
 

 

 

 

 

 

 

 كلية العلوم والمعارف

 

 

 رسالة التخرج من الدراسات العليا مرحلة الماجستير

 أصول الفقهفي قسم 

 

 عنوان المقالة: 

 ودورها  اآلراء الرجالية للسيد الخوئي 

 في استنباط الحكم الشرعي

 )كتاب الحج نموذجاً( 

 المشرف:  األستاذ

 الدكتور السيد مالك البطاط

 إعداد الباحث: 

 السيد عالء تكليف جوده آل حمد العوادي

 

 1377969الرقم الجامعي: 

 

 م 2020       هـ. 1442
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

وفعله  الشرعية بعد القرآن الكريم، وهي قول المعصوم  األحكامتعد السنة المصدر الثاني الستنباط 

وتقريره، ونظراً لتلك األهمية أولى العلماء هذا القسم من مصادر االستنباط، اهتمام بالغاً بالبحث والتدقيق فيه بعد 

 واألئمة #.  رأوا ضرورة البحث في تلك األحاديث إذ شابها التدليس والتزوير والكذب على النبي  أن

فقد ألفوا الكتب في بيان حال  تي واصلت لنا عنهم فقد عمل علماء الرجال على تنقيح تلك الروايات ال

صحيح الحديث وفرزه عن غيره، فبعد البحث والخوض في اآلراء الرجالية للعلماء والعمل  إلىالرواة للوصول 

 من أراء قد خالف في بعضها ونقح البعض األخر. على بيان ما ذهب إليه السيد الخوئي

على مقدمة وأربعة فصول، تضمنت المقدمة، موضوع البحث، وخطته، والهدف  تبويبهاأحتوت رسالتي في 

 من البحث، وسابقته، ومنهجية البحث.

اشتملت على بحوث تمهيدية حيث بيت فيه تعريف مصطلحات البحث وما له صلة، إذ بينت فيها المعاني   

ت ببيان بعض الفروقات بين أساس للمصطلحات الرئيسية التي تضمنتها الرسالة ثم قم واالصطالحيةاللغوية 

الفرق بينها وبين القواعد األصولية والقواعد الفقهية، ومن  إلىالبحث في الرسالة ـ القواعد الرجالية ـ حيث أشرت 

، وبيان اآلراء الرجالية عند السيد الخوئي ، بحثت فيه نبذة عن السيرة العلمية للسيد الخوئي  إلىثم عرجت 

 لآلراء الرجالية عند المشهور. ، وثم مناقشة السيد الخوئي ة التي تفرد فيها السيد الخوئي من اآلراء الرجالي

دور اآلراء الرجالية في استنباط الحكم الشرعي. حيث تضمن البحث في تأثير اآلراء الرجالية  ثم بيانومن 

 تأثير التعارض في تشخيص الرواة. في توثيق الرواة، و

 العامة لآلراء الرجالية عند السيد الخوئي في كتاب الحج.بالتطبيقات  أنهيتهثم 

 طبيقات فتواه في كتاب الحج.تلما خترت نزرا من 

 ي، استنباط، الحكم الشرعي، الحج.الكلمات المفتاحية: اآلراء الرجالية، الخوئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ودورها في استنباط الحكم الشرعي )كتاب الحج نموذجاً( اآلراء الرجالية للسيد الخوئي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ن ِلَِّسانِي. يَْفقَُهوا قَْوِلي  قَاَل َرِبِّ اْشَرْح ِلي َصْدِري. َويَِسِّْر ِلي أَْمِري. َواْحلُْل ُعْقدَةً ِمِّ

 (2٨-2٥)سورة ٰطه 

وفعله  تعد السنة المصدر الثاني الستنباط األحكام الشرعية بعد القرآن الكريم، وهي قول المعصوم 

بالغاً بالبحث والتدقيق فيه بعد  اهتمام، االستنباطوتقريره، ونظراً لتلك األهمية أولى العلماء هذا القسم من مصادر 

واألئمة #، فلذا كان  التزوير والكذب على النبي رأوا ضرورة البحث في تلك االحاديث إذ شابها التدليس و أن

وذلك لما ألزم به أهل  من الضروري البحث عن صحيح األحاديث للوصول إلى ما يطمأن منه في االستنباط؛

، فقد روي عن محمد بن مسلم من التثبت في كالمهم، والعود إليهم في حقيقة ما قالوا وما فعلوا  البيت 

يقول:  ليس عند أحد من الناس حق وال صواب وال أحد من الناس يقضي بقضاء  جعفر إنه قال: )سمعت أبا 

( حق إال ما خرج منا أهل البيت وإذا تشعبت بهم األمور كان الخطاء منهم والصواب من علي 
(1)

 . 

البحث في شأن الرواة الذين يرون تلك األحاديث، فبحثوا بحالهم من الوثاقة، والحسن، أو  إلىفعمد العلماء 

التضعيف، والجهالة، وغيرها من أحوالهم، وشؤونهم، وأسموه بعلم الرجال، فبذلوا ألجل ذلك الجهد الجهيد في 

تب، وقدمت الكثير من األبحاث وقد أُلف في هذا العلم الكثير من الكتقنين قواعد معرفة الرجال وتشخيص حالهم، 

من  والشروحات التي اتسمت بالتدقيق، والتحقيق، وكان من أفضل ما كتب في هذا العلم ما تركه السيد الخوئي 

 أرث علمي في أربعة وعشرين جزءاً، حيث يرجع إليه العلماء والباحثون في أبحاثهم وكتاباتهم، وسماه 

واة(. بـ)معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات ا  لرِّ

من فكر علمي تصحيحي ألحوال  وبناءاً على ما الحظته من أهمية هذا العلم، وما يحمله هذا الجهد للسيد 

الرواة، وبيان القواعد السليمة التي يركن إليها المتتبع لحالهم؛ وألجل ذلك اخترت البحث في ما يحمله من آراء 

 وثبت أركانها. رجالية قد حققها السيد

ودورها في استنباط الحكم  فبحثت برسالتي هذه تحت عنوان )اآلراء الرجالية للسيد الخوئي 

 الشرعي...كتاب الحج نموذجاً(.

