
نگاهی نو به رساله »علة خلق الکافر« شیخ حر عاملی
عبدالهادی سجاد محمودی  1 

چکیده
شیخ حر عاملی )1104 – 1033  ق( که یکی از نامداران در عرصة علم حدیث و فقاهت 

است، در کتاب »خلق الکافر ومایناسبه« که پیش از این با عنوان »خلق کافر« چاپ 

ار پرداخته است.
ّ
شده، به موضوع چرایی خلقت کف

در این کتاب ارزشمند از سویی به شرح روایات جبر واختیار پرداخته و به شبهات حول 

این مسئله پاسخ داده و از سویی دیگر برخی از روایات طینت و مسائلی مانند قضا و 

قدر و ارادة الهی را مطرح کرده و به رد و پاسخ به شبهات حول آن پرداخته است.

کلید واژه
شناسایي مولف، معرفی اثر، نسخه هاي خطی، تحلیل ساختار ومحتوای کتاب

این تحقیق با هدف ارائه اطالعاتی جامع جهت معرفی  کتاب »خلق الکافر ومایناسبه« به رشته 

تحریر در آمده است؛ لذا این نوشتار عالوه بر معرفی کتاب مزبور، بمثابة  آشنایی با  رویکرد  و 

مبنای مولف در مواجهه با روایات  متعارض و صعب  وچگونگی تاویل  آیات وروایات است.

پژوهشگر در زمینه تصحیح متون اسالمی  1

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت اهلل العظمی مرعشی نجفی )ره(
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مقاله پیش رو در 3 بخش تنظیم شده است: 

 1 . معرفی مؤلف.    

2 . معرفی کتاب ونسخه های خطی آن.    

3 . تحلیل وتوضیح ساختار ومحتوای کتاب.

الف: شناسایی مؤلف
قبل از ورود به بخش اصلی مقاله الزم است به طور خالصه هویت شخصی وعلمی مولف 

تبیین گردد که در ذیل بدان اشاره می گردد: 

والدت و کودکی

محمد بن حسن بن علی بن محمد بن حر عاملی معروف بشیخ حر در شب جمعه هشتم 

ماه رجب به سال 1033 در قریه مشغری  1 از قراء جبل عامل  2 )بخشی از لبنان( به دنیا آمد.

مادری  و جد  بزرگوار  پدر  در محضر  پدر گذرانده سپس  دامان  در  را  دوران کودکی  وی 

خویش مرحوم شیخ عبد السالم )که هر دو از دانشمندان نامی آن سامان بودند( شروع به فرا 

گرفتن خط و آموختن مقدمات کرد و در مدت کمی سر آمد اقران خویش گشت. 

آنگاه به قریه جبع  3 که در نزدیکی مشغری است رهسپار و در آنجا از محضر علمای بزرگ 

آن بلد مانند شیخ حسین ظهیری و شیخ زین الدین نوادة شهید ثانی و شیخ محمد حر، عموی 

خود و دیگران در علوم مختلف کسب فیض کرده و در حدود 30 سال در این بالد توقف کرد 

و طی این مدت گذشته از مشاغل علمی و تدوین کتاب دو مرتبه به حج مشرف شده و دو بار 

مشغری:- بفتح میم و سکون شین و فتح غین و الف مقصوره- این قریه در دامن کوهی واقع شده و به خوشی آب و   1
هوا و فراوانی میوه معروف است.

جبل عامل ناحیه کوهستانی لبنان است که بجهت انتساب به عامله- یکی از اوالد سبا- باین نام معروف گشته. و از   2
تاریخ ابو الفداء نقل کنند که بنی عامله از قبایل یمانی) منسوب بیمن( است که پس از سیل عرم به شام کوچ کردند 

و نزدیکی دمشق در کوهستانی که معروف بجبل عامله شد سکنی گزیدند.
بالد جبل عامل در زمان قدیم محل اقامت شیعیان آن حدود بوده و جمع زیادی از علمای شیعه مانند شهید اول و 
شیخ بهائی و دیگران از این بالد برخاسته اند که اسامی آنها را مرحوم مؤلف در جزء اول کتاب امل االمل با شرح 

حال آن ها مفصال ذکر کرده است.
جبع:- بضم جیم و فتح باء موحده- این قریه یکی از قراء بسیار آباد جبل عامل و محل سکونت آل حر است و قبر   3

جمعی از علماء مانند صاحب معالم و صاحب مدارك و شیخ حسین ظهیری در آنجا است.



ر« 
کاف

ق ال
 خل

علة
ه »

سال
ه ر

و ب
ی ن

گاه
ن

لی
عام

حر 
خ 

شی

25

نیز بقصد زیارت عتبات عالیات به عراق مسافرت فرمود.

تا آنکه در سال 1072 به عزم زیارت مرقد منور حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم  

به مشهد حرکت کرد و پس از ورود به این شهر و زیارت مرقد مطهر، چون محیط این کشور 

را برای رسیدن به هدف مقدس خود یعنی ترویج دین مبین و مذهب حق و نشر احادیث اهل 

بیت مناسبتر دید، لذا تصمیم بر اقامت در آنجا گرفت و به این ترتیب از وطن اصلی به آنجا 

هجرت فرمود و به افادة و ادامه کار تألیف و تدوین و جمع احادیث پرداخت. 

خاندان شیخ 

نسب شریف شیخ به حر بن یزید ریاحی )شهید واقعه کربالء( منتهی می شود و معروف شدن 
خاندان شیخ به آل حر نیز بهمین مناسبت است 1

روشهای علمی و تحقیقی شیخ حر عاملی

»شیخ حر عاملی« در تدوین کتابهای روائی و حدیث از روشهای برجسته و علمی خاصی 

استفاده می کرد که اشاره اجمالی به آنها ضروری است: 

1. دسته بندی و تبویب احادیث همراه با تدوین آن در موضوعات مختلف؛ فقه و اصول فقه 

و عقاید قرآن، رجال، اخالق، طب.

2. استفاده از نسخه های متعدد و عبارات متفاوت احادیث؛ »شیخ« برای این کار به منابع 

فراوان در هر باب، رجوع می کرد.

3. جمع آوری احادیثی که در وادی پراکندگی پنهان مانده است و اگر کسی بخواهد بر آنها 

مطلع شود محتاج به صرف وقت زیادی است، به عنوان نمونه شیخ، کتاب »اثبات الهداة« را 

در اثبات نبوت و امامت و بیان معجزات رسول اکرم و ائمه علیهم السالم به نگارش درآورد.

