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 اإلهداء

 إىل كّل ناقد حصيف 

 إىل كّل من انتقدني أو ينتقدني 

 إىل كّل من ساعدني يف تصويب أفكاري  

 ك ــــــــــمع ُتــــــــــلفــــــــا اختــــــــــــهمـــــم   

 رًاــــــــــل تقديرًا وشكــــهذا القلي ّدمــأق    

 حيدر     

 





 

 

 

 مةقّدامل
؛ ألن  ة يف عصور النهوض الفكريح  در املعرفة الدينية حاجًة ملدراسة مصا تظل  

مصادر املعرفة ذات دور بالغ يف مسرية املعرفة العلمي ة لإلنسان، من هنا احتاج البحث 

اهجها وطرقها، ومن مجلة مصادر املعرفة الديني إىل البحث يف مصادر املعرفة ومن

 الدينية هو السن ة الرشيفة.

 والبحث يف السنّة الرشيفة يقع عىل مرحلتني:

ومديات هذه احلجي ة، بمعنى أن  واقع ما  ة السنّة الواقعّية،يف حجيّ  :املرحلة األوىل

د ما هي قيمته املعرفي ة يف االجتهاد الديني؟ وهل يمكن احلصول  صدر من النبي حمم 

عىل معرفة دينية من خالل كلامته أو أفعاله أو أقواله؟ وما هي طبيعة هذه املعرفة 

 وميزاهتا وخصائصها؟

ضنا له يف كتابنا: حجية السن ة يف الفكر  والبحث يف هذه املرحلة هو ما تعر 

لة 1122اإلسالمي، قراءة وتقويم، والصادر عام  م، ويمكن مراجعة التفاصيل املطو 

 دناها هناك هبذا الصدد.التي عق

وهي النصوص والوثائق التي  املحكّية،املنقولة ة السنّة املرحلة الثانية: يف حجيّ 

وصلتنا لُتخربنا بالسن ة الواقعية بشكٍل من أشكال اإلخبار، مثل الروايات املتواترة 

ة ونحو ذلك.  واملنقوالت التارخيي ة واألحاديث اآلحادي 

يها بـ وهذه املرحلة هي التي سنب حثها هنا يف هذا الكتاب وما يليه، وهي التي نسم 

)حجي ة احلديث( مقابل عنوان )حجي ة السن ة( الذي أطلقناه عىل مباحث السن ة الواقعي ة 
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 يف كتابنا املشار إليه آنفًا.

عة لرصد قيمة الدور النبوي  إن  مباحث حجي ة السن ة الواقعي ة هي دراسة بحثية موس 

الديني ة، إال أن  هذه الدراسة تظل  حمجوبة التأثري العمالين عن ا ـ وفقًا  و.. يف املعرفة

ة أخرى يف حجي ة  ألكثر النظريات يف موضوع حجي ة السن ة ـ ما مل نخض دراسة جاد 

احلديث؛ ألن  احلديث هو احلاكي عن السن ة، وما نحتك  به مبارشًة هو احلديث الناقل 

عملي ة تنطلق مع احلديث لنثبت من خالله السن ة، ومن ثم للسن ة الواقعي ة، فمسريتنا ال

نرت ب النتائج التي حتظى هبا السن ة الواقعي ة، بناًء عىل مفروغي ة ثبوت احلجي ة هلا من 

 حيث املبدأ.

وهذا يعني أن  االجتهاد الديني يرتقي ـ عىل مستوى مرجعية السن ة الرشيفة عمومًا ـ 

جية احلديث. وما سوف نعاجله يف هذا الكتاب هو أحد بجناحني مها: حجية السن ة وح

 هذين اجلناحني.

هذا، وقد كانت فصول هذا الكتاب عبارة عن سلسلة دروس البحث اخلارج يف 

أصول الفقه، والتي ألقيُتها عىل طلبة البحث اخلارج )الدراسات العليا( يف احلوزة 

ثم قمت بمزيد من التعميق هلا م، 1112ـ  1112العلمية يف مدينة قم يف إيران، للعام 

ًة ثانية عىل طالب البحث اخلارج يف احلوزة العلمي ة يف قم  والبحث فيها، ثم ألقيتها مر 

دًا بمزيد من التعميق هلا واملراجعة؛ لتنتظم 1122ـ  1122للعام الدرايس  م، ألقوم جمد 

سن ة يف فصول هذا الكتاب. وقد انتظرت حتى أكملت كل  األبحاث املتصلة بال

رات عندي، وأسأل اهلل 1112واحلديث والرجال يف عام  م؛ وذلك لتكتمل التصو 

تعاىل التوفيق يف تنظيم سائر األبحاث التي ألقيتها عىل طلبة بحث اخلارج بني عامي 

م فيام يتصل باحلديث والرجال واجلرح والتعديل لتكون يف متناول 1112و 1112

اء قريبًا بحوله تعاىل ومن ه.  القر 

م ألدراسة هذا املوضوع بشكٍل علمي سليم، ف تقكون قد وف  أرجو أن أل يوإنن قد 
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ني، ولتكون هذه الدراسة مادًة للبحث والنقد لبنًة يف ساحة الفكر واملعرفة اإلسالمي  

 إن شاء اهلل تعاىل. ،نياملوضوعي  

ه بخالص الشكر والتقدير إىل أرسيت الكريمة وزوجتي العزيزة عىل كل   ما  أتوج 

 وجهد يف مساعديت ومسانديت دومًا يف تختل  أعام،ي، راجيًا اهلل تعاىل بذلونه من صربي

ق هلم ما يتمن    ون من خريٍ أن جيزهيم خري جزاء العاملني الصاحلني املحسنني، وحيق 

 وصالح يف الدنيا واآلخرة، إنه نعم السميع ونعم املجيب.

سبلنا للوصول إىل احلق  واحلقيقة، وينري أسأل اهلل تعاىل أن يوف قنا لكل  خري، وهيدينا 

قلوبنا وعقولنا بنوره، ويرفع عن ا غشاوة اجلهل واألنانية والعمى والعصبي ة، عسى أن 

نوف ق يف هذا اجلهد املتواضع لتقديم خدمة بسيطة يف سياق مراكمة املعرفة الدينية 

رها، إن ه و،ي  قدير.  وتطو 

ته ويرىض عن ا، وينظر إلينا دائاًم بعني رمحته ونرجوه سبحانه أن حييي قلوبنا بمحب  

باعه، ومعرفة الباطل واجتنابه، إن ه  وعطفه وحنانه، وييضء أبصار قلوبنا برؤية احلق  وات 

 و،ي قدير وباإلجابة جدير.

 

 

 د كامل حب اهللحيدر حممّ 

 هـ5341ـ  8ـ  51األحد 

 م2152ـ  1ـ  22

  





 

 
 

 

 لاملدخ
 

 متهيدّيةمعطيات أّولّية ومفاهيم 

 

 
  





 

 

 

 

 

 متهيد

د فيه بعض األطر املنهجي  بدراساتنا هذه قبل الرشوع ة ، يلزمنا وضع مدخل نحد 

ك بعض املفاهيم األولي  الالزمة هلا،  ة الرضورية، وذلك عرب رصد أمهية هذه ونفك 

ة من نالدراسة، ومنهجها، ودائرهتا، ونطاقها، ومصطلحاهتا، و..، ليكون القارئ عىل بي  

 .وضوع الذي جتري دراستهامل

 ة الدراسةأهمّي

ية بالغة للغاية اليوم، وتدور حوله الكثري من  حيظى موضوع السن ة املنقولة بأمه 

النقاشات وألوان اجلدل والكالم، وال أريد أن أطيل يف هذا املوضوع ومجيعنا يعرف أن  

وثة يف كتب معركًة كربى جتري عىل خلفي ة املوق  من األحاديث والروايات املبث

املسلمني واملنقولة عن النبي وأهل بيته وأصحابه، وهذا يعني أن  اختاذ موق  منهجي 

يف التعامل مع هذا الكم  اهلائل من النصوص هو أمٌر يف غاية الرضورة واألمهي ة، وهو 

 ما ترجوه دراستنا املتواضعة هذه.

 ومنهجها إطار الدراسة وحدودها

 نشري إىل ما ييل:ولتحديد إطار هذه الدراسة، 

ة احلديث يف الفكر  ـ 5 إن  هذه الدراسة متثل بحثًا اجتهاديًا أصولي ًا بنيويًا لنظري 
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ة، وليست توصيفية فقط، وذلك هبدف الكش  عن  اإلسالمي من زاوية معياري 

تها يف جمال حتديد قيمة احلديث يف الرتاث اإلسالمي عىل  ة التي نعتقد صح  النظري 

 ف ة.صعيد املذاهب كا

ا البحث التوصيفي، فيمكن مراجعته يف حمال ه، ومنها بعض كتبنا، السيام كتاب:  أم 

ن والصريورة، والصادر عام  ة السن ة يف الفكر اإلمامي، التكو   م.1112نظري 

ث عن حجي ة احلديث، فإن نا ال نريد الكالم عن علم احلديث  ـ 2 عندما نتحد 

ثني والرواة، أو عن علم الرجال واجلرح والدراية وما يرتبط بذلك من شؤون امل حد 

ة، مما يفرض نفسه  ة االجتهادية األصولية العام  والتعديل، إال بام يتصل بالبنية النظري 

 عىل البحث للوصول إىل نتائج ما.

 إن  دراسة نظري ات حجية احلديث تقع عىل مرحلتني: ـ 4

ـ بحول اهلل ـ لقراءته يف هذا وهو ما سنسعى  ة،املرحلة األوىل: يف أصل نظرية احلجيّ 

 الكتاب.

 .املرحلة الثانية: يف امتدادات احلجية ودوائرها ونطاقها

ة حجية خرب الواحد الثقة من حيث كوهنا تفيد حجية احلديث  فعندما ندرس أدل 

ة هذا السفر الذي بني  ة من حيث املبدأ، وهذه هي مهم  اآلحادي، فنحن ندرس النظري 

ا عندما ند ة السنن، أو ندرس دوران نظرية اخلرب يديك، أم  رس قاعدة التسامح يف أدل 

بني الوثاقة والوثوق، أو ندرس شمول حجي ة احلديث للخرب احلديس وعدمه، أو غري 

ذلك.. فنحن ندور حول دائرة احلجي ة ومساحة احلديث ونطاقه وامتداداته، وهذا ما ال 

من سلسلة مرشوعنا يف دراسة حجي ة  خيتص  به هذا الكتاب، وإن ام هو احللقة الالحقة

السن ة عمومًا، وقد أنجزنا تلك الدراسة واحلمد هلل، وبقيت بعض النقاط التي سنقوم 

، راجني هذه السلسلة البحثية بعون اهلل سبحانه منها كي يصدر الكتاب الالحق بإجرائ

 .من القارئ العزيز أن ال ينسانا من دعائه بالتوفيق للحق  واخلري
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 العاّم التصميم أو البحث خارطة

م، سوف نقوم ـ بعون اهلل تعاىل ـ بدراسة مسألة حجي ة احلديث أو  وانطالقًا مم ا تقد 

 السن ة املنقولة املحكية، ضمن فصلني اثنني أساسي ني:

 الفصل األّول: حجية السنّة املنقولة اليقينية، أو حجية احلديث القطعي.

