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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(147) 

 صوراتن لرتكيب اإلسناد)
يف صورتني: األوىل ما ذكره ىهناا مان صاورة ا ااد أحاد الارواة يف وسال السلسالمحني )وىاو   ااد  ان انو ديكن تركيب اإلسناد  الثاين:

 .كما سبق  (1)عيسى يف ادلقام( الثانية: صورة ا اد نسخيت الكمحاب الواصلمحني إلينا  طريقني عرب سندين(
اامااا لااو و   :وديكاان توضاايص الصااورة األوىل كثااال تكااوي  وىااو آخاار درجااة  يااو ان مكسااور ارخاار )أي م األول سااليل مان أوذلمااا جااد س 

مني ابرخاار ل  الاادرجات الوسااطى سااليمة،  انااو ديكاان  اار ل أحااد الس ااوكاناا  ، سااليم ارخاار مكسااور األول ابلعكاا  مكسااورة( والثاااي
 (دلكساور يف أخارهأي ان نبادأ مان السال م األول )الصاايص األول وا ،وتركيبهما ان ننمحقل من السل م األول للثااي  نصال للمقصاد  ساالم

الاادرج األخااك ادلكسااور ننمحقاال للاادرج الثاااي السااا  يف حياا   نضااأ أرجلنااا عليااو ا علااى الاادرجات الوسااطى ا عناادما نصاال إىل  ايمحااو 
 . هذه ىي الصورة األوىل، وىي اليت ذكروىا عادة درجمحو األخكة

 على تركيب اإلسناد اإلشكال الكربوي 
  وجهني: ولكن ىذه الصورة قد يورد عليها

األول كربوي وىو: ان الرتكيب ال جيدي نفعاً وذلك ألن سلسلة السند ادلبدوة كجهول أو كاذب، وإن كان وساطها وذيلهاا الوجو 
حيمحمل ان يكون رأس السلسلة كاذابً يف جعل السند )أي انو   يسمأ عن ذلك الثقة عن الثقة عان اإلماام  لكنو ال شك انوصاياًا، 

ان نباادأ ابلسااند الاذي أولااو سااليم  اا ذا ىاو إذ الغاارض  ،تركياب السااند الااذي أولاو سااليم عليااو (  ااال ينفااأأو عاان ساليم مااثالً  علياو السااالم
لعلاو كاذب يف  كااذب أو رلهاول   لكان حيا  كاان يف أول الساند راووصلنا إىل آخر راٍو ننمحقل إىل السند ارخر الذي آخره راٍو سليم 

 .نمحقل إليونكي   أصالً  الثقة األخك وجود الدرج أو الراوي طريق إلثباتجعل السند  ال 
 ال حجة ال ينمحج احلجية.الال حجة مأ ال عبارة أخرى: تركيب 

ااو األول  ااو األخااك مكسااور وارخاار درررج  وخيمحلااذ ذلااك عاان الساال مني إذ ادلفااروض العلاام  وجااود كااال الساال مني، ولكاان أحاادوا درررج 
 الثانية أصاًل الحمحمال جعل الراوي األول ذلا متامًا. مكسور، اما يف السندين  انو ال يعلم وجود سلسلة السند

 ولكن قد ديكننا اجلواب عن ذلك كا سيأيت غداً إبذن هللا تعاىل.
 .إبذن هللا تعاىل كما سيأيت الكالم عن الصورة الثانية )صورة ا اد نسخيت الكمحاب(

 اإلشكال الصغروي
ا الشيخ الداوري يف تركيب سند الكلي  يف الكايف على ساند النجاشاي يف خصوص الطريقة اليت سلكه :الوجو الثاي صغروي وىو

نمحها  سند الرواية إىل إ راىيم  ن عمر اليماي الثقة الذي ياروي عان ساليم  ان ال (2)يف رجالو وىي ان سند النجاشي كان  قوتو يف ذيلو
خك يف سلسلة سند الكليا ، ادلوجاب لمحضاعيفو محوسل أابن  ن أيب عياش وىو األان يقي  مباشرة حبسب سند النجاشي أي من دون 

 رغم قوة كا ة ما عداه من  داية السند وصواًل إىل ا ن أيب عياش عن سليم.
 قطإشكال: إبراهيم ال يروي عن سليم مباشرة، ففي سند النجاشي س  

 ادون واساطة وأخارى  واساطة سليم عن  محارة يروي  :ورد  عدة أحنا انو ولكن ادلشكلة ىي االضطراب يف سند إ راىيم عن قي ؛ إذ 
يفقاد مماا وذلاك يوجاد ا ان ايب عيااش،  ويف الثالثاة األخاكةواحدة ىي ا ن أيب عياش عن سليم واثلا   واساطمحني وأخارى  اثالث وساائل 

                                                             

 (.416الدرس ) (1)
 وضعفو يف صدره أي وسطو وىو أ و مسينة الصكيف. (2)
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النقيصاة ال كلماا تعاارض الانقع ماأ الاكادة كاان األطهار اخلطاأ يف ، والقاعدة ىي انو  ان  يو سقطاً إذ يسمحظهر منو الثقة  سند النجاشي 
ان يكاون النجاشاي قاد غفال عان الواساطة  اني إ اراىيم وقاي   لام ياذكره  محووناا رواياة إ اراىيم عان قااي   حيمحمال مان جهاةٍ اناو أي  ،الاكادة