4. جمع آوری احادیثی که از قول خداوند متعال است را به صورت کتابی مستقل درآورد 

و نام آن را »الجواهر السنیة في احادیث القدسیة« می گذارد. 

5. تحقیق پیرامون احادیث مشکل و پیچیده و آسان کردن فهم آنها.

اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة: 17.  1
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6. اثبات موضوعات مختلف دینی و بررسی و نقد شبهات آنان با استفاده از احادیث در 

کتابهایی چون؛ »اإلثنی عشریة في الرد علی الصوفیة« – »کشف التعمیة في حکم التسمیة« – 

کتابی در رد نظرات اهل سنت – کتابی در اثبات متواتر بودن قرآن و...

7. تالیف کتابي با موضوع خاص که کمتر کسي به آن توجه نشان داده همانند همین کتاب 

)خلق الکافر(.

اما خود »شیخ« به بررسی مشکالت جوامع حدیثی شیعه می پردازد که در مقدمه وسائل 

که  درمی یابد  کند،  مطالعه  را  کتب حدیثی  که  می گوید: »کسی  و  کرده  اشاره  آن  به  الشیعة 

احادیث نقل شده در آن جوامع حدیثی، چنین اشکاالتی دارد؛ طوالنی بودن کتاب ها – تشتت 

اخبار و روایات - صعوبت تحصیل – اختالف در روایات - زیادی در تکرار حدیث - کم بودن 
احادیث در باب مسائل شرعیه«.  1

وفات شیخ 

شیخ پس از آنکه عمر خویش را در خدمت به آثار اهل بیت معصومین علیهم السالم و 

تحکیم مباني مذهب جعفری گذراند، باالخره در شب بیست و یکم ماه مبارك رمضان سال  

1104 هـ دار فانی را وداع گفته به سرای جاودانی شتافت و برادر او شیخ احمد مؤلف کتاب  

از حجرات صحن شریف رضوی جنب  ایوان حجره  در  نماز خوانده  او  بر جنازه  المسلوك 

مدرسه میرزا جعفر او را دفن کردند 2 و اکنون مقبرة شیخ در یکی از زوایای مدرسه، زیر یکی 

از غرفه های صحن مطهر عتیق قرار دارد و در روی آن ضریح کوچکی است که مزار مؤمنین و 

دانشمندان است »جزاه الله عنا و عن المسلمین خیر الجزاء و جعل بحبوحات جنانه مقره و 

مثواه« و الحمد لله أوال و آخرا.

وسائل الشیعة 1: 5 ، تأیلف کتاب اکف يف العلم و العمل: فإن من طالع کتب احلدیث، و اطلع یلع ما فیها من   1
األحادیث، و کالم مؤلفیها وجدها ال ختلو من اتلطویل، و بعد اتلأویل، و صعوبة اتلحصیل ، و تشتت األخبار، و 
اختالف االختیار، و کرثة اتلکرار، و اشتمال املوسوم منها بالفقه یلع ما ال یتضمن شیئا من األحاکم الفقهیة، و 

خلوه من کثری من أحادیث املسائل الرشعیة
الفوائد الرضویة: 476: ]قال الشیخ امحد احلر[ صلیت علیه يف املسجد حتت القبة جنب املنرب، و دفن يف إیوان   2
حجرة يف صحن الروضة املالصق ملدرسة مریزا جعفر، و اکن قد بلغ عمره اثننی و سبعنی، و هو أكرب مين بثالث 

سننی إال ثالثة أشهر.
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ب: معرفی کتاب
این بخش از مقاله به معرفی کتاب  ونسخه های خطی مربوط به آن ونیز شناسایی ساختار 

ومحتوای هر فصل از این کتاب، اختصاص یافته است که شرح مختصری از قسمت های 

مختلف آن در ذیل می آید:

1. نام ومشخصات ظاهری کتاب

اين کتاب با نام های مختلفی خوانده شده، که به آن اشاره خواهیم کرد؛ به نظر میرسد 
مبنای  بر  را  کتاب  این  نام  واکثرا  است  داده  رخ  وتغافلی  تساهل  کتاب  این  اسم  نقل  در  که 

محتوای کتاب نقل کرده اند همانند: »خلق الطینة«، »خلق الکافر والغرض منه« .. اما از بین 

 قبل  از آغاز خطبه 
ً
این اسامی نام »علة خلق الکافر« را انتخاب کردیم به این  دلیل که  اّوال

 قاعده در تصنیف وتألیف 
ً
شیخ نام کتاب را »رسالة في علة خلق الکافر« آورده است وثانیا

 در مقدمه کتاب می آورد و این 
ً
 یا اشارتا

ً
کتب آن است که مصّنف نام کتاب خود را صراحتا

خلق  فی  والعلة  الوجه  »بیان  عنوان  با  حر  وشیخ  موجوداست  کتاب  همین  مقدمه  در  مورد 

الکافر« به آن  اشاره کرده است: قد سألني بعض األصحاب والتمس مّني جماعة من أولي 

األلباب بیان الوجه والعلة في خلق الکافروإمهاله وتکلیفه وعدم إهماله.

 نامهای که نقل کرده اند اکثرا بر 
ً
 این اسم قدر مشترک تمامی اسامی  می باشد ورابعا

ً
وثالثا

مبنای  محتوای کتاب بوده ودقت در نام اصلی آن نشده است.

منابعی که به نام کتاب اشاره دارند

مرحوم شیخ حر  در ابتدای نسخه قبل از آغاز خطبه به خط خویش نام کتاب را این چنین 

ذکر میکند: »رسالة فی علة خلق الکافر تألیف العبد محمد بن الحسن الحر العاملی عفی 

الله عنه«.