د صدوره من  وندرس يف هذا الفصل ـ إن شاء اهلل سبحانه ـ ما يرتبط باحلديث املؤك 

ل للحديث املتواتر الذي يعرب  عن  ض يف املحور األو  املعصوم، حيث سيجري التعر 

األنموذج األبرز للحديث القطعي، وندرس هوية التواتر وظاهرته وعنارصه الذاتية 

نة له، وكل  ما يتصل باملؤثرات ذات الدور يف تبلو ره، ليكون ذلك واملوضوعية املكو 

د من وجودها ـ يف الرتاث  بمثابة اإلطار النظري ملطالعة األحاديث املتواترة ـ بعد التأك 

 اإلسالمي.

يف املحور الثاين من هذا الفصل، ندرس ـ بحول اهلل تعاىل ـ احلديث اآلحادي 

ى باخلرب املحفوف بالقرينة القطعية ، ونحل ل املحت   بالشاهد املفيد ليقيني ته، وهو املسم 

طبيعة هذه الشواهد والقرائن التي يمكنها توليد اليقني من أخباٍر آحادية مل تبلغ درجة 

 التواتر باملعنى املصطلح.

ومن خالل هذا املحور الثاين نطل  عىل املحور الثالث املتصل به، وهو عبارة عن 

المي، حيث قراءة أكثر ميداني ًة لفرص قطعي ة أو شبه قطعي ة الرتاث احلديثي اإلس

سنعالج ـ إن شاء اهلل ـ ما يتصل بذلك، ويؤث ر يف تقوية أو تضعي  اليقني بالصدور، 

ة كلي ة.  واملوق  النهائي من الرتاث احلديثي اإلسالمي، ذلك كل ه بقراءة عام 

 الفصل الثاين: حجية السنّة املنقولة الظنية، أو حجية احلديث الظنّي )خرب الواحد(.

رحت أو يمكن أن ية االجتهادية التي طُ صولصل النظري ات األوندرس يف هذا الف

ل ـ إن شاء اهلل ـ نظرية عدم حجي ة  طرح يف هذا الصدد، حيث سنعالجتُ  يف املحور األو 

تها   ونسعى لتقويمها.وأصوهلا احلديث الظن ي أو خرب الواحد يف نفسه، ونستعرض أدل 
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عة ـ بحول اهلل ـ لنظرية حجية خرب سنكون مع قراءة م ،لويف املحور الثاين املطو   وس 

تها وبناءاهتاالواحد ا ا، ثم نحاول تقويم ذلك كل ه، أصوهلو لظني، حيث ندرس أدل 

صح  فيام نفهم إىل حتديد النظرية األـ إن شاء اهلل ـ حيث ننتهي يف ختام هذه األبحاث 

 ونرى من عقولنا القارصة يف مسألة حجي ة احلديث.

لنا ـ بعد هذا كل ه، سنقو م بعرض خامتة للكتاب متثل عصارة النتائج التي توص 

 بحمد اهلل سبحانه ـ إليها، ومنه الفضل وله املن ة.

 الصلة ذات واأللفاظاملصطلحات 

لن نتوق   عند هذا املوضوع؛ ألن ه قد سبق الكالم يف جمموعة املصطلحات ذات 

ة السن ة، والصلة هبذه الدراسة، وذلك يف كتابنا: حجية السن ة ، كتابنا اآلخر: نظري 

ة مثل:  فال حاجة لإلطالة وال للتكرار، وهناك سيجد القارئ ما يتصل بمفردات عد 

السن ة، البدعة، اخلرب، احلديث، األثر، اخلرب املتواتر، خرب الواحد، احلجي ة و.. إضافة 

ة للعديد لكتابنا: دروس متهيدية يف تاريخ علم الرجال، والذي استبطن رشوحات عد  

 من املفردات ذات الصلة.

 

  

                                           
 .18ـ  12انظر: حيدر حب اهلل، حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم:  (2)

ن والصريورة:  (1) ة السن ة يف الفكر اإلمامي، التكو   .22ـ  12انظر: حيدر حب اهلل، نظري 



 

 

 

 

 

 الفصل األّول
 

 حجية احلديث اليقيين

 أو

 حجية السّنة املنقولة القطعية

 

 
  





 

 

 

 

 

 

 مقّدمة

د، مثل التواتر  نقصد بالسن ة املنقولة اليقيني ة كل  سن ة ثبتت بطريٍق قطعي يقيني مؤك 

صدور، ويلحق هبذا حالة اخلرب الذي واألخبار اآلحادية املحفوفة بقرينة تفيد اليقني بال

ًا  ال يوجد يقنٌي برهاين بصدوره إال أن  هناك اطمئنانًا به، بحيث حيصل ظن  قوي جد 

 متاخم لليقني بصدوره، وذلك أن  العلم واليقني والقطع هلام معنيان أو استخدامان:

لصوري املعنى املنطقي العقيل املستخدم يف مباحث الربهان من املنطق ا األّول:

األرسطي العقيل، ويقصد منه هناك حصول يقني جازم ال يقبل االنفكاك بثبوب )أ( لـ 

)ب( من جهة، واستحالة عدم ثبوت )أ( لـ )ب( من جهة ثانية، فهناك قضيتان يف 

ل للثاين ثبوتًا  اليقني العقيل باصطالح املنطق األرسطي، قضي ة موجبة تفيد ثبوت األو 

ل كثبوت البياض للورقة، وقضي ة سالبة تعتمد عىل مبدأ بنحو اجلزم الذي ال يزو

ل ثابتًا للثاين بجزم ال يزول.  االستحالة، أي استحالة عدم كون األو 

ى يف بعض االصطالحات بالعلم العادي،  الثاين: املعنى العريف والعادي، وهو املسم 

يف املائة أو يبلغها،  ويقترص هذا العلم عىل حالة االحتامل الكبري جدًا بحيث يتاخم املائة

دت مثاًل  لكن ال يشتمل عىل القضية السالبة القائمة عىل منطق االستحالة، فأنت لو تأك 

من بياض الورقة، لكن مع ذلك مل تَر عدم بياضها مستحياًل، إذ لعل  هناك خلاًل يف 

عينيك جعلك ترى األسود أبيض، وهو أمٌر حمتمل بدرجة الواحد يف األل ، فهنا 

 علم عادي لكن ال يوجد علم منطقي برهاين بالرضورة.يوجد 
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ن صدورها هو املعنى األعم  وما نبحثه هنا يف احلديث املعلوم أو السن ة املحكية املتيق 

من هذين العلمني، وتفصيل هذه القضي ة وما يتصل بمفهوم االطمئنان هنا، يأيت قريبًا 

 بعون اهلل سبحانه.

ة حال، فالبحث يف احلد يث املعلوم الصدور أو السن ة املنقولة املقطوع هبا، وعىل أي 

ها وأبرزها ما سنستعرضه ـ بحول اهلل ـ ضمن  ة حماور، أمه  ينبغي فرزه ضمن عد 

ات التالية، من مباحث التواتر، ثم اخلرب املحفوف بالقرينة القطعية، ثم واقع  امللف 

  التوفيق.الرتاث احلديثي اإلسالمي من زاوية قطعي ته وعدمها. ومن اهلل

  



 

 

 

 

 

 احملور األّول

 نظرّية التواتر أو احلديث املتواتر
 

 متهيد يف تعريف التواتر ومسريته العلمّية

ة بمعنى التتابع ة والنثري  ، وهلذا يقع التواتر يف اللغة ويف استعامالت العرب الشعري 

د الناقلني لألخبار يصدق معه عنوان التواتر؛ وكأن ه حصل ت تابٌع يف عملي ة فإن  تعد 

نقلهم للخرب، بل إن  اخلرب الواحد ذا الوسائط قد يصدق عليه ـ يف اجلذر اللغوي ـ تعبري 

ن قبله.  املتواتر؛ إذ قد تتابعت روايته من قبل كل  راٍو بعد آخر، عم 

ف الشهيد الثاين وقد  ما بلغت رواته يف الكثرة املتواتر بأن ه: هـ( اخلرَب 222)عر 

عىل الكذب، واستمر  ذلك الوص  يف  ـأي اتفاقهم  ـالعادة تواطؤهم  مبلغًا أحالت

له يف  ل، فيكون أو  د، بأن يرويه قوم عن قوم، وهكذا إىل األو  مجيع الطبقات حيث تتعد 

ليحصل الوص ، وهو استحالة التواطؤ عىل  ؛هذا الوص  كآخره، ووسطه كطرفيه

دة ؛الكذب  .للكثرة يف مجيع الطبقات املتعد 

فوالسيد حسن الصدر وغريهم، البهائي أما الشيخ حسن و خرب مجاعة  :ه بأن هوفعر 

                                           
؛ ومعجم مقاييس 812: 1صحاح ؛ وال122: 2؛ واملحيط يف اللغة 222: 8انظر: كتاب العني  (2)

 و.. 121: 1، والقاموس املحيط 122ـ  122: 2؛ ولسان العرب 81: 2اللغة 

 .22الشهيد الثاين، الرعاية حلال البداية يف علم الدراية:  (1)
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ق القمي )يفيد بنفسه القطع بصدقه هذا التعري  هو ما هـ( أن  2122، ويذكر املحق 

فه بالقول: 2112أما املريداماد ). ألكثرونذكره ا  ما قد تكث رت رواته يف كل  هـ( فيعر 

راف واألوساط، وبلغت يف مجيع الطبقات مبلغًا من الكثرة قد طبقة طبقة، يف األط

كام  .أحالت العادُة تواطؤهم عىل الكذب، وهو ال حمالة يعطي العلم البت ي بمفاده..

فه الطرحيي ) أخبار مجاعة ال حرص هلم يمتنع تواطؤهم عىل الكذب هـ( بأن ه 2182يعر 

 .يف مجيع الطبقات

د أن  هـ( 2222)املامقاين  وهكذا يضعنا العالمة للخرب املتواتر  يف الصورة حينام يؤك 

ة لكن ها متقاربة، ويرى أن  أجودها هو:   خرب مجاعة بلغوا يف الكثرة إىل حد  تعاري  عد 

، وإن كان أحالت العادة اتفاقهم وتواطيهم عىل الكذب، وحيصل بإخبارهم العلمُ 

وهذا القيد األخري منه أخذه فيام  .ة العلمللوازم اخلرب مدخلي ة يف إفادة تلك الكثر

يبدو من املحقق القمي الذي اعترب أن  املتواتر هو ما يؤمن من تواطؤ ناقليه عىل الكذب 

 .عادًة وإن كان للوازم اخلرب مدخلي ة، فالعربة بالكثرة، لكن للوازم اخلرب دوراً 

ق  وحد  قال: فهـ( يف روضة الناظر 211ابن قدامة )وذكر  اخلرب: هو الذي يتطر 

                                           
مة يف أصول الفقه:  (2) ؛ 1؛ والبهائي، الوجيزة يف الدراية: 281الشيخ حسن، معامل الدين، املقد 

 ؛ وغريهم.22اية الدراية: وحسن الصدر، هن

 .111: 2املريزا القمي، القوانني املحكمة  (1)

 .22حممد باقر املريداماد، الرواشح الساموية:  (2)

 .2فخر الدين الطرحيي، جامع املقال فيام يتعل ق بأحوال احلديث والرجال:  (1)

كني، توضيح املقال يف علم ؛ وراجع: املال عيل 21ـ  82: 2عبداهلل املامقاين، مقباس اهلداية  (2)

؛ والبرصي، 281ـ  282؛ ومهدي الكجوري الشريازي؛ الفوائد الرجالية: 128ـ  122الرجال: 

؛ واحلسني بن 222؛ وله أيضًا: عمدة االعتامد يف كيفي ة االجتهاد: 12ـ  11فائق املقال: 

؛ 11ل الفقه: ؛ واملفيد، التذكرة بأصو221عبدالصمد، وصول األخيار إىل أصول األخبار: 

 و.. 22: 1؛ والطويس، تلخيص الشايف 22ـ  21: 1واملرتىض، الشايف يف اإلمامة 

 .112ـ  111: 2املريزا القمي، القوانني املحكمة  (2)
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إليه التصديق أو التكذيب، وهو قسامن: تواتر وآحاد، فاملتواتر يفيد العلم، وجيب 

ده إالتصديقه، وإن مل يدل  عليه دليل آخر، وليس يف ا  ألخبار ما يعلم صدقه بمجر 

 .املتواتر..

