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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

من الناحية  - أربعةوقلنا ان هناك وجوها ، نداومدى حجيتها س للشيخ الصدوق األعمالكان احلديث حول رواية ثواب 
، ل حبجية مراسيل الثقاة وما هو حبكمهـا يقا أنوهو  األولنا الوجه وذكر، اسند الرواية معتربسيكون لو مت احدها ف -ة املبدئي

  ، املهملني أوأي تلك املسانيد املتضمنة للمجاهيل 
كم بالرواية املذكورة احل إثبات ما حنن فيه ال يراد منهحيث ان و، حجة اخلربة أهلل بان قول فهو ان يقاالوجه الثاين  وأما

وبينا ان الكربى هذه وان كانت صحيحة إال ، يف اللغةخربة  أهل فيكفي ان يكون الراوي، موضوع لغوي إثباتاملراد هو  وإمنا
  .١انه ال يعلم انطباقها يف املقام

 إثباتاىل  أيضاحجية مراسيل الثقاة وكذلك لسنا حباجة  إثباتم لسنا حباجة اىل يف املقا إننال الثالث فهو ان يقاالوجه وأما 
وهو ان إلثبات وضع الرشوة لألعم االستناد هلذه الرواية تصحيح يف  آخر اان لنا وجهوذلك ، أهل اخلربة يف اللغةقول حجية 
العتمادهم على االرتكاز وعلى القـرائن  ؛ للوضع ئيهم مراأذهانوآحاد العرف  ،العرفأفراد هؤالء الرواة كانوا من  إنيقال 

فاستعماهلم الرشوة يف األعم دون قرينة ظاهرة، دليـل رؤيتـهم   ، واليت هي مرآة للعرف مث هي مرآة للوضع، املعروفة األربعة
  هذا هو الوجه الثالث ، بيانه سابقا أسلفناكما ووضعها لألعم 

  : على صغرى املقام يف الوجه الثالث إشكال
 ولذا ال ميكن االستناد؛ ا ذكرناه يف الوجه الثالث وان مت كربى إال انه خمدوش من جهة الصغرى يف املقام بوجهني دقيقنيوم

  : والوجهان مها، هلذا الوجه
  ، لكنه ليس بثابتاألعمثبوت احملمول متوقفة على قرينية مناسبة احلكم واملوضوع : األولالوجه 
  :نقول

ال ، أشبهاو ما  )فهو مشرك(فان احملمول يف الرواية  – األولكما يف الوجه  –حجية مراسيل الثقاة لو قطعنا النظر عن  إننا
 أنعلى قد استدللنا سابقا  فإننا. فال يثبت إرادة الراوي لألعم ،ومعه فال تثبت قرينية مناسبة احلكم واملوضوع، يثبت للموضوع

فهـو  .. .( :وجه قولـه  وانّعلى احلق كان املال القاضي أخذ  وانّ( عبقرينة مناسبة احلكم واملوضو لألعمالرشوة موضوعة 
   .وجه القرينةهو وكان هذا  أيضاان القاضي قد انبعث عن كون احلكم حقا وعن املال هو  )مشرك

وهذا فرع ، فرع ثبوت احملمول للموضوع، الرشوةمعىن ان ثبوت قرينية احلكم واملوضوع املفيدة العمية  : أخرىوبعبارة 
  .للموضوع فال حمل للقرينيةاحملمول ال يثبت ولو قلنا بعدم حجية مراسيل الثقاة فان الرواية ليست بثابتة وبالتايل ، ثبوت الرواية

 األوللو رفع النظر واليد عن الوجـه  ف، وهو ال يتم إال به األولل ومعتمد على الوجه اان الوجه الثالث عي :وزبدة القول
  . أصالالنتفى الوجه الثالث 

  ال يعلم التفات الراوي اىل قرينة مناسبة احلكم واملوضوع خلفائها : الوجه الثاين 
  : الصغروي فنقول  اإلشكالن وأما يف الوجه الثاين م