کتاب  است،  نوشته  مشهدی،  فاضل  محمد  شیخ  به  که  نامه ای  اجازه  در  حّر  شیخ  اّما 

خویش را با نام »خلق الکافر« ذکر کرده اند 1. ظاهرا شیخ از کتاب  خود برای اختصار چنین 

بحار األنوار 107: 120، إجازة الشیخ حممد احلر العاميل للشیخ حممد فاضل املشهدي: وأجزت هل أن یروى عين ما   1
ألفته ومجعته من کتاب تفصیل وسائل الشیعة ... ورسالة تواتر القرآن ورسالة خلق الاکفر ورسالة االمجاع.
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یاد کرده است؛ کما اینکه در کتاب  »أمل اآلمل« از این رساله نیز با نام »رسالة فی خلق الکافر 

و ما یناسبه« 1 یاد کرده است، چون شیخ در أمل اآلمل  در مقام نوشتن ترجمه خود می باشد 

اسامی تالیفات خویش را با اشاره ای به موضوع ومحتوای کتاب  نقل میکند مثال در ذکر کتاب 

اإلثنی عشریة في رد علی الصوفیة چنین می آورد: » ورسالة يف الرد یلع الصوفیة تشتمل یلع 

اثین عرش بابا واثين عرش فصال فیها حنو ألف حدیث يف الرد علیهم عموما وخصوصا يف 
لک ما اختصوا به 2« وکلمه »وما یناسبه« در ادامه ذکر نام کتاب برای  توضیح در باب محتوای 

کتاب بوده است.

عالمه امینی )ره( در »الغدیر« نیز در ذکر نام تألیفات شیخ حّر، این کتاب را با نام » رسالة 

یت تالیفات 
ّ
في خلق الکافر« آورده است. 3 این نام هم چون عالمه در الغدیر درحال ذکر کل

شیخ بوده است.

 هم چنانی که شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعة آورده است:

»خلق الطینة  للشیخ احلر سماه بذلك اکتب النسخة اليت عند سیدنا األمنی العاميل 
لکن املشهور من اسمه خلق الاکفر.«  4

ولی در عین حال، ایشان در همان صفحه، این اثر را  با نام »خلق الکافر وما یناسبه« در 

زمرۀ تألیفات شیخ حّر می آورد. 5  ظاهرا شیخ آقا بزرگ هم به تبع از أمل اآلمل نام این کتاب 

را چنین نقل کرده است در حالی که در توضیحات بعد از آن می فرماید که: »این نسخه را در 

مکتبه خوانسار دیده است« اما کاتب  نسخه مذکور قبل از  کتابت خطبه نام کتاب را چنین می 

نویسد: »خلق الکافر والغرض منه صّنفها الفاضل العالمة الشیخ محمد الحر العاملي رفع 

الله درجته«، وشیخ آقا بزرگ فقط همین نسخه را رؤیت کرده است، اگر ایشان نسخه به خط 

 اسم کتاب را »خلق الکافر ومایناسبه« نقل نمی کرد.
ً
خود شیخ حر را رؤیت کرده بود مطمئنا

أمل اآلمل 1: 144، باب المیم.  1

أمل اآلمل 1: 144، باب المیم.  2
الغدیر  11: 337، تآلیف لشیخنا الحر العاملي.  3

الذریعة 7: 246/ الرقم 1188.  4
بحار األنوار 107: 120، إجازة الشیخ حممد احلر العاميل للشیخ حممد فاضل املشهدي: وأجزت هل أن یروى عين ما   5

ألفته ومجعته من کتاب تفصیل وسائل الشیعة ... ورسالة تواتر القرآن ورسالة خلق الکافر ورسالة االجماع.
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سید محسن أمین 1 و سید إعجاز حسین 2 با نام »خلق الکافر وما یناسبه« از آن یاد کرده 

اند. وسید علی بروجردی در خاتمه کتاب »طرائف« ونیز آیت الله خویی در »معجم رجال«3  

به نقل از امل اآلمل شیخ حّر،  این کتاب را با نام  »رسالة في خلق الکافر وما یناسبه« آورده 
و آن را تأیید نموده اند. 4

در فهرست کتاب فنخا با نام: »خلق الکافر والغرض منه« یاد شده است. 5

درخواست برخی یاران  و  را به  رساله  چنانکه از این شواهد پیداست، مولف تألیف این 

ارادتمندان، در توجیه خلق کافر آغاز کرده و سخن را به مناسبت به مسئله جبر و تفویض نیز 

رسانده و مورد بررسی قرار داده است.

 بررسی ونقد: در نگاه اول به نظر می رسد که عنوان کتاب با محتویات آن تناسبی چندانی 

ندارد؛ زیرا مؤلف در این کتاب، روایات طینت و جبر واختیار را نقل کرده است، در حالی که 

موضوع کتاب را علت خلق الکافر قرار داده است، چرا که موضوع خلق کافر، زیرمجموعه 

جبر و اختیار است و در بررسی خلق اعمال به این مسئله خلق کافر پرداخته می شود. در عین 

آنکه پس از مطالعۀ این اثر، می توان به نبوغ مؤلف آن نیز پی برد که ایشان با ظرافت خاصی 

با کنار هم قرار دادن آیات و روایات طینت و جبر واختیار وبا بیان های خود ذیل احادیث، به 

نتیجه مورد نظر خود می رسد و دیدگاه خود را تبیین کرده و با روش خاص تألیف خود به سبک 

چینش ادله به صورت 12 گانه کتاب را به پایان می رساند. 

به این ترتیب کتاب شامل 12 بخش وهر بخش 12 دلیل ویا 12 جوابیه است که این نوع 

اثنی  أئمه  بر  دانستن عدد 12 است. همچنان که عقیده شیعه  متبرک  به خاطر  ایشان  تألیف 

عشری معهود خاص عام است واین نوع سبک در اکثر کتب ایشان قابل شهود است  )وذلك 
 وخاتمة( 6

ً
منحصر في إثنی عشر فصال

أعیان الشیعة 9: 168، محمد بن الحسن الحر العاملی.  1
کشف الحجب واألستار: 261.  2

معجم رجال الحدیث 16: 248.  3
طرائف المقال 2: 649، خاتمة.  4

فهرست نسخه هاي خطي ایران )فنخا( 14: 32.  5
صفحه اول نسخه خلق الکافر ومایناسبه.  6
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2. موضوع کتاب: رساله ای کوتاه در علل وحکمت خلق  کافر

مرحوم محدث شیخ حر عاملی در باره موضوع کتاب خود می فرماید: بیان الوجه والعلة 
في خلق الکافر وإمهاله وتکلیفه وعدم إهماله.  1

3. انگیزة تالیف کتاب

شیخ حر عاملی در همین کتاب می فرماید: 

