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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

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

، األعمالالبحث السندي يف رواية ثواب  إىلووصلنا ، ألعملموضوعة  أاكان احلديث حول رواييت الرشوة واملستدل ما على 
الكالم يف املروي عنه وهو حممد بن امحد فانه مشترك بـني   وإمنا، القمي هو ثقة بدون كالم األشعري إدريسامحد بن  إنوذكرنا 

إال ، وححممد بن امحد بن ر املراد من حممد بن امحد هوإن  –بقرينة الراوي و - ا الظاهروفرغنا كذلك من هذا وقلن، شخصا ٢٤
ذكرنا ان هناك وجوها وقرائن  ؟هل هناك وجه وقرينة لتوثيق حممد بن امحد بن روح او ال:بعد ذلك وهي  أخرىانه تبقى مشكلة 

 ؛إال ان هذا الوجه غري تام، من رجال بن داود األولانه قد يقال ان حممد بن امحد بن روح مذكور يف القسم : األولوكان الوجه 
وذلك ؛ جعله يف هذا القسم دون القسم الثاينكيما نقول ان ابن داوود قد وثقه فثقني وغري خمتص باملاألول من رجاله الن القسم 
القسم الثاين فقد عقده ليشمل الرواة  وأما، قد وضعه وعقده ابن داوود لكي يشمل الرواة املوثقني وكذلك املهملني األولان القسم 

  ، نياروحني واهول
   غري نافعة يف املقام األوىلالقرينة  إن :واخلالصة

  : ق بني املهمل واهولالفر
املهمـل يف  أدرج فانه قد ، وقبل ان نكمل الكالم يف القرائن البد ان نوضح الفرق بني املهمل واهول يف اصطالح ابن داوود

  ؟ ثاين فما هو الفرق بينهمايف دائرة القسم الأدرجه اهول فقد  و وأما األولدائرة القسم 
وابن داوود احللـي يف   األقوالفان اصطالح العالمة احللي يف خالصة  ١انه وحبسب حتقيق بعض الرجاليني :ويف اجلواب نقول

ي والـذ  -أي املهمل واهول  –مقاين وغريهم يف هاتني الكلمتني ااملإىل العالمة السي والشهيد الثاين وخيتلف عنه عند  ،رجاله
ما مل يذكر مبدح وال هو واملهمل ، قسيم للمهمل –وتوضحا منا لكالمه  – عنده يهمنا يف املقام هو مصطلح ابن داوود فان اهول

وهو من صرح أئمة الرجال فيـه  ، وعليه فال تكون هذه الكلمة عبارة جرح يف مصطلحهم ولكن عبارة جمهول تعد جرحا، قدح
  .باهولية
ان ذكر ابن : واملهم اآلنوهذا ليس مبهم منها،  األعمفان اهول هو  وآخرينهيد الثاين والعالمة السي يف اصطالح الش وأما

يف  األوىلفال يستفاد من القرينة ، ليس بدليل على التضعيف له او التوثيقمن رجاله،  األولداوود حملمد بن امحد بن روح يف القسم 
  .رح كذلكال تفيد اجل أااملقام للتوثيق كما 

  ؟أو القرينة مدح وتوثيق له ) كتاب(هل كون الراوي صاحب : القرينة الثانية
صـاحب ي وهذه املسألة أي كون الـراو ، )له كتاب(وح انه ان ابن داوود قد ذكر يف رجاله يف وصف حممد بن امحد بن ر 

هل تدل ) له أصل(وكذلك ) له كتاب( يهذه العبارة وه إنحيث يوجد خالف بينهم ، مبحوثة يف علم الرجال كتاب هي مسألة
لـه  ( إنفصل يف ذلك فرأى  اآلخرإال ان البعض ، مدحا) له كتاب( و) أصلله ( اعترب عباريتقد فالبعض منهم ؟ على املدح او ال

  .ليس مبدح) له كتاب( هي كلمة دالة على املدح وان كلمة) أصل
  : واألصلالفرق بني الكتاب 

  : -وال مانعة مجع بينهما  – ألصلواويوجد فرقان بني الكتاب 
، وقد مجع ذلك يف كتـاب ، مباشرة وبال واسطةع  اإلمامهو ان الراوي يروي عن  األصلان املراد من  :هوف األولالفرق  أما

