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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 أصحاب اإلجماع

( عنن اناعيث ثالثنة عنن أصنألاب األئمنة األربعنة )األئمنة عنن اقعنام البناقر إ  923توىف لقد عرب الشيخ الكشي )املعاصر للشيخ الكليين امل
 على عر األزعان. (1)( بعبارات أضألت عثار البألث والتداول بني علماء الدراية والرجال والفقه واألصولعليهم السالم اقعام الرضا

بنن)سسمية الفقهناء عنن أصنألاب أف جعفنر  ) علينه السنالم (عنام الصنا   واق ) علينه السنالم (فقد عرب عن ستة عن أصألاب اقعام الباقر 
وأصنألاب أف عبند اهلل  ) علينه السنالم (وأف عبد اهلل )عليهما السالم(: أمجعت العصنابة علنى سصنديؤ هناالء األوملنني عنن أصنألاب أف جعفنر 

وععننروب بننن خرمبننوي، وبرينند، وأبننو بصننف األسنندي، والف نني  بننن يسننار،  وانقننا وا  ننم بالفقننه فقننالوا: أفقننه األوملننني سننتمة: زرارة ) عليننه السننالم (
 وحمممد بن عسلم الطمائفي، قالوا: أفقه الستمة زرارة، وقال بع هم عكان أف بصف األسدي، أبو بصف املرا ي وهو ليث بن البخرتي(

: أمجعننت ) عليننه السننالم (ألاب أف عبنند اهلل )سسننمية الفقهنناء عننن أصنن ) عليننه السننالم (الصننا   اقعننام كمننا عننرب عننن سننتة عننن أصننألاب 
تمة العصابة على سصأليح عا يصحم عن هاالء وسصديقهم ملا يقولون، وأقنرموا  نم بالفقنه عنن  ون أكوللنت السنتمة الننين عند ناهم وومينناهم وهنم سن

يسننى، وأبننان بننن عثمننان. قننالوا: وزعننم أبننو نفننر: مجينن  بننن  رماد، وعبنند اهلل بننن عسننكان، وعبنند اهلل بننن بكننف، وامننا  بننن عثمننان، وامننا  بننن ع
 (.) عليه السالم (إسألا  الفقيه وهو ثعلبة بن عيمون أنم أفقه هاالء مجي  بن  رماد وهم أحداث أصألاب أف عبد اهلل 

ث سسمية الفقهنناء عننن أصننألاب أف إبننراهيم وأف احلسننن عليهمننا السننالم: أمجننكمننا عننرب عننن سننتة عننن أصننألاب اقعننام الكننا م والرضننا بننن)
أصألابنا على سصأليح عا يصحم عن هاالء وسصديقهم وأقرموا  م بالفقه والعلم، وهم ستمة نفنر آخنر  ون سنتمة نفنر الننين يكرنناهم يف أصنألاب 

 : يونس بن عبد الراان، وصنفوان بنن  ني بيمناس السنابري، وحممند بنن أف عمنف، وعبند اهلل بنن ع نفة، واحلسنن بنن) عليه السالم (أف عبد اهلل 
حمبنوب، وأاند بنن حممنند بنن أف نصنر، وقنال بع ننهم عكنان احلسنن بننن حمبنوب، احلسنن بنن علنني بنن ف نال، وف نالة بننن أيمنوب وقنال بع ننهم 

 بن عيسى، وأفقه هاالء يونس بن عبد الران وصفوان بن  ي(عكان ف الة بن أيوب: عثمان 
 المعاني المحتملة ثالثة

هني ثالثنة   ،لى سصأليح عا يصح عن هاالء وسصديقهم  م واقروا  م بالفقه والعلم( ونظفهنا انا سنبؤأمجث أصألابنا عواملعاين احملتملة يف )
 كما سبؤ.