 اآلراء، وبما لكتاب الحج من أهمية، بحيث تعد هذا في أصل البحث عن اآلراء الرجالية للسيد الخوئي 

ً لما الفقهية فيه خالفية بين الفقهاء في جملة ليس بالقلي ً ألن يكون تطبيقا لة في أبوابه المختلفة؛ فاخترته نموذجا

من تلك اآلراء؛ فذكرت بيان ما وقع فيه من رفض لبعض آراء المشهور؛ ليكون تطبيقاً لهذا  توصل له السيد 

 النتاج العلمي المهم.

 الهدف من البحث:

 إن ما ابتغيه من هذا البحث هدفان: األول عام، والثاني خاص.

منها في أروقة  االستفادةالعام: فهو السعي لرفد المكتبة الشيعية مصدر من المصادر الرجالية التي يمكن أما 

 المكتبة الشيعية بنتاج رجالي أضافة لما تملكه من نتاج واسع أثرت به. أرفدالعلم، والتحقيق، والكتابة؛ وبذلك 

من أراء رجالية، توصل إليها  الوقوف على ما توصل إليه السيد الخوئي  ألجلوأما الهدف الخاص: هو 

بعد إن رفض الكثير من مباني الرجال القدماء، وبعض المتأخرين التي بنوا عليها جهدهم ونتاجهم الفقهي، بردها 

اد على وثاقة من قبله وإنكار مداركها، وتصحيح نهجها، والخروج بقواعد سليمة، يمكن الركون إليها في االعتم

 الراوي أو تضعيفه.

 

 

                                                 



 

 سابقة البحث:

 ولم أبالغ إن قلت لم توجد دراسة رجالية سابقة قد جمعت بين ذكر اآلراء التي عمل عليها السيد الخوئي

آلراء مع تطبيقات بشكل منفصل وان وجدت متفرقة في أولها البحثية  جمعت بين اآلراء والتطبيقات لبعض تلك ا

 ه إنموذجاً.رتختكتاب الحد حيث االتي ورد في 

قشاته لما ورد عند ومنا لتي تغرد فيها السيد الخوئيا اآلراءوتناولت في فرضيات البحث بعد دراسة 

 المشهور ومن أهمها األمور التالية:

 لو لم يكن لعلم الرجال حاجة؛ فهل يمكن ترتب األثر على كل رأي يطرح في نقل الرواية والتسليم له. - أ

على صحيح المباني التي تبناها السيد  ملة من اآلراء الرجالية، والوقوفما ورد في جتصحيح   - ب

 رأيه الرجالي. انتخابفي  الخوئي

 األول: تعريف مصطلحات البحث وما له صلة حثبالم

 ً   : أوالً: تعريف الرأي لغة واصطالحا

 الرأي لغة:  

النقيضين عن غلبة الظن(عرفه الراغب في )المفردات( بأنه: )اعتقاد النفس أحد 
 (1)

. 

وعرف اصطالحاً بأنه: )ما يترجح لالنسان بعد فكر وتأمل(الرأي اصطالحاً: 
(2)

. 

وذكر ابن منظور في )لسان العرب( إنه: )يجوز أن يُقَاَل لإِلنسان الذي العلم لغة:  : ثانياً: علم الرجال

للَمِلك:  إني حفيٌظ َعِليم. وقال هللا عز وجل:  إنَّما يَْخَشى َعلَّمه هللاُ ِعْلماً من العُلوم َعِليم، كما، قال يوسف 

هللاَ من عباِده العُلَماُء:  فأَخبر عز وجل أن ِمْن عباِده َمْن يخشاه، وأنهَم هم العُلَماء، وكذلك صفة يوسف، 

ً بأَْمِر َربِِِّه وأَنه واحد ليس كمثله شيء إلى ما َعلَّمه هللا من تأْويل ا ألَحاديث الذي كان $:  كان عليما

يَْقِضي به على الغيب، فكان عليماً بما َعلَّمه هللاُ(
(3)

. 

عرفة الكجوري الشيرازي، بأنه: )علم يعرف به رجال السند ذاتاً أو وصفاً، مدحاً أو قدحاً، علم الرجال:  

وما في حكمهما(
 (4)

. 

 ثالثاً: الحج لغة واصطالحاً 

 الحج لغة: 

اً: قصده. وَحَجْجُت فالناً )الَحجُّ في اللغة يعني ا ه َحجِّ ه يَُحجُّ لقصد، يقولون َحجَّ ِإلينا فالٌن أَي َقِدَم؛ وَحجَّ

واعتََمْدتُه أَي قصدته. ورجٌل محجوٌج أَي مقصود. وقد َحجَّ بنو فالن فالناً إذا أَطالوا االختالف إليه(
(٥)

. 

 الحج اصطالحاً:  

عن زيارة البيت الحرام، ألداء مناسك  )الشريعة عبارةهـ( في )السرائر(: ٥9٨)ت قال ابن ادريس الحلي

عنده، وال يختص بزمان مخصوص، إذا كانت مبتولة. واألولى أن يقال: الحج في الشريعة، هو القصد إلى 

) مواضع مخصوصة، ألداء مناسك مخصوصة عندها، متعلقة بزمان مخصوص
(6)

 . 

                                                 
 .209( الحسين بن محمد، الراغب األصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص1)

 .21٨، ص1الفقهاء، ج لغة( قلعه جي، محمد رواس و قنيبي، حامد صادق، معجم 2)

 .416، ص12( محمد، ابن منظور، لسان العرب ج3)

 .36و ص3٥، ص1الشيرازي، الفوائد الرجالية، ج ( مهدي، الكجوري4)

 .226، ص2( محمد، ابن منظور، لسان العرب، ج٥)

 .٥06، ص1إدريس، السرائر، ج ( الحلي، ابن 6)



 صطالحاً:  رابعاً: االستنباط لغة وا

 لغة:   االْستْنباط  

قال ابن منظور في )لسان العرب(: )االستخراج واستنبََط الَفِقيهُ إِذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهِمه قال 

( لعَِلَمه الذين يستنبطونه منهمّللاِّ عزِّ وجلِّ 
(1)

. 

 االستنباط اصطالحاً: 

عرف االستنباط اصطالحا بأنه: )استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة( 
(2)

. 

 خامساً: الحكم الشرعي لغة واصطالحاً. 

