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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
لرواية الراوي ) إدريسامحد بن (ومنهم راوينا ، ة من الرواةعن جمموع) صحيح الرواية( كان البحث حول قول النجاشي وتعبريه بـ

؟ مات الشيخ النجاشيذا تعين من خالل مالحظة خمتلف كلما) صحيح الرواية( ووصلنا اىل حتقيق حال الصغرى وان، الرشوة املزبورة
  هذا ما مضى 

   )صحيح الرواية( :حتليل كالم الشيخ النجاشي
  : أوضح وهذه النقاط هيأمشل ويل كالم الشيخ النجاشي مما يساعد على تبني مراده بصورة وذلك لتحل؛ مخس نقاط اآلنونذكر 

  نفسه يراد منه توثيق الراوي ال )صحيح الرواية(: النقطة االوىل
ويف موردنا امحد بن ادريس والذي هـو اول   - ال يريد توثيق نفس الشخص والراوي) صحيح الرواية( ان الشيخ النجاشي بقوله

ان مراده من واما ، ستأيت توثيق الرواة يف السلسلة من بعد الراوي املذكور كما تدل على ذلك شواهداما مراده  وإمنا، -السند  سلسلة
  .هوهو توثيق الرواية واملضمون مبا هو ) صحيح الرواية( قوله

  : الدليل على املدعى
  : يقولبتوثيقه للراوي ف ما ذكرناه ان الشيخ النجاشي يبتدئوالدليل على 

غري توثيق  آخر امر يراد به) ثقة( بعد قوله) صحيح احلديث( على ان قوله ذلك فيدل، األخرىمث بعد ذلك يذكر صفاته ، "هو ثقة"
  ، قد وثقه بعبارته املتقدمةإذ  ؛نفس الراوي

وهنا فانـه قـد وثقـه     "كان ثقة " : القمي فيقول فيه األشعري إدريسالنجاشي يذكر يف راوينا امحد بن  وكمثال على ذلك فان
رب عنه بصفة رابعة مث يع، وهذه صفة ثالثة "كثري احلديث " : مث يقول، وهذه صفة ثانية للراوي" أصحابنايف فقيهاً " : مث يقول، كشخص

  .إذ قد وثقه قبالً؛ توثيقه – ١الـتأسيسية – األخريةوواضح انه ال يريد بعبارته ، "صحيح الرواية" وهي
   توثيق السلسلة بعد الراوي) صحيح احلديث(ملراد من ا: ةالنقطة الثاني

  :النقطة الثانية فهي وأما
ولو ثبـت  ، – يف مقامنا وهو املطلوب بعينه –بعد الراوي  وقد يكون دليال على توثيقه ملن ه) صحيح احلديث( قول النجاشي إن 
  .خاملهمل يثبت توثيقه من قبل الشي )بن روح حممد بن أمحد(فان راوينا ، ذلك

  :للداللة على املدعى يف النقطة الثانية  ٢شاهدان يف املقام
نقطة وكالم  إىلوإال سننتقل ، ا فان ما ادعيناه سيكون وجيها ومقبوالولو متّ، وحبسب استقراء ناقص قد وجدنا شاهدين على ذلك

   آخر
صحيح احلديث إال ، كان ثقة" : )السديحممد بن جعفر بن حممد بن عون ا( هوو آخروهو قول النجاشي يف راو : الشاهد االول

  ، "انه روى عن الضعفاء 
صحيح ( فان هذا االستدراك من الشيخ دليل على انه يف قوله؛ نااتصلح كشاهد على مدع) إال انه روى عن الضعفاء( وهذه العبارة

                                                             
 .كما هو األصل أي الظاهر - ١
  ولعل متتبعاً يتتبع أكثر من ذلك فيجد األكثر  - ٢
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حيث يظهـر  ، يف عبارته – ١باستثناء متصل –ثقاة ما استدعى منه االستدراك واالستثناء  وإميشري اىل توثيق سلسلة السند ) احلديث

أي توثيق كل من روى ، تعين توثيق سلسلة الرجال طوليا) صحيح احلديث( عند الشيخ النجاشي ان كلمة األصل إنمن هذا االستثناء 
  ، األولعنه الراوي 
احتـاج يف هـذا   فانـه  ، ٢لسندهو توثيق ا -عنده يف ذلك  األصل أو إن -، )صحيح احلديث( بناء الشيخ يفألن أخرى وبعبارة 

 - إدريـس كما هو احلال يف راوينا امحد بن  - آخرلو مل يستدرك النجاشي يف مكان : وعليه ،استثناء واستدراك إىلالشخص اخلاص 
  .املذكور وهو توثيق السند األصلبقاء الشيخ على  على ذلك لدلّ

ولذا احتاج ، يف بعض الرواة نكتشف ان نظره هو على سلسلة السند اأحيانانه بقرينة هذه الضميمة اليت ذكرها النجاشي : واخلالصة
  .دون السند فتدبر  املنتهنا يراد به  صحيح احلديثليفيد حينها ان  أحيانااىل االستثناء 