                                                             
 .٤٤ص ١ج كصاحب قاموس الرجال - ١
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 وأمـا ، على هذا الرأي هي تلك الكتب املكتوبة واملروية من الكاتب عن املعصوم ع بصورة مباشـرة بناء ) ٤٠٠( ال فاألصول

 )عليهم السالم(يف كتابه عن املعصوم  مابعض روى  الراوي فانه قد يكون ،ب فان الرواية املباشرة عن املعصوم ال تشترط فيهالكتا
  . األولهو الفرق  هذا، )عليهم السالم( عن املعصوم وروى بعضه عمن رواه، بصورة مباشرة

عن  األصلفان أي رواية قد مسعها صاحب ؛ فبخالفه األصل وأما، ان الكتاب مبوب وممنهج مبوضوعاته: الفرق الثاين فهو وأما
  .٢وحدة املوضوع والتبويب واملنهجةمن دون مالحظة أصله فهو يذكرها يف ، )عليهم السالم(املعصوم 

  : الثمرة من التفريق
باشرة بشكل متكرر ومجع ألن الرواية عن اإلمام م هو مدح) أصلله ( التعبري بـ إن إىلوالثمرة من هذا التفريق يظهر وجه امليل 

كتبها هو من العديد منها ولعل  ،الكتب كثريةفان ، ٣فليس مبدح) له كتاب(لتعبري بـا وأما، ذلك يف أصل يعد امتيازاً ومدحاً عرفاً
، ان ذلك ال يفيـد مـدحا  ف، فمجرد ان يكتب الراوي كتابا مبوبا وينقل الروايات فيه بواسطة وبدوا، الفساق او غري املعروفني

  .٤يوكل حملله األمروحتقيق 
  .ان القرينة الثانية وهي وجود كتاب حملمد بن امحد بن روح غري نافعة للمدح او التوثيق: والنتيجة

  عبارة تدل على تصحيح السند او املروي ) صحيح الرواية( :٥القرينة الثالثة
  : القرينة الثالثة فهي وأما
حيث يقـع يف رأس  ) امحد بن ادريس( حممد بن امحد بن روح وهو عن ويالرا نسبق ان ذكرنا عبارة الشيخ النجاشي ع إننا

هـو  التدبر ومدار البحث و، "صحيح الراوية  ثكثري احلدي، أصحابنافقيها يف ، كان ثقة" : فقد قال عنه النجاشي، سلسلة السند
  .) صحيح الراوية( عبارة

عن الشيخ الكشي حيث ذكر  أحدامهاانه قد صدرت كلمتان  :وهنا نقول :يف التوثيق وأمهيتهماكلمتا الكشي والنجاشي 
، الستة مث الستة الثانية مث الستة الثالثـة  اإلمجاع أصحابويقصد بذلك ) العصابة على تصحيح ما يصح عن مجاعة أمجعت( عبارة

هل هـو صـحة   ف ،راد منهاوعن امل ،فقد حبثت حبثا مفصال –وحقها ذلك  –وهذه العبارة قد حبثها الدرائيون والرجاليون طويال 
علـيهم  ( اإلماموبني  أي ان ما رواه مجيل بن دراج او ابن ايب عمري مثال صحيح مع قطع النظر عن الوسائط اليت بينهما؟ اإلسناد
بل ، حبر العلوم يف فوائدهالسيد تفيد ذلك ومنهم  أاالبعض قد رأى ؟ فهل تفيد ذلك؟ ضعاف أوحىت وان كانوا جماهيل و )السالم

وثيق الراوي نفسه كجميـل  حيث رأى ان عبارة الكشي هذه ال تفيد إال تذلك  أنكر خراآلادعى الشهرة على ذلك ولكن البعض 
ال انه توثيق له فصاعدا يف سلسلة ، توثيق للراوي فقطانه أي ، بأنفسنا مفعلينا بتحقيق حاهلمن الرواة من هو بعده  وأما، جابن درا

  .)ليهم السالمع(سند الرجال اىل املعصوم 
وكـذلك مقبـاس    ٤٧ص وصاحب الرواشح السماوية ٢٩ص جمموعة من الرجاليني ومنهم الوحيد يف فوائده ان  :واحلاصل