قد سألين بعض األصحاب واتلمس ميّن مجاعة من أويل األبلاب بیان الوجه والعلة يف 
خلق الاکفر وإمهاهل وتکلیفه وعدم إهماهل مع علم اهلل سبحانه  بأنّه ال یزال متمادیاً يف 
ضالهل، وأنّه ال یرجع عن قبیح أحواهل وإذا استحال انقالب علم اهلل جهاًل فکیف یکون 
انلبینّی  بل یلع  والّصاحلنی،  املؤمننی  تسلیطه یلع  وکیف جاز  أهاًل؟!  للتلكیف  هذا  مثل 
أشّد  منه  وینفر  ویستقبحه  اإلنکار،  أشّد  ذلك  ینکر  اجلّهال  من  کثریاً   فإّن  والوصّینی 
انّلفار، وینجرُّ منه إیل القول باجلرب، میاًل ایل اتباع املتشابهات من اآلیات واألخبار حنو 
أحادیث طینة  املؤمن والاکفر، وأمثال ذلك مّما ظاهره مشلک ووجهه غری ظاهر، وطلب 
أهل  بابلال، ویصلح حلل اإلشاکل، وجواب  أكتب يف ذلك ما خیطر  أن  إیلهم  املشار  ميّن 

اجلدال، وإساکت ذوي اليّغ والّضالل. 2

4. پیشینه تالیف این موضوع

این موضوع تنها دغدغه فکری ایشان نبوده بلکه امثال شیخ حر در این زمینه کتاب های مختلفی 

تالیف کرده اند تا همچنان جواب جهال و معاندین اسالم را داده باشند. بر این اساس با تحقیق 

انجام شده بر روی متون کتاب شناسی وتراجم  با عنوان های مشابهی روبرو می شویم.

از جمله از همین تالیفات را مولف در کتاب خود ذکر میکند: 

»وقد رأیت يف کتاب کشف الَمحجة لثمرة الُمهجة للسّید ريض ادّلین عيل بن طاوس 
رمحه اهلل عند ذکر مصنفاته .. أنّه صّنف کتاباً يف ذلك سّماه اجلواب ابلاهر يف خلق الاکفر«3

صفحه اول نسخه خلق الکافر ومایناسبه.  1

صفحه اول نسخه خلق الکافر ومایناسبه.  2
کشف المهجة لثمرة المهجة: 138؛ الذریعة 5:170/ الرقم 740؛   3



ر« 
کاف

ق ال
 خل

علة
ه »

سال
ه ر

و ب
ی ن

گاه
ن

لی
عام

حر 
خ 

شی

31

وخلق الکافر وحکمه ومصالحه از شیخ مهذب الدین أحمد بن عبد الرضا )قرن 11  ق(1    

که از شاگردان شیخ حر بوده است 2 عبارات این کتاب در موارد زیادی همانند عبارات رساله 

شیخ وخالصه آن است.

اللغة«  »مجمل  صاحب  الرازي  زکریا  بن  فارس  بن  أحمد  الحسین  ألبی  االنسان  خلق 
والمتوفی علی األصح )375 ق(.  3

خلق االنسان  للشیخ الصدوق أبی جعفر محمد بن علي بن بابویه القمي المتوفی بالري 
) 381 ق( ذکره النجاشي . 4

خلق االنسان  للسید علی محمد بن دلدار علي النقوي المتوفی )1312 ق(. 5
خلق الخلق ألبي علي عمران البرقي الجنابي )قرن 3 هـ (  6

کتاب الخلقة ألبي موسی جابر بن حیان المتوفی )200 ق( ذکره ابن الندیم في )ص - 
7. )501

أفعال العباد بین الجبر والتفویض نصیر الدین الطوسي ) 672 ق(. 8

خلق أفعال العباد والرد علی الجهمیة وأصحاب التعطیل تالیف بخاری متوفای )256 ق(.

5. پیشینه تحقیق این کتاب

درباره  خلق الکافر می توان گفت  تاکنون هیچ گونه تحقیق جامعی صورت نگرفته است و 

نسخ خطی موجود از آن، معرفی، تصحیح و چاپ نشده است

بار چاپ شده و آن هم توسط  تنها یک  این کتاب،  انجام شده  بر مبنای جستجوی  اما، 

اغالط  دارای  و  منتشر شده  تایپی  به صورت  فقط  متأسفانه  که  المصطفی   انتشارات جامعة 

الذریعة 7: 246/ الرقم 1190.  1
رسائل في درایة الحدیث - إعداد أبو الفضل حافظیان البابلي – 1: 16: أّول من کتب في الدرایة.  2

الذریعة 7: 246/ الرقم 1182.  3

الذریعة 7: 246/ الرقم 1183.  4

الذریعة 7: 246/ الرقم 1184.  5

الذریعة 7: 246/ الرقم 1187.  6

الذریعة 7: 246/ الرقم 1192.  7
مجلة تراثنا - مؤسسة آل البیت - 37: 201  8
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خط واضافات و نسبت دادن عبارت »اقول« به مؤلف  فاحشی از جمله حذفیات باالی 10 

وقرائات نادرست کلمات و عدم تصحیح  وتخریج مصادر وآیات ونداشتن مقدمه پژوهشی 

 ، مورد نقل قرار گرفته است.
ّ

 در مقاله ای مستقل
ً
و... که مفصال

6. مصادر مورد اعتماد مولف
ف در استفاده از ادله و احادیث اعتقادی چگونه است؟ 

ّ
ابتدا باید مشخص شود که رویکرد مول

اهمیت حدیث به عنوان یکی از منابع تحقیق در علوم اسالمی وحجیت داشتن حدیث معتبر 

به موازات قرآن یکی از موضوعات پر سر وصدا بین متقدمین ومتاخرین شیعه بوده وهست 

ونتیجه این دعواها شامل پدید آمدن نظریات مختلف در مبانی اعتقادی شده است، همانند 

اعتقاد به احادیث خلق طینة که باعث اختالف بین محدثین وکالمیون شده است.

منشأ این اختالفات در تعیین حجیت خبر )واحد ومتواتر( وسپس روش فهم حدیث در 

علوم مختلف ومن جمله روایات اعتقادی است.

بر این اساس رویکرد مولف به احادیث وادله به شرح زیر است.

