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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(118) 

 اإلشكال الكربوي على تركيب اإلسناد ) :سبق
 رة قد يورد عليها بوجهني:ولكن ىذه الصو 

الوجهو األول ربهيوو وىههو: ان ال ربيهد ال فهدو وفعههان وللهة ألن سلسهلة السههند ادلبهدوة ، ههول أو ربههالب، وإن  
ربههان وسههطها وليلههها ،ههكيكان، لكنههو ال لههة اوههو أسمههس ان يكههون رأج السلسههلة ربههالابن يف جعههس السههند )أو اوههو   

أو عههن سههليم  هه النن عههال ينفههع درربيههد السههند الههذو أولههو  عليههو السههالميسههمع عههن للههة ال اههة عههن ال اههة عههن ا  ههام 
 ن1)عليون ،كيح،

 وميكن اجلواب عن للة بوجهني:
 احتمال كذب الصرييف يف روايتو كتاب سليمانتفاء  وجوه

الصهه يف الواقههع يف إسههناد الن الههين يف جعههس السههند، يف ادلاههام ان احسمههال ربههذب الههراوو )وىههو  الوجههو الول:
، ال ألوههو  ثاههة  )علههى  بهه   ههن ال يههراه ثاههة، ا هها علههى  بهه   ههن يههراه ثاههة عهههو ح ههة  ههن  هه  حاجههة إ  درربيههد  نسهه، 

 وىي: لسوثيق الكساب والرواايت اليت عيو و ن مث لسوثيق الراوو يف والو لو لوجوه دشفع السندن بس 
 شهرة الكتاب لدى عامة علماء الطائفة

وقهههال وقههد   ههى والههو، النعمههايف يف البيبههة  قالههوربمهها   ن2)عةعلمههاا الشههي أعهها مأوالن: لهههرة ،ههكة الكسههاب لههد  
)ربسههاب سههليم بههن قههي  اذلههالال يف  ايههة االلهسهار، وقههد اعههن عيههو مجاعههة، واحلههق  أو ههو  ههن األ،ههول  :العال هة اللسههي

 ن.وادلعارف واألحوال للة العال ة الشيخ عبد هللا البكرايف يف )عوا  العلوموظ  وقال  ن3)ادلعسيةن
يف  وضهع آخهر: )... ربسهاب  عهروف بهني ااهدثني اعسمهد عليهو الكليه  والصهدو  و   ها العال ة اللسهي وقال 

 .ن4) ن الاد اا، وأرب ر أخباره  طاباة دلا روو ابألساويد الصكيكة يف األ،ول ادلعسيةن
                                                             

 ن.417الدرج ) ن1)
 إال النادر. ن2)
 .192العال ة اللسي، حبار األووار ه ط /  ؤسسة الوعاا ه ب وت: ادلاد ة ص ن3)
 .134ص 33ادلصدر وفسو: ج ن4)
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ىههو  ههن اال،ههول )مث إيف وقفه  يف )ربسههاب سههليم بهن قههي ن ه و  وقهال الشههيخ يوسهه، البكهرايف يف الههدرر الن فيههة
 .ن1)يف ربساب البكارن ادلشهورة ادلعسمد عليها عند زلااي أ،كابنا ، ربما ،ر ح بو ليخنا اللسي 

 : )أول ربسهاب  ههر للشهيعة ربسهاب سهليم بهن قهي  اذلهالال ... وىهو ربسهاب سهليم  383ابهن النهدا ادلسهو  وقال 
 .ن2)بن قي  ادلشهورن

ابعهههة يف لربههر الكسهههد ادلعسمههدة الهههيت والهه   نهههها أحاديهه  ىهههذا الكسهههاب الشهههيخ احلههر العههها لي: )الفائههدة الر وقههال 
ولهههد بصههكسها  ؤلفوىهها و هه ىم وقا هه  الاههرائن علههى ثبومهها ودههوادرت عههن  ؤلفيههها أو علمهه  ،ههكة وسههبسها إلههيهم 
حبيههه    يبهههق عيهههها لهههة وال ريهههد ربوجودىههها تههه  أربهههابر العلمهههاا ودكهههرر لربرىههها يف  صهههنفامم ولههههادمم بنسهههبسها 

اة   ا ينها لرواايت الكسد ادلسوادرة أو والها تي واحد زلفوف ابلارينة و   للهة...ن. مث عهد دلهة الكسهد و واع
 .ن3)إ  أن قال: )وربساب سليم بن قي  اذلالالن

 شهادة مضمونة بصحتو
اجعهة ، ويظههر للهة ،ر اثويان: لهادة   مووة بصكسو و طاباة   ها ينو للمسهسفاد  هن الهرواايت الك ه ة األخهر 

