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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
وذكرنا ان هذه الكلمة ينبغي ان يتوقـف  ، )يح الروايةصح: (وهي إدريسكان احلديث حول عبارة الشيخ النجاشي عن امحد بن 

وحبثهـا بالتفصـيل الـدرائيون    الشيخ الكشي  أسسهاعن القاعدة الشهرية اليت أمهية قاعدة مهمة ال تقل منها ولعله يستنبط ، عندها
  .)يصح عن مجاعة العصابة على تصحيح ما أمجعت: (وهي، واألصوليون

  : )صحيح الرواية( حتليل معىن كلمة
، وحتليلـها ، البد من التوقف عند هذه الكلمة )صحيح احلديث: (ويف موارد أخرى) صحيح الرواية( عبارة الشيخ النجاشي وهيو

  : ويوجد هنا احتماالن، وحمتمالا
   )املخرب والراوي( تصحيح سلسلة السند: االحتمال االول

يريـد ان  هو ف، إدريسبن  بأمحد السند واليت تبتدئتصحيح سلسلة هو  من عبارتهفلعل مراد الشيخ النجاشي : األولاالحتمال  أما
 ه من حيث رجالِفيكون معىن صحيح الرواية هو انه صحيح حديثُ، يروي عن الثقاة فقط دون غريهم إدريسيقول بذلك ان امحد بن 

  .ه ان شاء اهللا تعاىل كما سنذكر، إليهقد ذهبوا  األعالمبل ان بعض ، وهذا االحتمال ال ندعيه هكذا جزافا، إسناده
   )اخلرب والرواية( صحيح منت الروايةت: االحتمال الثاين

ان متون روايات امحد بـن   يريد ان يقولأي ، مراد الشيخ النجاشي هو تصحيح مضمون ومنت الروايةفلعل  :االحتمال الثاين وأما
 هناك احتمال آخـر و، ؟ هذا احتمال الرواياتك إسناد تلولكن هل هذه الصحة املذكورة هي بسب صحة ، صحيحة ومعتربة إدريس

بل  ،أي امحد بن ادريس نفسهربحىت ااهيل  أويف السلسلة الضعاف ال لصحة سندها فانه قد يوجد ؛ -أي املتون  -وهو إا معتربة 
  .١من الوجوه أشبهصحتها كما يف القرائن الداخلية كقوة املضمون وما  أفادتلقرائن حمتفة ا قد 

  : والتوثيق التفصيلي اإلمجايلرق بني التوثيق ال ف
  توثيقه الروايات أو توثيقه الرواة ،ن يف عبارة الشيخ النجاشييوجد احتماال :إذن

رواينا ، ومنهم إمجايلبتوثيق  إدريسق كل من روى عنه امحد بن يصدد توثبكان النجاشي فان الشيخ ، األولعلى االحتمال  وبناء
فان الشيخ النجاشي لو قال ، كما هو ثابت يف حمله ،هو كالتوثيق التفصيلي حجة اإلمجايلوالتوثيق  ،د بن روححممد بن امح أي، املهمل

فـان   ،هو من الثقاة –بنحو طويل  – إدريسعنه امحد بن  روىوكذلك احلال لو قال ان كل من  ،كافان فالنا ثقة فكالمه حجة و
  ،أيضاذلك حجة وكاف 

مما يدفع عنا ، عن راوينا حممد بن امحد بن روح اإلمهالوهو رفع إثبات املقصود مباشرة يصب يف  ولاألان االحتمال : واملتحصل
 كـال  ولذا البد من دراسة وحبـث ، ولكن املشكلة تكمن يف االحتمال الثاين املذكور، هذا االحتمال علىال مشكلة ف، عناء البحث

  . سنداالرشوة رواية ان نصحح  أردنااالحتمالني فيما لو 
  : ) صحيح الرواية او السند( يف اآلخرالقول 

و السيد حبر العلوم هذه الكلمة فان يف معىن  األولالرأي فإننا سابقا نقلنا ، )صحيح الرواية( يف معىن اآلخروننقل هنا قول الطرف 
                                                             

  .خارجية حيث توجد قرائن داخلية وأخرى - ١
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وانه عن  بل يراد به توثيق املنت، ندصحيح احلديث يف اصطالح القدماء ال يراد به توثيق الس إن: قالوا وآخرينيب علي احلائري أالشيخ 
  .بالرواية يكون عن طريق وثاقة السند او بسبب القرائن احملتفةقد وهذا ، املعصوم 

