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 خالصة المقاالت

 
 « يحيىأحمدبنمحمدبن»تقييم وثاقة مشايخ 

 وليدباإلستناد على توثيق ابن
  _________________ يالزنجان يالشبیر السیدموسی  _________________ 

  الخالصة
قد قام باستثناء موارد منن بنين « الوليدأحمدبنبنحسنمحمدبن» من المالحظ فإن  

عن طرين  بضنم ميناي وي وينر  « يحيىبنأحمدمحمدبن»الروايات التي نقلها 
بأنها روايات غير مضتبرة. والمقالن  التني نحنن بهنددتا قتإنر  اللنى دملن   نالم 

 الولينند فنني مسننأل  قلننضيم قلننا المسننتثنيات وقويينن  سننا ر ميننناي ابن
والمسأل  األخر  التني أانارت الليهنا تني مند  قيمن  «. يحيىبنأحمدبنمحمد»

الوليد وقلضيفوي ألنو الن  ان يبتني قاعدة أصنال  الضدالن  أو يسنتند  المنو قويي  ابن
اللى الحدس والت مين فاليمکن امعتماد الليو. باإلضاف  اللى ذلا فقند قن   البحن  

الولينند بالنسننب  اللننى مينناي  ابن فنني تننلس السننإور عننن دا ننرة اننمولي   ننالم
يحيى والروايات التي نقلها تؤمء الميناي  ويمکنن منن خنال  بنأحمدبنمحمد

قبو  دمل   المو واعتبارس جضل عدد من الرواة اللين ليس لهن  قويين  خناي فني 
الکتب الرجالي   في دا رة الثقات وذلا بضنوان واحند منن التوييقنات الضامن  وقهي ن  

 حهو  اإلطم نان برواياقه .األرضي  ل
يحيىي ننوادر بنأحمندبنالوليدي محمدالتويي  الضامي مستثنيات ابن: مفاتيح البحث

  الحکم .
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 إفتراضات تحليل التوصيفات الرجالية
 الحالة لتقييم کتاب الکافيدراسة 

  _____________ السید علیرضا الحسیني الشیرازي، عباس مفید _____________ 

 الخالصة
الکليني واحد من أ ثر محديي الييض  اهرة و تابو الموسنوم يضقوب بنيضتبر محمد

الکتب التي ق   قأليفها فني موضنوا الحندي  ولضنل  دخنو   تو من أت   « بالکافي»
ما في البحوث التي قندور  الروايات الواردة عن الرواة اللضفاء في تلا الکتاب مسي 

نکنار. ومانا منن حو  اإلمام  تو الل  جضل قلا التضالي  في دا رة الينا واإل
ن فني مفهنوم  منن منانار علمناء الينيض  « الوياقن »خال   القراءة الدقيقن  والنتمض 

الرجاليين يتلح بأن الکافي و رواياقو من حي  المجمنوا مضتبنرة منن وجهن  نانر 
النجااي وسا ر علماء الرجا . وبالإبع فإن تلس الحقيق  قتأ ند أ ثنر وذلنا نانرا  

بالتزامن منع األخنل بنانر امعتبنار استضمالو للکليني وصفي اللي ق   للمهإلح ال
للمؤارات المؤيرة في استنباط المفهوم والتهور من تلس المهإلحات. وقد جرت 

قحليلني والسنضي فيهنا اللنى الرا ن  اعتبنار  – تاب  تلس الدراسن  بأسنلوب قوصنيفي 
 واستحکام   تاب الکافي بکل جوانبو وأبضادس بيکل واضح وافاف.

    الکلينيي الکافيي التويي ي اعتبار الکتابي اآلراء الرجالي . :البحثمفاتيح 
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« قولويه الفقيهابن» ىلإ« اممسرور اللح  ابن»من 

ة أحد الرواة  الکشف عن هوي 
  _____________________ أمين حسين بوري  ____________________ 

 ةالخالص
واحد من الضلماء والرواة اللين نقل عنه  اليي  الهدو  روايات  ثينرة تنو عنال  

حي  ميوجد أي قفاصيل عن حياقنوي وقند « مسروربنمحمدبنجضفر»يضرف باس  
عى بضم الضلماء أننو تنو نفسنو  ث الينيضي المحند  « قولوينوبنمحمدبنجضفر»اد 

المضروف. وقتإر   تلس المقال  اللى نقد تلس الرؤي  وقفنيدتاي ويتناو  الکاقب فيهنا 
عاء ومن جمل  ذلا:    عددا  من األدل  في رفم تلا اإلد 

و « مسنرورابن»ي امختالف الکبير بين ميناي  «قولويوابن»قبل « مسرورابن»وفاة  
مسرور والقنرا ن حنو  قولويو مع قالميل ابني اختالف طبق  قالميل ابن«قولويوابن»

وفني نهاين  المإناف  وقولويمسرور وابنذلاي عدم التجانس الواضح بين أسناد ابن
 قولويو.امختالف الکبير بين أسناد اليي  الهدو  وابن

 قولويوي اليي  الهدو .مسروري ابنابن مفاتيح البحث:
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 يزيد الکناسي في معرض التوثيق والتضعيف

  ______________________ رضا إسكندري ______________________ 

  الخالصة
قد قحتاج مسأل  مضرف  بضنم النرواة أحياننا  اللنى التحقين  واللنور الکثينر ويزيند 
ن  الينيضي    الکناسي رغ  أنو من اللين ليست له  روايات  ثيرة في الکتنب الحديثي 
ولکن رواياقو أصبحت ذات آيار و قفاصيل فقهي  و مستندة للفتنو . وجنر  البينان 

خالند القمناط الس  يزيد الکناسي مع أبي في تلس المقال  وضمن ققيي  عملي  القحاد
ن  متضنددة حنو  طنر  بنخالد الکابلي وبريدوأبي مضاوي  عن نقاط قحقيقي  وبحثي 

وأساليب اليبات عملي  امقحاد والتضدد. وق   امستناد في اليبات وياق  الکناسني اللنى 
و ثنرة سبض  أدل  لالقحاد من قبيل الوقوا في الروايات ال اصن  فني منورد الفتنو ي 

ء منو وقاعدة المياتير و يسفر ضن   قلنا األدلن  بضلنها  النبضم   ىلنالنقل األجال 
 اآلخر عن وياق  يزيد الکناسي. 