الف( با توجه به فصول رساله، مولف از احادیث استفاده کرده و در هر موضوع حداقل  

12 حدیث آورده است. از این امر در علم الحدیث به تواتر معنوی یاد می شود. در فصل نهم 

رساله روایات به کار گرفته شده در رساله متواتر معنوی ومنتخبی از بالغ بر 2 هزار حدیث 

بودن روایات، فرض مخدوش  متواتر معنوی  به  با تمسک  ترتیب  این  به  معرفی شده است، 

بودن سند و متن روایات رساله تا حد امکان از آسیب حفظ شده است، همچنین مولف اشاره 

کرده است که ثقه بودن راویان روایت های مذکور وصحیح بودن آنها را نیز مد نظر داشته است 

همچنان که در اکثر موارد با کلمه بسند صحیح روایت را شروع کرده است.

در نتیجه شیخ از سویی نظر خود را در صحت احادیث اثبات کرده و از سویی دیگر نظر  

مخالفان از جمله شیخ مفید وسید مرتضی را در جعلی بودن این دسته از احادیث رد کرده 

است. ایشان در این باره آورده است: »وقد أنکر الشیخ املفید حدیث الطینة املنقول عن 

العلل اغیة اإلنکار يف جواب مسائل السید املرتیض حیت أنّه ذکر أنه موضوع ال جیوز 
أنّه  اطلع یلع  املفید[ أشد إشاکال من غریه، وکأنّه  ]الشیخ  أنّه  .. وال خیىف  ایله  االتلفات 

موضوع ولم یطلع علیه الصدوق.« 1

ابتداي فصل نهم کتاب خلق الکافر  1
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ب( شیخ در خاتمه وسائل الشیعة فایده نهم 1 بحثي پیرامون صحت احادیث کتب اربعه 

آورده است که بیانگر نظر واعتقاد او در این باره است براین اساس با دقت در 113 روایتی که 

شیخ در این کتاب آورده است نتایج زیر حاصل می شود:

تعداد روایتمولفنام کتابرقم

60محمد بن یعقوب کلینی الکافی1

1شیخ طوسیاالستبصار2

13شیخ صدوقعلل الشرایع3

28شیخ صدوقالتوحید4

4شیخ صدوقعیون اخبار الرضا×5

2طبرسیاالحتجاج6

1شیخ صدوقاالمالی7

1شیخ صدوقکمال الدین8

1شیخ صدوقالخصال9

1حسن بن علی  ابن شعبه حّرانی تحف العقول10

1محمد بن حسن  صفاربصائر الدرجات11

113جمع کل روایات

الکافی نقل شده  از کتاب  این رساله  از روایات منقول در  نیمی  تقریبا  طبق جدول فوق 

است که خود شیخ حر، اعتقاد به صحت احادیث آن دارد و باقی روایات از مولفان کتب اربعه 

نقل شده است که مورد توثیق  مولف نیز هستند.

همان طور که شیخ در این رساله آورده است: »وغری ذلك من اآلیات الکثریة واألحادیث 

املتواترة واإلمجاع یلع ذلك« بر این مبنا می شود مدعی شد که مولف در این رساله اکثرا از 
روایات متواتر معنوی، منقوله از کتب معتبره  استفاده کرده است وکمتر به سراغ اخبار آحاد 

رفته است وچون موضوع کتاب هم اختالف برانگیز است خواسته است تا مناقشه ای ایجاد 

نشود. 

وسائل الشیعة  30: 249، الفائدة التاسعة  1
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7. نسخه هاي خطي کتاب

ي یودع حکمته فیما یشاء، ویظهر قدرته يف 
ّ

آغاز: احلمد هلل املتفّضل باخللق واإلنشاء، اذل

سائر األشیاء ... وبعد فیقول الفقری إیل اهلل الغين حممد بن احلسن احلر العاميل اعمله اهلل 
بلطفه اخليف.

انجام: تمت الرسالة حبمد اهلل یلع ید مؤلّفها العبد حممد بن  احلسن احلر العاميل اعمله 

اهلل بلطفه اخليف يف أواخر شهر صفر سنه سّت وسبعنی بعد األلف من اهلجرة انلبوّیة یلع 
مرشفها السالم انتىه.

تنها 10 نسخه از این کتاب باقی مانده است که عبارت اند از:

 1. قم؛ مؤسسه آیت الله بروجردی؛ شماره نسخه: 107/1.

خط: نسخ؛ کاتب= مولف: بي تاریخ؛ جلد تیماج قهوه ای؛ 31 برگ؛ )1پ _ 31  پ(؛ 

اندازه 5/ 18  در  24 سم ؛ ]ف: 1 _ 72[.

2. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 4252.

نسخه کامل؛ کاتب= مولف )شیخ حر عاملی(؛ تاریخ صفر 1076 هـ؛ توسط خود مولف 

تصحیح شده؛ کاغذ: اصفهانی؛ جلد میشن سرخ؛ 53 برگ؛ )1ر _ 53 پ(؛ اندازه 12  _  

18/5سم ؛ ]ف: 12 _ 266[.

3. خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 2/ 189.

نسخه: کامل؛ خط: نسخ؛ بی کا؛ تاریخ: قرن 12؛ جلد: تیماج مشکی؛ 109 صفحه؛ 15 

سطر؛ 5/ 15 در 21سم؛ ]ف: 1 _ 136[.

قم مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 2/ 226.

نسخه اصلی: همان نسخه باال]عکسی ف: 1_ 251[.

4. تهران؛ مجلس؛ شماره نسخه: 1/ 3147

نسخه: ناقص االول

آغاز: يف ذکر العلل والوجوه يف خلق الاکفر اليّت ظهرت نلا فإّن احلکم اخلفّیة اليت لم 

نّطلع علیها يف أفعال اهلل سبحانه کثریة جّداً، کما یستفاد من الکتاب والسّنة وغریهما.
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فاقد دیباچه؛ خط: شکسته نستعلیق، کاتب: تقی محمد رضا موسوی،تاریخ: 1111 هـ ؛ 

کاغذ: اصفهانی نخودی، جلد: تیماج قهوه ای، 62 صفحه )1 _ 62(، 20 سطر، اندازه: 13 

در 5/ 20 سم ]ف: 10_ 718[.

5.خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 5/ 240.

خط: نسخ؛ کاتب: ابراهیم بن محمد علی عاملی؛ تاریخ:  1112هـ ؛ جلد: تیماج شتری؛ 

20 سطر؛ 12/5 در18  سم؛ ]ف: 1 _ 240[.