أبو عمرو  ما ذكره أب علم احلديث اإلمام ،ه يف علم احلديث السن يومم ا جاء حول

اخلرب الذي ينقله من حيصل العلم بصدقه رضورًة، هـ( حيث قال: 212الشهرزوري )

لوالبد  يف إسناده من استمرار   .ه إىل منتهاههذا الرشط يف رواته من أو 

هـ(، أحد كبار علامء اإلباضي ة، بقوله: 2وعر  فه تبغورين بن عيسى امللشوطي )ق 

تصلة فيام بني املخربر واملخرَب عنه، مما ال يصح  عليه التواطؤ، ما نقلته مجاعة عن مجاعة م

وال التساعي عىل الكذب، وال اتفاق اهلمم، وال دعاهم إىل ذلك اعتقاد مذهب، وال 

ين من  إحلاد، يكون أصل علمهم بذلك عن مشاهدة، وال يعترب يف ذلك صفات املخربر

 .همعدالة وغريها، واتفقوا عىل اعتبار وجود العقل في

نقل عدد من األشخاص خلرب إذن، يعني التواتر ـ يف املعنى املعروف له بني العلامء ـ 

يستحيل أن يتفقوا أو يتواطؤوا عىل الكذب فيه، كام يمتنع أن يتفق خطؤهم يف فهم 

                                           
؛ وراجع 188ـ  182: 2موف ق الدين عبداهلل بن أمحد بن قدامة، روضة الناظر وجن ة املناظر  (2)

لسن ية األصولية: شهاب الدين القرايف، رشح تنقيح الفصول يف حول املتواتر وتعريفه يف املصادر ا

؛ واخلبازي، 21ـ  22: 2؛ وابن حزم، اإلحكام 122ـ  122اختصار املحصول يف األصول: 

؛ وإمام احلرمني 11: 1؛ واآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام 222املغني يف أصول الفقه: 

؛ وأبا إسحاق الشريازي، التبرصة يف أصول 111ـ  122: 2اجلويني، الربهان يف أصول الفقه 

؛ 222ـ  122: 2؛ والزركيش، البحر املحيط 112: 1؛ والرازي، املحصول 122ـ  122الفقه: 

اص، الفصول يف األصول   و.. 212: 2واجلص 

؛ وانظر عىل مستوى الكتب احلديثية السني ة يف تعري  122ابن الصالح، علوم احلديث:  (1)

 .212جاج اخلطيب، أصول احلديث علومه ومصطلحه: التواتر: حممد ع

ة والبيان:  (2)  .21تبغورين بن عيسى امللشوطي، األدل 
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وهذا القيد األخري ليس موجودًا ـ حسب الظاهر ـ يف تعريفات  احلادثة التي ينقلوهنا،

ر، إال أن  الشيخ حممد رضا املظفر كان أضافه، اعتقادًا منه بأن  قوانني الكثريين للتوات

ة الناس، وكثرة خطئهم يف فهم  د رسعة حصول االلتباس لدى عام  علم االجتامع تؤك 

احلادثة، متامًا كام حيصل مع املشعوذين الذين تنطيل حركاهتم عىل عامة الناس، ممن ال 

 .ينظرون لألمور بدق ة عالية

م كانوا يعيشون فكرة رفع احتامل اخلطأ؛ ول كن فيام ذكره امللشوطي إشارة إىل أهن 

ألن  رشط العقل يف الناقلني واملشاهدين معناه رفع احتامالت اخلطأ وااللتباس يف 

ل كالمه امتناع الكذب عليهم. بل  الفهم، وليس فقط الكذب؛ ألن ه قد فرض يف أو 

ل أن نستخدمه يف جمال النقل نفسه وليس يمكننا من خالل حديثهم عن رشط العق

فقط يف جمال املشاهدة والفهم؛ ألن  غري العاقل ال جييد نقل ما شاهده ولو شاهده 

بشكل صحيح، وهذا يعني أن ه البد  يف التواتر من أن يؤخذ فيه قيد عدم التواطؤ عىل 

وفهمها، الكذب من جهة، وعدم احتامل وقوعهم مجيعًا يف اخلطأ يف رؤية الواقعة 

وكذلك عدم احتامل وقوعهم مجيعًا يف اخلطأ يف طريقة نقل احلادثة أيضًا، كام لو كانوا 

م  من غري العرب وال جييدون العربي ة ونقلوا الواقعة باللغة العربي ة، بحيث حيتمل أهن 

حوا به كثريًا.  اشتبهوا يف طريقة النقل، ال يف فهم ما ينقلونه، وهو أمٌر مل يرص 

ر قد كان انتبه إليه اخلطيب البغدادي ) ويبدو ،ي هـ(، حني قال 122أن  ما ذكره املظف 

وا به ال جيوز دخول اللبس والشبهة يف يف حديثه عن اخلرب املتواتر:  ..وأن  ما خرب 

. فإن  هذه اجلملة تعني ـ إضافة إىل أن ه كان ذكر موضوع الكذب ـ أن  القضية ال مثله

تدخل يف إطار اخلطأ أيضًا وااللتباس. والبغدادي أخذ  تق  عند الكذب فقط، بل

                                           
ة 211ـ  222أيضًا ص  2، وهامش 222 :2( املظفر، املنطق 2) ؛ وحممد تقي احلكيم، األصول العام 

 .222ـ  221: قارنفقه امللل

 .22البغدادي، الكفاية يف علم الرواية:  (1)
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ر عىل أن ه من شؤون  االلتباس من شؤون املخرَب به والواقعة احلادثة، فيام نظر إليه املظف 

 الناقل نفسه واملشاهد أيضًا، وهذه نقطة امتياز، لكن  اجلذر واحد.

الكثرة، وهو العنرص ويبدو من تعري  التواتر أن ه يقوم بالدرجة األوىل عىل عنرص 

ي الذي يمي ز ـ من وجهة النظر السائدة بني العلامء ـ اخلرب املتواتر عن اخلرب  الكم 

اآلحادي املحت   بالشواهد التي جتعله مفيدًا للعلم، لكن  هذا ال يمنع من أن يكون 

لعنارص أخرى دور يف بلورة حصول العلم من التواتر كام أملح املحقق القمي، وهو ما 

 شري إليه عند احلديث عن العوامل الذاتية واملوضوعي ة يف التواتر.سن

م، ذكر بعض العلامء أن ه البد  من التمييز بني مفهومي: التواتر،  ومن خالل ما تقد 

والتسامع، حيث قد يرتادفان يف االستعامالت أحيانًا، وقال بأن  التسامع عبارة عن 

ذلك حيصل العلم بمضمون التناقل  تناقل أمٍر ما دون أن ينكر ذلك أحد، ومع

قة،  والتضافر، ولو من خالل اإلمجاع ولو السكويت، لكن  رشوط التواتر ال تكون متحق 

رت فيه  ومث ل لذلك بالعلم بالبلدان النائية كالصني واهلند بالنسبة لغري زماننا الذي تطو 

قة عن طبقة يف وسائل املعلوماتية، فإن ه مل حيصل هنا إخبار من جيل عن جيل أو طب

السند للوصول إىل معلومات عن هذه البالد، كل  ما يف األمر أن ه اشتهر ذلك دون أن 

نسمع منكررًا له، فإن  عدم إنكار أحد له مع اشتهاره يفيد العلم لكن ه من غري باب 

التواتر، وهذا بخالف وقوع زلزال يف مكان، ثم يأيت عرشات األشخاص من هناك 

 .ه يف مثله يقع التواتروخيربون عنه، فإن  

واملبدأ الذي تثريه هذه الفكرة صحيح؛ برصف النظر عن املثال الذي يمكن املناقشة 

، إذ شهرة أمر بني الناس وتناقله بكثرة وعدم وجود الناقد واملعرتض  ً فيه وليس مهام 

ته، ولو مل تكن عملي ات النقل عن طريق ال رواية يمكن أن يفيض أحيانًا إىل العلم بصح 

                                           
؛ وعيل أكرب الغفاري، 21ـ  22: 2؛ واملامقاين، مقباس اهلداية 112قمي، قوانني األصول: ال (2)

 .22دراسات يف علم الدراية: 
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املفيدة للتواتر. لكن من الرضوري أن ال نفهم التواتر فقط يف سياق األسانيد باملعنى 

ثني وعلامء احلديث، فإن  هذا املعنى ال وجود له يف حياة  الذي هو موجود بني املحد 

العقالء إال قلياًل، ويمكن فرض التواتر من دونه؛ ملا سيأيت بحول اهلل من أن  التواتر غري 

باحلديث الصحيح السند، بل يشمل أيضًا حتى األحاديث الضعيفة واملرسلة مرتبط 

وغريها، وهو أيضًا غري مرتبط بالتواتر يف مجيع الطبقات عىل معنى سنبي نه الحقًا بعون 

فات الكمي ة  اهلل، غاية األمر أن  احلال فيها يستدعي املزيد من توافر املعطيات من املضع 

 والكيفية للكذب واخلطأ.

وكذلك يظهر الفرق بني املتواتر واملشهور من األحاديث، وهو ـ بحسب تعري  

ر بعض األصوليني ـ:  ما كان من اآلحاد يف األصل، ثم انترش فصار ينقله قوم ال يتصو 

تواطؤهم عىل الكذب، وهم القرن الثاين ومن بعدهم، وأولئك قوٌم ثقات أئمة ال 

اص: إن ه أحد ُيتهمون، فصار بشهادهتم وتصديقهم بمنز لة املتواتر، حتى قال اجلص 

. وسوف يأيت بعون اهلل تعاىل عند احلديث عن خرب الواحد ما يفيد يف قسمي التواتر

 قضي ة التمييز بني املتواتر واملشهور واآلحادي.