ومن الذين ذهبوا اىل ، عند القدماء هو توثيق السند حصريا )صحيح احلديث( يرى ان معىنإذ  لألولمضاد آخر رأي ولكن يوجد 
إضافة إىل  ٢"يقتضي كونه ثقة ضابطا ١فانه" : فقال )صحيح احلديث( مصطلح حيث، ت فن الدرايةهذا الرأي الشهيد الثاين وهو خري

يسـتظهر منـه    )صحيح الرواية( تعبري انأي ، التزامه بان هذه العبارة تفيد تعديل الراوي أيضاً بل رأى اا تفيد تعديل الراوي صرحياً
  .٣ثقة ضابط وعدلحديثُه هو ح لشخص املصحيد ان هذا اويف، الشهيد الثاين ان ذلك يرتبط بالسند ال املنت

فـان  (؛ مشـابه لبحثنـا   آخريف حبث  ٤املعايل الكلباسي يف كتابه الرسائل الرجالية أبوما نقله الشيخ  أيضا األعالممن كالم وأيضاً فان 
ولذا فان املشـكلة ليسـت   ، املهملني أوهيل فيمن يروي عنهم العديد من اايوجد و –حبسب النجاشي  -كثري الرواية  إدريسامحد ابن 

فقد ذكـر الكلباسـي ان مـن    ، )كلها واألبوابوحلها مفيد يف هذه املوارد ، بل هي تشمل جمموعة كبرية من الرواة، خمتصة براوينا فقط
علمـاء الرجـال التزمـوا     مـن وذكر ان عدداً ، أيضا إدريسقد روى عنه امحد بن الراوي وهذا ، )حممد بن امحد العلوي( الرواة املهملني

  .إدريسان الراوي عنه هو ابن  إىلبتوثيقه استنادا 
كما جرى عليه بعـض   –أي حممد بن امحد العلوي  – هعنه يقتضي حسن حال إدريسرواية امحد بن ": ونص عبارة الكلباسي قال

  .هى انت" ٥..الشيخ حممد الفاضل بل يقتضي التوثيق كما رمبا يظهر القول به من األعالم، 
ظهر ويتـرك حتقيـق   وذلك لوجود املندوحة لنا على كال التقديرين كما سي؛ وحنن ال نتوقف عند هذا النقاش االصطالحي طويال

  .٦املسالة ملظاا
   أربعة: ) صحيح الرواية( االحتماالت يف قول الشيخ النجاشي

  ؛ تقاديرة ومفيدة يف مقامنا وعلى كل الفعوهي نا، أربعةاحتماالت  )صحيح الرواية( وتوجد يف كلمة الشيخ النجاشي
انه على كال االحتمالني مث ، –على الرأيني  –يريد توثيق الراوي  أن وإما، ان يريد يف كالمه توثيق الرواية إمافان الشيخ النجاشي 

ضـوء هـذه   وحنن سـنبحث علـى   ، أربعةفاالحتماالت والصور ، عن حدسالتوثيق  ان يكونأو ان يكون التوثيق عن حس  إماف
  : فنقول بأكملهااالحتماالت 

 – الروايـة  أو ،-االحتمـال األول   – يريد توثيق الراوي )صحيح الرواية( ان الشيخ النجاشي بعبارته: والثاين األولاالحتمال 
  ، ٧وال ريب يف حجيته، خرب ثقة ألنه؛ نقاش وبالحجة عندئذ وكالمه  ،بصورة حسية -االحتمال الثاين 

أيضاً أي ان قوله كذلك  األمرعن حدس، ود توثيق الراوي او الرواية ولكن الشيخ النجاشي بصدان : الثالث والرابع االحتمال وأما
  .حينئذحجة 

  ىل كالم النجاشي احلدسي االستناد إثالث وجوه لتصحيح : تفصيل الكالم
                                                             

  .صحيح احلديث: لدأي قول املع - ١
   ٢٠٤حيث ذكر ذلك يف كتاب الرعاية يف علم الدراية ص - ٢
لقدماء هو صحيح املنت وان هناك اختالفاً من ان الصحيح عند ا –وخاصة أخريا  –وكالم الشهيد الثاين له قيمته الكبرية وحنن ال نريد ان نستند اليه يف البحث االجتهادي، وإمنا نريد ان نبني عدم مسلمية ما توهم  - ٣