6. قم؛ مرعشی؛ شماره نسخه: 13044

هـ؛ مصحح؛  االول 1129  تاریخ:اواخر جمادی  عباس؛  بن  کاتب: محمد  نسخ؛  خط: 

تاریخ وقف: 1337 هـ ؛ کاغذ: شرقی؛ جلد: تیماج قهوه ای؛ 119 برگ؛ 11 سطر؛ 8/5 در14 

سم؛ ]ف: 35 _ 516[.

7. گلپایگان؛ کتابخانه حجة االسالم گلپایگانی؛ شماره نسخه: 82

خط: نسخ؛ کاتب: محمد علی بن محمد حسن حسینی طالقانی، تاریخ: یك شنبه  7 

رجب 1160  هـ ؛ مصحح؛ جلد: تیماج قهوه ای؛ 43برگ؛ 21 سطر؛ 12/5 در 23  سم؛ 

]کتابخانه های گلپایگان:  ف:  _ 60[.

8. قم؛ مرکز  احیاء؛ شماره نسخه:  2/ 1118

نسخه اصلی: کتاب خانه سید عزالدین حسینی _ زنجان؛ بی کا، تاریخ: 1266 هـ؛  از 

روی نسخه ای که به خط بهاء الدین محمد بن محمد باقر حسینی نایینی، در روز پنج شنبه 

سوم ربیع االول 1113 هـ در مشهد رضوی نوشته شده نگاشته است؛ 155 صفحه )126 _ 

280(، ]عکسی ف:  3 _ 400[.

9. قم؛ مسجد اعظم؛ شماره نسخه:  3497

نسخه کامل؛ خط: نسخ؛ بی کاتب، تاریخ: 1278 هـ ؛ مصحح؛ نسخه با دقت از روی 

نسخه اصلی مولف مقابله وتصحیح شده توسط حسن بن علی نایینی در  14 ذیقعده 1278 

هـ  در اصفهان؛ جلد: مقوا اسلیمي سبز؛ 38 برگ، 21 سطر، اندازه: 14 در 21 سم ]ف مخ: 

.]849 _ 2
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صفحه اول نسخه به خط مولف
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10. خوانسار؛ فاضل؛ شماره نسخه: 1/ 469

؛ مصحح؛  ذیقعده 1279  هـ  تاریخ: 17  الله موسوی،  زیبا؛ کاتب: حبیب  خط: نسخ 

جلد: تیماج قهوه ای؛ 110 صفحه )2 _ 111(؛ 17 سطر؛  اندازه: 18 در 5/ 22  سم؛ ] ف:  

.]123  _  2

قم؛ مرکز احیاء؛ شماره نسخه: 1/ 1150
نسخه اصل: همان نسخه باال ]عکسي ف: 3 _ 435[ .1

***

در احیای این کتاب ما فقط به 4 نسخه اعتماد واکتفا کردیم، یکی از مزیت های این 4 

نسخه کامل بودن آنها بود که عبارت اند از:

1. نسخه ای که به خط مولف نوشته شده]شماره 2 که ذکرش گذشت[، این نسخه بسیار 

نفیس است، مولف در مرحله اول کتاب را تالیف کرده است و در مرحله بعد نسخه را تصحیح 

کرده ودر حاشیه کتاب با قلم ریزتر مطالبی را اضافه کرده است و این امر همان مشکلی است 

که اکثر کاتبان را به اشتباه انداخته وگمان کرده اند که عبارات در حاشیه، بخشی از متن نیست 

وباعث اختالف متن در نسخ مختلف شده، با این حال این نسخه را به عنوان نسخه مادر قرار 

دادیم  وبا وجود این نسخه، ما از نسخه های دیگر بی نیاز هستیم، اما برای تحکیم و استواری 

متن از 3 نسخه دیگر که اختالف زیادی با نسخه مولف نداشتند کمک گرفتیم و 4 نسخه را 

با هم مقابله کردیم. 

2. نسخه شماره 3

3. نسخه شماره 8

4. نسخه شماره 10

ج(  تحلیل و بیان ساختار ومحتوای کتاب 
مرحوم شیخ حّر، کتاب خود را با خطبه ای کوتاه آغاز کرده و پس از ذکر برخی مباحث مقدماتی 

و ضروری در مرحله بعدی، مطالب خود را در 12 فصل ویک خاتمه به پایان می رساند که 

فهرست نسخه هاي خطي ایران )فنخا( 14: 32 و33 و34.  1



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

38

هر فصل نیز از 12 بخش تشکیل شده است که توضیح مختصری از ساختار مزبور در ذیل 

می آید:

فصل اول کتاب: توجیه علت خلق کافر 

مهم ترین بخش کتاب همین فصل است:

اشکال  به صورت   
ً
تفصیال دلیل  آن 12  از  و پس  بیان می کند  اجمالی وکلی  دلیلی  ابتدا 

وجواب )پرسش و پاسخ(  با دو رویکرد تبیین مستندات عقلی ونقلی بیان می دارد:

بخش اول: آیا اراده واقع شدن عبادت به اختیار انسان می باشد یاخیر؟

بخش دوم: آیا همین اراده میتواند دلیلی بر معرفت خالق باشد یا نه؟

بخش سوم: خداوند با خلق کافر مومن اظهار قدرت وحکمت خود می کند.

بخش چهارم: اشاره ای به بطالن جبر.

بخش پنجم: اظهار حلم وحکمت خداوند وعدم ظلم کردن.

بخش ششم: بیان حاصل شدن نفع دنیوی برای مومنین به خاطر خلق کافر.

بخش هفتم: بیان ظاهر شدن حسن و خوبی ایمان با ظاهر شدن قبح کافر.

بخش هشتم: لطف خداوند بر مؤمنین که همیشه در دنیا ترسان و عامل به تقیه باشند.

بخش نهم: اراده خداوند بر منع غلّو درباب انبیاء و صالحین با تسلیط کفار بر ایشان. 

بخش دهم: وسعت رزق کفار نسبت به مؤمنین.

بخش یازدهم : نشان دادن پستی وحقارت دنیا ونفس وبا ارزش بودن آخرت.

بخش دوازدهم: ارادۀ خداوند نسبت به تکثیر نوع انسانی.