 أدلة أو مؤيدات ثمانية على ان المراد تصحيح اإلسناد
 ،انينة بن  واألو نقن  اقمجناس علنى سصنأليح إسننا  الرواينات النا يرويهنا أوللنت السنتة الثالثنة والثعلنى كنون عنرا   وقد يسنتدل أو يستشنهد 

 مبعىن أن أوللت الستة ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة ضابط عن ثقة ضابط وصوالً إ  املعصوم عليه الصالة والسالم.
 ويلت باأل لة أو املايدات التالية:

 )سصأليح(  فان  اهر عا يصح عن هاالء هو عا صألت نسبته إليهم سنداً ال حدساً فكنلت قوله (2)قوله )عا يصح( أواًل:
)  واحلاص : ان )عا يصح( كما سشف إ  السند وصوالً إ  هاالء الرواة فكنلت )سصأليح( سشف إ  السند عنن هناالء وصنوالً إ  املعصنوم

 .عليه السالم (

                                                           

 بالتبث. (1)
 يف )سصأليح عا يصح عن هاالء(. (2)
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 .لدى املتأخرين كنلتلدى القدعاء كما اهنا  حىت ان )سصأليح( يرا  به الصألة السندية ثانياً: 
حملنندمث النننوري يف خاملننة املسننتدرد وأنكننر  عننوى الشننيخ البهننائي يف عشننر  الشمسننني وصنناح  املعننا  يف وقنند فصنن  البألننث عننن يلننت ا

عنتقى اجلهان، اختالب اصطالح املتقدعني على زعن السيد بن طاووس والعالعة احللي عن اصنطالح املتنأخرين ويهن  إ  ان هنن   عنوى   
ك  هو وثاقة السنند بفنار  ان املتقندعني   يشنرتطوا يف النرواي ليكنون حديثنه صنأليألاً كوننه ير  عليها أي  لي  ب  ان املرا  بن)صأليح( لدى ال

 إعاعياً فيما اشرتط املتأخرون يلت. 
واحلاص  ان  عوى البهائي وصاح  املعا  عن ان املدار يف وصف الرواية بالصألة لدى املتأخرين هو الوثو  باخلرب والرواية ولنو عنن جهنة 

 ب  اهنم يطلقون الصأليح غالباً على رواية الثقة إعاعياً كان أو غف . فتأع  (1)ال  لي  عليها إية، ليست ساعة القرائن اخلارجي
ويلننت بنندعوى   ننموين احلدسننييف اعتمننا  الروايننة وسصننأليألها هننو التصننأليح احلسنني السننندي وان احتمنن  التوثيننؤ امل (2)ان األصنن  ثالثــاً:

) اقعنام  علنى، وكثرة القرائن احلسية وسوفرهنا ككنون الرواينة يف أصن  ععنرو  (9)أكثر األخبار عتواسرةوكون  النصقرب الكشي ونظائر  عن زعن 
أو سكرر  يف أصول عديدة أو وجو   يف أص  ععترب خاصة عث حلاظ وجو  األصول األربعمائة يلنت الوقنت، فاحلاجنة لالجتهنا   عليه السالم (

 كانت قليلة ب  نا رة.  -  (4)صا راً ال صدوراً  –احلدسي لتوثيؤ الرواية 
ونظنائر  يننرا  بنه التصننأليح احلسني  ون احلدسنني، فيكننون  (أمجنث أصننألابنا علنى سصننأليح...)وعنن يلننت  صن  االطملنننان الننوعي أن قولننه 

 فتدبر.حجة 
)قننال اقعننام الصننا  ( ان )سصننديقهم ملننا يقولننون( عاعننة سشننم  عننا لننو قننال أحنند أوللننت السننتة أو االثننين عشننر أو السننتة عشننر رواينناً  رابعــاً: 

 (5)فان سصديقهم يف يلت يساو  اقخبار احلسي  ون احلدسي لظهور )قال فالن( يف انه خيرب عنه عن حس. فتأع 
عننا يكنر  احملنندث النننوري عنن االسننتألالة العرفينة لتصننأليألهم كن  أحا يننث أوللننت الثمانينة عشننر عنن طريننؤ القنرائن اخلارجيننة لكثننرة خامسـاً: 

عكننس التصننأليح عننن  ،أو ال أقنن  عنن كونننه عسننتبعداً جنداً  (6)وسفرقهنا وسراعيهننا فاسننتقرايها مجيعناً وهنني بنناأللوب حمنال عننا ة سلنت الروايننات جننداً 
نن النرواة ثقنة عنن غنف  فلمنا اسنتقرايوا أحنوال املننال نسنبياً إي عنن السنه  ععرفن فانه أعنر حمصنور عن نبط سنه  اقسنا صألة  إحرازطريؤ  ة َعنن عن

 . فتأع (7)أهنم ال يروون إال عن الثقاة ولنا صألألوا عا يصح عن أصألاب اقمجاس عطلقاً  أصألاب اقمجاس وجدوا
 فأنه األص .ان  اهر عطف )سصديقهم( على )سصأليح( هو عطف املباين على املباين، سادساً: 