 معـىن ....) امجعت العصـابة ( خرون استظهروا من عبارة الشيخ الكشيل وآوتوضيح املقا ،وعدة الرجال ،١٩٥ص ٢ج اهلداية
وال يالحظ من بعده إىل املعصـوم  ( )عليهم السالم(ىل املعصوم إمبعىن انه يغض البصر عن الرجال ما بعد الراوي  )تصحيح الرواية(
  .والوحيد البهبهاين قد ذكر ان هذا هو املشهور) مفاده تصديق ملروياموباجلملة ، وان كان فيه ضعف )عليهم السالم(

  .ببحثها حبثاً ضافياً، كما تستحقهية هل الدراأشيخ الكشي واهتمام لهذا من جهة عبارة ا
                                                             

  واما الكتب فمبوبة ممنهجةً والتتبع يقتضي بوجود االثنني بشكل عام إال ما خرج بدليل فان األصول عموما ليست  - ٢
 هذه القرينة لوحدها تورث االطمئنان  وحنن ال نريد ان نقول ان - ٣
  وهذه على القاعدة ولكن يف مقامنا قال ابن داود يف حق الراوي ان له كتاب فقط ،هو عبارة مدح) له كتاب معتمد ( والبعض يقول ان عبارة  - ٤
  حبسب تتبعنا رغم أمهيتها ومفتاحيتها رجاليا  –د يف حتقيق هذه املسألة فإا مل تبحث وهذه قرينة قوية وحنن نقترح على بعض اإلخوة األفاضل ممن له ذوق رجايل ان يشمر عن ساعد اجل - ٥
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رغم ان _ إال موجزا  - والرجاليني نيالكافية من الدرائي األمهيةان عبارة الشيخ النجاشي مل تولَ جند : األخرىولكن يف اجلهة 

ا مخسة وخص  )صحيح الرواية( حيث ذكر الشيخ النجاشي عبارة، -مع عبارة الشيخ الكشي  أقوىبل لعلها  –واحد وزاما 
 أهـل وكما ذكرنا مل يتوقف ، ال تقل قوة عن عبارة الكشي وهي، مونوهذه عبارة قوية املضأشخاص فقط من بني مئات الرواة، 

مـن  السند ة سلل الشيخ النجاشي لسلباملفاد منها هو تصحيح من قكما توقفوا عند عبارة الكشي، إال موجزاً، فهل  الدراية عندها
ان مفادهـا  أو ؟ قيل يف حق عبارة الشيخ الكشي كما؟ )عليهم السالم(ىل املعصوم إوصوال ) ح الروايةصحي(الراوي املوصوف بـ

  ؟ للراوي املذكور مبا هو هو روايةهو تصحيح 
  : عبارة النجاشيتفصيل الدرائيني البحث عن الوجه يف عدم 

 لعبارة الشيخ رغم انه هو نيعدم تطرق الدرائيعن وجه  نتساءل) صحيح الرواية( النجاشي ولكن وقبل توضيح املراد من عبارة
  ؟ فيه األئمةهم أخريت علم فن الرجال ومن 

  : ذلكل نيسببهناك لعل : اجلواب نقولويف مقام 
الشيخ النجاشي فلم يذكر عبارتـه   وأمافكانت مثار البحث ، ان الشيخ الكشي قد ذكر عبارته بشكل ضابطة: األول السبب

. ذه العبارة ومل يذكرها كقاعدة كلية حىت تكون مثار النقاش والبحث  -وهم مخسة  - آحاد رجال بل عرب يف، على هذا النحو
مخسة بتعبري (شخصا  ١٨وذلك ان الشيخ النجاشي يف عبارته قد وثق ؛ النتيجة هي واحدة من العبارتني إنكتشفنا وحنن لو تتبعنا ال
لكن النجاشي مل يطـرح  ، لشيخ الكشي يف توثيقه لنفس العدد من الرواةحاله حال ا) بتعبري صحيح احلديث ١٣صحيح الراوية و

يف الـزمن   أدواتاستقراء الرجال الذين ذكر يف حقهم النجاشي ذلك هو ما تيسـر مـن   لنا الذي سهل التوثيق بشكل ضابطة و
 إىلحيتـاج  وكان األمر ذه الكلمة النجاشي عنهم عرب الرواة الذين  كان من الصعب جداً تتبع عدديف ذلك الزمان لكن ، ٦احلايل
  .تامة وحافظة قوية جداً إحاطة

