"وذكروا أنو غال و حديثو يعرف وينكر,  ,إال عن حماد بن عيسى فيما زعم أصحابنا القميون

بن احمد بن يحيى تضعيفو, عن م أحمدوحكى النجاشي في ترجمة محمد بن رواية في الكتب األربعة. قال الخوئي: "
بن الحسين بن سعيد, وقال:  أحمدبن يحيى ما يرويو, عن  أحمدالحسن بن الوليد, حيث استثنى من روايات محمد بن 

 .(ٙٚ)العباس بن نوح" جعفر ابن بابويو )الصدوق(, وأبو "وتبعو عمى ذلك أبو
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قال الصادق: "في طين قبر الحسين ابييما, مرواياتو الثالثين فاخترت منيا ما رواه ابن قولويو, والطوسي في كتعن أما        
 بن الحسين ا أحمد, عن أبيو, عن سعد بن عبداهلل, عن (ٚٚ)كبر". رواه ابن قولويوشفاء من كل داء وىو الدواء األ

التيذيب عنو. فيذه في  (ٛٚ), ورواه الطوسيبن سعيد, عن أبيو, عن محمد بن سميمان البصرس, عن أبيو عنو ا
 اعتمادىم عمى دندان في الرواية, وتثبت روايتو لما فيو من الغمو الواضح.الرواية تدل عمى 

 , لم أجد لو روايات في الكتب األربعة, لو(ٓٛ)"يءقال ابن داود: "غال ال ش, (ٜٚ)أحكم بن بشار المروزي الكمثومي .ٕ
 خارج الكتب األربعة.

, لو (ٕٛ)ابن داود: "غال, فاسد المذىب" , قال(ٔٛ)قال الطوسي: ُيرمى بالغمو إسحاق بن محمد البصري أبو يعقوب، .ٖ
 خمس روايات في الكتب األربعة.

لو , (ٗٛ), وقال الخوئي: "كثير الحديث, لو كتب"(ٖٛ)قال ابن داود: "غال في آخر عمره" الحسن بن عمي بن خرزاد، .ٗ
 سبع روايات في التيذيب واالستبصار.

, وىو من الكذابين المشيورين كما (ٙٛ)طوسي في الغالة. وذكره ال(٘ٛ)قال ابن داود: "غال"الحسن بن محمد بن يايا،  .٘
 , لو تسع روايات في الكتب األربعة.(ٚٛ)عند الخوئي

 لم أجد لو روايات في الكتب .(ٜٛ). وقال الخوئي: "ىو متيم"(ٛٛ), قال ابن داود: "غال"الحسين بن )عمي( الخواتيمي .ٙ
 األربعة, رواياتو خارجيا.

 لو عشر روايات في الكتب األربعة. .(ٜٓ)"ضعيف غال": بن الغضائري, قال االحسين بن مّياح المدائني .ٚ
 لم أقف لو عمى روايات في الكتب األربعة, رواياتو مشتيرة خارج الكتب األربعة.. (ٜٔ)يءغال ال ش ،الحكم بن بشار .ٛ
سى أخرجو بن محمد بن عي أحمدضعيف فاسد الرواية وكان "قال ابن داود: بو سعيد الرازي، أدمي سيل بن زياد اآل .ٜ

قم إلى وأخرجو من  ,بن محمد بن عيسى يشيد عميو بالغمو والكذب أحمدمن قم ونيى الناس عن السماع عنو كان 
 لو روايات كثيرة جدا في الكتب األربعة تفوق األلف رواية.. (ٕٜ)الري"

 ,(ٖٜ)الربوبية" , روى عنو الغالة, كان يعتقد في الصادق يءاليمداني, قال ابن داود: "ليس بشصالح بن سيل،  .ٓٔ
 جمعت لو عشرين رواية من الكافي.

 اتلو مئة وسبع رواي (ٜٗ), كذاب غال كثير المناكير".يء, قال ابن داود: "ليس حديثو بشصالح بن عقبة بن سمعان .ٔٔ
 في الكتب األربعة.

كان فاسد المذىب  ,القزويني, قال ابن داود: "كان صحيحا ثم خمط, تغير وأظير القول بالغمو طاىر بن حاتم بن ماىويو .ٕٔ
 لو خمس روايات في الكافي. .(ٜ٘)ضعيفا"

لم أقف لو عمى روايات في الكتب  .(ٜٙ)"غال, من الكذابين المشيورين بالكذب": , قال الطوسيالعباس بن صدقة .ٖٔ
 األربعة, رواياتو خارج الكتب األربعة المعتمدة.

روى عن مسمع كردين,  يءغال ليس بش "ضعيف: المسمعي بصري, قال النجاشي صمعبداهلل بن عبدالرحمن األ .ٗٔ
  ن رواية في الكتب األربعة المعتمدة.و . ولو أربع وخمس(ٜٚ)لو كتاب المزار والزيارات"

 لو ست روايات في الكافي. .(ٜٛ)غال", "ضعيف: قال النجاشي عبد اهلل بن القاسم الحارثي، .٘ٔ
 كذاب غال يروي عن الغالة ال خير فيو وال المعروف بالبطل, قال النجاشي: "واقفي, عبداهلل بن القاسم الحضرمي .ٙٔ
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 روايات. قرابة عشررواياتو في الكافي تصل  .(ٜٜ)يعتد بو"
ألدلل عمى أن من وصفوىم بالغمو وىو ممن  ؛سأتوسع في ترجمتو ىنا الراوي, ىذا أبو القاسم الكوفي أحمدعمي بن  .ٚٔ

ئ, فيخمط بين الوصف بالغمو والجرح, قال عنو ابن أظيروا فييم قبوال في ترجمتيم لو, حتى ال يختمط األمر عمى القار 
ومعنى ذلك أن الغالة,  ,داود: "كان إماميا مستقيم الطريقة وصنف كتبا كثيرة سديدة ثم خمط وأخذ بمذىب المخمسة

و وعمر  ,وأبو ذر ,وعمار ,والمقداد ,وىم: سممان الفارسي ,إن الخمسة ىم الموكمون بمصالح العالم :لعنيم اهلل, يقولون
 ,مية الضمري. وصنف كتابا في الغمو والتخميط, ولو مقالة تنسب إليو, وىو مدع العموية كذاب غال صاحب بدعةأبن 

كتاب االوصياء, و كتاب األنبياء,  :وقال الخوئي: "صنف كتبا كثيرة أكثرىا عمى الفساد .(ٓٓٔ)رأيت لو كتبا كثيرة خبيثة"
كتاب و كتاب االستشياد, و كتاب تحقيق المسان في وجوه البيان, و ف, كتاب التبديل والتحريو كتاب البدع المحدثة, و 