وهـذا  ، يف املراد منه وهو توثيق السند واملنت اىل األصل) صحيح احلديث( ان الشيخ النجاشي يشري يف تعبريه بـ: وبعبارة خمتصرة
  .٣)إال انه روى عن الضعفاء( وهي أحيانايذكرها األصل يفهم ولو مبعونة ضميمة 

الثمانية  الرواة أغلب مهما يؤسس لفهم كلمات النجاشي يف توثيق أصالفان هذا سيكون  ،ورةولو اطمأن شخص ذه القرينة املذك
  ، والذين مل يلحق م استثناءعشرة 

  :الشاهد الثاين
  : )علي بن حممد بن علي بن عمر بن رباح بن قيس بن سامل( اه سابقا حيث قال الشيخ النجاشي يفوهو ما ذكرن 

تأسيسية على ) معتمدا على ما يرويه( فقوله، "معتمدا على ما يرويه ، ثبتا، صحيح الرواية، واقفا يف املذهب، كان ثقة يف احلديث" 
   فتأمل. مفيداً لتوثيق الرواة واملخربين) صحيح الرواية(فيكون فتفيد توثيق الرواية واخلرب ت تأكيدية وليس، األصل

   وإمنا على رواية الراويمصب احلديث ليس على االعتقاد : النقطة الثالثة
اىل الظهور  باإلضافة -وقرينة ذلك ، ال على اعتقاد الراوي، هو على نفس احلديثفيه املصب ان ) يثصحيح احلد( ان ظاهر كالمه

صحة احلديث عـن سـالمة    لَصفانه قد فَ، األخرىهي استقراء كلمات النجاشي  –يح احلديث ال يرتبط باالعتقاد ان صح: العريف
  ، اعتربه غري سليم االعتقاد إال انه صحيح احلديث أخرىفتارة اعترب الراوي سليم االعتقاد وصحيح احلديث وتارة ، االعتقاد

 إشارةفان الوقف يف املذهب ، "فا يف املذهب صحيح الرواية ة يف احلديث واقكان ثق: يث يقولح )علي بن حممد(ومثال ذلك يف 
   .كما هو واضح خمتلفان أمرانوهذان ، اىل حديثه وروايته إشارة وصحيح الرواية، اىل االعتقاد

ويف مورد ثالث ، " صحيح الرواية ، كثري احلديث، كان سليم االعتقاد" : )علي بن عبد الرمحن بن عيسى(يف موضع ثان يقول يف و
  " يث واملذهبكان صحيح احلد" : )امحد بن ايوب جعفر بن(يقول يف 

   آخرشيء أو سالمته االعتقاد صحة صحة احلديث شيء و إنومن كل ذلك يتبني 
  التوثيق يف اجلملة ال باجلملةشبهة  :الرابعةالنقطة 

  :ويف هذه النقطة تطرح شبهة وهي 
وامنا مراده هو ، الراوي كافة أحاديثفانه ال يقصد من ذلك توثيق ) صحيح احلديث( ذكرندما ان الشيخ النجاشي ع: لانه قد يقا

فـال يـدل   ، الطابع العام هلذا الراوي هو انه صحيح احلديث بشكل عام إنيقول  أنأي يريد ، التوثيق من حيث اموع وبشكل عام

                                                             
 .كما هو األصل والظاهر - ١
  .كما عليه املتأخرون - ٢
 .راد من صحيح احلديث أي الصحة متنا وسندا، واالستثناء لو ورد فانه متصل إلخراج صحة السند يف املوردوعليه فان امل - ٣
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   ،١الشيخ النجاشيالراوي هو صحيح بنظر  ويهاملورد اخلاص الذي ير إنكالمه على 
  يف اجلملة ال باجلملة  راد هو التوثيق لروايات الراويامل إن: أخرىوبعبارة 

  : جواب الشبهة
  :ويف جواب ذلك نقول

صـحيح  ( عنـدما يطلـق  الشيخ فانه يظهر ان  اآلخرانه ومن خالل استقراء كلمات الشيخ النجاشي ووضعها اىل جوار البعض 
ان طابعه العام  وليس املراد، ٢من خالل استقراء تام قام به الشيخ النجاشي بنحو االستغراقح احلديث هو انه صحيمراده فان ، )احلديث

  ، ذلك
راو معني فانه يشري لذلك روايات  احيث انه مل يستقرئ استقراء تام األماكنهو ان الشيخ النجاشي يف بعض : على ذلكوالدليل 

 ،كان وجيها يف النحو واللغة يف بغداد" : حيث يقول عنه )حممد املعروف باملراغي حممد بن جعفر بن(كما هو احلال يف ، ح بهويصر
حيث يبني  وحدوده التوثيق تدل على دقة الشيخ يف )فيما نعلمه صحيح الرواية( إنفالحظ " صحيح الراوية فيما نعلمه  ،حسن احلفظ