                                                             
  يكتشف ان امحد بن إدريس من اهل اخلربة يف اللغة فيتم عنده اجلواب الثاين متتبعاً ولعل  - ١
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، مزيد تأمل وتدبر إىلفتحتاج  –وكما اوضحناه سابقا  –ان مناسبة احلكم واملوضوع بني الرشوة والشرك هي قرينة خفية 

، ذهنه مرآة للوضعوان ، األعمم ان الراوي كان قد التفت اىل هذه القرينة كي يرتب عليها استعمال الرشوة يف وال يعلم يف املقا
  .إذ استعملها فيه دون قرينة ظاهرة، لألعمتكون الرشوة موضوعة ف

عليه (أي اإلمام  – اتهلقلنا بقطعية التف )عليه السالم( اإلمامانه لو ثبت صدور هذه الرواية وهذا الكالم من :  آخروبتعبري 
ومعه نستطيع ان نستنبط من كالمه ولو بلحاظ هـذه القرينـة    – أيضاواجللية  –اىل القرائن اخلفية احملتفة بالرواية  - )السالم

  ، اخلفية املعىن املستعمل فيه وبالتايل الوضع
يثبت صدور الكالم  وعليه فال، الثقاة حجية مراسيل عن قطع النظرا يف الوجه واجلواب الثالث على بنين إنناولكن الفرض 

ورد يف وهو الـذي   إدريسالقائل هو امحد بن القدر الثابت ان  وإمنا، واملستعمل فيكون هو القائل، )عليه السالم( اإلماممن 
 أنميكـن   حىت، و هي مناسبة احلكم واملوضوع، ه هلذه القرينة اخلفية املذكورةوال يعلم التفات، كالمه محل الشرك على الرشوة

  .٢لألعمنستظهر ان امحد بن ادريس قد التزم ان الرشوة موضوعة 
   البحث يف سلسلة اإلسناد عن حال الرواة :الرابعالوجه 

  :وهنا نقول ، حجية الرواية إلثباتة الرجال والسند لوهو الوجه املعهود يف املقام حيث البحث فيه عن آحاد سلس
 أعـاظم قه ثوقد و، وهذا الرجل ال كالم فيه وهو ثقة قطعا) القمي األشعريدريس امحد بن ا(ان سلسلة السند تبدأ بـ  

وهـذه  ، )٣ةصحيح الرواي ،كثري احلديث، أصحابناكان ثقة فقيها يف ... (: النجاشي حيث يقول فيهالشيخ  ومنهم، الرجاليني
ومل جيرحه احد من ، ونظري كالم الشيخ النجاشي قد ذكره الشيخ الطوسي يف الفهرست، سيأيت الكالم عنها الحقا كلمة قيمة

  .الرجاليني ولذا فوثاقته هي من املسلمات
  : بقية سلسلة الرواة يف االسناد 

   أشخاصمشترك بني عدة  :امحدحممد بن 
  : الكالم عن الراوي الثاين وهو حممد بن امحد ففيه عدة مشاكل  وأما

شخصا ولذا البد مـن   ٢٤وحبسب التتبع فان حممد بن امحد مشترك بني  ،بني الثقة وغريه انه مشترك: فيه وىلاألواملشكلة 
  . املقصود يف الرواية الراوي حتديد 

  حبث املشتركات حبث حيوي ومهم :مهمةفائدة 
 من الرواة هم مشتركون بني وذلك ان الكثري؛ من البحوث الرجالية املهمةيعد حبث املشتركات  إنفائدة مهمة وهي وههنا 

  ، البد من التميز بينهمالذا اثنني فصاعدا و
وكـذلك مـن الطـرق    ، ان هذا الراوي املشترك عمن يرويأي ، ومنها دراسة املروي عنه، للتمييزوتوجد طرق متعددة 

  من هو ؟هو ان نرى الذي يروي عن الراوي املشترك  األخرى
وذلك ؛ هاتان القريتان غري ناجعتني أخرى أحيانولكن يف ، حتديد هوية الراوي املشتركوهاتان قرينتان كثريا ما تفلحان يف 

وهذا حبـث  ،  املذكورتنيفال ميكن التمييز بالقرينتني، أو يروي عنهما كال الراويني الطرفنيكال ركني قد يرويان عن ان املشت