كتاب تناقض أحكام و كتاب أدب النظر والتحقيق, و كتاب منازل النظر واالختيار, و تحقيق ما ألفو البمخي من المقاالت, 
كتاب و كتاب معرفة وجوه الحكمة, و كتاب االبتداء, و صول في تحقيق المقاالت, كتاب األو المذاىب الفاسدة تخميط كمو, 
كتاب و كتاب في تثبيت نبوة االنبياء, و كتاب مختصر في فضل التوبة, و كتاب التوحيد, و معرفة ترتيب ظواىر الشريعة, 

كتاب اآلداب ومكارم و كتاب الفقو عمى ترتيب المزني, و ربعة, ركان األكتاب مختصر في األو مامة, مختصر في اإل
كتاب فساد و كتاب المسائل والجوابات, و كتاب الرد عمى أرسطاطاليس, و سماعيمية, قاويل اإلكتاب فساد أو االخالق, 

كتاب الفحص عن مناىج و كتاب الرد عمى محمد بن بحر الرىبي, و كتاب تناقض أقاويل المعتزلة, و قول البراىمة, 
ن المعرفة من قبل بأمن يقول  كتاب الرد عمىو كتاب تثبيت المعجزات, و كتاب االستدالل في طمب الحق, و االعتبار, 
كتاب و كتاب تحقيق وجوه المعرفة, و كتاب الرد عمى الزيدية, و صبياني, بطال مذىب داود بن عمي األإكتاب و الموجود, 

كتاب و كتاب الصالة والتسميم عن النبي وأمير المؤمنين عمييما السالم, و من الفضائل,  المؤمنين  ما تفرد بو أمير
كتاب فساد االختيار, و مامة, كتاب في اإلو حكام, كتاب الرد عمى أصحاب االجتياد في األو الداللة, الرسالة في تحقيق 

كتاب ماىية النفس, و اب الداليل والمعجزات, تكو كتاب الراعي والمرعي, و رسالة إلى بعض الرؤساء عمى المثبتة, و 
كتاب تفسير القرآن يقال أنو لم و مية في المعاد, سماعكتاب الرد عمى اإلو كتاب أبان حكم الغيبة, و كتاب ميزان العقل, و 

ولى سنة اثنتين وخمسين محمد, توفي في جمادى األ كتاب في النفس, ىذه جممة الكتب التي أخرجيا ابنو أبوو يتمو, 
 , رواياتو كثيرة تتعدى مئة رواية في الكتب األربعة المعتمدة.(ٔٓٔ)ثمئة"وثال

 رواياتو في الكتب األربعة عشر روايات. .(ٕٓٔ)"غال": قال ابن داود ،عمي بن حسكة .ٛٔ
 خمس روايات في الكتب األربعة. لو .(ٖٓٔ)"متيم غال": قال الحمي ،عمي بن حماد األزدي .ٜٔ
 لم أقف عمى روايات لو في الكتب األربعة المعتمدة.. (ٗٓٔ), قال الطوسي: "بغدادي غال ذو مناكير"عمر بن فرات الكاتب .ٕٓ
مولى بني أسد, قال ابن الغضائري:  ن موسى الشعراني اليقطيني أبو محمدالقاسم بن الحسن بن عمي بن يقطين ب .ٕٔ

. لو (٘ٓٔ)الخير"غمب عميو ن في مذىبو ارتفاعا واألإ :"كان ضعيفا, وكان غاليا, حديثو يعرف وينكر, وذكر القميون
 عشر روايات في الكتب األربعة المعتمدة.

 , وجدت لو ما يقارب تسع روايات(ٙٓٔ)ف ضعيف جدا, غال"قال ابن الغضائري: "الصواالقاسم بن الربيع الصحاف،  .ٕٕ
 في كتب الرواية المعتمدة.

 ,(ٚٓٔ), غال, حديثو يعرف وينكر"يبكاسوال, قال الخوئي: "لم يكن بالمرض يعرف ،األصفيانيالقاسم بن محمد القمي  .ٖٕ
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 لو ثماني روايات في الكتب األربعة المعتمدة.
 ابن الغضائري: "ضعيف الحديث فاسد المذىب, قيل فيو أشياء اهلل أعمم , قالمحمد بن جميور أبو عبد اهلل العمي .ٕٗ

 . وقفت لو عمى(ٛٓٔ)بيا من عظميا, عربي بصري غال, فاسد الحديث, رأيت لو شعرا يحمل فيو حرمات اهلل تعالى"
 ثمان وأربعين رواية.

صنفاتو وسائر ما ينسب , قال النجاشي: "وقف ثم غال, ضعيف ميافت ال يمتف إلى ممحمد بن الحسن بن شمون .ٕ٘
رواية في . لو ما يزيد عمى مئة وخمسين (ٜٓٔ)إليو , عاش مئة وأربع عشرة سنة ومات سنة ثمان وخمسين ومئتين"

 الكتب األربعة المعتمدة في الرواية.
 لم أجد لو روايات في الكتب األربعة المعتمدة. .(ٓٔٔ)"غال": قال الطوسي محمد بن موسى السريعي، .ٕٙ
, فــــ"محمد بن سنان لو كتب وقد طعن عميو وضع: أبو جعفر الزاىري, قال ابن داود بن سنانمحمد بن الحسن  .ٕٚ

 ن رواية في الكتب األربعة المعتمدة.و لو خمس .(ٔٔٔ)غال"
 , لو عشر روايات في الكتب األربعة المعتمدة.(ٕٔٔ)"غال": البصري, قال الطوسي محمد بن صدقة العنبري .ٕٛ
"لقبو أبو سمينة, ضعيف جدا فاسد االعتقاد ال : أبو جعفر, قال ابن داود ىمحمد بن عمي بن إبراىيم بن موس .ٜٕ

بالغمو فخفي وأخرج من قم, كان يرمى بالغمو. وذكر الفضل بن شاذان  ورد قم وقد اشتير, يءيعتمد عميو في ش
يضع شيرىم, وأبو سمينة أ ,ويزيد الصايغ ,ويونس بن ظبيان ,أبو الخطاب :في بعض كتبو أن الكذابين المشيورين

 وقفت لو احدى عشرة رواية في الكتب األربعة المعتمدة. .(ٖٔٔ)الحديث"
 ن روايةو , لو مئة وست(ٗٔٔ)أبو جعفر, قال الحمي: "كان يذىب مذىب الغالة" محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين .ٖٓ

 في الكتب األربعة.
و القميون بالغمو, لو كتاب ما روي , أبو جعفر اليمداني السمان, , قال النجاشي: "ضعفمحمد بن موسى بن عيسى .ٖٔ

 .(٘ٔٔ)بن محمد بن يحيى, عن أبيو, عنو بكتبو" أحمدفي أيام األسبوع, وكتاب الرد عمى الغالة. أخبرنا ابن شاذان, عن 
 روى لو الكشي, ولم أجد لو روايات في الكتب األربعة.

