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 م  الجفي  ستععض  مترض  العللر العال
 دسث  عجد الشرع  وتفضبعه بكعابعهالح

(البرت)علموسوع  أحادسث أهل 

 
ب  العلوس  المقدس  الباحث العع ف  والثقافر  اليكضس  الشؤون قتم أسعضاف/  المقدس  العلوس  الععب  –شيقجا 

اإلسالم  اإلسضان  الشرخ هادي الجفي  ف  أمترعه الثقافر  األخرض  على هامش معض  الععب  الدول  الخامس 
 من عدد فرها حضض حرث(( ع)البرت أهل أحادسث موسوع )  للكعاب للحدسث عن تفضبعه البحثر  ف  كعابه

 . العلمر  الحوز  وطلب  المثقيرن
 قبل من فره والعللر  الشضس  الحدسث تدوسن أجل من الصضاع  شرخ الجفي  بصور  سضسع  مترض ال وتجاول
 ف  العدوسن عن الصد إلى مك  ف  العتيره لمحاوالت الكضسم الضسول تعض  من بدءا  :األمامر  علماء رموز
حرله )ص( اتهامه ر بعد ثم ومن حدسثه بعدوسن وأمضه المواق  لهذه(ص) ورفضه المجافقرن قبل من  عهده

 المؤمجرن امرض األمام دفع مما حكمهم حرن وناشضسه وجامعره كعابه ومعارضعهم  بالهفض وبالمجع الضسم 
 نهفه على سار وقد  والعدوسن الكعاب  على األئم  حاثا  الصحاب  خرض  من جماع  معزعما األمض هذا لمجاهض 
  مما أبقى كجوز الحدسث الشضس  محيوظ  عجهم من الصعب الظضوف مقارعرن( ر ) وصحبهم االطهار األئم 

 مضحل  ثم ومن  دون إن سععضسها ضع  حضق وإغضاق كما غرهم فكان مجشل االخعالف ف  الدسن اإلسالم 
 األربعمائ   األصول كعاب  شد الذي األئم  عهد بعد األمامر  الحدسث علماء سد على الكبرض  الفوامع تللر 
(و كعاب الشرخ الصدوق 003_003ل األصول األربع  كاف  الشرخ الكلرج  ت)خال من بدأ والذي وغرضها
 فعض  ثم ومن  ه( االسعبصار والعهذسب362ه( من السحضضه اليقره وكعابّ  الشرخ الطوس  ت) 033ت)

 المفلت  للعالم  الجوار وبحار  الواف  كعابه ف ( 0233)ت الكاشان  اليرض الشرخ من بدا الذي االسعدراك
 وخعم الجوري المرضزا للشرخ الوسائل متعدرك ومن  ( ووسائل الشرع  للعالم  الحضالعامل  0002)ت

 مثل الجور تضى لم موسوعات وهجاك  الشرع  أحادسث جامع بكعابه وجضديالبض نرحت درالت العالم   القضن
لوم والمعارف الع وعوالم مخعصضبفزئرن طبع والذي شبضالكاظم  عبداّلل  للترد واألحكام المعارف جامع

 الحدسثر  الموسوعات من جدسد  للشرخ عبد اّلل البحضان  وتواصل الفهود األمامر  لرظهض ف  هذا القضن نمط
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(  ع) الصادق االمام وموسوع  مفلد عشض باثجع  القبانف  حتن الخطرب للترد( ع) عل  االمام متجد مثل
امرضالمؤمجرن ع( للشرخ محمد   اإلمام وموسوع مفلد ثالثرن من بلكثض القزوسج  كاظم محمد للترد
 فره وهجاك جهود أخضى . هضي ومتاعدسه باثج  عشض مفلد جمع وفره ما سخص االمام)ع(سشالض

حول الفدوى من تكضار العللر  ف  جمع وتخضسج أحادسث ال وأجاب الشرخ الجفي  عن إشكالر  تضد 
البرت)ع( كما ف  موسوععه من فضرل  إكثار تعضس  العالم بعضاثهم )ع( والجكه  الخاص  لكل موسوع  وتجوع 
أسالرب وأذواق المؤليرن والعفدسد المجهف  وتجاول أسلوب موسوععه فرها العضترب الزمج  للمصادر وذكض 

معون وإعطاء األحكام الضجالر  علرها بالعيصرل وتخضسج األحادسث وإرشادات القارئ للمضاجع االسانرد مع ال
الحاوس  لعيصرالت أخض وعن مدار موضوعات أحادسث الموسوع  بععدي موضوع اإلحكام إلى األخالق 
عر  مع وغرضها مضتب  على شكل معجون بعجاوسن أساسر  )تتع مائ  وتتع  وثمانون عجوان( تضم عجاوسن فض

ل  حدسث( كذلك تقترم المشرخ  وذكض  أ  لليائد  مجها وقد ضمت )سع  عشضشضح األحادسث وذكض اجمال
مفموع  من الطضق المعجعج  للمؤليرن الكضام وشروخ  وهم الترد المضعش  والترد الكلباسكان  والشرخ 

 يائ  الخوانتاريصمصطيى ال تردأغارضا المدن  والشرخ االراك  والشرخ محمدتق  الششعضي وال
 واسعغضب من وجود من سفرز من دون أن سفاز من احد .

وعن طباع  الموسوع  قال الشرخ الجفي  :طبعت الموسوع  حتب علم  حعى أالن ثالث مضت بدءا عام 
مفلد( وخعم الشرخ الجفي  حدسثه 00)بواقع0223مفلد(وعام 03م بواقع)0222مفلد( وعام00بواقع )0220
 الجف  بمدح الغطاء كاش  هادي الضاحل للشرخ باسات الجرضوز سوم فضل عن لالئم  مضفوع   بلحادسث
 مدسح االمام امرضالمؤمرن )ع(. ف  الهجدي رضا للترد  بآسات كمبدئها االشضف

وعن مشارسعه ونعاجاته اآلخض قال الشرخ هادي الجفي  ف  حدسث خاص )لوكال  شيقجا( بصدور موسوع  
 بعجوان ومؤل  الطبع قرد مجها األول مفلد ثالثون بواقع الشرع  بضواسات  القضآنأجود البران ف  تيترض 

مامر  واألربعون حدسثا ف  من سمل  األر  قتطا وعدال واأل المتلمرن عام  مصادر من الط  سوم رواسات
ت  مفلدات واألربعون من كالم موالنا امرض المؤمجرن )ع( واآلراء اليقهر  بواقع عشض  مفلدات صدر مجها خم

حعى أالن وعن مهامه األخض ه  العدرسس بالبحث الخارج فقها وأصوال بحوز  أصيهان وادار  مدرس  
 حوزوس  ومكعب  عام . 

 انعهى.
 البوم الصور  خاص شيقجا.