 الحكم لغة: 

ِ تَعَالَى الَحَكُم والَحِكيُم َوُهَما بَِمْعنَى الحاِكم، َوُهَو اْلقَاِضي، فَهو قال اْبُن األَثير في )النهاية(:   )فِي أَسماء ّللاَّ

ِكيُم ذُو الِحكمة، والِحْكَمةُ فِعيٌل بَِمْعنَى فاِعٍل، أَْو ُهَو الَِّذي يُْحِكُم األَشياَء َويُتِْقنَُها، فَُهَو فَِعيٌل بَِمْعنَى ُمْفِعٍل، َوقِيَل: الحَ 

ناعات ويُتقنها: بَاَرةٌ َعْن َمْعِرفَِة أَْفَضِل األَشياء بِأَْفَضِل اْلعُلُوِم. َويُقَاُل لَمْن يُْحِسُن عِ  َحِكيٌم(دَقَائَِق الصِِّ
(3)

. 

 الحكم اصطالحاً:  

 أوالفعل  إلىعرفه الحائري القمي في )المختارات في األصول( بأنه: )الحكم الشرعي عبارة عن بعث الشارع  

 إلىالحكم هو البعث الشرعي الحاصل بالخطاب الواصل  أنزجره عنه بنحو يوجب العقاب عليه أوالً وقيل 

(إجماالً المكلف تفصيال ال 
(4)

 . 

 الشرع، كما جاء في عنوان الرسالة: -الشريعة-ونريد هنا بـسادساً: الشريعة لغة واصطالحاً: 

 الشريعة لغة: 

راُع والَمْشَرعةُ: المواضُع الَّتِي يُْنَحدر ِإلى اْلَماِء ِمْنَها، قَاَل  قال ابن منظور في )لسان العرب(: )الشَّريعةُ والشِِّ

ِ َوالنَِِّكاحِ َوَغْيِرِه(  ْوِم والصالةِ َواْلَحجِّ َي َما َشَرَع هللا للعباِد َشريعةً من الصَّ اللَّْيُث: َوبَِها ُسمِِّ
(٥)

. 

 اصطالحاً:الشريعة 

)الشريعة اإلسالمية عبارة عن مجموعة من األحكام واألنظمة يُقصد بالشريعة في اصطالح الفقهاء:  

عها هللا عزِّ وجل وارتضاها لعباده، والتي بُلِّغت بواسطة خاتم األنبياء محمد بن عبد  والقواعد الشرعية التي شرِّ

( هللا
(6)

. 

ى القاعدة لفةً:  سابعاً: تعريف القاعدة الرجالية:   القاعدة في اللغة تعني األساس والجذر وبهذه المناسبة تسمِّ

وإِْذ يَْرفَُع إِْبراِهيُم اْلقَواِعدَ ِمَن اْلَبْيِت وِإْسماِعيُل َربَّنا تَقَبَّْل ِمنا إِنََّك أعمدة البيت بالقواعد، قال:  في القرآن الكريم: 

أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 
(7)

 . 

 عدة اصطالحاً: وهنا نريد بالتعريف هو بما يخص القاعدة الرجالية:القا

 عرفها المشكيني بـ)أنها القواعد التي يمكن أن يعرف بها حال الراوي(
(1)

 . 

                                                 
 .416، ص12( محمد، ابن منظور، لسان العرب، ج1)

.4٨ج، ص1( جيرار، جهامي، موسوعة مصطلحات الفلسفة 2)

 .419، ص1( مجد الدين، أبن األثير، النهاية في غريب الحديث واالثر الجزء، ج 3)

 .٨٨، ص1( الحائري القمي، محمد، المختارات في األصول، ج4)

 .17٥ص ٨( محمد، ابن منظور، لسان العرب، ج٥)

 .2٥( نفس المصدر:  6)

 .127( سورة البقرة، اآلية:  7)



 الثاني: نبذة عن السيرة العلمية للسيد الخوئي حثالمب

، من 1٥يلة ، في لأذربيجانأبو القاسم بن علي أكبر ابن هاشم الموسوي الخوئي ولد في بلدة )خوي( من بالد 

 ه1317شهر رجب، سنة 
(2)

. 

 مشايخه: 

في ترجمة حياته في )معجمه( ذكر إنه لما وصل النجف األشرف، الجامعة الدينية للشيعة   أشاروقد 

والفقهية، لدى الكثير من أعالمها،  اإلمامية، ابتدأ بقراءة العلوم األدبية والمنطق، ثم قرأ الكتب الدراسية األصولية،

أكابر  س العليا " بحث الخارج " علىمنهم السيد المرحوم العالمة الحجة والده )قدست نفسه(، ثم حضر الدرو

 . ه133٨المدرسيين في سنة 

وقد أكثر من التدريس، حيث ألقى محاضرات كثيرة في الفقه واألصول، والتفسير، وربى جما غفيرا من 

 أفاضل الطالب في حوزة النجف األشرف.

اء بتاريخ  توفِّي ة جوار مرقد ودفن في مقبرتم.  1992آب  ٨هـ ـ 1413صفر  ٨بالكوفة الغـرِّ ه الخاصِّ

في النجف األشرف، في الغرفة المالصقة لمسجد الخضراء، والمطلِّة على الصحن الحيدري  أمير المؤمنين 

الشريف، ما بينه وبين أمير المؤمنين سوى عشرين متراً بالضبط
(3)

. 

 الفصل الثاني: اآلراء الرجالية عند السيد الخوئي 

 المبحث األول: اآلراء الرجالية التي تفرد بها السيد الخوئي 

في جملة من اآلراء الرجالية، التي نقحها وقررها في أبحاثه الرجالية، إذ لم يرتض  تفرد السيد الخوئي 

لديه تحفظ على العديد من النظريات الرجالية التي يمكن من خاللها  بعض ما ذهب إليه الرجاليون، حيث انه 

 وثِّيق الرواة ومن هذه النظريات: ت

ام أصحاب نظرية توثيق تم نظرية اعتبار توثيقات،الثالثة، نظرية المراسيل اإلجماع، نظرية أصحاب   

، نظرية وثاقة مشيخة اإلجازة، نظرية التوثيق بالوكالة: وهي كلِّ َمْن كان وكيالً لإلمام اإلمام الصادق، 

وذكر ، وكثرة الرواية، لتوثِّيق الرواة، مثل: تأليف كتاب أو أصل أداةتكون  أنوغيرها من النظريات، التي يمكن 

كانت من اجتهادات الرجاليين، استطاع نقضها والخروج  أخرىالطريق إلى شخص في كتب المشيخة. ومسائل 

 عليها.

