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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

ووصلنا يف البحث السندي ، األعم للمعىن ان الرشوة موضوعة إثباتعليها يف اعتمدنا ض الروايات واليت كان البحث حول سند بع
او ، الروايـة تصحيحاً ملـنت  ن قوله يكو أن وهي، األربعة فيهواحملتمالت ) احلديث صحيح(وقوله  )صحيح الرواية( اىل قول النجاشي

  .اربعةالت يف املقام فاالحتما، عن حس او حدس ايكون تصحيح أنمث ان كال منهما حيتمل ، تصحيحاً لسندها أي للرواة
  اصحاب كتاب او كتب) ١٨(كل الرواة ال : البحث ألمهيةتأكيدا 

صـحيح  (و  )صـحيح الروايـة  ( حتليل املعىن واملبىن يف قول النجاشي وضرورةما ذكرناه سابقا  ألمهيةوتأكيدا و وقبل ان نكمل 
  : نقول ،عبارة الشيخ الكشيعن  أمهيةال يقل  لعله وان هذا البحث) احلديث
الذين عرب عنـهم  ) الثالثة عشر( و، )صحيح الرواية( النجاشي بـ الذين عرب عنهم) مسةاخل( إنتتبعنا رجال النجاشي فوجدنا  إننا

كتابا  ٥٠لدينا ما يقرب من وهذا يعين ان ، وقد صرح بذلك النجاشي، كتاب او كتبله هؤالء كل منهم إما ) صحيح احلديث( بـ
مـا ذكـره الشـيخ     معىن على حتليل ١هاتوثيقُ هنمرتوهذه الكتب ، كبرية من الروايات توي على جمموعةحت –اقل أو  أكثرولعله  –

فيكون : وعليه ؟وهل ان املراد توثيق سلسلة الرواة طوليا، ويف حتقيق املراد من ذلك، )صحيح الرواية او احلديث ( النجاشي من عبارته
البد من التدقيق يف ف، ٢ومثرة كبريةكبرية  أمهيةذو  األمرهذا ولذا ف، فتكون حجة ،للنجاشي اإلمجايلكتابا روائيا قد وثق بالتوثيق  ٥٠

  .٣املفتاحية اإلشارةوان كنا سنذكر ما يتعلق بعبارته على حنو ، أكثرعبارته 
  : األربعةكالم النجاشي على الفروض حجية 

  ، رى ان كالمه حجة على كل احملتمالتوقلنا اننا ن، أربعةالنجاشي حمتمالت ان لكالم وضحنا فيما سبق أ
يق مثل النجاشي والطوسـي  وقلنا ان توث، حدس عنهو  –للراوي او الرواية  -توثيق النجاشي ما لو قلنا بان وبدأنا الكالم حول 

، ادةاحلدسي يف الشـه  ٤النجاشي إخبارلدخول  وإما، وهذا واضح، اخلربة أهلإما لدخول قوله يف باب  ،عن حدس حجة ومن أشبه
  .حدسعن منها الشهادة و أربعةتشمل أموراً أي الشهادة  ،واا مصطلح شرعي فيها حيث بينا انه ال
  احلدس يف باب الشهادة غري معترب : إشكال

؛ الشهادة عن حس ال عن حدس إىل األقلعلى منصرفة الشهادة هي موضوعة او  إن: انه قد يقال :يف املقام وهو إشكالوقد يأيت 
يف  ،ه احلدسـي قول النجاشي يف توثيق إدخالعن حس فيكون الشاهد يف باب السرقة وغريها إال اب القضاء ال تصح شهادة بيف فانه 

  .وذلك ان احلدس يف باب الشهادات غري معترب  باب الشهادة غري جمد؛
  عرفا ولغة  األعمالكالم يف الشهادة باملعىن : واباجل

بناءا على ما ذكره صاحب اجلواهر فانه  –ال األخص وهو البينة ، ٥الشهادة باملعىن األعم ان كالمنا هو يف :نقول ويف مقام اجلواب
املذكور وان الشهادة  اإلشكالصوصه وهو البينة حىت يرد خبالشهادة يف  أصنافكالمنا ليس يف صنف من  إنف؛ ال مصطلح شرعي فيها

ال يشترط ان تكون  األعموهذا املعىن ، اليت مل يتصرف الشارع فيهاوالعريف الكالم يف الشهادة باملعىن  وإمنا، فيها ال تصح إال عن حدس
                                                             

 .أو أحد طرق توثيقها - ١
 ! فان توثيق اإلسناد لرواية واحدة أمر مهم فكيف ذا العدد الكبري؟  - ٢
  قام نشري جلوانب من هذا البحث والتوغل فيه يترك ملظانه وهو حيتاج إىل زمن أكثر وحنن يف امل - ٣
  .وغريه كالطوسي - ٤
 وهو املعىن اللغوي او العريف الذي مل يتصرف فيه الشارع - ٥
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وأشهد ان  عبده ورسولهاشهد ان ال اهللا إال اهللا واشهد ان حممد ( ويدل عليه استعمال الشهادتني بل الشهادات، الشهادة فيه عن حس