 في الكتب األربعة, رواياتو خارجيا.. لم أقف لو عمى روايات (ٙٔٔ), قال الطوسي: "غالي"محمد بن موسى السريعي .ٕٖ
 حدى عشرة رواية في الكتب األربعة المعتمدة.إ, لو (ٚٔٔ)" غال": قال ابن داود محمد بن نصير النميري، .ٖٖ
 رواياتو خارج الكتب األربعة. .(ٛٔٔ)"بصري ضعيف غال": قال ابن الغضائري ،ُمَعّمى بن راشد الَعّمى .ٖٗ
 , لم أجد لو روايات في الكتب األربعة(ٜٔٔ)"من أصحاب الباقر غال" قال الحمي: منصور بن المعتمر، أبو عتاب، .ٖ٘

 المعتمدة.
 . لو رواية عند الكميني.(ٕٓٔ)"غال خبيث": قال ابن داود, موسى بن أشيم .ٖٙ
 . رواياتو خارج الكتب األربعة.(ٕٔٔ)غال ،موسى السواق .ٖٚ
معرفة كتاب  :ولو كتب منيا ,القال الخاقاني: "من أىل بمخ, روى عنو مشايخ الرج نصر بن الصباح أبو القاسم، .ٖٛ

 . روى عنو الكشي, ورواياتو خارج الكتب األربعة المعتمدة.(ٖٕٔ), قال الطوسي: "غال"(ٕٕٔ)الناقمين, وكتاب فرق الشيعة"
 , رواياتو خارج الكتب األربعة.(ٕٗٔ)"من الغالة": , قال ابن الغضائرييوسف بن بيمن .ٜٖ
 لو ثالث .(ٕ٘ٔ)ري: "غال كوفي يضع الحديث, روى عن أبي عبد اهلل", بالباء المفردة, قال ابن الغضائيونس بن بيمن .ٓٗ

 روايات في التيذيب واالستبصار.
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 .الزواة الذيً وصفوا بالغلو بعبارات حمتنلة: املطلب الثالث

 لغمو",ىذا المطمب ذكرنا فيو الرواة الذين وصفوا بعبارات الغمو مقترنة بمفظة تدل عمى الكناية: مثل قوليم: "متيم با       
 : و"ُذكر في الغالة", و "يروي عن الغالة", "يروي عنو الغالة", وىم

قال األبطحي: "ذكره الشيخ النجاشي فيمن لم يرو عنيم من رجالو , (ٕٙٔ)بن بشير أبو بكر العمري الكوفي البرقي أحمد .ٔ
 ,(ٕٚٔ)ضعيفان"يحيى, وىما بن محمد بن  أحمد, روى عنيما يبن بشير البرق أحمدبن الحسين بن سعيد, و  أحمد: قائالً 

 .(ٕٛٔ)لو أربع روايات, وقد ذكره ابن داود في الغالة
 . وقال الكشي, في ترجمة إبراىيم ابن ميزيار:(ٜٕٔ), قال الطوسي: "متيم بالغمو"بن عمي بن كمثوم السرخسي أحمد .ٕ

روايات قميمة لم  ول .(ٖٓٔ)وكان مأمونا عمى الحديث" (الفقياء)وكان من القوم : بن عمي بن كمثوم السرخسي أحمد"
 تتجاوز عشر روايات.

 , رواياتو خارج الكتب األربعة.(ٖٔٔ)متيم بالغمو"": إسحاق بن أبي سمال، قال الخوئي .ٖ
 ,(ٕٖٔ)جممة, وىو متيم في كل أحوالو" يءيروي عنو الغالة ليس بش: "قال الخوئيجعفر بن محمد بن مفضل كوفي،  .ٗ

  لو روايات خارج الكتب األربعة.
 لو روايات خارج الكتب األربعة. ,(ٖٖٔ), قال العاممي: "ىو من أصحاب اليادي, ُيرمى بالغمو"هلل القميالحسن بن عبدا .٘
 ن رواية في الكتب األربعة.و لو خمس .(ٖ٘ٔ)"يرمى بالغمو": , قال الحمي(ٖٗٔ)الحسين بن عبداهلل القمي .ٙ
 لو أربع ,(ٖٙٔ)اني: "يرمى بالغمو", قال الخاقالحسين بن عبداهلل السعدي أبو عبد اهلل بن عبيداهلل بن سيل القمي .ٚ

 بعة.ر روايات في الكتب األ
 .(ٖٚٔ)ذكره ابن داود في الغالة ،الحسن بن محمد بن سيل النوفمي .ٛ
 ن رواية في الكتب األربعة.و , لو أربع(ٖٛٔ)"رمي بالغمو": , قال ابن داودالحسين بن يزيد بن عبدالممك النوفمي .ٜ

 , ولو أربع روايات في الكتب(ٜٖٔ)"طعن عميو بالغمو" :ن النجاشي قولونقل ابن داود ع ربيع بن زكريا الوراق كوفي، .ٓٔ
 المعتمدة في الرواية.

 لم أجد لو روايات في الكتب األربعة. .(ٓٗٔ), قال النجاشي: "ُرمي بالضعف والغمو"عبدالرحمن بن أبي حماد أبو القاسم .ٔٔ
لم أجد لو روايات في , (ٔٗٔ)غالة ورووا عنو""ثقة وفيو تخميط ذكره ال: قال النجاشي, عبداهلل بن أيوب راشد الزىري .ٕٔ

 الكتب األربعة, رواياتو خارجيا.
, قال النجاشي: "مولى عباس بن محمد بن عبداهلل ابن عباس, ضعيف جدا, ذكره عمي بن حسان بن كثير الياشمي .ٖٔ

, مخمط سى با الحسن مو أبعض أصحابنا, في الغالة, فاسد االعتقاد, قال ابن فضال: إنو كذاب واقفي لم يدرك 
 .. لو أكثر من تسعين رواية في الكتب األربعة(ٕٗٔ)سالم بسبب"رأيت لو كتاب سماه )تفسير الباطن( ال يتعمق من اإل

 , رواياتو ثالث عشرة(ٖٗٔ), قال ابن داود: "رمي بالغمو وغمز عميو, ضعيف جدا"عمى بن العباس الجراذيني الرازي .ٗٔ
 رواية, في الكتب األربعة المعتمدة.