 

 التواتر يف سياق الدراسات األصولّية واحلديثية

أليام، لكن هم يف معاجلاهتم القديمة درس العلامء املسلمون مسألة التواتر منذ قديم ا

كانوا يتعاملون مع هذا املوضوع تعاماًل كالميًا فلسفي ًا، أي أن  طبيعة املباحث التي 

قوا عربها للتواتر كانت ذات طابع كالمي، وذات آليات كالمية فلسفي ة أيضًا؛  تطر 

التواتر يفيد ويمكننا فهم هذا األمر من خالل طبيعة املوضوعات التي درسوها مثل: 

العلم، هل العلم احلاصل بالتواتر كسبي نظري أو اضطراري رضوري؟ وما شابه 

ذلك، وهذا ما غلب أيضًا عىل املصن فات األصولية اإلمامي ة القديمة مثل الذريعة 

                                           
 .222ـ  221اخلبازي، املغني يف أصول الفقه:  (2)
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ة للطويس وهناية الوصول للعالمة احليل   رةللمرتىض والعد  ، دون ، بل وبعض املتأخ 

 .سات ذات طابع تختل  يف هذه املصن فاتأن نعدم وجود درا

وبمرور األيام انتقل البحث يف التواتر من علم الكالم وأصول الفقه إىل احلديث، 

وصارت الدراسات احلديثية معني ًة به أيضًا، وحيث إن  علم احلديث والدراية عىل 

رًا مع الشهيد الثاين يف الق رن العارش املستوى اإلمامي ظهر ـ بشكل جاد  ـ متأخ 

شًا، هلذا بدأت مسألة  اهلجري، وبعد ظهوره ظل  ـ حتى الفرتة املتأخرة ـ علاًم مهم 

التواتر تنحرس تدرجييًا من الدرس األصو،ي والكالمي الشيعي، إىل أن صارت شبه 

ة يف  تختفية، وملا مل يكن علم الدراية ـ شيعيًا ـ علاًم فاعاًل ومنتجًا، مل نجد مسامهات مهم 

ة، قد هذا ال هلا إىل مسل امت واضحة عام  وسط لتطوير أو تعميق نظرية التواتر، مما حو 

ة يأيت احلديث  ض هلا هنا أو هناك بإشارة أو كلمة أو مقطع، عدا جتربة واحدة جاد  يتعر 

 عنها إن شاء اهلل تعاىل.

واتر لكن  بحثًا أصوليًا يف أخبار االحاد دفع علامء أصول الفقه اإلمامي إىل تناول الت

ة حجية خرب  من بعض اجلوانب منذ مطلع القرن العرشين امليالدي، فمن مجلة أدل 

وا بمجموعات من الروايات  الواحد ـ كام سيأيت، إن شاء اهلل ـ دليل السن ة، حيث استدل 

وا  عىل حجية خرب الواحد، وملا مل يكن ممكنًا االستدالل باآلحاد عىل اآلحاد، اضطر 

وجود يف هذه املجموعات، فطرح تواترها عىل بساط البحث، لرصد مدى التواتر امل

                                           
؛ 88ـ  22: 2؛ والطويس، العدة 22ـ  2: 1راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: املرتىض، الذريعة ( 2)

؛ والشيخ حسن، 228ـ  211: 2؛ وهناية الوصول 121ـ  222مبادئ الوصول: والعالمة احليل، 

ض ـ كبعٍض 212ـ  218؛ والطباطبائي، مفاتيح األصول: 282ـ  281معامل الدين:  ؛ لكنه تعر 

 .118ـ  222، 212ـ  222غريه ـ لبعض بحوث الدراية والرجال: 

؛ واإلصفهاين، الفصول 118ـ  111: 1حكمة راجع عىل سبيل املثال: املريزا القمي، القوانني امل( 1)

 .112ـ  111، 121ـ  112؛ والطباطبائي، مفاتيح األصول: 121ـ  122الغروية: 

 .118ـ  222، 212ـ  222انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الطباطبائي، مفاتيح األصول: ( 2)
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قوا ألقسام التواتر، وبعد أن كانت منقسمًة منذ القديم إىل تواتر  ويف هذا السياق تطر 

ق الشيخ اخلراساين ) هـ( قساًم ثالثًا هو التواتر 2212لفظي ومعنوي، أضاف بتعم 

، نصاري واملريزا اآلشتيايناإلمجا،ي، والذي نجد مؤرشات حوله يف كلامت الشيخ األ

ر يف هذا املجال، واال فال تكاد جتد فصالً مستقاًل للتواتر بحثت  ما دفع البحث للتطو 

فيه ماهي ته ورشوطه وقوانينه إال قلياًل وحمدودًا، مثل ما جاء يف كتاب القوانني املحكمة 

ق الغروي اإلصفهاينللمريزا القمي ، ومفاتيح األصول ، والفصول الغروية للمحق 

 .للطباطبائي

أما عىل الصعيد السن ي، فلم يكن احلال أحسن، فأغلب الدراسات األصولية 

م معطيات جديدة عىل ما طرحه السابقون يف علم األصول والدراية،  واحلديثية مل تقد 

س  ل إىل مبحث مكر  من هنا يمكن القول: إن  مبحث التواتر يف العلوم اإلسالمية حتو 

 .معطياته، بعد أن أشبعه العلامء املاضون بحثًا وحتقيقاً  يف

ة تتصل بمل   التواتر من قبل  نعم، يف الفرتة األخرية ظهرت حماوالت بحثية نقدي 

مت بعض املحاوالت التي تستحق  التوق   عندها، وبعضها له  بعض الباحثني، وقد قد 

ة وجود التواتر أصاًل يف جمال جذور يف الرتاث اإلسالمي هنا وهناك، مثل نقد نظري  

ة عدم حجي ة التواتر يف القول مع  ة التواتر املعنوي، ونقد نظري  ة، ونقد نظري  النقل عام 

 تصحيح التواتر يف نقل احلوادث، وغري ذلك مم ا سنشري إليه بعون اهلل.

 كانت هذه جولة تخترصة جدًا ـ ألن  بحثنا ليس تتب عيًا تارخيي ًا ـ لرصد مشهد هذا

                                           
 .222، 222: 2؛ واآلشتياين، بحر الفوائد 111: 2راجع: األنصاري، فرائد األصول ( 2)

 .118ـ  111: 1املحكمة ( القوانني 1)

 .121ـ  122: الغروية ( الفصول2)

 .112ـ  111، 121ـ  112( مفاتيح األصول: 1)

ر بحث التواتر يف الدراسات األصولية واحلديثية، يمكن مراجعة: ( 2) ملزيد من االطالع عىل تطو 

ن والصريورة: حيدر حب اهلل، نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي،   .122ـ  122التكو 
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املوضوع عىل مستوى تعريفه واالهتامم به يف الرتاث اإلسالمي األصو،ي واحلديثي 

دة.  والكالمي، ونحاول اآلن الرشوع يف أصل البحث ضمن عناوين متعد 

 والتكوين البنيةوحقيقته،  التواترـ هوية  

هـ( عىل مستوى العلوم اإلسالمي ة، احلياَة 2111أعاد السيد حممد باقر الصدر )

ة جمد   ة التواتر وحقيقته وُبنيته، وذلك عندما وضعه يف سياق نظري  دًا للبحث عن هوي 

نا نريد فهم طبيعة التواتر وماهي ته، يلزمنا استعراض موق   معرفي ة شاملة، وحيث إن 

ت كلُّ واحدة منهام التواتَر بطريقة تختلفة متامًا، ونحن  مدرستني يف املعرفة البرشية، فرس 

هنا بإجياز بالغ، لنفهم حقيقة التواتر وُبنيته الذاتية؛ ملا لذلك من دور نستعرض موقفهام 

مساعد ومنري يف فهم حركة التواتر عىل املستوى امليداين، والقوانني التي حتكم هذه 

لة  احلركة، وإال فإن  بحثنا ليس فلسفي ًا، وال نروم اخلوض هنا يف هذه البحوث املطو 

املعروفة.

نقصدمها هنا مها: املدرسة العقلية األرسطي ة املعتمدة عىل املنطق واملدرستان اللتان 

ر الذي  األرسطي وقواعده يف باب الربهان، واملدرسة االستقرائية بمظهرها املتطو 

عرفته الفلسفة الغربية منذ القرن السابع عرش امليالدي، وقامت عليه يف كثري من املواقع 

 العلوُم الغربية التجربية وغريها.

 التواتر ومسألة العقلي املنطقيـ املذهب  ـ  

تقوم املعرفة يف املدرسة العقلي ة األرسطية ـ وهي املدرسة السائدة واملهيمنة اليوم يف 

ر املعرفة وفقًا ملستويني: املستوى القبيل، واملستوى  العلوم االسالمية تقريبًا ـ عىل تصو 

اكبة البد  هلا أن تنتهي يف بنيتها التحتي ة إىل البعدي، حيث يرون أن  املعرفة اإلنساني ة املرت

ة  ة البعدي  نقطة الصفر، وإال استحالت املعرفة نفسها، ومن هنا قالوا بأن  املعرفة البرشي 

ل  ة، وتشك  تقوم عىل املعرفة البرشية القبلي ة، وأن  املعرفة القبلي ة هي معرفٌة اضطراري 
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ي ة، وهذا يعني أن  كل  معارف البرش النظري ة حجر الزاوية يف انطالقة املعرفة اإلنسان

ة غري ناجتة عن نظر أو جتربة، وإن ام يقوم النظر والتجربة  ة قهري  ترجع إىل معارف رضوري 

 عليها.

ل يف هذه املعارف القبلي ة جيدًا، وهذا ما فعله الفالسفة  ووفقًا لذلك لزم التأم 

ىل شكل جمموعات أو فئات، ثم واملنطقي ون، حيث وضعوا هذه املعارف القبلية ع

 أخذوا بالبحث فيها كوهنا تشكل املبادئ األوىل التحتية للمعرفة اإلنساني ة.

ليات  ضوا ملجموعة من أنواع القضايا، مثل: األو  ويف هذا السياق أيضًا، تعر 

والتجربيات واملتواترات واحلدسيات والفطريات واملشاهدات، وفق ما بحثوه يف باب 

ثوا هناك كذلك عن مواد  الربهان وال صناعات اخلمس من علم املنطق، حيث حتد 

األقيسة، مثل: اليقينيات واملظنونات واملشهورات واملسل امت واملقبوالت واملشبهات 

 ، فيام كانوا قد بحثوا يف باب القياس نفسه عن هيئة القياس.واملخيالت والومهيات

بيل الوحيد للحقيقة احلاسمة، وإن  أي  ويقول املنطق األرسطي: إن  الربهان هو الس

 ، دة باملعنى الفلسفي اخلاص  وسيلة أخرى لن توصل العقل اإلنساين إىل معطيات مؤك 

مات الربهان من  ماته يقينية، إذًا فمقد  وقد رشط املناطقة يف الربهان أن تكون مجيع مقد 

ت عندهم هناك هو نوع اليقينيات املدروسة يف مواد  األقيسة، وأحد أنواع اليقينيا

املتواترات، فإن  التصديق بالتواتر كالتصديق باحلس والتجربة يقع ـ كام يقول ابن 

ـ عىل وجه الرضورة الظاهرة، وهذا يعني أن  التواتر يمثل أحد أنواع القضايا  سينا

ل املواد  اخلام لصناعة القياس من النوع الربهاين.  اليقينية التي تشك 

ف أنصار ا ملذهب العقيل التواتَر بعني ما جاء تعريفه يف كلامت األصوليني وقد عر 

                                           
 .211ـ  222: 2انظر احلديث عن مبادئ األقيسة وموادها عند: حممد رضا املظفر، املنطق ( 2)

 .22: 2انظر: ابن سينا، منطق الشفاء ( 1)
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ثني مه واملحد  ق الذي قد  ، وإذا حل لنا التواتر نفسه هناك رأينا ـ بربكة التحليل املعم 

السيد الصدر هنا، وباملقارنة بني موقفهم يف باب التجربيات وباب املتواترات ـ رأينا أن ه 

، وهذا القياس مؤل   من صغرى  قياس منطقي عقيليقوم يف املنطق األرسطي عىل

 وكربى:

قة وال  أ ـ أما صغراه، فهي نقل خرب من قرَبل مجاعة كثرية من الناس من بلدان متفر 

 يعرفون بعضهم بعضًا و..