خرى، في نقل الرواد القدماء لكنه مع ذلك وقف موقف البحث بجوانب أ ومع الوثاقة التي تحدث عنها 

)كما يمكن : لعلها تأخذ طابع النظر واالجتهاد في توثيقاتهم؛ لذلك الزم نفسه البحث بتلك االجتهادات وتنقيحها فقال

ة في إمكانيِّة النظر واالجتهاد في كلِّ ما جاؤوا به من مبان وأحكام على مصائر الرجال، فيما أمكن  أن تكون الحجِّ

طاق نصوصها، ، وقواعدها التقليدية الموروثة، ونأصولهالموضوعات هذا العلم من أن تنسلخ عن إطار 

(وأحكامها التوقيفيِّة
 (4)

. 

واة، فأمر موثوق به، ال ملزم ثم أن )ما أثبته الرجاليِّو ثين والرِّ ن القدامى من الترجمة الرجاليِّة في حقِّ المحدِِّ

إلى مناقشته والنِّظر فيه(
 (٥)

. 

                                                                                                                                                        
 . 1٨( أبو الحسن، المشكيني، وجيزة في علم الرجال، الهامش، ص1)
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 أوالً: نص أحد المعصومين 

فيه أشكال، إال أنه  لم ير السيد الخوئي وهذا النوع من التوثيق الخاص، الذي يتضمنه نص المعصوم 

الرواية المعتبرة:  : الوجدان،أسس عليه منهج توثيقي مشروط لالعتماد عليه وحدد ضابطته 
(1)

. 

 ثانياً: نص أحد األعالم المتقدمين:

يقوم أحد المتقدمين من الرواد  أن مما تثبت به الوثاقة أو الحسن من التوثيقات الخاصة في نظر السيد الخوئي

هـ(، 274على ما أثبت وثاقته من قبل )أحد األعالم، كالبرقي)ت على توثيق راٍو ويستند قبول التوثيق عنده 

، هـ(4٥0هـ(، والنجاشي)ت  413يد)ت هـ(، والصدوق، والمف 3٥0هـ(، والكشي)ت 36٨وابن قولويه)ت 

( وأضرابهم(460والشيخ)ت 
 (2)

.  

 ثالثاً: نص أحد األعالم المتأخرين:  

في هذا النوع مما يثبت به الوثاقة، أو الحسن في توثيق الرواة، أن يكون توثيق  وقد أسس السيد الخوئي

 والركون ألخبارهم بالوثاقة شرطين أساسين:  أحد األعالم المتأخرين

منهثاني: قرب العصر الللمخبر. األول: المعاصرة 
(3)

. 

 دعوى اإلجماع من قبل األقدمين: رابعاً: 

منقالً أو محصالً  اإلجماعإن كان ذلك  الركون إليها ال يالحظ فيها في نظره  الطريقة التي قبل السيد 

)إال أنه ال يقصر عن توثيق مدعي اإلجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص آخرين، بل أن دعوى 

اإلجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوى من المتأخرين( 
(4)

، أي انه لو ادعى احد المتأخرين 

 خذ بتوثقة بناءاً على دعواه.لمجمعين كفى في األثاقة شخص وكان المدعي داخل في ضمن اوعلى  اإلجماع

 لآلراء الرجالية عند المشهور المبحث الثاني: مناقشة السيد الخوئي 

 : أصحاب الصادق 

ثقات وقد عدوهم بأربعة أالف رجل فقال: )إن أصحاب الحديث قد  )من عِده جميع أصحاب الصادق 

من الثقات على اختالفهم في اآلراء والمقاالت فكانوا أربعة آالف(  جمعوا أسماء الرواة عنه 
(٥)

 

بأنه: )كيف كان فهذه الدعوى غير قابلة للتصديق، فإنِّه إن أريد بذلك أنِّ أصحاب الصادق $ كانوا  ورد 

عادل، مع أنِّه ينافيها تضعيف  أربعة آالف كلِّهم كانوا ثقات:  فهي تشبه دعوى أنِّ كل من صحب النبي 

الشيخ جماعة، منهم إبراهيم بن أبي حبِّة، والحارث بن عمر البصري، وعبد الرحمن بن الهلقام، وعمرو بن 

جميع، وجماعة أخرى غيرهم( 
(6)

 . 

                                                 



 سند أصحاب اإلجماع:  

على هذا النهج: هو مما يثبت فيه التوثيقات العامة، أو الحسن، ومعنى التوثيق  اإلجماع أصحابقيل إن سند 

)وقوع شخص في سند رواية رواها أحد أصحاب اإلجماع، وهم ثمانية عشر رجال(
(1)

 ، 

)األصل في : بيِّن منشأ صدورها فقال  إنناقش هذه الدعوى، واثبت بطالنها، بعد  السيد الخوئي  إنإال 

 وأبي عبد هللا $.  دعوى اإلجماع هذه هو الكشي في رجاله، فقد قال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر 

 رواية صفوان وأضرابه:  

، فقد قال في أواخر بحثه عن خبر الواحد في : )األصل في هذه الدعوى هو الشيخ وقال السيد الخوئي 

يين مسندا واآلخر مرسال، نظر في حال المرسل. فإن كان ممن يعلم أنه ال يرسل وإذا كان أحد الراو»كتاب العدة: 

«( ، فال ترجيح لخبر غيره على خبره،...إال عن ثقة موثوق به
(2)

 . 

 اعترض على هذا التوجه من الشيخ وعده باطل؛ إذ انه ما كان منه إال اجتهاد واستنباط بما اعتقده لكنه 

 من تسوية األصحاب بين مراسيل هؤالء ومسانيد غيرهم. 

 الوقوع في سند محكوم بالصحة: 

إن اعتماد ابن الوليد أو غيره من المتقدمين بل حتى المتأخرين على )رواية شخص والحكم  السيد اعتبر

 ذلك بأمرين:  بصحتها ال يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه(، وعلل 

الحتمال أن الحاكم بالصحة يعتمد على أصالة العدالة، ويرى حجية كل رواية يرويها األمر األول: ذلك 

كتصحيح ابن الوليد أو حسنه في حجية خبره،  مؤمن لم يظهر منه فسق، وهذا ال يفيد من يعتبر وثاقة الراوي،

  ، الذين قد يصرحون بصحة رواية ما.وأضرابه من القدماء

ها من دون تعرض لوثاقة رواتها أنهم يعتمدون علياألمر الثاني: 
(3)

. 