(  ني إ راىيم وساليم، خطاًأ، الرواةقد زادت يف أمسا  الراوي )أو الثالثة األخرى ان تكون تلك األسانيد أخرى مباشرة، وحيمحمل من جهة 
ولكن احمحمال الغفلة يف النقيصة كبك جداً إذ ما أسهل ان ينسى الرجايل حلقة وسيطة من الرواة، من  ني ألوف األسانيد اليت  يده، لكن 

وجااودة يف الطبقااة  عيااد ويبعااده أكثاار ان األمسااا  ادلكياادة )أي ادلكياادة  ناااً  علااى سااند النجاشااي( ىااي أمسااا  صاااياة م زادة السااند خطااأً 
 عن سليم ) ل اليت نقل مكرراً روايمحهم عن سليم(. من الطبقة اليت ترويالرواة تضمن  الصاياة أي ا ا 

احلسان  اان أيب يعقاوب الاادينوري عاان إ اراىيم  اان عمار اليماااي عاان عباد الاارزا   اان  -ولمحأكياد اإلشااكال الحاس األسااانيد المحاليااة: )
 .سليم لصنعاي عن أ يو عن أابن عنوام ا
 .الرزا  عن معمر عن أابن عن سليم السند ادلذكور يف الذريعة: إ راىيم  ن عمر اليماي عن عبد -
 :واثنيهما ىو زلل الشاىد ،السند ادلذكور يف  هرسيت الشيخ والنجاشي، وىو يمحضمن طريقني -
 .(1)يسى عن أابن عن سليميد عن ا ن الوليد عن ماجيلويو عن الصكيف عن  اد وعثمان ا   عاجلا ن أيب  -1
 يد عن ا ن الوليد عن ماجيلويو عن الصكيف عن  اد عن إ راىيم  ن عمر عن سليم.اجلا ن أيب  -2
مر عن ا ن أذينة عن أابن السند ادلذكور يف رجال الكشي: دمحم  ن احلسن عن احلسن  ن علي عن إساا   ن إ راىيم  ن ع -

 .(2)(عن سليم
 صغروياجلواب بوجهني كربوي و 

 ولكن ديكن اجلواب عن اإلشكال  وجهني كربوي وصغروي:
اماا الكااربوي:  هااو انااو حاان لااو ساال منا انااو لاادى المحعاارض  ااني الااكادة والنقيصااة  ااان األصاال الغفلااة يف الناااقع ال الكائااد، لكنهااا ال 

 ة أولئك.  محأمل. احمحمال غفلمحو مرجوحة ابلنسبة الحمحمال زاد ،النجاشي ألنو األضبل دون ريبمثل جتري يف 
واماا الصاغروي:  هاو ان كال ماا ذكار  ارر المحعاارض  اني الااكادة والنقيصاة، لكان الظااىر اناو ال تعاارض، إذ ال يادور أمار إ اراىيم  اان 

مااأ واسااطة )كمااا يف سااائر األسااانيد(  و ااني ان يكاون القااالً ان يكااون القاااًل  ااال واسااطة عان سااليم )كمااا يف سااند النجاشااي(   ااني عمار
مان  يف النقيصاة وال اشامحباه مان النجاشاي ان األساانيد كلهاا صااياة وال غفلاة ادلسامحظهرللرتجيص  ينهاا،  ال العقالئاي  أرجلمحمحعارض ون

الظاااىر ان إ ااراىيم روى كمحاااب ساليم عاان أابن مرة وعاان عماار  اان أذينااة أخارى وعاان عبااد الاارزا  اثلثااة، وعاان ان يف الااكادة، أي  أولئاك
 ىااو علياو الساالم عمار اإلماام الباااقروكاان ىااا 88أو  76إ اراىيم معاصار لسااليم ألن ساليم تاويف عاام ان  ويشاافأ لاوساليم را عاة مباشارة، 

كماا صارح  او النجاشاي كماا سابق،  ادلسامحظهر ان   علياو الساالمسانة وكاان إ اراىيم معاصاراً لاو إذ روى عان اإلماام البااقر  (3)23أو  19
ىاب إىل ساليم  سامأ مناو مباشارة لاذا تعادد النقال ا ذ عان أابن عان ساليم عمار  ان أذيناةعن سليم وعن إ راىيم مسأ الكمحاب من أابن 

، ويؤكاده ان ىااذا شااأن الاراوي ادلمحثباا   انااو إذا مساأ حااديثاً عاان راٍو تشافأ لااذلك مان غااك معااارض وأصااالة صااة سااند النجاشااي ،عناو
  محأمل.. لعر فر وأمكنو ان يسأل من ادلروي عنو مباشرة، لر  ( واسطة أو وسائل )خاصة إذا كان خطكاً جداً ككمحاب سليم

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ٍث: الت افاقُّه  ِف  الد  ين  واالت اْقد ير  ِف  اْلماع يشاة  واالصارْب  عا )): عليو السالم اإلمام الصاد قال  ْرُء اْلُمْسل ُم إ الا ب ثاَلا لاى الا ياْصُلُح اْلما

 (.166ص 3من ال حيضره الفقيو: ج) ((الناائ باة  
                                                             

 وىذا السند ال ر ل لو كا حنن  صدده. (1)
 .68ا67راجأ كمحاب سليم  ن قي  اذلاليل  محاقيق دمحم ابقر االنصاري الكجناي اخلوئي ، نشر اذلادي ا قم: ص (2)
 .23 عليو السالم كان عمره  88مات عام  ولو 19كان عمر اإلمام   76ىا  لو مات سليم عام 57ولد عام  عليو السالمألنو  (3)