ا الكربى، فإن ه وطبقًا هلذا املعطى الذي يف الصغرى ُيسقط املنطق األرسطي  ب ـ وأم 

لية غري الناجتة عن برهان أو دليل أو بدهية عقلي ة قبلية يع تربها من معطيات العقل األو 

مات أو جتربة، ربام شأهنا يف ذلك شأن استحالة اجتامع النقيضني، وهذه القاعدة  مقد 

ة تقيض بأن  احتامل كون هذا األمر ـ أي نقل هذا اخلرب من هذه املجموعة  الكل ية الكربوي 

حيل، ولنالحظ كلمة )مستحيل( بام تعنيه يف املنطق التي هبذه املواصفات ـ صدفًة مست

 األرسطي والفلسفة العقلي ة.

،ي يقول بأن  االتفاق والصدفة ال تكون  ومالك هذه االستحالة هو قانون عقيل أو 

ـ وهو قانون طرحوه يف مباحث القضي ة التجربي ة ومل نعثر هلم عىل  دائميًة وال أكثرية

                                           
ة يف علم املنطق: 222انظر: املظفر، املنطق: ( 2) ؛ وراجع: عمر بن سهالن الساوي، البصائر النصريي 

؛ وابن سينا، النجاة من الغرق يف 222مة احليل، القواعد اجللي ة يف رشح الشمسي ة: ؛ والعال222

؛ وقطب الدين الرازي، حترير القواعد املنطقية يف رشح الرسالة الشمسي ة: 222بحر الضالالت: 

 .222؛ وعبد اهلل اليزدي، احلاشية عىل هتذيب املنطق: 122

والتجربة بدخول القياس يف التجربة دون االستقراء، مم ا  ذكر ابن سينا التمييز بني االستقراء( 1)

ي والكثرة ال تفيد اليقني يف املنطق األرسطي ما مل ينضم إليها هذا القياس  يعني أن  التتبع والتقر 

ض لتحويل آخر 28ـ  22: 2الذي تكون كرباه نفي أكثرية االتفاق، فانظر: منطق الشفاء  ، كام تعر 

 .221ـ  221: 1 املصدر نفسه لالستقراء إىل قياس يف

؛ وصدر الدين الشريازي، احلكمة املتعالية يف 22: 2للمزيد، انظر: ابن سينا، منطق الشفاء ( 2)
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لتواتر، إال عىل أساس افرتاض وحدة التخريج العلمي حديث رصيح عنه يف مباحث ا

للموضوع يف املتواترات والتجربيات ـ ومعنى هذا القانون أن ه ال يمكن أن يتفق عىل 

ة  نحو الصدفة النسبي ة اجتامع )أ( مع )ب( بصورة دائمة أو غالبة، مع أن ه ليس هناك أي 

دامها عل ة لألخرى أو كوهنام معًا عالقة رضورة واقعي ة بينهام تفرض لقاءمها، ككون إح

معلولني لعل ة ثالثة أو نحو ذلك، فهذه قاعدة عقلي ة قبلي ة نسقطها عىل اخلرب املتواتر 

الذي بني أيدينا، فنقول: هذا اخلرب يستحيل فيه التواطؤ عىل الكذب وتستحيل فيه 

ر دون الصدفة )أي مصادفة كذب )أو دوافع كذب( كل  واحد من الرواة لكذب اآلخ

ترابط بني الكذب هنا وهناك(؛ الستحالة كوهنا دائمية أو أكثرية؛ إذًا فباليقني هو خرب 

 صادق مطابق للواقع.

وقد ُيصاغ احلكم العقيل القبيل هنا بأن يقال بأن ه يوجد هنا حكامن عقلي ان: أحدمها 

ل، وهو  احلكم احلكم بمضمون اخلرب، وثانيهام احلكم الذي استند إليه احلكم األو 

 .باستحالة التواطؤ عىل الكذب

هكذا ينتج اليقني يف املتواترات وفقًا للمنطق العقيل، لكن هبذا اجلزء ال تتم الصورة 

كاملًة، فهناك جزء مهمٌّ آخر يف فهم هذا األمر، وهو تعري  اليقني يف املنطق األرسطي، 

هم هذه الكلمة؟ حتى فعندما يقول األرسطي ون كلمة: يقني أو علم، فامذا تعني عند

 نعرف أي  يقني يوصلنا إليه هذا القياس اآلن  الذكر؟

وأهم  وأدق  مسألة يف الفلسفة العقلي ة واملنطق األرسطي هنا هي مفهوم اليقني؛ إذ 

ل ،ي قضي تني اثنتني  يرى أن  اليقني احلقيقي ليس سوى نتاج الربهان، ويراد منه ما حيص 

ق، وهاتان القضيتان: إحدامها إذا زالت واحدة زال اليقني و انعدم، وإذا اجتمعتا حتق 

موجبة واألخرى سالبة، فاملوجبة تقول: هذه الورقة بيضاء، والسالبة تقول: يستحيل 

                                                                                                           
 .282؛ وحممد حسني الطباطبائي، هناية احلكمة: 112: 2، و122: 2األسفار العقلية األربعة 

 .28الصدر، حمارضات تأسيسي ة: ( 2)
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أن ال تكون هذه الورقة بيضاء فال يمكن أن أكون تخطئًا يف يقيني ببياض الورقة، إذًا 

احتامل آخر، ومع اإلخالل هبذه  فاليقني يستبطن جزمًا ببياض الورقة مع استحالة أي  

االستحالة ال يقني لديك حتى لو كان اإلمكان املقابل لإلستحالة بدرجة الواحد يف 

 املليون، وهذا أمر مهم جدًا يف املنطق األرسطي العقيل.

عىل هذا تقوم نظرية اليقني ونظرية التواتر يف املنطق األرسطي والفلسفة العقلي ة، 

قه فاحتامل عدم وقوع احل دث الذي ُاخربنا به بالتواتر هو احتامل مستحيل ال يمكن تطر 

للذهن إطالقًا، واال فال تواتر؛ ألنه ال يقني، وأي  يشء غري هذا فهو ليس بيقني، نعم 

يه األصوليون اطمئنانًا.  هو يقني عادي عريف تساحمي، يسم 

 ومسألة التواتر االستقرائي املذهبـ  ـ  

هـ( منظ ر املنطق االستقرائي أو منطق االحتامل 2111قر الصدر )يعد  السي د حممد با

يه هو املذهب الذايت للمعرفة، يف الثقافة اإلسالمية املعارصة م يف أو ما يسم  ، حيث قد 

راته حول هذا املوضوع، ثم قام « األسس املنطقية لالستقراء»كتابه  آخر وأكمل تصو 

دة، لكن حمدودة ، يف العلوم االسالمية، فطب قه يف علم الكالم بتطبيقه يف مواضع متعد 

عىل إثبات وجود اهلل، وعىل إثبات بعض الصفات كصفة العلم له سبحانه، وعىل إثبات 

ة حممد ، كام طب قه يف علم أصول الفقه يف نظريات التواتر واإلمجاع والشهرة، نبو 

                                           
دايات التفكري االستقرائي ـ باملعنى احلديث ـ يف الرتاث اإلسالمي نراها يذهب بعضهم إىل أن  ب( 2)

ربة، وكذلك مع ابن اهليثم يف  مع جابر بن حيان يف القرن الثاين اهلجري يف حديثه عن مبدأ الدُّ

القرن اخلامس اهلجري يف وضعه لعلم املناظر، حيث ينطلقان من االستقراء بمفهومه احلديث، 

؛ 222: 22م، نقد نظرية املعرفة عند السيد حممد باقر الصدر، جملة املنهاج، العدد فانظر: مجيل قاس

ا أصل احلديث عن االستقراء فيعود إىل أرسطو يف منطقه ضمن إشارات موجزة، وهناك من  أم 

ث فيه عن االستقراء فسبق أرسطو يف ذلك، فانظر: عامر أبو  ث عن نص  ألفالطون حتد  يتحد 

 .12راء: رغي ، منطق االستق
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 سامعة و..وطبقه يف علم احلديث والرجال، كام يف أخبار حممد بن احلسن بن 

لي ة مستمد  أو موجود يف  ها األو  وتقوم النظرية املعرفي ة للصدر ـ وكثري من مواد 

 الدراسات العلمية الغربية ـ عىل أن  املعرفة تقوم عىل نظامني:

ويقصد به أن  املعرفة تتول د من احتامل أو،ي،  ّول: نظام التوالد املوضوعي،النظام األ

حتامل احتامالً آخر، وبرتاكم االحتامالت جيري تفعيل ثم يأيت ما يضي  إىل هذا اال

ة، ينتج عنها ترجيح فرضية عىل أخرى. وتتواصل العمليات  عمليات حسابية خاص 

احلسابية كل ام تراكمت االحتامالت، حتى يبلغ احتامل إحدى الفرضي تني ضئياًل للغاية 

باملائة  22/  22بمثابة كالواحد من العرشة آالف، األمر الذي جيعل الفرضية األخرى 

ة.  من القو 

ى  ى هذه املرحلة بالتوالد؛ إلنتاجها جديدًا من يشء قديم، كام تسم  وتسم 

باملوضوعي؛ ألن  عمليات ارتفاع احتامل فرضية عىل حساب أخرى جتري وفق 

 معادالت علمية رياضية موضوعي ة، هلا واقعي ة يف لوحها.

؛ ألن  االحتامل يعرب  %211د  اليقني، بمعنى لكن  هذه املرحلة مهام بلغت ال تصل ح

عن كرس ال عن رقم صحيح، واال مل يعد احتامالً، وحصيلة مراكمة الكسور ورضهبا ال 

، فستبقى النتيجة كرسية، أي 2=  2عىل  2يمكن ـ رياضيًا ـ أن ينتج رقاًم صحيحًا، أي 

سؤال: إذن كي  نصل إىل تفتقد مقدارًا من االحتامل، هلذا ال تبلغ اليقني التام، وال

 اليقني؟ اجلواب: بالنظام الثاين وهو:

ز الصدر مقولته التي تقول: إن  الذهن  النظام الثاين: نظام التوالد الذايت، وهنا يرك 

وبصورة غري موضوعية ـ أي ال تعرب  عن الواقع أو متثل انعكاسًا له، بل بصورة ذاتية 

احلد  السابق يقفز من الدرجة العليا للتوالد تلقائية ـ عندما يبلغ التوالد املوضوعي 

ز بذلك ذاتيًا فيقفز إىل  ، وهبذا حيصل %211املوضوعي إىل مرحلة اليقني، إذ إنه جمه 

 اليقني.

وبتطبيق هذا املنطق عىل التواتر نجد أن  اليقني فيه ليس عقليًا قياسيًا بل احتام،ي 
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 يراه املنطق األرسطي بل مزيج من استقرائي، وهو ال ينتج يقينًا موضوعيًا بحتًا كام

 املوضوعية والذاتية.