هذه الدعوى بقوله: )الوكالة ال تستلزم العدالة، ويجوز توكيل الفاسق إجماعا  قد ناقش السيد :  وكالة اإلمام

الفرع أن العقالء ال يوكلون في األمور المالية خارجا من ال يوثق بأمانته، وأين هذا من اعتبار  وبال إشكال. غاية

العدالة في الوكيل؟ وأما النهي عن الركون إلى الظالم فهو أجنبي عن التوكيل فيما يرجع إلى أمور الموكل نفسه( 
(4)

. 

 شيخوخة اإلجازة: 

 عن التوثيق كما في ترجمة أحمد العطِّار  إلجازةامما اشتهر في كتب الرجال استغناء مشايخ 

على هذه الدعوى: )أن مشايخ اإلجازة على تقدير تسليم وثاقتهم ال يزيدون في  السيد الخوئي قد أجاب و

الحديث والوثاقة، فكيف يتعرض في   الجاللة وعظمة الرتبة عن أصحاب اإلجماع وأمثالهم، ممن عرفوا بصدق

ها. كتب الرجال والفقه لوثاقتهم وال يتعرض لوثاقة مشايخ اإلجازة لوضوحها وعدم الحاجة إلى التعرض ل

والصحيح أن شيخوخة اإلجازة ال تكشف عن وثاقة الشيخ كما ال تكشف عن حسنه( 
(٥)

 . 

                                                 



 مصاحبة المعصوم: 

فروايته داللة على الوثاقة ذهب البعض من الرجاليين إلى القول: بأن أحد صاحب المعصوم لو روى عنه

 . وجواز األخذ بما يروي عنهم 

هذه الدعوى بقوله:  )وأنت خبير بأن المصاحبة ال تدل بوجه ال على الوثاقة، وال  وقد رد السيد الخوئي 

من ال حاجة إلى بيان حالهم وفساد سيرتهم،  وسائر المعصومين  على الحسن، كيف وقد صاحب النبي 

وسوء أفعالهم( 
(1)

. 

على هذه الدعوى بانه )إذ رب مؤلف كذاب وضاع وقد ذكر  أجاب السيد الخوئي و أصل: تأليف كتاب أ

النجاشي والشيخ جماعة منهم( 
(2)

. 

 ترحم أحد األعالم: 

)أن الترحم هو طلب الرحمة من هللا تعالى، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن،  السيد وأجاب

وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما(
 (3)

. 

ضعف لالروايات التي ذكرت إلثبات الوثاقة ضعيفة بتمامها  أن  عنها وأجابكثرة الرواية عن المعصوم: 

اس الختلي، فإنهما الروايتين األخيرتين اللذان رواهما محمد بن سعيد الكشي بن يزيد، وإبراهيم بن محمد بن عب

الكشي ففي سندها محمد بن سنان وهو  أما الرواية األولى: التي روها حمدويه بن نصيرواضحتان الضعف، و

 .واضح الضعف على مبنى السيد الخوئي 

  الطريق إلى الشخص في المشيخة: ذكر

هـ( في )تعليقته( عن خاله العالِّمة المجلسي بواسطة ذكر الصدوق  1206وقد )حكى العالِّمة البهبهاني)ت 

داللة ذكر الطريق إلى الشخص على كونه محلَّ الركون والسكون، وكثرةِ الرواية عنه، وهو  الطريق إليه. والمنشأ

يجري في سائر َمن ذكر الشيخ الطريق إليه، وكذا في كلِّ من ذكر الصدوق الطريق إليه( 
(4)

. 

كل من  أنال يعرف له وجه، بل عده تخيل ممن يرى  على ذلك بأن ما ذهب اليه المجلسي  فأجاب 

  .ذكر له طريق في المشيخة، فالبد ان يكون له كتاب معتمد عليه

 الفصل الثالث: دور اآلراء الرجالية في استنباط الحكم الشرعي

 المبحث األول: تأثير اآلراء الرجالية في توثيق الرواة

األدلة التي يستند عليها ان لآلراء الرجالية ومخرجاتها األثر الكبير في توثيق الرواة؛ وذلك الختالف القراءة 

 كل رجالي في بيان ما استند إليه من أدوات التوثيق، أو التضعيف، وهذا ما الحظناه في منهج السيد الخوئي 

بعد ان لم يرتض جميع أدوات التوثيق، أو التضعيف، الذي اعتمدها القدماء من العلماء كالنجاشي، والشيخ 

، وهذا يؤدي بحسب القراءة لتلك المدركات إلى رفض بعض الرواة، )رحمهم هللا(، وغيرهم من علماء الرجال

 من األدلة والدالئل. وقبول بعضهم، أو حتى تساقطهما معاً تبعاً لما يرتضيه هو 

                                                 



 المبحث الثاني: تأثير التعارض في تشخيص الرواة

 المطلب األول: تعارض الحديث مع قول الرجالي في تشخيص الرواة:

في حال تعارضهما إلى تساقطهما معاً إذ قال: )الحكم بصدور الكالم من اإلمام يتوقِّف على شمول  ذهب 

جالي بضعفه، فيسقط دليل الحجيِّة  واية، وال يمكن ذلك لمعارضته بشموله لشهادة الرِّ ية الخبر لهذه الرِّ دليل حجِّ

بالمعارضة( 
(1)

. 

 زرارة بن أعين إنموذجاً. ،المطلب الثاني: التعارض بين روايات المدح والذم في تشخيص الرواة  

إن مما وقع فيه البحث والتدقيق في علم الرجال هو موضوع المدح والذم؛ إذ وردت روايات تعارضت فيما بينها 

وسنتحدث خر اإلشارة إلى الذم، في البعض األفي مدح بعض الرواة وقابلتها روايات تحمل في بعضها الصراحة و

في هذا المضمار حول ما ورد من روايات جاءت تارة مادحة وأخرى ذامة لشخصيات روائية نأخذ زرارة بن 

 أعين إنموذجاً.