  .يف مصطلح الصحيح لدى املتأخرين عنه يف القدماء، إذ يظهر مما ذكرناه ان هناك خالفاً يف ذلك
  .٥٨٥ص ٣الرسائل الرجالية ج - ٤
 .يقبل ان الصحيح القدمائي يغاير صحيح املتأخرينوالكلباسي يناقش هذا الرأي وال ينصره ولكن كالمنا هو ان بعض األعالم ويف طليعتهم الشهيد الثاين ال  - ٥
  .بصدد توثيق سلسلة السند، وتكفينا وثاقة الراوي إلثبات ان الرشوة موضوعة لألعم لسناووثاقة هذه الرواية فان النتيجة هي وسنقول وعلى كال التقديرين  - ٦
 .وسيأيت يف الدرس الالحق تفصيل هلذا ودفع دخلٍ - ٧
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 حـدس عـن   كان منه إدريسو روايات امحد بن فاننا لو قلنا ان تصحيح الشيخ النجاشي لرواة ا ،ونبدأ يف تفصيل الكالم باحلدس
  : ىل كالم الشيخ النجاشياالستناد إفانه توجد وجوه ثالثة لتصحيح ، باجتهاد منه

  اخلربة  أهلالشيخ النجاشي من : األولالوجه 
العدد وال العدالة وال  وال يشترط يف قول أهل اخلربة، وقوهلم حجة بال كالم ،اخلربة أهلان الشيخ النجاشي هو من   :وهو ان يقال

وقد ضم ، الن الشيخ النجاشي عادل وبال شك؛ موجودة يف املقام أيضاعلى ان هذه الشروط ، احلياة وال غري ذلك من الشروط املعروفة
  ،١)صحيح الرواية( س التعبري وهوإدريس بنفحيث عرب عن امحد بن ، يف نفس الراوي إليه ورأيهالشيخ الطوسي صوته 

  .٢اخلربة أهلهو كونه من  سي للنجاشي للراوي او الروايةاإلخبار احلدلتصحيح  ألولاالوجه : إذن
  كالم الشيخ هو من باب الشهادة : الوجه الثاين

ذا الباب توجـد  ولكن يف ه، بقوله ذلك يشهد بتصحيح الراوي او الروايةأي انه ، باب الشهادةهو من الشيخ النجاشي  كالم ان
  .النجاشيالشيخ يف وبعضها لعله غري متوافر  ،عهودةملشترط فيها الشروط البينة تا ان شبهة يف املقام وهي
  كربوي وصغروي  ،وجهان: عدم توفر شروط البينةرد شبهة 

  ) الشهادة اعم من البينة(جواب كربوي : األولالوجه 
، بل هي اعم، ان الشهادة ال تنحصر يف البينة: هوفلرد شبهة اشتراط الشروط املعهودة يف الشهادة والبينة  األولالوجه واجلواب  أما
واخلرب ، ٣الثقة عن حدس وخرب ،وهي البينة وخرب الثقة عن حسمخسة ان الشهادة تشمل صورا ف، البينة هي احد مصاديق الشهادةفان 

  .٤وكذا اخلرب املتواتر خامسا، املستفيض
  : قده كالم صاحب اجلواهر

ليسـت هلـا   يرى ان الشهادة  رواهر وكذلك السيد الوالد وآخرين فهو أي صاحب اجلواهوميكن ان نراجع يف ذلك كالم صاحب اجل
   .العريفاحلقيقي هي باقية على معناها  وإمنا، ٥حقيقة شرعية قطعا

 ومـا ، وليست لنفس الشـهادة ، الشهادة أصناف ألحدفالقيود هي  ،الشهادة وهي البينة ذكر الشارع فيها قيودا أنواعنعم بعض 
  .ال فيها بقول مطلق، هادةإمنا هو يف صنف البينة من الشأشبه فاعتبار العدد والعدالة وما  نسمعه من

سـواء   – إذ أخذ الشارع فيها شروطاً خاصة يف غري البينة –عريف فكلما صدقت عرفا فهي حجة  أمرهادة هي ان الش: والنتيجة
هذا ، عهودةوغريها من الشروط امل، -الالزم وثاقته يف جهة شهادته إمنا  – كانت للشاهد عدالة او الأوسواء ، و الأ أكان هناك عدد