وهنا، خيتل  متامًا مفهوم اليقني يف املنطق االستقرائي عنه يف املنطق األرسطي، فهنا 

ال يمكن الوصول إىل استحالة النقيض؛ ألن  املعادالت الرياضية ال تلغي االحتامل 

لقفزة الذاتية أرى الورقة بيضاء املخال ، كل  ما يف األمر أهنا جتعلني بمساعدة ا

، أما استحالة عدم بياضها فال يمكن إثباته عمليًا، فاليقني ذو طرف واحد هو 211%

 .القضية املوجبة دون السالبة، مهام اشتد  فال يصبح يقينًا بذاك املعنى

وقد نارص بعض العلامء املعارصين نظرية الصدر يف تفسري التواتر وفقًا حلساب 

له التاالحتام ، لكن يف الوقت نفسه كتبت نقود عىل نظرية الصدر، أبرزها ما سج 

الدكتور عبد الكريم رسوش، ومن أبرز مالحظاته أن  هذا الفهم ملشكلة االستقراء 

انية االستقراء ومطابقة نتائجه  ه إىل معاجلة لسيكولوجيا الذهن، وهذا ال يثبت حق  مرد 

ن من االحتفاظ باالحتامالت الضئيلة للواقع، وإن ام يثبت أن  تركيبة  الذهن ال تتمك 

اً  ، ورسوش يف هذا يكاد يشبه املعاجلات التي قام هبا ديفيد هيوم من قبل ملفهوم جد 

ر أبو رغي  عىل مقوالت رسوش النقدية فلرياجع  العلية وغريه. هذا وقد رد  السيد عام 

للكاتب حييى حممد، ذا دور معقول  ايتاالستقراء واملنطق الذ، كام كان كتاب يف حمل ه

                                           
ملزيد من االطالع عىل نظرية التواتر يف املنطق االستقرائي وعند السيد الصدر، راجع: األسس ( 2)

؛ ومباحث األصول 222ـ  212: 1؛ وبحوث يف علم األصول 128ـ  181املنطقية لالستقراء: 

 222: 2، واحللقة الثالثة 221ـ  222؛ ودروس يف علم األصول، احللقة الثانية: 211ـ  222: 1

 .111ـ 

 .11انظر ـ عىل سبيل املثال: عيل السيستاين، الرافد يف علم األصول: ( 1)

ج صنع: ( 2)  .122ـ  128، وباخلصوص: 122ـ  112انظر: عبد الكريم رسوش، تفر 

راجع: عامر أبو رغي ، األسس املنطقية لالستقراء يف ضوء دراسة الدكتور رسوش، فهذا ( 1)

ة لرسوش أوالً، ثم يقوم بنقدها، فلرياجع. الكتاب يرتجم املحاولة  النقدي 
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 يف ترشيح نظرية الصدر والدفاع عنها وتسجيل بعض النقد عليها أيضًا.

نا هنا أن نشري ، التآمرني: كلمة التواطؤ حتتمل معنيأن   إىل أمر، وهو وهيم 

 خبار مجاعة يمتنع تواطؤهم عىلإمن هنا فالتواتر هو بينهام،  وال تالزم، التصادف

 هذه اإلخبارات الكثرية حيتمل: ةردنا حتليل التواتر لقلنا بالدق  أفلو ، باملعنيني الكذب

 :احتامالت فيها ثالثة

قوا واتفقوا، وهذا االحتامل منفيٌّ أ االحتامل األّول:  ن يكونوا تالقوا وتآمروا ونس 

 طاالختالف اجلغرايف رش ن  أوضاع الشهود وعدم التقائهم، وهلذا ذكر القدماء أبتباين 

 ساسهأوالذي عىل  ،ق موضوع التواتر يف اخلارجي لتحق  ألتحصيل اليقني من التواتر، 

 .ةكثري  األالصدفة بإجراء قانون نفي  أنبد

 فضتأكانت له مصلحة  ،واحد منهم كل   ن  أن يكونوا قد صادف أ االحتامل الثاين:

 .رة يف باب التواتكثري  وهنا يأيت قانون نفي األ. ىل اختالقه احلديثإ

وهذا . احلديث قد صدر وسمعوه فعالً  ن  أو ،ن يكونوا صادقنيأ االحتامل الثالث:

 .هو املطلوب

ه إىل فتحليل قانون نفي األ  ر منل يفرتض كونه غري متوف  و  االحتامل األ ن  أكثرية مرد 

ة.  التواترصغرى ق صل حتى نبحث يف حتق  األ  وهلذاالتي جيري فيها قانون نفي األكثري 

 ذا امتنع اتفاقهم وتآمرهم عىلإف ،قهي من رشوط حتق  أ ،رشوط التواتر جعلوه من

الذي ينفي االحتامل ة، كثري  بربكة قانون نفي األبصدقهم هنا حيصل لنا اليقني ف ،الكذب

د إ عىل عدم ة مبنيٌّ كثري  فجريان قانون نفي األالثاين ليثبت االحتامل الثالث.  مكان تعم 

للحصول عىل يقني من التواتر ـ فنحن ملزمون  ومن ثم  ، الكذب بنحو التالقي والتآمر

                                           
غرضنا من اإلشارة هذه هو التعليق عىل ما أشكل به أحد األفاضل من طالبنا ـ وهو الشيخ ( 2)

حممد سليم العاميل حفظه اهلل ـ من أن  ترسية باب التجريب إىل باب التواتر غري دقيق؛ فإن  غايته 

د وال  تآمر.نفي التصادف، ال نفي التعم 
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غايته حيصل  بل ،ومن دونه ال حيصل لنا يقني ،ة دوماً كثري  جري قانون نفي األن نُ ـ أ

وهذا ال يفيد ، دوا الكذب بنحو التآمرويتعم  ، واحد م مل جيتمعوا يف مكانٍ هن  أيقني ب

، وال ملصالح تختلفة ة كذهبم مجيعاً والذي هو مصادف ،اليقني لو مل نمنع اخليار اآلخر

ة، سواء فرضناه عقلي ًا قبلي ًا أم استقرائي ًا.  مانع منه إال قانون نفي األكثري 

 واالستقرائي، حماكمة وتقويم األرسطيبني التفسري  التواترـ  ـ  

والذي يبدو ـ بقطع النظر عن النظرية املعرفية العامة التي ال تقع ضمن جمال بحثنا 

ـ أن  احلق  مع السيد الصدر يف مسألة التواتر باخلصوص، فنحن إذا رجعنا إىل  هنا

؛ إذ ال استحالة عقولنا ال نجد قضيًة قبليًة اسمها الصدفة ال تكون دائمية وال أكثرية

عي االستحالة  ا مستحيلة فلم نفهم وجه ذلك، وعىل مد  يف ذلك، نعم هي بعيدة، أما أهن 

إذ ال يلزم من توا،ي الصدف أي  مستحيل عقيل وال اجتامع أن ينب هنا إىل ذلك، 

النقيضني، هلذا فام ذكره السيد الصدر من أن  هذه الكربى نفسها يبلغها العقل 

، فلعدم رؤية العقل يف جتاربه هذا النوع من توا،ي الصدف رأى  باالستقراء هو األصح 

ا قضي ة يستحيل ا قضي ة ال تقع، لكن ه ال يثبت أهن  أن تقع، وهناك فرق واضح بني  أهن 

األمرين؛ ألن  نفي يشء عن يشء غري االعتقاد برضورة انتفاء هذا اليشء عن اليشء 

                                           
ك يف قبلية ( 2) من املناسب اإلشارة هنا إىل أن  بعض كبار علامء املنطق األرسطي املعارصين قد شك 

ل يف هناية املطاف إىل عدم إمكان الوصول إىل اليقني يف القضايا التجربي ة  هذه القاعدة، وتوص 

له: تعليقة عىل هناية باملعنى األرسطي لليقني، أال وهو العالمة حممد تقي مصباح اليزدي، فانظر 

؛ كام ال بأس أن نشري إىل أن  21ـ  21: 1؛ واملنهج اجلديد يف تعليم الفلسفة 282ـ  281احلكمة: 

د اعتقاده بأن  اليقني يف باب التواتر  ري له بعض اإلشارات يف بعض كتبه تؤك  الشيخ مرتىض مطه 

ه بعضهم )حسن النوري،  ( 282قدوات ومناهج: يرجع إلعامل حساب االحتامالت، حتى عد 

ة هذا التوصي  باحثون آخرون، فانظر: أمحد أبو  ك يف صح  إمام منطق حساب االحتامل، وإن شك 

ة يف أهم  مفاصل البحث، جمل ة االجتهاد  مني، مطالعة رصدي  زيد، تواتر احلديث عند املتقد 

 .22: 12والتجديد، العدد 
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الثاين، فإن  الكالم يف عنرص الرضورة الذي تعرب  عنه فكرة االستحالة، أي رضورة 

ق الصدف النسبية يف كثرة كاثرة من ناحية اإلمكان املنطقي، وإن  العدم، فيمكن حتق 

كان مستبعدًا من ناحية اإلمكان الواقعي، وهو استبعاد قائم عىل املنطق االستقرائي 

نفسه، فالصحيح التعامل مع التواتر عىل أساس املنطق االحتام،ي ال املنطق الربهاين، 

ويكفي الشك يف هذه الكربى لنس  أساس التفسري األرسطي لفكرة التواتر؛ إذ الشك 

عيه املنطق معناه عدم وجدان العقل يف  قبلياته معطى من هذا النوع الكربوي الذي يد 

 األرسطي.

 تعليقات على حماوالت بعض املعاصرين نقد الفهم االحتمالي للتواتر

من خالل ما قد يظهر من بعض  وربام يمكن االنتصار للمذهب العقيل هنا

أكثرية، فهذا  الكلامت، وذلك أن ه إذا مت ت املوافقة عىل إمكان كون الصدفة دائمي ة أو

ل إىل قانون العلي ة؛ إذ أي  تعاقب نجده بني شيئني ولو  معناه عدم إمكان التوص 

ٍة ثالثة؛ ألن ه من  رين لن يمكنه أن يثبت لنا عل ية أحدمها لآلخر أو معلولي تهام لعل  متكر 

ات معًا قد وقع صدفًة واتفاقًا، وكثرهتا أو  املمكن أن يكون اجتامعهام آلالف املر 

وهلا عىل الدوام ال يمنع عنه مانع عقيل فيظل  أمرًا ممكنًا، وينتج عن ذلك اهنيار مبدأ حص

العلي ة يف العلوم واملعارف!! فمن خالل مبدأ العلي ة نفسه ورضورات املحافظة عليه 

تثبت هذه القاعدة بوصفها من املعطيات العقلي ة القبلي ة، بل إن  احتامل العلي ة معلول 

قلية ومن دوهنا ال معنى له، وهذا يعني أن  قانون االتفاق ال يكون دائمي ًا القبليات الع

ًا ليس سوى إعادة صياغة عقلي ة لقانون العلي ة نفسه، فكي  نؤمن بالعلي ة  وال أكثري 

 .وننكره

                                           
؛ وله أيضًا: مقالة: 221ـ  222تقويم النهج: انظر: حممد نارص، هنج العقل، تأصيل األسس و( 2)

 .82ـ  22: 2موجب اليقني يف التجربة والتواتر، جمل ة املعرفة العقلي ة، العدد 



 22 .......................................... املدخل: معطيات أّولّية ومفاهيم متهيدّية

ألن  فيه خلطًا بني قانون العلي ة بوصفه واقعًا خارجي ًا  ؛لكّن هذا الكالم يمكن رّده