وعدَّ زرارة من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبدهللا الستة الذين انقادوا لهم بالفقه، فقالوا أفقه األولين     

زرارة افقه الستة المذكورين ستة، وقالوا إن
(2.)

 

 نقال عن الكشي جملة من الروايات التي ذُكرت مادحةً لزرارة: وقد ذكر السيد الخوئي

حدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: »منها: 

ِر اْلُمْخبِِتيَن بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، و أبا بصير ليث بن البختري  سمعت أبا عبد هللا يقول: َبشِِّ

المرادي، و محمد بن مسلم، و زرارة، أربعة نجباء أمناء هللا على حالله و حرامه، لو ال هؤالء انقطعت آثار 

 «.النبوة و اندرست

 الل هللا وحرامه.زرارة أحد األمناء على ح فعد من اإلمام أبي عبد هللا

منها: حدثني محمد بن نصير قال: حدثني محمد بن عيسى، عن حفص ]مؤذن علي وفي المقابل ورد روايات تذمه 

؟ الَِّذيَن آَمنُوا َو لَْم يَْلِبُسوا ِإيٰمانَُهْم بُِظْلمٍ  :بن يقطين يكنى أبا محمد، عن أبي بصير قال: قلت ألبي عبد هللا
 

(3)
هللا و إياك يا أبا بصير من ذلك الظلم قال: ذلك ما ذهب فيه زرارة، و أصحابه و أبو حنيفة، و . قال: أعاذنا 

 أصحابه.

 إن حفص المؤذن مجهول فالرواية ضعيفة اإلسناد. وقد ذكر السيد

عن ما ورد من هذه الروايات الذامة لزرارة، إن الروايات التي وردت في ذم زرارة  ثم أجاب السيد الخوئي

 ، لوجود الضعف في إسنادها. ها لم يثبت أنها صادرة عن اإلمام المعصومأكثر

على زرارة فإنما صدرت لوجه التقية، وذلك شفقتاً منه وأما ما صدر عنه
 (4)

. 

 
 

                                                 



 في كتاب الحج الفصل الرابع: تطبيقات العامة لآلراء الرجالية عند السيد الخوئي

 األربعة في كتاب الحج.المبحث اآلول: نظرة في روايات الكتب 

إن من المواضيع التي اتسمت باألهمية حيث أوالها علماء الرجال اهتمام بالغ، هو البحث والتدقيق في اسانيد 

الكتب الحديثية األربعة التي عدت من اعظم الكتب بعد  اإلماميةالكتب األربعة، وهو مصطلح يعني به: عند الشيعة 

ذكر بقوله: )ذهب  إن السيد إذ  ؛ض بصحة كل ما فيها، ومنهم السيد الخوئي القرآن الكريم، وان لم يقل البع

أصله. إذ كيف يمكن  جماعة من المحدثين إلى أن روايات الكتب األربعة قطعية الصدور. وهذا القول باطل من

دعوى القطع بصدور رواية رواها واحد عن واحد، وال سيما أن في رواة الكتب األربعة من هو معروف بالكذب 

 والوضع(.

إلى ان )دعوى القطع بصدقهم في خصوص روايات الكتب األربعة، لقرائن دلِّت على ذلك، ال  ثم أشار  

ذكروه في المقام، وادِّعوا أنِّها قرائن تدلِّنا على صدور هذه الروايات من  أساس لها، فإنها بال بيِّنة وبرهان، فإنِّ ما

ال يرجع شيء منها إلى محصل(  المعصوم 
(1)

. 

 النظر في صحة روايات الكافي:

د بن يعقوب بن اسحاق الُكلَيني الرازي، وهو شيخ أصحابنا في وقته  الكافي كتاب حديثي )ألبي جعفر محمِّ

( 329بالريِّ وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، صنِّف كتابه في عشرين سنة ومات ^ سنة 
(2)

. 

، لكن ما وقع الخالف فيه هو )إنِّ تحديد صحاح أخبار اإلماميةال خالف في وثاقة الشيخ الكليني بين علماء 

، فإنِّ أنظار العلماء في علم الرجال مختلفة وباختالفها  الكافي وضعافها وسائر أنواعها ليس أمرا يتِّفق عليه الكلِّ

ع، هللا من التحديد يحكي عن نظر واحد أو جم  تختلف كمية األقسام المذكورة، وما نقله السِّيد والمحدِّث رحمهما

وايات أيضا غير متفق عليها، بل هي مثار االختالف والنزاع كما يعرف من مطاوي هذا الكتاب  كما أنِّ حجيِّة الرِّ

والكتب األصوليِّة وغيرها( 
(3)

. 

)وقد ذكر غير واحد من األعالم أن روايات الكافي كلها صحيحة وال  )معجمه(في وذكر السيد الخوئي 

في مجلس بحثه  وسمعت شيخنا األستاذ الشيخ محمد حسين النائيني  مجال لرمي شيء منها بضعف سندها.

 «(إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز»يقول:  
(4)

. 

 في نظرته في صحة كتاب الكافي في كتاب الحج:  نماذج من فتاوى السيد الخوئي 

في )كتاب الحج( جملة من الفتاوى التي خالف فيها المشهور، أو البعض من األعالم؛ وذلك  ذكر السيد الخوئي 

 لضعف ما توصل إليه االعالم من مستند لتلك اآلراء الفقهية منها: 

في الحديث  تطبيقاً لما رفضه من الكالم في صحة روايات كتاب الكافي، قال  مما ذكره السيد   التطبيق:

 عن الفاصل المراد تحققه بين إتيان العمرتين: )قد اختلف الفقهاء في مقدار الفصل بين العمرتين على أقوال:  

 أحدها: اعتبار الفصل بينهما بشهر واحد، وهو المشهور.

 ثانيها: ما ذهب إليه جماعة من اعتبار الفصل بينهما بعشرة أيِّام.

 اعتبار الفصل بينهما بسنة واحدة.ثالثها: ما نسب إلى العماني من 

 رابعها: عدم اعتبار الفصل بينهما فيجوز إتيانها في كلِّ يوم، اختاره صاحب الجواهر والسيِِّد في العروة. 