نرب صندقهم وأن )سصنأليح( يعنو  إ  صنألة بق يكننبونوالظاهر ان )سصديقهم( يعو  إ  نقلهم هم واهنم صا قون فينه ال  ينة السنند إي صن
يف نق  رواية عن شخص واهنم وعوها عنه ال يكفي لالعتما  على الرواية والعم  هبا ب  ال بد عنن صنألة بقينة سلسنلة السنند ليصنح االعتمنا  

 فتأع ، أو )التصأليح( يعو  للسند والتصديؤ للم مون. ولنلت قال الكشي )أمجث أصألابنا على سصأليح عا يصح عن هاالء وسصديقهم(
ان قنننو م )صنننألح احلنننديث(  ننناهر يف صنننألته سننننداً عنننن غنننف فنننر  بنننني القننندعاء واملتنننأخرين فكننننلت قولنننه )امجنننث أصنننألابنا علنننى ســـابعاً: 

                                                           

 عث إضافة أصالة ثبات الل ة وثبات املصطلألات يف ك  فن. (1)
 مبعىن القاعدة. (2)
 كما صرح به السيد املرس ى يف )أجوبة املسائ  التباينات(.  (9)
 أي سوثيؤ الرواية  ون الرواة. (4)
 إي يلت فيمن أحرز انه ال واسطة بينه وبني املروي عنه فتأع . (5)
 أي عث  راسة ك  رواية رواية وإثبات ان ع موهنا عطابؤ للقواعد مث االخبار عن يلت كله هبن  العبارة ونظائرها. (6)
كونه بانياً على   ) عليه السالم (إال عن ثقة عن ثقة وصواًل للمعصوم  ان  دس عن كون  يدن الرواة عدم الروايةباعا باالستقراء التام أو الناقص لكن املعل   (7)

 يلت يف ك  رواياسه.
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 سصأليح...( فتأع 
 شهادة الشيخ الطوسي في عدة األصول

 شاهد على يلت. (ةدم العك )ان كالم الشيخ الطوسي يف ثامناً: 
 واضرابه.يصلح بنفسه  لياًل فانه نق  اقمجاس على صألة سند عا يرويه حممد بن أف عمف ب  نقول: ان كالم الطوسي يف العدة 

نعم قد يقال ان نسبة كالعه عث كالم الكشي هي عن وجه إي ال يعلم ان عقصو   عنن )وغنفهم عنن الثقنات( هنو سنائر أصنألاب اقمجناس 
بننني األصننألاب اهنننم ال يننروون إال عننن ثقننة وهننم أانند بننن حممنند عيسننى النننين يكننرهم الكشنني، بنن   تمنن  إرا سننه أوللننت النننين اشننتهر  11الننن

 وجعفر بن بشف البجلي وحممد بن إواعي  بن عيمون الزعفرائي وعلي بن احلسن الطافري وبعض أو ك  بين ف ال.
صنر وغنفهم عنن الثقنات الننين الطائفة بني عا يرويه حممد بن أف عمف وصفوان بن  ني وأاند بنن حممند بنن أف ن)سومت  (1)قال يف العدة

 (وا بأهنم ال يروون وال يرسلون إال ان يوثؤ به وبني عا أسند  غفهم ولنلت عملوا مبرسلهم إيا انفر  عن رواية غفهمننننعرف
 يوثؤ به(. (2))ال يرسلون إال ان إي يقولفهو صريح 

إي  ) علينه السنالم (ر ة يف سوثيؤ ك  سلسنلة النرواة وصنوالً إ  املعصنوم وللن احتم  كونه سوثيقاً ملشاخيهم املباشرين فان عبارسه الالحقة ص
عننهم، إضنافة ويلنت لوضنوح ان العمن  مبرسنلهم عتفنرس علنى سوثينؤ كافنة رجنال اقسننا   ون سوثينؤ الطبقنة األو   (قال )ولنلت عملوا مبرسلهم

 . فتدبرا يكرملإ  حكمه بالتسوية بني عراسيلهم وعسانيد غفهم فانه ال يكون إال 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

                                                           

 .916ص 1العكدمة د (1)
 ولع  )ان(  اهرة يف التوثيؤ الطويل املتسلس  فتأع  إي ال  هور ب  ار  استشعار. (2)