معطى معرفي ًا يمكن اكتشاف حيثياته يف اخلارج، فعندما يقول السيد  وبينه بوصفه

الصدر بأن  الصدفة قد تكون ـ من حيث أحكام العقل األوىل ـ دائمي ة أو أكثرية، فهذا 

يعني أن  اقرتان )أ( بـ )ب( مئات املرات يمكن أن يكون صدفًة، ومن ثم  ال يمكن 

التقارن، لكن  هذا ال يبطل أن  )ب( له عل ة  اكتشاف علي ة أحدمها لآلخر من خالل هذا

ال نعرفها من تقارن الصدف، وأن  لـ )أ( عل ة كذلك، ولو اعتامدًا عىل قبلي ة مبدأ العلي ة 

اً نفسه يف املذهب العقيل، فإبطال مبدأ  يعيق قدرتنا  االتفاق ال يكون دائمي ًا وال أكثري 

، ل ، مرًا واقعاً أعلي ة بوصفه الأ كن ه ال يبطل مبدعىل اكتشاف عل ة األمر اخلارجي املعني 

عي بأن  القانونني  حتى يقوم مبدأ العلي ة بفرض قانون نفي األكثرية هذا، أو حتى ند 

فقد حصل خلط بني اكتشاف العل ة وبني واقع وجودها ولو مل عبارة عن قانون واحد، 

ل ،تشافهاكيمكننا ا معضلة معرفي ة ملبدأ العلي ة  فنفي قانون نفي األكثرية أو الدوام يشك 

ًا أنطولوجي ًا له.  ال رفضًا وجودي 

ا لو قصد منه الرد  عىل السيد الصدر  م، أم  هذا كل ه لو قصد من هذا اإلشكال ما تقد 

يف زعمه أن  أصل قانون العلي ة يثبت باالستقراء، فهذا موضوع آخر ال نخوض فيه 

يك بني قبلي ة قانون العلي ة وعدم قبلي ة الساعة، إن ام غرضنا الكش  عن إمكان التفك

ة فليالحظ.  قانون نفي األكثري 

ال يرفضون مبدأ  ،الصدريضاف إىل ذلك أن  أنصار املذهب االستقرائي، ومعهم 

ح الصدر نفسه ـ قد ال يكون يف أصل ثبوت هذا  نفي األكثرية، فاخلالف ـ كام يرص 

ته، وأن ه هل هو مبد أ عقيل قبيل سابق عىل التجربة أو جتريب بعدي؟ املبدأ وإن ام يف هوي 

ة لة  وهلذا كانت للسيد الصدر طريقته اخلاص  اكتشاف عالقة ل إىل يف التوص  املفص 

 اللزوم بني الطرفني )أ( و )ب(.

                                           
 .21ـ  22األسس املنطقي ة لالستقراء: ( 2)
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الحظناها عند بعضهم، وهي تذهب إىل أن  هذا املبدأ  وثّمة حماولة أخرى لالنتصار،

إن  األثر الدائم أو األكثري ال يكون إال و هو عكس نقيض ألصل فطري بدهيي، وه

ة أو مقتضٍ  ، إذ هذا املبدأ / األصل ينعكس بعكس النقيض إىل: ما عن عل ة ذاتي ة تام 

ًا.  ة أو مقتضيًا ـ وهو االتفاقي ـ ال يكون أثره دائمي ًا وال أكثري  ليس بعل ة ذاتي ة تام 

عى هنا هو أن  العل ة ال ة فأثرها دائمي ال ومرجع بداهة األصل املد  ذاتية إن كانت تام 

ح  يتخل   عنها، وإن كانت ناقصة عىل نحو املقتيض فأثرها أكثري، لوجود املرج 

ح الوجود، فطبيعته  الواقعي يف الوجود، وهذا عىل خالف االتفاقي؛ إذ ال يملك مرج 

ة  .ال تسمح له ال بالدوام وال باألكثري 

 وذلك:ضًا، أيللمناقشة  ةقابل حاولةوهذا امل

إن  ما فرض أصاًل لعكس النقيض هو عني الدعوى التي نتنازع فيها؛ إذ السيد  أوالً:

الصدر ـ بإنكاره فكرة نفي األكثرية ـ ينفي تلقائي ًا حرص الدائمي ة أو األكثرية بالعل ة 

واملقتيض، بوص  ذلك معطى عقلي ًا قبلي ًا، فتغيري األلفاظ ال خيرج ما وص  بأن ه أصل 

 ري بدهيي عن دائرة الشك عند من يناقش يف العكس نفسه.فط

ة، وترجيح الوجود يف املقتيض  ثانيًا: إن  احلديث عن رضورة الوجود يف العل ة التام 

ل، ومن  ق األو  ق الثاين لزومًا أو ترجيحًا عند حتق  يفرض عالقًة بني شيئني تستدعي حتق 

ة ال يفرض وجود رضورة، فهو ال يقول باإلمكان العقيل القبيل يف كون الصدفة أك ثري 

ق فيام ليس بينهام  قها، بل اتفاق هذا التحق  ق األكثري ة وال رجحان حتق  عي رضورة حتق  يد 

ة نفسها عنده ليس هلا وجود خاص  مستقل  بمعزل عن  علي ة وال اقتضاء، فاألكثري 

ال يفرضه يشء العلل واملعاليل نفسها يف األطراف، غاية األمر هي حالة اقرتان عفوي 

                                           
؛ وله أيضًا: منتهى املراد يف علم أصول 22انظر: أيمن املرصي، أصول املعرفة واملنهج العقيل: ( 2)

؛ ونقد املدرسة التجربي ة، 121: 2؛ ودستور احلكامء يف رشح برهان الشفاء 11ـ  12د: االعتقا

ة   .218: 2جمل ة روافد فكري 
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ولكن ه حمتمل، متامًا كاالقرتان العفوي الصدفتي األقيل  الذي مل يمنع عنه األرسطي هنا، 

فهل نقول يوجد اقرتان فالبد  عن البحث يف عل ة االقرتان بوصفه وجودًا إضافي ًا 

آخر؟! وعليه فام هو النايف الحتامله حتى لو مل يكن له وجود لزومي أو دائمي أو 

قه بكثرة؟ترجيحي؟   وكي  يمكن رفع هذا االقرتان املحتمل حتق 

إذا كانت طبيعة األمر االتفاقي ال تفرض له كثرَة الوجود أو دوامه،  وبعبارة ثانية:

عىل خالف األمر يف عالقة العل ة واملعلول فيام بينهام، لكن ها ال متانع عن هذه الكثرة لو 

قت، وكالمنا يف حيثية املنع هذه التي يع م حتق  رب  عنها قانون نفي األكثرية أو الدوام، فإهن 

قها فهذا عوٌد إىل نظرية السيد  لو قصدوا من نفي األكثري ة ضع  احتامهلا مع إمكان حتق 

الصدر، وإن قصدوا نفي احتامهلا بحيث تندرج يف دائرة األمر املستحيل، فإن  فقداهنا 

قها، ما د ام االقرتان ليس شيئًا آخر غري لرضورة الوجود أو لرجحانه ال يمنع عن حتق 

نفس العل تني واملعلولني يف الطرفني، كام أن  القول باإلمكان العقيل القبيل لتحقق 

ق أو رضورته، وسيأيت تعليق قد  االتفاق األكثري ال يعني القول بلزوم هذا التحق 

 يتصل هبذه النقطة إن شاء اهلل تعاىل.

ل إىل قانون نفي  ر االستقرائيوقد تسّجل مالحظة عىل منهج السيد الصد يف التوص 

ة من خالل حساب االحتامل، قد ترجع بشكٍل ما ويقصد منها عني املالحظة  األكثري 

رة بكثرة أو بدوام، فام الذي  األوىل، وذلك أن ه لو كان من املمكن أن تقع الصدف املتكر 

ق الكثر ح وازدياد احتامل العالقة بني الطرفني عند حتق  ة ما دامت الصدفة يفرض ترج 

ممكنًة؟! وبعبارة ثانية: عندما تكون الصدفة ممكنة األكثرية أو الدوام فال موجب لرتاكم 

احتامل عالقة العل ية بني األمرين املتقارنني؛ الحتامل كون تقارهنام صدفة، فرتاكم 

 .االحتامالت معلول للقانون العقيل القبيل هنا، وليس العكس

                                           
؛ وانظر له: منتهى املراد يف علم أصول االعتقاد: 21املرصي، أصول املعرفة واملنهج العقيل: ( 2)

ة روافد ؛ ونقد امل122ـ  122: 2؛ ودستور احلكامء يف رشح برهان الشفاء 11 درسة التجربي ة، جمل 
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فإن   قرائي،تصول املنهج االسحياول قراءة تراكم االحتامل وفقًا أل لكّن هذا الكالم ال

إمكان الصدفة عند من ينكر الطابع القبيل لقانون نفي األكثرية ال ينفي احتامل عدمها، 

ر ظاهرة التقارن أمامه فسوف يرتفع احتامل وجود عالقة، ملا قاله هذا  فعندما تتكر 

عىل عالقة االتفاق، فإن  استدعاء هذه العالقة  املستشكل نفسه من رجحان هذه العالقة

ل أقوى من استدعاء الصدفة النسبية حلصوله بعده، من هنا كل ام  حلصول الثاين بعد األو 

ازداد التقارن كان احتامل العلي ة أقوى، وهذا ال ينفي وجود احتامل الصدفة، لكن ه 

السيد الصدر سنصل إىل  يصبح مرجوحًا جدًا، ووفقًا ملنهج فهم ظاهرة اليقني عند

اليقني املوضوعي االستقرائي، وإن مل يبلغ مرتبة اليقني املنطقي العقيل الفلسفي 

ر ال يلغي ما قاله السيد الصدر،  األرسطي، فأصل وجود احتامل الصدفة مع التكر 

ر العقيل لليقني.  وكأن  املستشكل ناقش الصدر عىل أساسي ات التصو 

ل هنا ـ كام ُيالحظ من إحاالته ـ مل يتوق   بالتفصيل مع وغالب الظن  أن  املستشك

ز رس  تراكم االحتامالت كتاب األسس املنطقي ة لالستقراء ، ومل يستحرض بشكل مرك 

ق فكرة العلم اإلمجا،ي التي يقيم الصدر  ة السيد الصدر، ومل يعش بشكل معم  يف نظري 

ته عليها، ليعرف أن  معنى ارتفاع احتامل ال علية وتناقص احتامل الصدفة النسبي ة أو نظري 

املطلقة مرجعه إىل أن  هذا االحتامل سيحظى بعدد أكرب من األطراف يف جمموعة أطراف 

ضنا لبعض  العلم اإلمجا،ي تبعًا لعدد التجارب. ولسنا بصدد هذا البحث هنا، وإن ام تعر 

 التعليقات عرضًا.

