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   المعروف ، أبو عمرو محّمد ابن عمر ابن عبد العزیز الکّشي،أّلفه العالم الرجالي
  . الرابع الهجريفي منتصف القرن المتوفی 

  
  :قال الشيخ الطوسي في الفهرست

محمد ابن عمر ابن عبد العزیز الکشي ، یکّنی أبا عمرو ، ثقة ، بصير باألخبار                  "
  .و بالرجال ، حسن االعتقاد

له کتاب الرجال ، أخبرنا به جماعة عن أبي محمد التلعکبري ، عن محمد ابن                         
  ".عمر ابن عبد العزیز أبي عمرو الکّشي

  
  :ال الطوسي في رجالهو ق

  ".ثقة بصير بالرجال و األخبار ، مستقيم المذهب"
  

  :و قال النجاشي في ترجمته
و روی عن   کان ثقة ، عينا ،      أبو عمرو ،    محمد ابن عمر ابن عبد العزیز الکشي        "

الضعفاء کثيرا و صحب العّياشي و أخذ عنه و تخّرج عليه و في داره اّلتي کانت                    
  .العلممرتعا للشيعة و أهل 

أخبرنا أحمد ابن علي ابن نوح و       .  له کتاب الرجال کثير العلم ، و فيه أغالط کثيرة         
  ".غيره ، عن جعفر ابن محمد ، عنه بکتابه

  
 ، فهو محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عيّاش السلمي الّسمرقندي،   أما استاذ الکشي  

  و توفي في     240م   عا   واليولد في ح  المکّنی بأبي النضر ، المعروف بالعّياشي ،        
  . ، و له مؤّلفات کثيرة في مختلف العلومبعد الهجرةأواخر القرن الرابع 

  



  :قال النجاشي في ترجمة العّياشي
  
و .  ثقة ، صدوق ، عين من عيون هذه الطائفة ، وکان یروي عن الضعفاء کثيرا                 "

ر و عاد   کان أوّّل أمره عامّي المذهب ، و سمع حدیث العاّمة ، فأکثر منه ثّم تبصّ                  
سمعت القاضي أبا الحسن علي ابن          :  قال أبوعبداهللا الحسين ابن عبيد اهللا         ...إلينا  

علی العلم و الحدیث      )  العّياشي(أنفق أبو النضر      :  محمد قال لنا أبوجعفر الزاهد         
ترکة أبيه سائرها ، و کان ثالثمائة ألف دینار ، و کان داره کالمسجد بين ناسخ أو                   

  ".ّلق مملوءة من الناسمقابل أو قارء أو مع
  

  :و قال الشيخ الطوسي في حّق العياشي
  
محمد ابن مسعود العياشي ، من أهل سمرقند ، و قيل اّنه من بني تميم ، یکّنی                         "

له کتب  .  أبا نضر ، جليل القدر ، واسع األخبار ، بصير بالروایات ، مّطلع عليها                 
  ".کثيرة تزید علی مائتي مصّنف

  
معرفة الناقلين عن األئّمة          "علم الرجال ، المسّمی ب            أما کتاب الکّشي في             

" معرفة أخبار الرجال   "أو  "  معرفة الناقلين "أو  "  معرفة الرجال "أو  "  الصادقين
 فليس موجودا بشکل کامل في زماننا هذا        علی اختالف األقوال في هذا المجال ،           

به و   ، و اّلذي یوجد في هذا العصر هو اّلذي هذ                    المحققينعلی رأي کثير من         
خالف هذا    و     ".اختيار الرجال  "اختصره الشيخ الطوسي رحمه اهللا و سّماه ب                

الحسن ابن  و العالمة    بعض األعالم ، کما نسب إلی أحمد ابن طاوس الحّلي            الرأي
الّحلي و ابن داود ؛ من أّن الموجود هو نفس الکتاب األصلي                یوسف ابن مطّهر     
  .ألبي عمرو الکّشي

  
لمذکور أّنه وضع علی أساس طبقات الرجال من               و من خصوصيات الکتاب ا        

، ثّم المعاصرین لکل واحد من         )  ص(فبدء ببيان أصحاب النبي       .  ألولالصدر ا 
بحسب الترتيب الزماني ، و نقل األحادیث و المتأّخرین عنهم األئّمة عليهم السالم 

رأیه علی   رجالية التي ترتبط بکل واحد من الرواة ، من دون أن یفرض                              ال
و یتمّکن المحققون و المتتّبعون بالتأّمل فيها من معرفة الرواة ، و هل                    .  القارئ