  .هو اجلواب الكربوي 
  النجاشي وان كان بينةيف قول الشروط جمتمعة : اجلواب الصغروي

  : واما اجلواب الثاين فهو صغروي حيث نترتل فنقول
العدالة فان الشـيخ   أما، ٦جتمعت فيه وهي حاصلةالشروط قد ا وذلك ان؛ ان قول النجاشي هو من مصاديق الشهادة مبعىن البينة

                                                             
 سيـأيت اجلواب عنهوشرط احلياة  - ١
 .وقد مضى يف دروس سابقة اإلجابة عن بعض الشبهات املثارة على ذلك - ٢
 فتأمل. وهذا هو حمل الشاهد ههنا - ٣
  .وسنشري له ههنا إشارة فقطوتفصيل البحث الكربوي يترك اىل باب الشهادات  - ٤
 .١٠ص ٨٦نقله عنه يف الفقه ج. ادةأي للشه) للقطع بعدم معىن شرعي خمصوص هلا(نص عبارة اجلواهر هي  - ٥
 .ود للبينة يف بعض األبواب مها الشاهدان العادالن، وعلى أية حال فان الشروط األصعب متحققة يف املقاميكتفى فيها بالشاهد واليمني او الشاهد واملرأتني ولكن النوع املعهفقد ان البينة هي على أنواع  - ٦
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فان ، وآخرونوكذلك العالمة احللي  ،نفس العبارة يف راوينابالعدد فان الشيخ الطوسي كذلك يصرح  وأماالنجاشي عادل وبال شك 
  ، مشكلة من هذه اجلهةفال ، من الرجاليني يصرحون بان امحد بن ادريس صحيح الروايةالعديد 

  مبعىن البينة؟ الشهادة فان النجاشي متوىف ومعه فكيف تصح  ،آخر وهو شرط احلياةهي من جهة شرط كلة شولكن امل
هلذه الشهادة باقيـة وان ذهـب    ومعه فاآلثار ،هو بنحو العلة احملدثة ال املبقية )الشهادةالبينة من أقسام (ان شرط احلياة يف : واجلواب

إذ  وضوح ان الشاهد البد ان يكـون حيـا  ا احلياة للشاهدين لمل يشترطو ،الوالديد السوكصاحب اجلواهر  ،الفقهاءو، الشاهد ومات
الشـيخ الطوسـي   ويف مقامنا فـان  ، فان العلة املبقية للشهادة ستبقى، مث ماتلو شهد حال حياته  هولكن، كيف يشهد وهو ميت؟

وال ، ذلك باقيـة  وآثار، منهم دةاهبذلك الش تثبتإدريس صحيح الرواية فوالنجاشي وغريهم يف زمان حيام قد شهدوا ان امحد بن 
  .مبوت الشاهدين او القاضي او املرجع او غريهأحكامه  عن عليه ينقلب املشهود

 كجواب ووترتال  ،)البينة(شروط فيها فال تشترط باملعىن العريف األعم انه من الناحية الكربوية هي شهادة : اإلشكالواخلالصة يف رد
   ١فتأمل. مندفعة ةوعليه فان الوجه الثاين ثابت والشبه، متوافرة وجمتمعة والشروط )بينة(صغروي هي 

  االطمئنان بقول النجاشي : الوجه الثالث
ضابط جدا ومتثبت ودقيق النجاشي  وذلك ان الشيخ؛ قول النجاشي حاصل يف املقاممن ان االطمئنان  :يف الوجه الثالث فنقول  أما

ومثـل  ، يف حقلهمثل الشيخ النجاشي يف خربويته يوجد يرى انه ال  –كالسيد اخلوئي  –البعض إذ بل ، اليت فن الرجروهو خ، جداً
مع حلاظ و، اللفظة فأطلق )صحيح احلديث(بـ إدريسبن  كأمحدهذا الشخص أي الشيخ النجاشي وذه الصفات اذا عرب عن رجل 

منه فان ذلك  - اًزائداً ثالثة عشر شخص – أشخاصحصر كالمه يف مخسة بل  ،الرواةبقية  أعاظممل يعرب ذا التعبري عن كثري من انه 
  وللكالم تتمة  .فتدبرحىت لو مل نقل حبجية مراسيل الثقات احلسية أو توثيقام احلدسية من باب التخصيص واالستثناء ، يفيد االطمئنان

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين

                                                             
 .وسيأيت وجهه وحبثه - ١