 ١)صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم  (وكذا بالنبوة للخامت  –والتوحيد  فان الشهادة باإللوهيةدون جتوز وال عناية أو مصحح ) علياً ويل اهللا
ة حدسية كما يف الشهادة الشهادة بكل شؤون الغيب هي شهاد ان: بل نقول، فانه تعاىل ال تناله احلواس الظاهرة؛ ليست هي عن حس

 بإميـان الشـهادة  ى األدلة العقلية وكذلك ملن استند فيها عل، فكلها حدسية األخرى واألمورباجلنة والنار واحلساب والعقاب واملوت 
  .وهذا مدار احلدس ال احلس، قلب واجلوانحيناله باحلس الرتباطه بالال مما فانه شخص 

ال حسن الظاهر واالستقامة على جادة الشريعة  –اشهد ان فالنا عادل فانه بناءا على كون العدالة هي امللكة  :وكذلك عندما نقول
  .حدسي ال حسي أمر هي ) تقتضي االستقامة على جادة الشرعاليت(فان هذه امللكة  –

  ، كل ما ذكر عبارة عن حدسيات عن حس قريب إنان قلت 
والنفاق هي من الصـفات   اإلميانفان  ؛يف مقابل النفاق اإلميانكما يف كوحدانية اهللا تعاىل وبعضها ليس كذلك  إن: اجبنا وقلنا 

 بأشـد كامل التظاهر وبتصرفات تـوحي   باإلميانفان الشخص قد يتظاهر ؛ عن حس قريب  الأمور حدسية وهذه ، املرتبطة بالقلب
نعم احلس قد يكون من العالمات واملؤشرات يف املقام وليس دليال يدور املسبب املدعى ، ولكنه يف الواقع ليس مبؤمن، منهتب الورع امر

  فتأمل .مداره وجودا وعدما
ـ وثانيا انه داخل يف دائرة الشهادة ، أوال، اخلربة أهليدخل يف دائرة دسي للرواية احلالنجاشي تصحيح ان : وخالصة القول املعىن ب

   .٢وثالثا انه يدخل يف باب االطمئنان كذلك، األعم
  : االعتماد على كالم النجاشي من باب االطمئنان

شدة التثبت يف مبحث التوثيـق  من  ي مع حالهالشيخ النجاشفان ، بقني من الشهادة واخلربويةاسيني اللو رفضنا املبن إننا :ونضيف
، والقول حبجيتهحدس  فانه لو كان تطرق يف فرضنا للمنت وقال انه صحيح عن حدس فمع قبول توثيقه للرجال عن، واإلسناد الرجايل

   . بناء العقالءيفهو أوىل  - باخلصوصيات اليت يتميز ا الشيخ النجاشي -عن حدس واملنت للمضمون توثيقه كالمه يف حجية فان 
ولكنه  واألعاظم األجالءاملئات من الرواة ومنهم  إىلانه قد تطرق جند  أخرىومن جهة ، ت من جهةان الشيخ النجاشي متثب: بيانه
مـورث   وذلـك  ،وهذا يدل على شدة دقته واحتياطه يف التثبت، )احلديثصحيح ( أو )صحيح الرواية( راويا فقط بقوله ١٨خص 

وإال ، فبـها بذلك االطمئنان له حصل وعلى أية حال فان من  ،٣هي صحيحة بالفعلهلؤالء الرواة  املذكورة األحاديثان لالطمئنان ب
  . والكالم كله لو كان توثيق النجاشي عن حدس، ٤السابقني من اخلربوية او الشهادة نياحد املبني إىليرجع 

  : عن حسهي توثيقات النجاشي لو قلنا بان 
  : وجوه متعددةمن القول ستكون على هذا فان احلجية ، التصحيح للمنت هو عن حس أو لإلسنادبان توثيقات النجاشي لو قلنا واما 

  .ان قوله مندرج يف خرب الثقة وهو حجة بادلته املذكورة وال نقاش يف هذا الوجه : األولالوجه 
  سبق فيه كما  واألمر، ان يكون قوله مندرجا يف باب الشهادة: الوجه الثاين

  .وقد بيناه كذلك، مندرجا يف باب البينةقوله ان يكون : لثاثالوجه ال
  .ان يكون قوله يف باب االطمئنان وقد سبق : الوجه الرابع

                                                             
  .إذا كانت استناداً لإلعجاز املدرك باحلدس دون احلس كإعجاز القرآن الكرمي - ١
  . ومبناه وكلٌ - ٢
  لمنا عن هذا املبىن سابقا بصورة عامة فراجع وقد تك - ٣
 وإال فانه سيأيت وجه جديد فانتظر  - ٤
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  .اخلرب املستفيض األقلالنجاشي يف باب اخلرب املتواتر او على كالم وهو وجه جديد وهو ان ندخل : الوجه اخلامس