  .أّنهم ثقات و عدول أو غيرهما
  

  "اختيار الرجال"کتاب 
  

کثير العلم ، و فيه أغالط        " کان   - کما قال النجاشي      - الکّشي   رجالقد عرفت أن     
خالصة األقوال في   "مر في کتابه    و قد صّرح العالمة الحّلي أیضا بهذا األ       ".  کثيرة

کتاب الرجال ، کثير العلم إال أن فيه          )  للکّشي:  أی(له  :  "حيث یقول "  علم الرجال 
و اختلفت آراء المحققين في ماهّية تلک األغالط ، و هل أنها                      ".  أغالطا کثيرة  

   .کانت من الناسخين للکتاب أو من المصّنف رحمه اهللا
  

 و   ، إسقاط الزوائد منه  بتهذیب الکتاب المذکور و      قام الشيخ الطوسي    و ألجل هذا    
 بعد الهجرة ، کما قال علي ابن طاوس في           456بدء بإمالء ه علی تالمذته في عام        

  ".فرج المهموم"کتابه 
  

 حدیثا رجالّيا ، و یشتمل           1150علی حوالي     "  اختيار الرجال  "و یحتوي کتاب       
  .و معاصریهم) ع(مين  شخصا من أصحاب األئّمة المعصو515علی بيان أحوال 

  



  اسلوب تهذیب الکتاب
  

کّشي کان یجمع بين الرواة الشيعة و المحّدثين من         یعتقد بعض األعالم أّن رجال ال     
أهل السنة ، و أّن الشيخ الطوسي أسقط الطائفة الثانية من الکتاب و اهتّم ببيان                          

 في   إّن األصل کان      :  "صاحب مجمع الّرجال    قال   .  أحوال رجال اإلمامية فقط      
  ".رجال العاّمة و الخاّصة ، فاختار منه الشيخ الخاّصة

  
 الذي هّذبه الشيخ       ، و لکّن التحقيق خالف ذلک ، الحتواء کتاب اختيار الرجال               

 کعّباد ابن صهيب و قيس ابن الربيع و عمرو ابن خالد            علی أسماء کثير من العاّمة    
جال ؛ إال إذا قيل       کما عليه صاحب قاموس الر       ،    و محمد ابن المنکدر و غيرهم        

  .بأّنه أسقط البعض حسب رأیه ، دون الکّل
  

أن الطوسي قد اهتّم بتهذیب األحادیث الرجالية الواردة تحت اسم           خرون  و یری اآل  
  . ، و لهذا الرأي وجهکّل واحد من الرواة ، فأخذ بالصحيح منها و أسقط الضعيف

  
 فقط ؛   أخطاء الناسخين   إسقاطالکتاب ، بمعنی      و یحتمل أّنه تطّرق إلی تصحيح          

  کتابه      ، في    664، المتوفی عام       على بن طاوس       لکّنه خالف ما حکی عنه           
 يبهذه االخبار اختصرتها من کتاب الرجال أل            :  " أّنه قال    من"  فرج المهموم  "

؛ ألّن ظاهره أّن تهذیبه     "  عمرو محمد بن عمر بن عبد العزیز، و اخترت ما فيها           
  .ختيار ما رآه مناسباکان بمعنی اختصار الکتاب و ا

  
  "اختيار الرجال"تطّورات 

  
قام بعض المحققين بترتيب األسماء في الکتاب علی غرار األلفباء ، لتسهيل                           

  .يبن یوسف البحرانابن حسن اداود و هذا ما عمله . الوصول إلی اإلسم المطلوب
  

 و"  اختيار الرجال  "و تطّرق أحمد ابن طاوس الحّلي إلی الجمع  بين  متون                            
البن "  الضعفاء"و رجال الشيخ الطوسي و فهرسه و کتاب                 "  رجال النجاشي  "

  ".حّل اإلشکال"الغضائري  في مجموعة واحدة ، و سّماه ب
  

و "    حّل اإلشکال "عن مجموعة   "  اختيار الرجال "ثّم أفرز صاحب المعالم  کتاب        
لی ترتيب  و الفرق بينه و بين اختيار الرجال هو أّنه ع             .  سّماه بالتحریر الطاوسي   

  .عناوین حّل اإلشکال ، دون اختيار الرجال
  

ترتيب األسماء في الکتاب علی غرار األلفباء ، و           و من المحققين ، من جمع بين         
کما عمله  ".  اختيار الرجال "ضّم المتون في الکتب الرجالية المذکورة إلی متن                

  ".مجمع الرجال"القهبائي في کتابه 
  