 .(ٗٗٔ)"ذكره الغالة, ال ُيعرف": , قال ابن الغضائريالمختار الخزاعي عمر بن .٘ٔ
 .(٘ٗٔ)ذكره الطوسي في الغالة ,فارس بن محمد القزويني .ٙٔ
 . وجدت لو عشرين(ٙٗٔ)القول, كوفي غال كذاب" ابن داود: "يرمى بالغمو والتفويض في, قال حنف العبديفرات بن األ .ٚٔ
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 رواية في الكافي.
 لى طبرستان, يرمى بالغموإقال ابن الغضائري: "أصمو كوفي كان يتجر  ,, أبو جعفرميمحمد بن أسمم الطبري الجب .ٛٔ

 ن رواية في الكتب األربعة.و . لو خمس(ٚٗٔ)فاسد الحديث"
كان  عفر القمي, ضعيف, قال ابن داود: "ثقة, في رواياتو تخميط, طعن عميو بالغمو, فكل ماج , أبومحمد بن اورمة .ٜٔ

نو يعتمد عميو, وكل ما تفرد بو لم يجز العمل عميو وال يعتمد, إحسين بن سعيد وغيره ففي كتبو مما يوجد في كتب ال
 ن رواية.و . لو من الروايات في الكتب األربعة أربع(ٛٗٔ)فساد فيو" اتيمو القميون بالغمو, وحديثو نقي ال

يف, في مذىبو ارتفاع, , قال أبن داود: "يرمى بالغمو والتفويض, ضعمحمد بن بحر الرىني، أبو الحسين الشيباني .ٕٓ
كتاب االتباع وترك المراء في و كتاب التقوى, و كتاب البقاع, و لو كتب منيا: كتاب البدع, وحديثو قريب من السالمة, 

 يات في الكتب األربعة.الو سبع رو , (ٜٗٔ)كتاب القالئد"و كتاب المتعة, و كتاب االول والعشرة, و القرآن, كتاب البرىان, 
إنو غال,  :أبو جعفر, قال ابن داود: "كوفي نزل في بني ذىل, ضعيف جدا, قيل د الصايغ،محمد بن الحسين بن سعي .ٕٔ

 روايات في الكتب األربعة. ي. لو ثمان(ٓ٘ٔ)تين"ئلو كتاب التباشير وكتاب النوادر, مات سنة تسع وستين وم
 يعول ديثو, ضعيف جدا الأبو عبد اهلل, قال ابن داود: "يرمى بالغمو ضعيف في ح البصري محمد بن سميمان الديممي .ٕٕ

 , وقفت لو عمى ثالثين رواية في الكتب األربعة المعتمدة.(ٔ٘ٔ)"يءعميو في ش
 لو خمس روايات في. (ٖ٘ٔ()ٕ٘ٔ)قال الطوسي: "ضعيف يرمى بالغمو وضاع لمحديث" محمد بن عبداهلل بن ميران، .ٖٕ

 الكتب األربعة.
"روى عن أبيِو, عن أبي َجْعَفر وأبي َعْبدالمَّو, َضِعْيُف ابُن  قال ابن الغضائري: ,الجعفي ُمَحمَُّد بُن ُفرات بن َأْحَنف .ٕٗ

 . لو أربع روايات في الكتب األربعة المعتمدة.(ٗ٘ٔ)ال ُيْكَتُب حديُثُو" َضِعْيٍف,
 . ولو أكثر من أربعمئة رواية في الكتب(٘٘ٔ)قال ابن داود: "يرمى بالغمو" ,زدي الصيرفياأل محمد بن الفضيل بن كثير .ٕ٘

 معتمدة.األربعة ال
 . لو ثالث روايات في(ٙ٘ٔ), قال النجاشي: "متيم بالغمو, أضاف إليو الغالة أحاديث كثيرة"سديمنخل بن جميل األ .ٕٙ

 التيذيب.
 ال يعول عميو, الغالة يضيفون إليو كثيراً  , قال ابن داود: "أبو عبد اهلل مولى الصادق, ضعيف جداً معمى بن ُخَنيس .ٕٚ

 ن رواية في الكتب األربعة.و حدى وخمسإلو  .(ٚ٘ٔ)ثو"من حدي يءأرى االعتماد عمى شوال 
 . لم أجد روايات في الكتب األربعة المعتمدة,(ٛ٘ٔ), قال ابن داود: "كذاب مشيور رمي بالغمو"أبو العباس الطرباني .ٕٛ

 رواياتو خارجيا.
 

 .الزواة املدتلف يف وصفَه بالغلو: املطلب الزابع
 : ونيم من الغالة, وقد اكتفينا بذكرىم مع اإلشارة إلى أقوال عممائيم, وىمىذا المطمب فيو الرواة المختمف في ك       

 -السالمعمييما -واقف, قال النجاشي: "روى أبوه عن أبي عبد اهلل وأبي الحسن  ،إسماعيل بن عمر بن أبان الكمبي .ٔ
 :بن جعفر قال أحمد حدثنا :أخبرنا الحسين قال ,وعبد الرحمن بن الحجاج ,وعن خالد بن نجيح ,وروى ىو عن أبيو

 وجدت لو أربع روايات في الكتب األربعة. .(ٜ٘ٔ)بن ميثم بن أبي نعيم عنو" أحمدحدثنا  :حميد قال حدثنا



 حذيفة بديز وعبد الكزيه الوريكاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و8201/ٍ 1110، (1)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٕٙٚ 

 خرىأ, قال ابن داود: "ثقة, يضطرب تارة في حديثو ويصمح إسماعيل بن ميران بن محمد بن أبي نصر السكوني .ٕ
ن ــــــ. قال اب(ٓٙٔ)و"ــبن مسعود أن عمي بن الحسين رماه بالغم روي عن الضعفاء كثيرا, وحكى الكشي عن محمدـــــوي

رََّج ـــــري: "ليس حديُثُو بالَنِقّي, َيْضَطِرُب تارًة وَيْصُمُح ُأْخرى, وَيْروي عن الُضعفاء َكِثيرًا, وَيُجوُز أْن ُيخـــــالغضائ
  لو مئة رواية في الكتب األربعة في الرواية.. (ٔٙٔ)شاِىدًا"

 
 .اخلامتة
و ـــو تتم الصالحات, والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمكائنات محمد بن عبد اهلل وآلــــــالحمد هلل الذي بنعمت       
 وبعد؛ وصحبو
التي تم  النتائجفإن  ,فبعد ىذه الدراسة الموجزة في الرواة الموصوفين بالغمو, وحصرىم من كتب الشيعة اإلمامية       

  :التوصل إلييا ىي
د ـــــعمم الرجال عند الشيعة اإلمامية يحتوي عمى الرواة الغالة الذين بثوا مروياتيم في كتب الشيعة اإلمامية واعتم (ٔ

أو وصمنا إلى أن الشيعة اإلمامية يعتمدون عمى الرواة الذين يجرحونيم يعمييا عمماؤىم في كتب الرواية, ولعل ىذا 
 يوصفونيم بالغمو.

وممن  ,لتحقيق وجود عدد ال بأس بو من الرواة الموصوفين بالغمو في العصور المتقدمةلوحظ من خالل الجمع وا (ٕ
 الزموا أئمة آل البيت.