                                                 



ناقش هذه المباني  إال إنه 
(1)

، وقد ذكر فيما نحن بصدده ما ورد في كتاب الكافي عن علي بن أبي حمزة 

 البطائني فقال: 

)ما يستدل به للقول الثِّاني وهو اعتبار الفصل بعشرة أيِّام كرواية الكليني والشيخ عن علي بن أبي حمزة عن 

 «.ولكلِّ شهر عمرة، فقلت: يكون أقل فقال: في كلِّ عشرة أيِّام عمرة» في حديث قال  $أبي الحسن 

واية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة البطائني، فال يمكن المصير إلى هذا  القول( والرِّ
(2)

. 

 النظر في صحة روايات من ال يحضره الفقيه:

د بن علي بن الحسين بن بابويه، المتوفِّي عنه(،   هللا  الصدوق )رضي  ه3٨1 كتاب من ال يحضره الفقيه لمحمِّ

في )معجمه(  ، وقذ ذكر السيد الخوئيوقد ادعي صحة وقطعية كل ما ورد من أحاديث عن المعصومين 

استدالل القائلين بصحة روايات من ال يحضره الفقيه بقوله: )وقد استدل على أن روايات كتاب من ال يحضره 

ولم أقصد في قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه، »حيث قال: -بما ذكره في أول كتابه-الفقيه كلها صحيحة

فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وتعالت بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد 

قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وغيرها من األصول والمصنفات 

«( التي طرقي إليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها عن مشايخي وأسالفي رضي هللا عنهم
(3)

 . 

 جة كتابه لبيان مراده من تأليف هذا الكتاب نقاط ثالثة:  فان أهم ما جاء في ديبا

 األولى ـ ان تأليفه ألجل عمل السائل ومن أراد ان ينحو نحوه. 

 الثانية ـ ان ما ذكره فيه محكوم بالصحة بنظره. 

 الثالثة ـ ان ما ذكره فيه مستخرج من كتب معتمدة ومشهورة. وقد فهم الحر العاملي من هذه العبارة ان

الصدوق أراد إثبات صحة كتابه وصحة كل كتاب أخذ منه واعتبر ان العبارة صريحة في جزم الصدوق بذلك. 

وخصوصا ان تأليفه ألجل عمل السائل كما يدل عليه تعبيره بـ ]ليكون إليه مرجعه[ ومن البعيد جدا ان يودع كتابه 

الصحيح والسقيم ورغم ذلك يجعله مرجعا للطالب ومالذا للسائل 
(4)

. 

 في كتاب الحج:  في نظرته في صحة كتاب من ال يحضره الفقيه نماذج من فتاوى السيد الخوئي 

تطبيقاً لما رفضه من الكالم في صحة روايات كتاب من ال يحضره الفقيه قال  مما ذكره السيد التطبيق:  

ة المنـوب عنه إالِّ بإتيـان النائب ٨في مسألة ع وباإلجارة كذا تصحِّ بالجعالة وال تفرغ ذمِّ : كما تصحِّ النيابة بالتبرِّ

د اإلجارة وما دلِّ من األخبار على كون األجير ضامناً، وك لة صحيحاً وال تفرغ بمجرِّ فاية اإلجارة في فراغها منزِّ

ر النائب في اإلتيان، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.  على أنِّ هللا تعالى يعطيه ثواب الحج؛ إذا قصِّ

د  :  )لو مات األجير قبل اإلحرام فإن أمكن ، إالِّ صاحب )الحدائق( قال اإلجارةلم يقل أحد باإلجزاء بمجرِّ

ته من وجب اال جرةاألُ استعادة  ستججار بها ثانياً، وإن لم يمكن فإنها تجز  عن الميت، فإنه لما أوصى بما في ذمِّ

الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، والوصي لما نفذ الوصية واستأجر فقد قضى ما عليه وبقي الخطاب على 

ة اُخرى إلى آخر ما ذكره، ثمِّ قال:  إ ن هذا الحكم وإن لم يوافق المستأجر، وحيث إنه ال مال له سقط االستججار مرِّ

قواعد األصحاب إالِّ أنه مدلول جملة من األخبار( 
(٥)

. 

    

 

                                                 



 أقول: األخبار التي استشهد بها قاصرة الداللة وبعضها قاصر السند أيضاً.        

ً فقال:  أجزأت عن الميت وإن  فمنها مرسل الصدوق "الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فال يترك شيجا

كان له عند هللا حجة اثبتت لصاحبه"، وهي أيضاً ضعيفة باإلرسال
(1)

 . 

 النظر في صحة روايات التهذيبين )التهذيب واالستبصار(

جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن الطوسي التهذيب واالستبصار هما: كتابان للشيخ أبي        

مما استل به على فارس وأشهرها(.  هـ( ينسب إلى طوس من مدن خراسان التي هي من أقدم بالد460ـ3٨٥)

 :صحة التهذيبيين للشيخ الطوسي 

في  أ ـ التمسك بما حكي عن الفيض الكاشاني في الوافي عن عدة االصول للشيخ من انه قال: )ان ما اورده

 كتابي األخبار انما آخذه من االصول المعتمد عليها(. 

ب ـ ما ذكره السيد مصطفى التفريشي على ما نقل عنه صاحب )جامع الرواة(، من ان الشيخ الطوسي صرح 

نقلها من نفس كتب واصول األصحابفي أول المشيخة؛ بان األحاديث ي
(2)

. 

 ه بأمرين: مدعى الصحة برفض ما استدل ب ورد السيد الخوئي 

شيخ أوال: أنا لم نجد في كتاب العدة هذه الجملة المحكية عنه. والظاهر أن الكاشاني نسب هذه الجملة إلى ال

 . لزعمه أنه المستفاد من كالمه

وثانيا: لو سلمنا أن الشيخ شهد بصحة جميع روايات كتابيه، فال تزيد هذه الشهادة على شهادة الصدوق 

 . بصحة جميع روايات كتابه

وقد تحصل من جميع ما ذكرناه أنه لم تثبت صحة جميع روايات الكتب األربعة، فال بد من النظر في سند كل 

رواية منها، فإن توفرت فيها شروط الحجية أخذ بها، وإال فال 
(3)

. 