السخهههريمل ادلوضهههوعي لكاعهههة رواايت ربسهههاب سهههليم بهههن قهههي ، حسهههد  ههها اسهههسخرجو وااباهههو زلاهههق الكسهههاب العال هههة 
االوصارو الزجنهايف اخلهوئي ، مث ان  طاباسهها عمو هان ليحاديه  ادلعسهية ولهو ابلسعاضهد واالسسفاضهة ا هارة ووعيهة لهد  

 عسدبر.بعض  ا   يسم عليو لاىد ابخلصوص. واس العاالا على ،كة 
 : )إن الشههيخني األعظمههني حكمهها بصههكة ربسابههو،  ههع أن  هه    1373العال ههة دمحم داههي اللسههي ادلسههو  وقههال 

 -الكليهه  والصهدو  ابهن اببويههو  -حكهي عنههو: )ربفهى ابعسمهاد الصهدوقني حسهبما ربسابهو دال علهى ،هكسون. وقههال 
 .ن4)عليو... وىذا األ،س عندو و سنو دليس ،كسو "ن

ثيق ادلشهور لكساب  يدل عرعان علهى إلعها م بعهدم ربهذب راويهو وإحهراقىم ،هدقو بوجهو  ها وإن   واحلا،س: ان دو 
يصههس إلينهها، بههس ان السوثيههق للكسههاب حههج لههو ربههان  ههن جهههة   ههمووو عاوههو يشهههد عرعههان بعههدم ربههذب راويههو، وبعبههارة 

و، عهههان للهههة يهههدل ابلداللهههة ل ههها  وه   ربا هههس    رواىههها راو ، عكيههه، بكسهههاب   أخهههر : ربلمههها أحهههرق ال اهههات اخلهههياا واثقهههة روايهههة  
عهي قرينهة خا،هة علهى ،هدقو يف  ،االلسزا ية على ،دقو ه عندىم ه يف والو، وإن   يكن ثاة لديهم يف    والو ىذا
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 .53ص  2. دنايح ادلاال: ج 372ص  14روضة ادلساني: ج  ن4)
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 خصوص والو ىذا. عسأ س.
 يكفي إسناد النجاشي الكتاب إىل سليم بواسطة الصرييف

، إسناد الن الي الكساب إ  سهليم ر هم يف جعلو السند يفعدم ربذب الص  النوعي لحراق ا اوو يكفي يف اثل ان: 
الن الهي )وىهها أذ ألربهر ادلساهد ني يف السصهني،  هن سههلفنا الصهاا ، وىهي أ هاا قليلهة ، و ههن قهال  ن1)اوهو ارياهو إليهو

و ، هللا ه يف بعههض ىههذا الفههن ربسبهها ليسهه   سههسبرقة جلميههع  هها ر هه هللا أسههسمد ادلعووههة ، علههى أن أل،ههكابنا ه ر هههم 
 وأرجو أن أييت يف للة على  ا رسم وحد إن لاا هللا دعا .

 ولربرت لرجس ارياا واحدا حج ال يك ر ) دك ر ن الطر  عيخرج عن البرض.
 ...ن إ  أن قال: أبو راعع ه 1ه : لربر الطباة االو 

 سليم بن قي  اذلالال ه 4ه )
لهو ربسهاب ، يكه  أاب ،هاد  أخهييف علههي بهن أ هد الامهي قهال : حهدثنا دمحم بههن احلسهن بهن الوليهد قهال : حههدثنا 
دمحم بن أيب الااسم  اجيلويو ، عن دمحم بن علي الصه يف ، عهن  هاد بهن عيسهى وع مهان بهن عيسهى ، قهال  هاد بهن 

 .ن2)نعيسى : وحدثنا إبراىيم بن عمر اليمايف عن سليم بن قي  ابلكساب
 التمسك بتطابق النسختني على عدم كذب الصرييف

رة ابل اات حهج آخهر راو  )ابسهس ناا أابن ابهن ان يسمسة بسطابق النسخسني: وسخة الكلي  ادلصد  الوجو الثاين: 
ايب عياش الهول عرضانن ووسخة الن الي اليت ابسدأت ابل اات واوسه  هبم لكهن دوسهطها الصه يف الههول أو  ه  

 .ل اة، على عدم جعس السند ال ايف )أو على عدم جعس الص يف لون عاوو ال يعاس دطابق النسخسنيا
وإمنا ارأت  اللسي ان ىنالة قايدات يف النسخة ال ال هة  ن3)ربما لهد بسطاباهما العال ة اللسي واحلر العا لي