فصل دوم کتاب: نقل 12 قسم از اخباری که دالئل مذکور در فصل اول را تایید میکند

چون مؤلف در فصل قبل، کمتر از مستند نقلی )آیات وروایات( استفاده کرده است از 

این رو که احتمال می دهد مخاطب به ادله ایشان نقدی داشته باشد و به همین دلیل، توسط 

روایات این فصل، ادلۀ سابق را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است.

 فصل سوم: ابطال جبر و اثباتاختیار

مولف در این فصل، نخست ۵ مسلک درباره افعال عباد نقل و سپس دوازده دلیل بر ابطال 

جبر یاد می کند و مي گوید ادله ابطال جبر اضعاف اضعاف این مذکورات است.
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فصل چهارم: ادله جبریان.

 این فصل شامل 5 دلیل مجبره بر مقولۀ جبر است.

فصل پنجم: پاسخ به شبهات  و دالئل جبریان 

 در این فصل از کتاب »الموازنة« تصنیف بعض اهل عدل یاد می کند و گوید در آن کتاب 

آیات جبر و آیات عدل گردآوری و نشان داده شده که آیات دال بر عدل هفتاد برابر بیش از 

آیاتی است که ظهور در جبر دارد.

فصل ششم: دوازده حدیث در ابطال جبر و تفویض

این فصل شامل 12 روایت می باشد

فصل هفتم: دوازده حدیث در اثبات قدره و اختیار عباد 

فصل هشتم: احادیث طینة 

وی احادیث طینه را به دوازده طریق نقل نموده ومورد تأویل و توجیه قرار می دهد.

همان طور که در این فصل آورده است: »يف ذکر أحادیث الطینة  ويه مشلكة عند من لم 

یتتبع األحادیث حق اتلتبع ولم یتأمل األدلة حق اتلأمل وإال فتوجیهها یظهر من معارضاتها 
کسائر األحادیث املتشابهة و إنّما أوردتها ألذکر تأویلها« با این بیان در نظر دارد بفهماند 
اهل درایت حدیث می فهمند که تعارضی بین این روایات وجود ندارد حال اگر برای کسی 

شبهه ای ایجاد شده ایشان این احادیث را توجیه وتأولیش را می آورد.

فصل نهم: توضیح و تأویل اخبار طینة که موهم جبرند بر وجهی اجمالی 

وجود احادیث متعارض در میراث حدیثی موضوعی انکار ناپذیر است. با این حال روش مولف 

در این رساله چنین است که در صورت باقی ماندن تعارض به تأویل روی می آورد و اگر بازهم 

مشکل باقی ماند، بدون نقد حدیث معتقد است که وظیفه توقف و رد علم آن به اهلش می باشد.

شیخ در ابتدای فصل نهم تأویل اخبار و احادیث مشکلی همچون احادیث طینت را که 

موهم جبر هستند را واجب می داند ومعتقد است در صورت عدم توانایی بر تأویل توقف در 

برابر این گونه احادیث واجب است.

»اعلم أّن تأویل ما یوهم اجلرب واجب متعنی ملا عرفت من املعارضات القطعیة وإن کنا 
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صفحه آخر به خط مولف
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لم نذکرها لکها فما أمکن تأویله تعنی واال وجب اتلوقف فیه ورّد علمه ایل اهلل وایلهم 
علیهم السالم کما هو حکم املتشابهات اليت تعارضها املحکمات« 

فصل دهم: تأویل اخبار فصل سابق بر وجه تفصیل

مولف در این فصل روش تأویلی خود را به شرح زیر توضیح میدهد:

فیها مما خیالف  املوجودة  »يف اجلواب عن هذه األخبار بوجه تفصیيل وتأویل األلفاظ 
ابللیغة  الرتاکیب  تتبع  عمن  زائلة  ويه  باللكیة  الشبهة  لزتول  وانلقلیة  العقلیة  األدلة 
من  أبلغ  املجاز  أّن  أمجعوا یلع  وقد  احلقائق  من  أكرث  املجازات يف کالمهم  فان  العربیة 
احلقیقة ویلع وجوب احلمل علیه مع وجود قرینة حایلة أو مقایلة أو داللة عقلیة فکیف 

وقد اجتمع هنا وجوه متعددة من االقسام اثلالثة«.
از این توضیحات مشخص می شود که شیخ حر نیز همانند سایر محدثین با استفاده از 

قوانین لغت، مجاز، وقرائن حالیه ومقالیه به دنبال ایجاد رابطه بین محکمات بحث وحمل 

مشکالت حدیث است.

در این فصل  شیخ می فرماید: »فإن حال أهل العصمة علیهم السالم ال خیىف يف اعتقاد 

العقلیة علیه کثریة قد عرفت  به أكرث من أن حتىص واالدلة  بطالن اجلرب وترصحياتهم 
بعضها اذا عرفت هذا.«

شیخ  حر در این فصل با تشکیل خانواده ای از احادیث، قرائن منفصل کالمی ورابطه های 

متعدد بین احادیث منقول نظر دارد به تبیین مقصود اصلی شارع، که توسط دسته ای از احادیث 

مشکل درباره جبر و اختیار و قضا و قدر و طینت و بداء این مهم را به سرانجام می رساند در حالی 

با به کارگیری دقت وظرافت  ابتداًء این احادیث با یکدیگر سازگاری ندارند، لذا شیخ حر  که 

به  مرتبط  به موضوعات مختلف  هر موضوع  در  احادیث  انواع  به  توجه  وتسلط علمی ضمن 

یکدیگر نیز توجه کرده وآنها را با نظمی دقیق  در کنار هم ودر فصول رساله سامان داده است.

فصل یازدهم: تأویل مشّیت و تفسیر و اراده متعلق افعال مکلفین 

 که شامل 12 حدیث بوده و در اخبار کثیری وارد شده است.
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شیخ با در نظر گرفتن انواع مسائل مرتبط با موضوع کتاب فصل های کتاب را به گونه ای 

نظر خود  مورد  استدالل  به  قدم مخاطب  به  قدم  نمودن  نزدیک  تنظیم کرده است که ضمن 

شبهات احتمالی حاصل از موضوعات مرتبط را نیز مورد توجه قرار دهد در نتیجه این راه کار 

»وأنا أذکر من األخبار  نیازی به توضیح ندارد  شیخ در این فصل اشاره می کند که احادیث 

الواردة يف ذلك اثین عرش حدیثا ولیس لکها حمتاجا إیل اتلأویل بل بعضها یفرّس بعضا«.
ر متعلق به سعادت و شقاوت و خیر و شر 

َ
د

َ
فصل دوازدهم: در توجیه قضا و ق

نقل و تفسیر دوازده حدیث درهمین باب.