بالعشرات, فنجد رواة ليم روايات بالمئات, ورواة  ,الكتب األربعة المعتمدةفي تنوع حجم مرويات الرواة الموصوفين بالغمو  (ٖ
 ات في الكتب األربعة. ورواة رصيدىم بضع روايات, ورواة ليس ليم رواي

 مما جعل الحكم عمى الروايات سيال. وأحواليم أن عمماء الشيعة نقموا لنا أصاف رواتيم ,ظير لدى الباحث بعد التمحيص (ٗ
وقد  ,لوحظ خالل جمع الكتب والمراجع التغييب التام لكل الكتب التي ألفت في الرد عمى الغالة من قبل الشيعة اإلمامية (٘

 أن يظير أمر الغالة ويصبح أمرىم كالظاىرة البارزة. :ذلك قصد عممائيم استنتج الباحث من
 

 : أىم التوصيات
 وبيان ما فييا من أمور بحاجة لمتوضيح والبيان؛ ,يوصي الباحث بزيادة االىتمام بكتب الشيعة وخاصة كتب الرجال (ٔ

 .منيجياً  عممياً  ليتسنى لعممائنا األفاضل الرد عمييم رداً 
في رسائل الجامعية بيذا النوع من الدراسة, وخاصة أن الباحث يعكف عمى إعداد رسالة عممية متخصصة إثراء مكتبة ال (ٕ

    موضوع ىذا البحث, باإلضافة إلى استشياده بالمرويات التي تؤكد ما توصل إليو من نتائج.
 واهلل ولي التوفيق

 

 .اهلوامش
                                                 

 ( يراجع الباحث الكتب وتفاصيميا في المطمب الرابع من المبحث األول.ٔ)
 م.ٜٜ٘ٔ, ٔ, طلبنان –, بيروت , دار المحجة البيضاء, دار الرسول األكرمشبية الغمو عن الشيعةالغفار, عبد الرسول,  (ٕ)
 م.ٕ٘ٓٓ, ٔزي, السعودية, ط, دار ابن الجو جذور الغمواليرفي, عبد الرحمن بن محمد بن عمي,  (ٖ)
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, المشرف: عبد الكريم الجرح والتعديل بين ابن المطير الحمي وأبي القاسم الخوئي عرض ونقد( الشنفا, سعد راشد عوض, ٗ)
 م.ٕٛٓٓاألردن ,  -الوريكات, الجامعة األردنية, عمان

المشرف: شرف القضاة, , ة دراسة تحميمية نقديةاالتجاىات الحديثية عند الشيعة اإلماميعبد الجبار احميد,  أحمد( صنوبر, ٘)
 م.ٜٕٓٓاألردن ,  -الجامعة األردنية, عمان

, مٜٜٚٔ-ىـٜٜٖٔ, تحقيق: عبد السالم محمد ىارون, دار الفكر, معجم مقاييس المغةابن زكريا,  أحمدأبو الحسين , ابن فارس( ٙ)
ٗ/ٖٛٚ. 

لسان ىـ(, ٔٔٚالدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت  ابن منظور, محمد بن مكرم بن عمى, أبو الفضل, جمال (ٚ)
 .ٜٕٖٓ/٘, )د. ت(, دار المعارف, القاىرة, وآخرون ,عبد اهلل عمي الكبير :, تحقيقالعرب

تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي,  القاموس المحيط،ىـ(, ٚٔٛ)ت أبو طاىر محمد بن يعقوب, الفيروزآبادي, مجد الدين ( ٛ)
 .ٖٛٔٔم, ص ٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ, ٛلبنان, ط –رسالة لمطباعة والنشر والتوزيع, بيروت مؤسسة ال

تحقيق:  الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،الزمخشري, أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي, (ٜ)
 .ٕٙٙ/ٙ, ٗ, عدد األجزاء )د. ت(بيروت,  –عبد الرزاق الميدي, دار إحياء التراث العربي 

يِيَما". ابن األثير, مجد قال ابن األثير: "ُيَقاُل َىَذا وَلد ِرْشَدٍة ِإَذا َكاَن ِلِنكاح َصِحيٍح, َكَما ُيَقاُل ِفي ِضده: وَلُد ِزْنية, ِباْلَكْسِر فِ ( ٓٔ)
الزاوي,  أحمدطاىر  , تحقيق:النياية في غريب الحديث واألثرىـ(, ٙٓٙ)ت بو السعادات المبارك الشيباني الجزري, أالدين 

 .ٕٕ٘/ٕم, ٜٜٚٔ–هٜٜٖٔبيروت,  –المكتبة العممية 
, ٔ, دار العموم لمتحقيق والطباعة والنشر والتوزيع, طمجمع البيان في تفسير القرانبو عمي الفضل بن الحسن, أ( الطبرسي, ٔٔ)

 .ٖٓٓص, ٘ج, ٔمجم جديدة ومنقحة, ٕ٘ٓٓ
 .ٖٕٔىـ, صٕٔٗٔ, ٖأم القرى لمتحقيق والنشر, بيروت لبنان, ط , مؤسسةأصول الحديثالفضمي, عبد اليادي, ( ٕٔ)
, كتاب: الفتن, باب: ما يكره من فتح الباري شرح صحيح البخاريبن عمي أبو الفضل العسقالني الشافعي,  أحمدابن حجر,  (ٖٔ)

رف عمى طبعو: محب الدين , رقم كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي, قام بإخراجو وصححو وأشالتعمق والتنازع
 .ٕٛٚ/ٖٔم, ٜٖٚٔبيروت,  ,بن عبد اهلل بن باز, دار المعرفةاالخطيب, عميو تعميقات العالمة: عبد العزيز 

 .ٕٗٔمرجع سابق, ص, جذور الغمواليرفي, عبد الرحمن بن محمد بن عمي,  (ٗٔ)
 , تحقيق: عبد السالم محمد شاىين, دار الكتبآنأحكام القر  ىـ(,ٖٓٚ)ت بن عمي أبو بكر الرازي الحنفي,  أحمد( الجصاص, ٘ٔ)

 .ٕٕٛ, صٖم, جٜٜٗٔ, ٖالعممية, بيروت , لبنان, ط
)مطبوع  حاشية السندي عمى سنن النسائيىـ(, ٖٛٔٔ)ت  ( السندي, محمد بن عبد اليادي التتوي, أبو الحسن نور الدين,ٙٔ)

 .ٚٔٔص, ٙ, جمٜٙٛٔ , مكتب المطبوعات اإلسالمية, حمب,مع السنن(
 .ٕٛٚ, صٖٔ, مرجع سابق, جفتح الباري شرح صحيح البخاري ،بن عمي أبو الفضل العسقالني الشافعي أحمد( ابن حجر, ٚٔ)
 أحمد, تحقيق: جامع البيان في تأويل القرآنىـ(, ٖٓٔ)ت الطبري, محمد بن جرير بن يزيد بن كثير اآلممي, أبو جعفر, ( ٛٔ)