 في نظرته في صحة كتابي التهذيبين في كتاب الحج:  نماذج من فتاوى السيد الخوئي 

 التطبيق:  

: إذا ترك الطِّواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكِّر، 322مسألة  وفي أحكام من ترك الطواف نسياناً قال 

ه، واألحوط إعادة السعي بعد قضاء الطِّواف وإذا تذكره في وقت ال  فان تذكِّره بعد فوات محلِّه قضاه وصحِّ حجِّ

ً كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجب ت عليه االستنابة، واألحوط أن يأتي النائب يتمكِّن من القضاء أيضا

 بالسعي أيضاً بعد الطِّواف.

ومنها: خبر منصور بن حازم )عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة، قال: يرجع فيطوف بالبيت ثم 

 يستأنف السعي(

والصحيح  وهذا الخبر رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن سيف بن عميرة وهذا االسم ال وجود له في الرجال،

 هو األول أي محمد عن سيف.

ين بمحمد ـ وهم يروون عن سيف بن عميرة  والرواية ضعيفة، ألن موسى بن القاسم يروي عن عدة أشخاص مسمِّ

ـ بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقة، ولم يعلم أنِّ محمد من هو
(4)

. 

                                                 



 المبحث الثاني: جابرية السند وعدمها في كتاب الحج

 لو كانت ضعيفة فذلك جابر لضعفها.برواية حتى و األصحابإن عمل  إلىذهب جمع من األصوليين 

أيضاً هذا المدعى، بأنه: إن كان مراده أنِّ عمل المشهور يوجب االطمجنان الشخصي  ورد السيد الخوئي 

ة ببناء العقالء، فانِّه علم عادي، ولذا ال  بصدور الخبر، فالكبرى وإن كانت صحيحةً إذ االطمجنان الشخصي حجِّ

الطمجنان الشخصي من عمل تشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لكنِّ الصغرى ممنوعة، إذ ربِّما ال يحصل ا

المشهور
(1)

. 

 التطبيق:  

: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على األحوط، والظاهر 26٥في )معتمده( مسألة  ذكر السيد الخوئي

 عدم وجوب الكفِّارة في موارد جواز الستر واالضطرار.

ما استدل به بعض العلماء أنه من صلب المطلب،  في فقرات المسألة من جوانب عدة: لم يرى  ثم ناقش 

)الثالثة: مرسلة الخالف، قال: إذا بقوله:  بل عدها من غرائب االستدالل بمثلها، وما يهم المطلب هو ما ذكره 

حمل على رأسه مكتالً أو غيره لزمه الفداء، ثمِّ قال: دليلنا عموم ما روي في َمن غطِّى رأسه أن عليه الفدية، بعد 

 ى انجبار المرسل باإلجماع المدعى(دعو
(2)

. 

 نتائج البحث

من أراء  بعد البحث والخوض في اآلراء الرجالية للعلماء والعمل على بيان ما ذهل إليه السيد الخوئي 

 وهي أمور:   أهم ما ركز عليه السيد  إلىقد خالف في بعضها ونقح البعض األخر توصلت بالبحث 

علم الرجال، وأنِّه ال يجوز نسبة حكم إلى ّللاِّ سبحانه مالم يثبت  إلىعدم الحاجة  إلىبطالن قول من ذهب  -1

 ذلك بدليل قطعي، أو بما ينتهي إلى الدِّليل القطعي.

علم الرجال حاجة ماسة لتشخيص حال الرواة من الوثاقة والحسن أو الضعف والجهل  إلىالحاجة  -2

ن معرفة المعتبر منها الذي يجوز االستنباط منه والعمل عليه حيث وغيرها من موارد البحث في أحوالهم، فالبدِّ م

 تعرف أنِّ جميعها ليست كذلك، وال ريب في حصول هذه المعرفة بالمراجعة إلى علم الرجال.

أن التوثيق يرتكز على مباني الرجال فيما توصل إليه عن طريق االعتماد على قول خبر الواحد، وال  -3

 قد نشأ من الحدس. إخبارهلقيام السيرة على حجية خبر الثقة مع عدم العلم كون  يالحظ فيه الحس والحدس

 التي ارتكز عليها العلماء. أدلتهابطالن الكثير من نظريات التوثيقات العامة لعدم نهوض  -4

برواية معتبرة وعدم قبولها فيما لوا  اقترنتفيما لو  قبول توثيقات الصادرة عن أحد المعصومين  -٥

 ي علها الوجدان لندورة الوجدان في زمن الغيبة.ادع

التفريق بين توثيقات القدماء كالنجاشي والكشي والشيخ الطوسي وبين توثيقات المتأخرين كالعالمة الحلي  -6

 والمجلسي والحر العاملي. طاووسوأبن 

صحة جميع الكتب األربعة لوجود من روى عنهم أصحابها من الضعفاء أو المجهولين، وهم ليس  عدم -7

 بالعدد القليل.

بطالن الرأي السائد بجابرية السند بحيث تقبل الرواية الضعيفة فيما لو عمل بها المشهور وتضعيف  -٨

 الصحيحة فيما لو تركوا العمل بها.

ألخرى منها في لى ما رأه من مباني رجالية ورفضه ام الحج بناءاً عخالف السيد الخوئي في بعض أحكا -9

، وفي إتيان العمرة  إبراهيممقدار الفصل بين العمرتين، وفي مدار جواز طواف الطائف فيما هو خارج مقام 

 األخرى. األحكامتيان بها خارجها وذلك التحادهما وغيرها من الحج وعدم جواز اإل التمتع في أشهر

                                                 



 التوصيات

 من خالل البحث والدراس لموضوع علم الرجال وما سطرته في رسالتي أرى: 

لزوم دراسة علم الرجال وأن يكون درساً أساسياً في المناهج الدراسية بدأ من المراحل األولية التي تلحق  -1

 التمهيدية إلى ما قبل دخول الطالب إلى بحث الخارج أو دخوله إلى مرحلة الماجستير.

العمل على تطبيق اآلراء الرجالية على مختلف الكتب الفقهية ليتسنى للطالب والباحث الوصول إلى  -2

 مدارك األحكام بمعرفة مباني الرجال.

تكثيف الجهد على إيجاد نتاج رجالي واسع شرحاً وتعليقاً للكتب الرجالية األربعة، وغيرها من الكتب التي  -3

لكونه غني بالمعلومات القيمة  خصوصاً هذا األثر الذي خلفه السيد الخوئي تعد من التراث الرجالي الشيعي، 

 التي يمكن الركون إليها في معرفة حال الرواة.

 

 المصادر والمراجع
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