                                                             
  فتدبر فان الكالم دقيق يف إخراج صغرى املقام عن الكربى السابقة  - ٢
صحيح (بـرواة فقط من بني املئات وهذا له قيمة كبرية سنستثمره الحقا وكذلك قد عرب مخسة يف  )صحيح الرواية(حقا فإننا قد تتبعنا يف رجال النجاشي ووجدنا انه قد عرب بعبارة وهنا كالم سيفيدنا ال - ٣

  .يف ثالثة عشر راوياً) احلديث
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شخصا باسم حممد  ٢٤جند ان هناك  شتركات الكاظميبالرجوع اىل مو، ٤دقيق حيتاج اىل تتبع شديد وهو ختصص يف حد ذاته

ال يروي ذا  إدريسالن امحد بن ؛ )وحامحد بن حممد بن ر(نعرف انه  إدريسبقرينة الراوي وهو امحد ابن لكن وو، بن امحد
  .فيتم املطلوب، االسم إال عن حفيد بن روح

  التقليد يف مبادئ االستنباط غري مقوم لالجتهاد : فائدة اصولية
  :وهي  أصوليةوهنا نستثمر ما ذكرناه يف فائدة 

من كان مقلدا يف ان و، الجتهاد يف الفقهلاالجتهاد يف مبادئ االستنباط غري مقوم  إنعلى  األدلةان حبث املشتركات هو من 
الدقيقة والصـعبة  املباحث من حبث املشتركات الرجالية هو و، واألصول تلك املبادئ فانه يصح تقليده لو كان جمتهدا يف الفقه

خـربة يف   بأهلالتاريخ ليسوا  من الفقهاء وعلى مر%٩٩وحنن لو الحظنا لوجدنا ان ، واليت ال حييط ا اجتهادا إال االوحدي
ا وزمنا طويال ال يتسع له وقت الفقيه األمر يتطلب جهدا كثريالن ؛ بل يعتمدون يف حتقيقام على غريهم يف ذلك، املشتركات

هـو  النقض عليـه  من موارد لكان  واألصولدعى البعض ان االجتهاد يف الرجال هو مقوم لالجتهاد يف الفقه ولو ا، الباحث
   .وتفصيل البحث يترك حملله ٥املشتركات الرجالية

  : توثيق امحد بن حممد بن روح  إمكانية
  :ل هنا مد هو امحد بن حممد بن روح نتساءوبعد ثبوت ان امحد بن حم

  ال؟  هل ميكن توثيقه او
  :توثيقه ا  بإمكانويف مقام اجلواب نقول توجد عدة وجوه قد يقال 

  ذكره يف القسم األول من رجال بن داوود : األولالوجه 
فلعل ذلـك يصـلح   ، يف القسم األول من رجاله الراوي املذكور ذكرهـ قد  ٧٠٧وهو ان ابن داوود احللي املتوىف بعد 

قد ذكر فالقسم الثاين  وأما، قد ذكر فيه املوثقني األولالقسم : اوود مقسم اىل قسمني وذلك ان رجال بن د؛ رينة لتوثيقهكق
  .فيه اروحني 
  التقسيم غري حاصر :رد القرينة

، بذكر املوثقني فقطخيص القسم األول ومل ، أيضااملوثقني واملهملني  األولبان ابن داوود ذكر يف القسم  ذلك مردودولكن 
  .وللكالم تتمة، ٦فقد مشل اروحني واهولنيواما القسم الثاين 

 وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
   .املعروف مبشتركات الكاظمي )مدينطريقة احمل إىلهداية احملدثني (هو كتاب احلقل وأفضل مرجع يف هذا  - ٤
  .يوجد يف سندها راوٍ مشتركإذ ال ميكن ان يلتزم فقيه بان أولئك بأمجعهم غري جمتهدين، بل ال ميكنه االلتزام بعدم اجتهادهم حىت يف املسألة املتفرعة على رواية  - ٥
  .ل فليس جبرحل هو طعن وأما اإلمهاوسيأيت الفرق بني املهمل واهول فان اهو - ٦