 .ٙٔٗ/ٜم, ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ, ٔمحمد شاكر, مؤسسة الرسالة, ط
 .ٕٕ٘, صٙ, جالمرجع السابق( ٜٔ)
, تحقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون, مؤسسة الرسالة, أحمدمسند  ىـ(,ٕٔٗبن محمد بن حنبل, ) أحمدالشيباني, أبو عبد اهلل ( ٕٓ)

تعميق شعيب األرنؤوط: حديث صحيح وىذا إسناد قوي رجالو ثقات رجال الشيخين  .ٕٛٛ, صٕٗج م,ٜٜٜٔ-ىـٕٓٗٔ, ٕط
 .أبي راشد الحبراني فقد روى لو البخاري في "األدب المفرد" وأبو داود والترمذي وابن ماجة وروى عنو جمع غير

 تحقيق: محمد محي الدي عبد الحميد, المكتبة العصرية,سنن أبي داود،  ىـ(,ٕ٘ٚ)ت أبو داود, سميمان بن األشعث السجستاني,  (ٕٔ)
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 .(ٕٙٓٔ)قم الحديث بيروت, )د.ت(, كتاب النكاح, باب الصداق, ر 
, وىو حديث (ٖٗ٘ٔ), مرجع سابق, كتاب الجنائز, باب كراىية المغاالة في الكفن, رقم الحديث سنن أبي داودأبو داود, ( ٕٕ)

 صحيح اإلسناد.
التقاط  :مناسك الحج, باب :كتاب, السنن الصغرى (،ىـٖٖٓ)ت بن شعيب الخراساني  أحمدالنسائي, أبو عبد الرحمن ( ٖٕ)

 ,(ٖٚ٘ٓ)م, رقم الحديث: ٜٙٛٔ-هٙٓٗٔ, ٕتحقيق: عبد الفتاح أبو غدة, مكتب المطبوعات اإلسالمية, حمب, طالحصى, 
 والحديث صحيح.

, شبية الغمو عند الشيعةبتصرف. والغفار, عبد الرسول,  ,ٕٛٔ-ٕٓٓصم, ٜٜٗٔ, ٖ, طىوية التشيع, أحمدالوائمي, ( ٕٗ)
 م, بتصرف.ٜٜ٘ٔ, ٔط سول األكرم,لبنان, ودار الر  –دار المحجة البيضاء, بيروت 

 إلحياء التراث, البيت, مؤسسة آل رشاد األذىانإروض الجنان في شرح ( الشييد الثاني, زين الدين الجبعي العاممي الشامي, ٕ٘)
 .ٖٜص, )د. ت(

 .ٓٛ/ٔ, )د. ت(, مؤسسة آل البيت إلحياء التراث, ذخيرة المعاد( السبزواري, المحقق السبزواري, ٕٙ)
 .ٕٓ/ٕىـ , ٛٔٗٔ, ٔ, مجمع الفكر اإلسالمي, طالموسوعة الفقيية الميسرة ويمييا الممحق األصولينصاري, محمد عمي, ( األٕٚ)
 .ٜٖٓم, صٜٜ٘ٔ, ٔط معجم ألفاظ الفقو الجعفري،, أحمد( فتح اهلل, ٕٛ)
 .ٜٖٖ/ٖإيران,  –م , تحقيق: ىاشم الرسولي المحالتي, مطبعة مير, قالطيارةىـ(, ٓٔٗٔ)ت ( الخميني, آقا الموسوي ٜٕ)
تحقيق:  اختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي،ىـ(, ٓٙٗ)ت الطوسي, شيخ الطائفة, أبو جعفر محمد بن الحسن  (ٖٓ)

 ىـ.ٕٚٗٔ, ٔجواد القيومي األصفياني, مؤسسة النشر اإلسالمي, ط
, شركة األعممي لممطبوعات, رجال النجاشيىـ(, ٓ٘ٗ )تابن العباس األسدي الكوفي  أحمدبن عمي بن  أحمدالنجاشي, أبو العباس ( ٖٔ)

 م.ٕٓٔٓ, ٔلبنان, ط –بيروت 
 , تحقيق: جواد القيومي األصفياني, مؤسسةرجال الطوسيىـ(, ٓٙٗ( الطوسي, شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن )ت ٕٖ)

 .)د. ت(النشر اإلسالمي, 
 –, المكتبة المرتضوية ومطبعتيا, النجف الفيرسته(, ٓٙٗسي, )( الطوسي, شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطو ٖٖ)

 .)د. ت(العراق, 
 .)د. ت(, دار الكتب اإلسالمي, الكافيه(, ٜٕٖ)ت ( الكميني, محمد بن يعقوب ٖٗ)
, مؤسسة األعممي لممطبوعات, من ال يحضره الفقيوه(, ٖٔٛ)ت ( القمي, أبو جعفر محمد بن عمي بن الحسين بن بابويو ٖ٘)

 م.ٜٙٛٔ, ٔوت لبنان, طبير 
, تحقيق: محمد جعفر شمس الدين, تيذيب األحكام في شرح المقنعة لمشيخ المفيدالطوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن, ( ٖٙ)

 م.ٕٜٜٔىـ ٕٔٗٔلبنان,  -دار التعارف لممطبوعات, بيروت
 ىـ.ٖ٘ٚٔف, النجف, , مطبعة النجاالستبصاره(, ٓٙٗالطوسي, شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن, )( ٖٚ)
الرجال البن , (توفي في القرن الخامس اليجري)براىيم الواسطي البغدادي إبن الحسين بن عبيد اهلل بن  أحمدابن الغضائري,  (ٖٛ)

 .ٕ/ٗ, ٔط, )د. ت(يران, إ –, تحقيق: السيد محمد رضا الحسيني الجاللي, دار الحديث, قم الغضائري
, تحقيق: جواد القيومي, خالصة األقوال في معرفة الرجاله(, ٕٙٚ)ت بن المطير  الحمي, الحسن بن يوسف بن عمي (ٜٖ)