ءي قاعندة  :مفاتيح البحث يزيد الکناسيي القحناد النرواةي قاعندة  ثنرة نقنل األجنال 
 المياتيري روايات مورد الفتو .
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ةا  عتبار نسخ مصادر الجوامع الحديثي 
  ____________________ رفاهي فرد محمود  ____________________ 

  الخالصة
نارا  اللى الدور المحوري واألساسي اللي قلضبو المکتوبات والمهادر السنابق  فني 

ن الج صال  النس  التي استفاد منهنا أعتباري  واوامع الحديثي   فقد يکتسب الحراز قکو 
نتساب غينر الهنحيح تناك مسا ل مثل ام مؤلفو الجوامع أتمي  بالل . وماا فإن  

رة في المضنى والدس  والتحرينم فني النسن   قجضنل  والتهحيفات المؤي  للنس  ي 
عملي  الحراز  أصال  النس    أمرا  في غاي  الهضوب  ومع ذلا فإنو يمکن ومن خنال  
يون فني امنتسناب  اليواتد واألدل  الموجودة من قبيل الدقن  التني أعملهنا المحند 

ل األحادين  بإنر  مضتبنرة وعنايته  في مسأل  اختالف النسن  وامتتمنام بتحمن
طرح  الدعاء اإلطم نان بأصال  نس  مهادر الجوامع الحديثي  المتقدمن .  يوصحيح 

ويحدث اإلطم نان  في نوا الموارد وذلا في حال  عدم وجود القرين  الم الف  لها 
بضد حهو   ال ما  تلس الينواتد وقماميتهنا وأمنا فني حالن  عندم التمامين  لتلنا 

تبارتا بضنوان وجود القرين  الضامن  اللنى جاننب القنرا ن األخنر  اليواتد فيمکن اع
التي قوجب لالطم نان و للا فقد قإرقت المقال  وضمن دراس  تلس اليواتد اللنى 
أمور وقلايا مثل منيأ اختالف المتقدمين في مسنأل  امنتسناب ومنينأ امخنتالف 

 الحاصل لنس  الکتب الحديثي . 
ثين  المتقدمن ي أصنال  النسن  الحديثين ي اخنتالف الجوامع الحدي :مفاتيح البحث

 النس  الحديثي .
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 تدوين الحديث النبوي 
ة کيد على کتب أهل السن   من خالل التأ

  ___________________ محمدحسين مخبريان  ___________________ 

 ةصاللخا
لقد ظهرت عملي  نقل الحدي  طوا  التاري  في صورقين أساسيتين وتما : الحفظ 

والکتب. وبإبيض  الحا  فإن حفظ الحندي  فني في ذتن الرواة والکتاب  في الدفاقر 
اللتن قکمن فيو أخإار جم  حي  الن الحدي  المکتوب تو أ ثنر آمننا  مننوذ لنلا 

. نقنل الحندي  بينکل أد    ما  انت مرحل  الحفظ في اللتن أقهر وقتا  ق   و  ل  فإن  
مع  ون ويتلح في تلس المقال  بضد النقل ودراس  اليواتد التاري ي  أن زمان النبي 

الللب  لحفظ الرواي  ولکنو  ان فترة قأسيس لمرحل   تاب  الحندي  وبندايتهاي ومنع 
مجىء ال لفاء الثالي  ل  قواجو  تاب  الحدي  صضوب  فحسب والنما  اننت عملين  
نقل الحدي  بيکل افاتي قواجو موانع وعقبنات انتى أيلنا  وذلنا منن جاننب 

ر تلا األسلوب ب يکل ل  يتمکن حتى أمينر المنؤمنين السلإات الحا م  وقد قجل 
من الصالحو وقضديل مسارس في فترة خالفتنو. ومنزج مضاوين  التبضين  لل لفناء  علي

الثالي  بجضل الحدي  ومن بضد فقد  ان وجود امقجاتين الحفظ و تابن  الحندي  
متحققا  على أرض الواقع في المجتمع ولکن زادت الرغب  في الکتاب  قدريجيا  حتنى 

عبدالضزيز وعلماء مثل الزتري علنى بنقرن الثاني الهجري حي  عمد عمرأوا ل ال
جمع األحادي  النبوي  وجر  في ال إنورة الالحقن  ومننل حندود أوسناط القنرن 
الثاني ققريبنا  دوننت المهننفات والجوامنع الحديثين  ألتنل السنن   السنتنادا  علنى 

ي  النبنوي أمنرا  مسنتمرا  األحادي  المدون  من قبلذ وللا يمکن اعتبار  تاب  الحند
ن المسار المنإقني  وذلا منل بداي  القرن األو  الهجري والمقال  التي بين أيدينا قبي 
لألحداث والوقا ع في السنياقات التاري ين  بکمين  مويوقن  منن الينواتد واألدلن ي 

 وتاقان النقإتان مفقودقان في الکتابات الممايل .  
الحندي ي مننع  تابن  الحندي ي قهننيم  حفظ الحندي ي  تابن  مفاتيح البحث:

 الجوامع الحديثي  .