سشههد هبمهها ا نن إال وسبيهد اللسهي واللسههني   ه  ادلسداولهة لههدينا وىهي  هه  وسهخيت الكليه  والن الههي اللسهني و،ههلسا
لكساب  ن  ئات الصفكات، ربذابن، ويكون  ع للهة  طاباهان للنسهخة  ربالب     ع ،كسهما  عان عاوو ال يعاس جعس  

، اللهههههم إال  ههههع عههههرض دواائهمهههها )أو راويههههي يس ههههمن سههههنده ربههههالابن أو رلهههههوالن آخههههر األخههههر  الوا،ههههلة بطريههههق آخههههر
الراوو عهن   هاد بهن )ال األخ   نس،  يف وسخيت ربساب سليم إل ال أسمس دواائ الص يف السلسلسنين لكن االحسم

                                                             

 ان الص يف اريق الن الي إ  سليم. ن1)
 .8 - 3لي، رجال الن الي، النالر:  ؤسسة النشر ا سال ي: صأبو العي اش الن ا ن2)
 إل   فد عيها ختالفا حسد  اىر ربال و. ن3)
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وىو ادلعروف بكووهو عا يهان  نالراوو عن سليم)وادلوجود يف سند الن الي  ع ابن أيب عياش  ادلعروف ابلبلو نعيسى
 .وضع فو بع هم لشبهة دشي عو لديهم!او بعض أربابر العا ة ربالذىيب، والذو وث  

واحلا،ههس: ان دطههابق وسههخسني و،ههلسا إ  الن الههي والكليهه  بطههرياني وسههندين سلسلفههني عا ههان، ال يعاههس إال  ههع 
،ههدور ا عههن  نبههع واحههد وىههو سههليم، عهههذا ىههو اليىههان ا يف  الههذو يشهههد بصههكة سههند ا  عههان ويصههح بههو درربيههد 

 رياة درربيد ا سناد عا ان. عسأ س.اعائدة و ع السأ س دنسفي  ن1)عسأ سا سناد بس ال حاجة  عو إليو. 
 فائدة تركيب اإلسناد إحراز الضبط

عهان عائهدة درربيهد ا سهناد ال دنسفهي إل دنفهع لهدعع  –علهى عرضهو  –وقد ياهال: اوهو  هع السأ هس يف الوجهو السهابق 
 لبهة عدم ال ب .

هه ارياههة درربيههد ا سههناد يف د  دوضههيكو: ان ثبههوت الروايههة  وقههوف علههى أ ههرين: واثقههة الههراوو وضههبطو، علههئن     
دصكيح الرواية والكساب  ن حيه  الصهدورال الحسمهال جعلهو ا سهناد، عا ها  هدو لهدعع لهبهة الالضهابطية وللهة  
ربلها أحرق عدم ربذبو ولكن لة يف ضهبطو عهيمكن إحهراق ال هب   هن دطهابق النسهخسني، وال يهرد إلهكال احسمهال 

 جعس السند ىهنا ربما اد ح.
ال دسوقهه، علههى وجههود راو   شهه ن بههني السههندين، إل ا هها ه لههو ع هه  ه  ة دطههابق النسههخسنياد ههح ان ارياهه تنبيههو:

سههههليم بههههن قههههي  علههههى ،ههههكسهما  عههههان وإن رباوهههه   عههههندعسمههههد علههههى اليىههههان ا يف   ههههن دطههههابق النسههههخسني ادلههههرويسني 
 السلسلسان سلسلفني عا ان.

يكههون ربهس ربسههاب وسههنده ح ههة  ههن  هه     أل نهه  عههن درربيههد السههندينال إلىههذه الطرياههة لههو ع ه ربمها اد ههح ان
 حاجة ل ربيبو  ع ا خر عسدبر وأت س جيدان وهللا العا .

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

ِإنَّ اَّللََّ ََلْ َيَُْخْذ َعَلى اْْلُهَّاِل َعْهداً ِبطََلِب اْلِعْلِم َحَّتَّ َأَخَذ َعَلى اْلُعَلَماِء )): عليو السالم ا  ام الصاد قال 
 ن.41ص 1الكايف: ج) ننبَِبْذِل اْلِعْلِم ِلْلُجهَّاِل ِلَنَّ اْلِعْلَم َكاَن قَهْبَل اْْلَْهلِ َعْهداً 

                                                             

إل ان دطهابق السهندين  ه  دال علهى ،هد  ال هايف )الصه يف يف سهند الن الهين إل أسمهس يف حاهو اوهو اسسنسهخ ربسهاب سهليم بسهند  ن1)
د، لكنو خالف الظاىر. عسأ س. وأسمس اوهو رأ  النسهخة ال اويهة، ادلطاباهة لهيو ، الكلي  عال يشهد السطابق على عدم جعلو ا سنا

 ع عس ذلا سندان  عسيان. عسأ س.