 .ٔ/ٖٗىـ, ٖٔٗٔ, ٗمطبعة نشر الفقاىة, قم, ط
 .ٖٓٔ/ٔ, مرجع سابق, معجم رجال الحديثالخوئي,  (ٓٗ)
 لممطبوعات, شركة األعممي, رجال النجاشيىـ(, ٓ٘ٗ )تالعباس األسدي الكوفي ابن  أحمدبن عمي بن  أحمدالنجاشي, أبو العباس  (ٔٗ)
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 .ٚٔ/ٔم, ٕٓٔٓ, ٔلبنان, ط –بيروت 
 .ٕٜٔ/ٔ, مرجع سابق, رجال الطوسيالطوسي,  (ٕٗ)
 .ٔٚ/ٔ, مرجع سابق, رجال النجاشيالنجاشي,  (ٖٗ)
 .ٕٕٔ/ٔ, )د. ت(النجف, العراق,  –المطبعة الحيدرية  (، رجال ابن داود،هٚٓٚ ابن داود, تقي الدين الحسن بن عمي الحمي, )ت (ٗٗ)
 .ٓٙ/ٔ, مرجع سابق, رجال النجاشيالنجاشي,  (٘ٗ)
 .ٖٕٕ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود,  (ٙٗ)
 .ٕ/ٛ, مرجع سابق, الرجال البن الغضائريابن الغضائري,  (ٚٗ)
 .ٖٕٕ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود,  (ٛٗ)
 .ٕٓٔ/ٗمرجع سابق, , معجم رجال الحديثالخوئي,  (ٜٗ)
 .ٜ٘/٘مرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريلغضائري, ابن ا (ٓ٘)
 .٘/ٗ, المرجع السابق (ٔ٘)
 .ٛٔٔ/ٗمرجع سابق,  ,تيذيب األحكام في شرح المقنعة لمشيخ المفيدالطوسي,  (ٕ٘)
 .ٖٗ/ٕمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود,  (ٖ٘)
 .ٜٖ/ٚمرجع سابق,  ,معجم رجال الحديثالخوئي,  (ٗ٘)
 .ٔٔٔ/ٔمرجع سابق, , النجاشي، رجال النجاشي (٘٘)
 .ٖٛ/ٛمرجع سابق,  ,معجم رجال الحديثالخوئي,  (ٙ٘)
 .ٚ٘ٔ/ٔ, المرجع السابق (ٚ٘)
 .ٕ٘/ٔ, مرجع سابق, الرجالالطوسي,  (ٛ٘)
 .ٖٚ/ٙمرجع سابق,  ,اختيار معرفة الرجالالطوسي,  (ٜ٘)
 .ٜٕ٘/ٔمرجع سابق, , رجال ابن داودابن داود,  (ٓٙ)
 .ٜٚٔ/ٔ, مرجع سابق, الطوسي رجال الشيخالطوسي,  (ٔٙ)
 .ٔٗ/ٙٔ ،المرجع السابق (ٕٙ)
 .ٖٛٙ/ٔمرجع سابق,  ,خالصة األقوالالحمي,  (ٖٙ)
 .ٕٕٗ/ٔمرجع سابق,  ,رجال النجاشيالنجاشي,  (ٗٙ)
 .ٖ/ٙ, مرجع سابق, الرجال البن الغضائريابن الغضائري,  (٘ٙ)
 .ٕٜٕ/ٔمرجع سابق,  ,رجال النجاشيالنجاشي,  (ٙٙ)
 .ٕٚٚ/ٔمرجع سابق, , رجال ابن داود ابن داود, (ٚٙ)
 .ٕٙٔ/٘مرجع سابق,  ,نقد الرجالالتفرشي,  (ٛٙ)
 .ٕٛٚ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود, (ٜٙ)
, تحقيق: ميدي طرائف المقال في معرفة طبقات الرجاله(, ٖٖٔٔ)ت  البروجردي, عمي أصغر بن محمد شفيع الجابمقي (ٓٚ)

 .ٖٖٚ/ٔه, ٓٔٗٔ, ٔمى المرعشي النجفي العامة, قم, إيران, طالرجائي, مكتبة آية اهلل العظ
 .ٖ٘ٔ/٘, مرجع سابق, نقد الرجالالتفرشي,  (ٔٚ)
 .ٜٛٔ/ٔ, مرجع سابق, رجال الطوسي( الطوسي, ٕٚ)
 .ٙ٘/ٔ, مرجع سابق, رجال النجاشي( النجاشي, ٖٚ)
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ٕٚٔ 

 

 .٘ٔ, مرجع سابق, صرجال الطوسي( الطوسي, ٗٚ)
 .ٕٕ/ٔ, , مرجع سابقالفيرست( الطوسي, ٘ٚ)
 .ٗٚ/ٕ, مرجع سابق, معجم رجال الحديثالخوئي,  (ٙٚ)
, تحقيق: جواد القيومي, مطبعة مؤسسة النشر كامل الزياراتىـ(, ٖٛٙت ابن قولويو, أبو القاسم جعفر بن محمد القمي ) (ٚٚ)

 .ٖٜٔ/ٔاإلسالمي, 
 .ٕٙ/ٕمرجع سابق, , تيذيب األحكامالطوسي,  (ٛٚ)
 .ٜٕٙ/ٔمرجع سابق,  ,معجم رجال الحديث( الخوئي, ٜٚ)
 .ٕٕٓ/ٔمرجع سابق, , رجال ابن داودابن داود,  (ٓٛ)
 .ٚٚٔ/ٔمرجع سابق,  ,رجال الطوسيالطوسي, ( ٔٛ)
 .ٕٕٗ/ٔمرجع سابق, , رجال ابن داودابن داود, ( ٕٛ)
 .ٖٕٔ/ٔ ,المرجع السابق (ٖٛ)
 .ٜٕٔ/٘مرجع سابق, , معجم رجال الحديثالخوئي, ( ٗٛ)
 .ٕٖٕ/ٔمرجع سابق,  ,درجال ابن داو ابن داود, ( ٘ٛ)
 .ٛٚٔ/ٔمرجع سابق, , رجال الشيخالطوسي, ( ٙٛ)
 .ٖٜٙ/ٙمرجع سابق, , معجم رجال الحديثالخوئي, ( ٚٛ)
 .ٖٖٕ/ٔمرجع سابق, , رجال ابن داودابن داود, ( ٛٛ)
 .ٜٖ/ٚمرجع سابق, , معجم رجال الحديثالخوئي, ( ٜٛ)
 .ٕ/ٛمرجع سابق,  ,البن الغضائري لرجالابن الغضائري, ا( ٜٓ)
 .ٖٕ٘/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود, ( ٜٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ ,المرجع السابق( ٕٜ)
 .ٖٕٗ/ٔ ,المرجع السابق( ٖٜ)
 .ٖٕٗ/ٔ ,المرجع السابق( ٜٗ)
 .ٕٗٗ/ٔ, المرجع السابق( ٜ٘)
 .ٖٕ/ٔ, مرجع سابق, اختيار معرفة الرجال المعروف بـ رجال الكشي( الطوسي, ٜٙ)
 .ٜٗٔ/ٔرجع سابق, م ,رجال النجاشيالنجاشي, ( ٜٚ)
 .٘٘ٔ/ٔ, المرجع السابق( ٜٛ)
 .٘٘ٔ/ٔ, المرجع السابق( ٜٜ)
 .ٕٕ٘/ٔ, مرجع سابق, رجال ابن داود( ابن داود, ٓٓٔ)
 .ٕٜٔ/ٕٔمرجع سابق, , معجم رجال الحديثالخوئي, ( ٔٓٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ, مرجع سابق, رجال ابن داودابن داود,  (ٕٓٔ)
 .ٜٗ/ٖ, مرجع سابق, خالصة األقوال( الحمي, ٖٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٗمرجع سابق,  ,رجال الطوسيالطوسي,  (ٗٓٔ)
 .ٔ/ٙ, مرجع سابق, رجال ابن الغضائري( ابن الغضائري, ٘ٓٔ)
 .ٔ/ٙ, المرجع السابق( ٙٓٔ)
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ٕٕٚ 