   .فقط دون غريها صحح روايته فيما علمه من كلماتهه وييوثقفانه ولذا ، اهذا الراوي استقراء تامروايات كل  انه مل يستقرئ
برواياته  إحاطتهمل يذكر هكذا قيد يف غريه فان ذلك يدل على  إذاذه العبارة يدل على ان النجاشي ويد يف هذا الراوي يالتق: إذن

  ، من خالل استقراء تام ال ناقص
  : ويف صغرى مقامنا نقول

اما ، فانه بذلك يشهد بصحة رواياته كافة )صحيح الراوية(النجاشي عندما يقول عنه  ،إدريسن ان راوينا امحد بعلى ان ذلك يدل 
   .آخربالتواتر الذي سبق او االستفاضة او أي دليل 

  .، أو مبا يقوم مقامهفهي شهادة منه بصحة كل روايات الراوي باستقراء تام منه) صحيح الرواية( ان النجاشي لو قال: واخلالصة
  وليس كتابا واحدا  إدريسثق كل كتب امحد بن النجاشي يو: اخلامسةالنقطة 

مـن   وليس فقط كتابا واحدا وهذا يظهـر الظاهر ان الشيخ النجاشي يوثق عامة كتب امحد بن ادريس : هيفالنقطة اخلامسة  وأما
وي فانه يعرب عن ذلك بتعبري معـني وان  توثيق كافة كتب الرا أرادان النجاشي اذا وتوضيحه  ،ودقته يف التفريقمالحظة كلماته خالل 

كثري احلديث  أصحابناكان ثقة فقيها يف " : فانه عندما يذكر امحد بن ادريس يقول فيه ،آخرتوثيق كتاب خاص فهو يعرب بشكل  أراد
كر صحيح الرواية فانه ذ إدريسيدل على توثيق كافة كتب امحد بن  وهذا ظاهرا، كتاب نوادره ل: ولقمث بعد ذلك ي، "صحيح الراوية 
كان ثقة خيرا له كتاب التجمل " : بن بندار يقول فيه ةوهو صدق آخرولكنه يف راو ، مث بعد ذلك ذكر الكتاب فالحظكصفة للراوي 

بارته ان ع ٣وظاهر) حسن وصحيح احلديث( وهنا جند ان الشيخ قد ذكر الكتاب مث عرب عنه بـ" صحيح احلديث ، حسن ،ةاملروء و
  ، للكتاب ال للراوي فيفيد توثيق الكتاب نفسه ال مطلق كتبهن هذين وصفا

 واألول، يف امحد بن ادريس صفة له ال لكتابه خبالفه يف صدقة بن بندار) صحيح احلديث( ان الشيخ النجاشي قد جعل: واخلالصة
  .فقطالكتاب  هذا الثاين فيدل على توثق وأمايدل على توثيق كل الكتب 

  :القول فيما ذكروملخص 
هو املبىن املنصور يف حجية مراسيل الثقاة وهذا املـبىن كمـا    األولوكان الدليل ، على حجية روايتنا أدلةذكرنا ثالثة  اآلن إىل إننا 

                                                             
  وهذه شبهة مطروحة يف مكان آخر نستعريها هاهنا وجنيب عنها  - ١
 .أو ما هو مبرتلته، كاالستقراء املعلل فتأمل - ٢
 .وإن احتملأي سبق األخري  –سبقه  خر ما ميكن تعلقها به ال ملالظهور عود القيود آل - ٣
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وكذلك التزم ذا املبىن ، ض مسند الثقة الصحيحاشرنا اليه قد التزم به الشيخ الطوسي يف العدة اىل احلد الذي جعل مرسل الثقة مما يعارِ

فلو قبلنـا بالـدليل   ، الوالد بشكل عام والشيخ األنصاريالسيد ذلك وك، النائيين يف خصوص الكايف، والتزم به هيد الثاين والبهائيالش
   .ثالثة وأدلةفهذه وجوه ، وإال انتقلنا اىل الدليل الثالث، الثاين لىل الدليإوإال انتقلنا ، فبها األول

  ء على العمل باملهملاالمجاع قائم عند القدما: الوجه الرابع
عنـد القـدماء    اإلمجاعوحنن قد فصلنا بعض احلديث عن هذا الوجه ونقول فيه كما قال التستري يف قاموس الرجال حيث ادعى 

  .انتهى " ون املطعونني يرد إمنا، والقدماء ،دح او قدحمب مل يذكروا ه مهملونروات قائم على العمل خبربٍ اإلمجاعان ": فقال
  وللكالم تتمة  .١كمؤيديصلح كالم التستري فان وإال فبها املنقول حجة  اإلمجاعيرى ان من مث ان 

 صلى اهللا على حممد واله الطاهرينو

                                                             
  .ببعض فتورث االطمئنان فتكون حجةولعل هذه املؤيدات تتعاضد بعضها  - ١