العصابة على تصحيح مـا   أمجعت(هي اإلمجاع على عبارته والشيخ الكشي قد ادعى  إنواما السبب الثاين فهو : السبب الثاين
عـىن  أكثر تفصيالً ملعن حتليل  اإلعراضب ولعل هذا الوجه هو الذي سب اإلمجاع وأما الشيخ النجاشي فلم يدع، )يصح عن مجاعة

  ، عند الشيخ النجاشي )صحيح الرواية( كلمة
  االمجاع املنقول ليس حبجة، وقول النجاشي حجة:رد السبب الثاين 

حجة  إمجاعال يرون هكذا  األصولينيمن  -بل الكثري  –وذلك ان العديد ؛ مستدرك أيضاولكن هذا الوجه والسبب الثاين هو 
، الرجال أئمةشيخ بل انه ، وهم يف مقابل ذلك يرون ان كالم الشيخ النجاشي حجة، الكشي إمجاعقول وهو املن اإلمجاعوخاصة 

وال ، غبار عليه ال فهم يرون ان كالم النجاشي يف توثيق وجرح الرواة ال ريب و، –اخلوئي السيد ومنهم  –وهذا حبسب مبانيهم 
  .يعلوه كالم

التوثيـق   ان يتوقف عند الكلمة اليت ذكرها الشيخ النجاشي وإا هل تفيد واإلنصافي من احلريظهر انه كان ومن هذا وذاك 
  ، فان كال االحتمالني موجودان يف عبارة الشيخ؟ للرواية فقطهي توثيق  أو اإلسناد؟لكل سلسلة  اإلمجايل

، وإال فلنا طريق وححممد بن امحد بن ر ريق لتوثيق راوينا املهمل وهوطفاا رواة سلة الولو استظهرنا ان العبارة تفيد توثيق سل
   .وسيأيت بإذن اهللا تعاىل –آخر لتوثيق هذه الرواية 

  :املراد من الصحيح يف قول العلماء 

                                                             
 ١٨فيكـون امـوع    )صحيح احلـديث (موردا  ١٣ويف ) صحيح الرواية(موارد عبارة  ٥حيث يتوفر يف الزمن احلاضر جهاز احلاسوب وبرنامج البحث فيه وقد وجدنا ان الشيخ النجاشي قد ذكر يف  - ٦

 .اًشخص
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كما ذهب " ضابطاًثقة فانه يقتضي كونه ... صحيح احلديث قوله" : يقولفالشهيد الثاين يف كتاب الرعاية يف علم الدراية  أما

صحيح احلديث : علم الرجال ومنهم الوحيد البهباين يف فوائده يقول أعاظممن  اًويف قبال ذلك فان عدد أيضاً إىل انه يقتضي تعديله
الشيخ  وأما، "اخر اماراتكون الراوي من الثقاة او  همون منشأ وثوقما وثقوا بكونه من املعصوم اعم من ان يكهو  ٧عند القدماء

: فعبارته هـي وهو الشيخ عبد النيب الكاظمي  )تكملة الرجال(اما صاحب و، نظري ذلك فعبارته مابو علي احلائري يف منتهى املقا
  .انتهى " اعلم ان الصحة يف لسان القدماء جيعلوا صفة ملنت احلديث على خالف اصطالح املتأخرين حيث جيعلوا صفة للسند"

خ الكشـي،  فة املراد منها حاهلا حال عبارة الشـي ملعرجيداً ان عبارة الشيخ النجاشي حري ان يتوقف عندها : وخالصة القول
  .وللكالم تتمة

  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

                                                             
هـ، مث يبدأ عهـد مــتأخري    ٤٦٠هـ وهنا نذكر فائدة فان مصطلح القدماء يطلق على الفترة الزمنية املنتهية بوفاة الشيخ الطوسي عام  ٤٥٠فقد توىف الشيخ النجاشي عام ومنهم النجاشي : أقول - ٧

 .هـ٧٠٧هـ ومنهم ابن داوود احللي إذ تويف بعد عام  ٩٥٠ -٧٠٠أخرين وهي من عام هـ،  مث فترة املتأخرين وبتعبري أدق متقدمي املت ٧٠٠املتقدمني الذي  ينتهي عام 