 

 .ٖٓ/٘ٔمرجع سابق,  ,معجم رجال الحديثالخوئي,  (ٚٓٔ)
 .ٖ/ٙمرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريابن الغضائري, ( ٛٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٔابق, مرجع س ,رجال النجاشيالنجاشي, ( ٜٓٔ)
 .ٗٛٔ/ٔمرجع سابق,  ,رجال الطوسيالطوسي, ( ٓٔٔ)
 .ٜٙٔ/ٔ ,المرجع السابق( ٔٔٔ)
 .ٕ٘ٔ/٘مرجع سابق,  ,رجال الطوسيالطوسي, ( ٕٔٔ)
 .ٕٚٙ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود, ( ٖٔٔ)
 .ٗ/ٕٚمرجع سابق,  ,خالصة األقوالالحمي, ( ٗٔٔ)
 .ٖٕٛ/ٔمرجع سابق,  ,رجال النجاشيالنجاشي, ( ٘ٔٔ)
 .ٕٕٓ/ٔمرجع سابق,  ,رجال الطوسيالطوسي, ( ٙٔٔ)
 .ٜٕٙ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود, ( ٚٔٔ)
 .٘/ٙمرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريابن الغضائري, ( ٛٔٔ)
 .ٜ/٘٘مرجع سابق,  ,خالصة األقوالالحمي, ( ٜٔٔ)
 .ٕٗٚ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود, ( ٕٓٔ)
 .ٓٙ/ٕٓمرجع سابق,  ,رجال الحديثمعجم الخوئي, ( ٕٔٔ)
 .ٔٔ/ٔمرجع سابق,  ,رجال الخاقانيالخاقاني, ( ٕٕٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔمرجع سابق, , رجال الطوسيالطوسي, ( ٖٕٔ)
 .٘/ٛمرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريابن الغضائري, ( ٕٗٔ)
 .ٙ/ٙ المرجع السابق,( ٕ٘ٔ)
 .ٗ٘/ٔ, مرجع سابق, رجال الطوسي( الطوسي, ٕٙٔ)
, شبكة اإلمامين النجاشي أحمدتيذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال لمشيخ أبي العباس لسيد محمد عمي, األبطحي, ا( ٕٚٔ)

 .ٖٖٕ/ٖ, )د. ت(الحسنين لمتراث والفكر اإلسالمي, 
 .ٕٗٛ/ٔ, مرجع سابق, رجال ابن داود( ابن داود, ٕٛٔ)
 .٘ٛٔ/ٔمرجع سابق,  ,رجال الطوسيالطوسي,  (ٜٕٔ)
, مجمد(, مؤسسة اإلمام الخوئي اإلسالمية ٕٗ, )معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة اسم الموسوي,الخوئي, السيد أبو الق (ٖٓٔ)

 .ٕٛٔ/ٕ, ٔ, ط)د. ت(النجف, العراق, 
 .ٔٚ/ٔ, المرجع السابق( ٖٔٔ)
 .ٗ/ٗ, المرجع السابق (ٕٖٔ)
 , مؤسسة النشر اإلسالمي,ن ومالذ المجتيدينمعالم الديىـ(, ٔٔٓٔ)ت ( العاممي, جمال الدين الحسن نجل الشييد الثاني زين الدين ٖٖٔ)

 .ٜٗٔ/ٔ, )د. ت(قم, إيران, 
 .ٕٕٛ/ٔ, مرجع سابق ابن داود, رجال ابن داود,( ٖٗٔ)
 .ٜٖٔ/ٔ, مرجع سابق( الحمي, خالصة األقوال, ٖ٘ٔ)
 صادق بحر تحقيق: محمد ,رجال الخاقانيه(, ٖٖٗٔ)ت عباس بن محمد بنعمي الخاقاني, الشيخ عمي ابن الشيخ حسين بن ( ٖٙٔ)

 .ٖٓٔ/ٔ, ٔم, طٜٛٙٔالعموم, مطبعة اآلداب, النجف, العراق, 
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ٕٖٚ 

 

 .ٕٖٕ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود, ( ٖٚٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ ,المرجع السابق (ٖٛٔ)
 .ٖٕٛ/ٔ ,المرجع السابق (ٜٖٔ)
 .٘ٙٔ/ٔمرجع سابق,  ,رجال النجاشيالنجاشي, ( ٓٗٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ ,المرجع السابق( ٔٗٔ)
 .ٙٚٔ/ٔمرجع سابق,  ,جاشيرجال النالنجاشي, ( ٕٗٔ)
 .ٕٗ٘/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود, ( ٖٗٔ)
 .ٙ/٘مرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريابن الغضائري, ( ٗٗٔ)
 .المرجع السابق (٘ٗٔ)
 .ٜٕ٘/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود,  (ٙٗٔ)
 .ٖ/ٛمرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريابن الغضائري, ( ٚٗٔ)
 .ٖٕٙ/ٔمرجع سابق,  ,الرجال البن داودداود,  ابن( ٛٗٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ, المرجع السابق( ٜٗٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ ,المرجع السابق (ٓ٘ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ, المرجع السابق (ٔ٘ٔ)
 .ٓٛٔ/ٔمرجع سابق, , رجال الطوسيالطوسي, ( ٕ٘ٔ)
 .ٙ/٘مرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريابن الغضائري, ( ٖ٘ٔ)
 ٖٙ/ٙ ,المرجع السابق (ٗ٘ٔ)
 .ٕٛٙ/ٔ, مرجع سابق, الرجال البن دواد, ابن داود (٘٘ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔمرجع سابق,  ,رجال النجاشيالنجاشي,  (ٙ٘ٔ)
 .ٕٕٚ/ٔمرجع سابق,  ,رجال ابن داودابن داود,  (ٚ٘ٔ)
 .ٕٖٓ/ٔ ,المرجع السابق (ٛ٘ٔ)
 .ٕٓ/ٔمرجع سابق,  ,رجال النجاشيالنجاشي,  (ٜ٘ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔمرجع سابق, , رجال ابن داودابن داود,  (ٓٙٔ)
 .ٕ/ٗمرجع سابق,  ,الرجال البن الغضائريلغضائري, ابن ا (ٔٙٔ)