يف ضمن املئـات مـن   ) يثداحل صحيح( او )صحيح الرواية(بـ) ١٨(الـعرب عن هؤالء الرواة  عندماالنجاشي  الشيخ ان :بيانه
  : نيوهذا الكالم يعتمد على احد مبني، األقللديه او استفاضتها على روايام يكشف عن تواتر قد فان ذلك ، الرواة

   تواتر روايات الكتب األربعة: املبىن األول
 األصـول وان  ١فلو قبلنا ذا، يف حمله أقاموهبالدليل الذي و، متواترة األربعةروايات الكتب أن ن خباريون مإليه األوهو ما ذهب 

وكـالم  ، ت متـواترة االروايفوصلتهم وان الكليين والصدوق والطوسي والنجاشي قريبون من زمن النص ، كانت متوفرة) ٤٠٠(الـ
 ،)صحيحو احلـديث (، هم هيف كتاب الرواة الذين وثقهمل ك إنمل يقل  انهخاصة مبالحظة ، النجاشي مندرج حتت هذه الكربى الكلية

  .٢ليس ببعيداملقدار وهذا  ،بكونه صحيح الرواية واحلديثبعضهم خص  وإمنا
  توثيقات النجاشي متواترة:املبىن الثاين 

  .٣يني هي توثيقات متواترةتوثيقات النجاشي احلسية للرجال من أنوهو ما ذهب اليه السيد اخلوئي  
وهو ما  –وهذه ال حجية هلا على مبىن من يرى ان مراسيل الثقاة ليست حبجة ، مراسيلغالباً ان توثيقات الشيخ النجاشي هي : بيانه

يف التعديل او اجلرح يف علم الرجال هـو الشـيخ    األوليت الفن رن خستحدث مشكلة ألوهنا ، – األصولينيعليه مشهور متأخري 
م الشـيخ النجاشـي   تماد على كـال ذهب السيد اخلوئي اىل ان االع فما وجه االعتماد عليه؟، سلة يف الغالبوتوثيقاته مر ٤النجاشي

   .عن طريق التواتر لكثرة كتب الرجال آنذاك إليههو من باب ان توثيقاته قد وصلت وتوثيقاته 
الشـيخ   إذ دعوى تواتر بعض الكتـب لـدى   أوىللو قبل شخص هذا املبىن فان قبول ما نقوله وندعيه سيكون من باب  :وهنا نقول

  فتأمل. أسهل من دعوى تواتر كل توثيقاته ٥النجاشي
  : الشيخ النجاشيحتقيق صغروي ملراد 

  : وذلك أكثروهو يفيد يف تنقيح ما ادعيناه من حبث بشكل ، اآلنونذكر حبثا صغرويا 
هو انـه بصـدد   ) ةيصحيح الروا( على ان املراد منائن عديدة قرفوجدنا ان هناك ) ١٨( هلؤالء الرواةالنجاشي  إننا تتبعنا توثيقات

علي بن حممد بـن  (حيث ذكر الشيخ يف  ؛املراد من كالمه هو تصحيح السند أنونذكر هنا شاهدا على ، او املضمون ٦السند تصحيح
  : )بن رباح بن قيس بن سامل علي بن عمر

  ، " يرويه معتمدا على ما، ثبتا ،صحيح الرواية ،واقفا يف املذهب، كان ثقة يف احلديث" 
عنده هـو تصـحيح   ) صحيح الرواية( قد يستظهر ان املراد من) صحيح الرواية( إىل) على ما يرويهمعتمداً ( ل الشيخقو بضمفانه 

ح فان كالم الشـيخ  وكما هو واض، )معتمدا على ما يرويه ( يف عبارته األخريةاملنت يف عبارته  إىل أشارقد  ألنهوذلك ؛ السند ال املنت 
 أو –والظاهر منه انه بعبارته يريد ان يفيد مطلـبني  ، ٧فال تكرار يف عبارته ،وليس يف علم أديب أو خطايب يدقيق ويف فن وعلم حتقيق

أي انـه متثبـت   : وثبت، اعتقادهمن حيث فال توثيق له كان واقفيا اد من جهة االعتقأي  :)واقفا يف املذهب(ن يريد محيث  – أكثر

                                                             
 ومشهور املتأخرين من األصوليني ال يقبلون ذلك  - ١
  وهذا حيتاج إىل تتبع أكثر  - ٢
  وحنن ال نقبل ذا املبىن وقد ناقشناه سابقا  - ٣
  نعم الشيخ الكشي عامة توثيقاته او طعونه مسندة  ،مةوحىت الطوسي الكالم فيه نفس الكالم واملشكلة عا - ٤
 )صحيح احلديث(استناداً لتخصيصه رواا بـ - ٥
  ولكن نذكر هذه الشواهد للمباين األخرى،  واضح -من متامية االحتجاج على كل املباين  –على ما بيناه األمر و - ٦
 .لغوفان األصل يف الكالم هو التأسيس، والتكرار  - ٧
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  .هو التوثيق للسند وللكالم تتمة )صحيح الرواية( فيكون مراده من، ملنتبصدد توثيق ا )يرويه معتمدا على ما(ويكون ، ضابطو

  وصلى اهللا على حممد واله الطاهرين