ر( 
َ

د
َ
خاتمه: نقل احادیث منع از سخن گفتن در )قضا و ق

مرحوم شیخ حّر در این خاتمه نیز  مانند بیشتر فصلها  دوازده حدیث یاد کرده است، با 

توجه به مشکل بودن درک قضا و قدر برای همه وشبه دار بودن موضوع برمبنای روایات توجه 

به موضوع بدا در کنار قضا وقدر را مورد سفارش قرار داده است:

أنه  وجهه  والقدرو  القضاء  يف  الکالم  عن  انليه  األحادیث  من  کثری  يف  ورد  »قد 
یصعب فهم معناه یلع کثری من انلاس فینجرون منه إیل اعتقاد اجلرب وورد األمر يف کثری 
القضاء  من  احلاصل  اإلشاکل  یزیل  أنه  ووجهه  ابلداء  يف  باألمربالکالم  األحادیث  من 

والقدرلظهور أنه قابل للتغیری يف اجلملة فلعل تغیریه موقوف یلع إختیار العبد«. 
این اعتقاد را می رساند که رجوع به اهل بیت  در تمام زوایای زندگی راه رهایی از شبهات 

وخطرات است.

به این شکل مولف با دقت نظری عالی از دو نوع مختلف از احادیث را در رساله خود 

استفاده کرده است، هم روایات نهی از کالم در قضا و قدر را آورده و هم رویات امر در مطالعه 

و سخن گفتن در باب بدا را آورده در حالی که قول حسن را حمل بر قول احسن که بدا باشد 

وا 
ُ
ول

ُ
أ ُهْم   

َ
ولِئك

ُ
أ َو  ُه 

َّ
الل َهداُهُم  ذیَن 

َّ
ال  

َ
ولِئك

ُ
أ ْحَسَنُه 

َ
أ ِبُعوَن  َیتَّ

َ
ف  

َ
ْول

َ
ق

ْ
ال َیْسَتِمُعوَن  ذیَن 

َّ
}ال می کند 

باب { 1 تا احادیث متشابه با محکمات روایات تقابل وتوازنی بی حاشیه پیدا کنند.
ْ
ل
َ ْ
األ

الزمر : 18 .  1
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و تفویض منسوب  رد بر اهل جبر  و  اثبات منزلة بین المنزلین  رساله  در تتمه خاتمه،  و   

نقل  احتجاح  در  و طبرسی  العقول  تحف  را که صاحب  السالم  امام هادی علیه  به حضرت 

کردهاند بتمامه آورده و در پایان آن درباره علت اختالف مضامین احادیث، چنین می فرماید:

»إنتىه کالمه صلوات اهلل علیه وسالمه والکتاب املنقول منه هذه الرسالة الرشیفة ال 
خیلو من سقم وما اشتملت علیه من بعض العبارات اليت يه غری معهودة يف هذا الزمان هل 
نظائر کثریة يف األحادیث وذلك إما تلغیری بعض النساخ عن سهو أو اشتباه أو ألن املقام 
أو غری  السامعنی اکن یوجبه واکنوا یستحسنونه ویقبلونه خاصة  اکن یقتيض ذلك وفهم 
ذلك مما یراه املتلكم ابللیغ مطابقا ملقتیض احلال. وذللك ترى يف األحادیث تفاوتا عظیما يف 

العبارات ألنهم اکنوا یکلمون انلاس یلع قدر عقوهلم ومبلغ افهامهم«.
این 12 فصل در پنج عنوان خالصه میشود.

1. دالئل عقلی در خلق کافر )فصل اول( ودالئل نقلی آن )فصل دوم(.

2. دالئل عقلی بطالن جبر )فصل سوم( طرح شبهات مجبره وپاسخ آنها )فصل چهارم 

وپنجم( احادیث ابطال جبر وتفویض وثبوت قدرت واختیار در انسان )فصل ششم وهفتم(.

3. احادیث طینت وتأویل آنها )فصل هشتم ونهم ودهم(.

4احادیث مشیت واراده الهی وتأویل آنها )فصل یازدهم(.

5. توجیه قضا وقدر ونهی از پرداختن به آن وتوصیه به پرداختن به »بدا« )فصل دوازدهم(.

***

 با بررسی این رساله معلوم می شود مولف با حرکت بر مدار قدر مشترک اختالف نظرات 

و عقائد سعی نموده تا حد امکان مبانی خود را از خدشه و رد  شبهه دور و به قابل قبول بودن 

نزدیک سازد تا در صورت قانع نشدن مخاطب اورا به سکوت یا شک وادار سازد.

روش مولف در استفاده از ادله بر این مبناست که ایشان از منابعی که با نظرات خویش 

موافق می باشد )فإّن لّک واحد منها هل موافقات کثریة( 1 وهمچنین از تواتر معنوی که مورد  

قبول همگان است  استفاده کرده است )وغری ذلك من اآلیات الکثریة واألحادیث املتواترة 
واإلمجاع یلع ذلك(. 2

ابتداي فصل دوم کتاب  1
فصل سوم کتاب  2
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از  این اساس وی  بر  یقینیات است،  به  بر مبنای ارجاع  ادله عقلی  از  اما استفاده مولف 

روش های: طرح سوال، نشان دادن تناقض در عقیده، محسوس سازی به معقوالت و رّد لوازم 

شبهه وپرداختن به آنها به  صورت جدلی و نقضی است.

در این حال، حرکت مولف در چهار چوب حد اکثر اتفاق نظرات می توان گفت مخاطب 

رساله خاص، وبا توجه به قلم روان مولف وحداقل  استفاده وی از اصطالحات، مخاطب وي، 

سایر مردم است در نتیجه مولف تمام تالش خودرا در ارائه پاسخی جامع ومانع نموده است.

***

در پایان شایان ذکر است این رساله توسط صاحب این قلم احیا، تحقیق وتصحیح شده 

است وبه همراه تعلیقه وشرح و اضافه کردن بیانات ونظرات علمایی چون شیخ صدوق  وشیخ 

تکمیل شده  موارد صعب  در  تسهیل  برای  روایات  ذیل  و...  طوسی وعالمه مجلسی وحلی 

است وان شا الله یزودی به زیور طبع آراسته خواهد شد. 