                                                                                                           
ة ، العدد   .221: 2فكري 

ل من ( 2) ض لإلشكاليات التي يثريها الصدر عىل املنطق العقيل يف القسم األو  فنحن ال نجده يتعر 

ة من  الكتاب، كام مل ُيرش إطالقًا لتفاصيل بحثه يف تراكم االحتامل وحقيقته، ولعل ه قرأ النظري 

الصدر، واكتفى بخالصتها هناك، أو لعل ه مل جيد ما يستحق  الذكر يف البحوث األصولي ة للسيد 

 التفاصيل التي طرحها الصدر يف األسس.
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م يظهر رجحان ما ذهب إليه ا لسيد الصدر يف عدم قبلي ة قاعدة ومن خالل ما تقد 

، كام أن  ما يقوله الصدر هنا صحيح من أنه لو كان مرجع القضية نفي األكثري ة

ًة وضعفًا أيضًا ـ  املتواترة إىل قياس، فلامذا خيتل  حال اليقني رسعة وبطئًا ـ بل شد 

ل  راٍو جمهول باختالف حال املفردات االحتاملية، كام يف التمييز بني أل  راٍو ثقة وأ

 .احلال، مما يكش  لنا عن أن اليقني إنام خيضع لنظام تراكم االحتامالت ال غري

م وإن كانوا عقليني يف  د لنا أهن  ولعل  العودة إىل جهود العلامء املسلمني يف التواتر تؤك 

مل فهمه اال أهنم مل ا مارسوه تعاملوا معه بروح استقرائية، كام سنرى يف الرشوط والعوا

املساعدة عىل حصول اليقني فيه، وربام هلذا وجدنا بعضهم يعرب  بأن  ختل   اخلرب املتواتر 

مت بعض نامذجه، فإن  أحد  إنام هو حمال يف العادة، ومل جيعله من املحال العقيل، كام تقد 

املعاين املحتملة هلذه الكلمة هو كون الفهم االستقرائي كامنًا يف تفكريهم لدى وعيهم 

 ية التواتر.لقض

د اليقني من التواتر ترفًا فكريًا، بل هام  هذا، وقد يقال بأن ه ليس البحث يف حقيقة تول 

دد آليات التعامل معه، فنحن نخضعه للحسابات الدقيقة، وطبعًا  جدًا؛ ألننا عندما نح 

قدر املستطاع، وهبذا نحد  من فوىض ادعاء التواتر املوجودة يف كتب املسلمني، وقد قال 

م يف اخلرب املتواتر نرى من املناسب التكل  السيد الصدر فيام يتصل هبذه النقطة: 

لتشخيص كيفية إجيابه العلم وحتصيل امليزان الفني له، ولو يف اجلملة، لكي يؤدي إىل 

اختاذ االختيارات املناسبة يف فروع بحث التواتر الذي انساقت كلامهتم إليه عرضًا من 

عنوي، فإن تلك االختيارات سوف تكون أكثر سدادًا وصوابًا حينام  واملمجا،يالتواتر اإل

                                           
 وهذا هو بالضبط ما نريد االنتصار له هنا، وليس متام تفاصيل مرشوع الصدر املعريف.( 2)

ـ  111الثالثة: ؛ ودروس يف علم األصول، احللقة 82ـ  81راجع: األسس املنطقي ة لالستقراء: ( 1)

ل الصدر سلسلة 228؛ وانظر ما يتصل باملوضوع يف: حمارضات تأسيسي ة: 112 ؛ وقد سج 

 .88ـ  22مناقشات عىل أصل هذا املوضوع يف األسس املنطقي ة لالستقراء، فراجع ص 



 حّجية احلديث ................................................................... 11

 .نبحث أوالً حقيقة التواتر وكيفية إفادته اليقني

كانت هذه خالصة موجزة للغاية حول التفاسري الرئيسة املطروحة هنا يف فهم 

اهتاممنا  حقيقة التواتر، ومل يكن بحثنا مبني ًا عىل االستقصاء والتفصيل؛ ألن ه خارٌج عن

ق رشوطه، ولو  هنا، السيام بعد فراغ اجلميع ـ عدا فئة قليلة ـ عن يقيني ة التواتر مع حتق 

باملعنى األدنى لليقني، وإن كان كثري من املتواتر املطروح عادًة أقرب إىل إفادة 

 االطمئنان منه إىل إعطاء اليقني، فال نطيل.

 املوّلدة والعناصرـ التواتر، الشروط  

، وحتى يسري التواتر عىل نطاق سليم، البد  من رصد بعض الرشوط  طبقاً  ملا مر 

الراجعة إليه، ونشري إىل بعضها ـ وكثرٌي منه ذكره العلامء املسلمون يف علوم: الكالم 

وأصول الفقه واحلديث، ومنهم السيد الصدر ـ وجيب أن نعرف أن  هذه العنارص 

د لنا الصدق  تساعد عىل تصديق اخلرب، ال عىل تكذيبه، لكن ها يف الوقت عينه حتد 

 والكذب و..

م الصدر هذه العنارص إىل قسمني: أحدمها موضوعي، أي ال يرجع إىل  وقد قس 

خصوصيات ذاتية يف الشخص الذي وصله اخلرب، وثانيهام ذايت، بمعنى أن ه يرجع إىل 

ة تقسيامت خصوصيات ذاتية يف هذا الفرد أو ذاك تؤثر عىل حصول اليقني عنده. وثم  

قة للتواتر، اعتمدها بعض العلامء، مثل تقسيمها  أخرى هلذه العنارص والرشوط املحق 

إىل رشوط املخرب، ورشوط اخلرب، ورشوط املخرَب عنه، ورشوط السامع، لكن نا سنختار 

 تقسيم السيد الصدر.

 ومن الرضوري ـ بدايًة ـ أن نعرف أمرين مها:

املربجمة حلركة الوصول إىل اليقني هي يف حد  نفسها إن  هذه العوامل  ّول:مر األاأل

                                           
 .212: 1الصدر، بحوث يف علم األصول  (2)
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ل إليها مجيعًا؛ لذا يمكن ألي  إنسان إضافة عامل ما  ع عاملٌ أن ه توص  تتب عية، فلم يد 

راته املنطقي ة.  مادامت له مرب 

ا تساعد عىل حتديد قيمة الوحدة االحتاملية  مر الثاين:األ إن  فائدة هذه العوامل أهن 

أكثر احلاالت، وهذا أساس رئيس ليس يف نظرية التواتر فحسب، بل يف اجلنيني ة يف 

حساب االحتامل وقوانينه أيضًا، واملقصود بالوحدة االحتاملية أصغر معطى احتام،ي 

طرأ عىل الذهن البرشي، فإن  هذا املعطى كل ام كان ـ يف حد  نفسه ـ كبريًا وانضم  إليه ما 

اليقني منه، فأن تضم  احتاملني صغريين غري أن هو مثله كل ام تسارعت وتائر حصول 

 تضم  احتاملني كبريين إىل بعضهام.

من هنا، فالعنارص التي سوف نستعرضها تساعد ـ يف كثري منها ـ عىل حتديد قيمة 

دنا قيمته استطعنا التعامل رياضيًا مع املوضوع، فهو  احتامل كل  خرب، حتى إذا ما حد 

نتمكن من حتديد القيمة االحتاملية للخرب بشكل صحيح فقد يشبه مواد األقيسة، وما مل 

د رسعة حصول اليقني  نخطأ يف اد عاء اليقني أو يلتبس علينا األمر؛ ألن  ذلك حيد 

 وبطأه.

ولكي أعطي مثاالً تقريبًا، يمكنني أخذ فكرة عدالة الصحابة وحجي ة مذهب 

وأمثاهلا مما قيل حول  الصحايب يف الفكر االسالمي السن ي، ففي ضوء هذه الفكرة

دًا حركة االجتهاد ، وعليه الصحابة حصل نوع من التقديس غري العادي هلم، جمم 

فإذا جاء صحايب وروى لنا رواية فإننا نرى قيمًة احتامليًة معتدًا هبا يف روايته، ولعل  

ل ،ي اليقني، أما لو كان حتديدي املسبق ل قيمة ضم  مخسة من الصحابة فقط إليه قد حيص 

، كام يف حالة اإلمامي مع بعض الصحابة، فمن الطبيعي أنني سوف  خرب الصحايب أقل 

                                           
صولي ة السن ية احلديثة متيل نحو رفض يذهب بعض الباحثني املعارصين إىل أن  االجتاهات األ (2)

نظرية مذهب الصحايب، بوص  ذلك نتيجة عكسي ة العتقادها بفتح باب االجتهاد، فانظر: حممد 

 .228طاع اهلل، أصول الفقه عند املحَدثني: 
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أحتاج إىل عدد أكرب من الصحابة كي حيصل ،ي وثوق بخربهم، واألمر عينه حيصل يف 

 اإلمجاع والشهرة.

ثون هنا منقوصة  نا إىل اد عاء أن  العنارص التي ذكرها األصولي ون واملحد  وهذا ما جير 

كام سنرى؛ ألهنا متي ز لك بني خرب عرشة ثقات وعرشة جماهيل، وهذا متييز صحيح  جداً 

ة االحتاملية خلرب كل  واحد منهم؟ ومن  د ،ي القو  متامًا، لكن  العرشة من الثقات من حيد 

 يقول ،ي ما هي الدرجة االحتاملية يف خرب زرارة؟ وكي أعرف ذلك؟

لية ال يتحفنا به أصول الفقه فحسب، بل واجلواب: إن  حتديد هذه الدرجة االحتام

راتنا عن الرتاث ورجاله، والتي نأخذها من كتب الرجال والرتاجم  منظومة تصو 

والتاريخ و.. فتحديد طبيعة موقفنا من الرتاث ورجاله تقديسًا أو غريه، يلعب دورًا 

ً للغاية يف املوضوع، وقد غفل الكثري من العلامء عن هذا األمر ومل ي ولوه أمهيًة، ربام مهام 

لعدم حصول ابتالء به، وأشاروا إىل ما يرتبط، مع أن  هذا األمر هو أساس جممل 

 العملي ات االستقرائية تقريبًا التي نجرهيا عىل الرتاث.

 :والعنارص ه مهمّ ة حال، فوعىل أيّ 

 املوضوعّية العواملـ  ـ  

د العوامل املوضوعي ة املؤثرة يف إفادة التواتر  للعلم واليقني، ونذكر منها بعض تتعد 

 النامذج:

 درجة وثاقة الناقلني وعدمها، أفكار إضافّية حتديدـ  ـ  ـ  

من هنا ال خيتص   ،حتديد درجة وثاقة الرواة وعدم وثاقتهمأّول العنارص هو 

التواتر بالروايات الصحيحة السند، بل يشملها وغريها أيضًا، وإن كانت رسعة إفادة 

                                           
؛ وراجع: ابن قدامة املقديس، إثبات صفة 221: 1 صول( انظر: الصدر، بحوث يف علم األ2)

 .21العلو: 
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يف النصوص الصحيحة أوضح، كام أن  مستوى وثاقة الراوي تلعب دورًا أيضًا اليقني 

من حيث كونه من األجالء وغريهم، وهلذا مل يكن وجه حلرص التواتر بنقل املؤمنني وال 

 .، ووفاقًا جلامعة من العلامءاملسلمني، خالفًا لبعض األصولي ني

ة الراوي، بمن فيهم السيد الصدر عىل ومل ُيرش كثرٌي من العلامء هنا إىل غري وثاق

مستوى بحث التواتر، مع أن  الوثاقة ـ لو أخذناها بمعنى الصدق ـ عنرٌص من عنارص 

شخصي ة الراوي، وإال فضبطه له أثر أيضًا، فقد ينسى بعض أجزاء احلادثة، ودرجة 

ًا عربي ًا، تركيزه مؤثرة أيضًا، فقد يفهم األمور خطًأ، وهلذا فإن  غري العريب لو سمع  نص 

أو غري الرتكي لو سمع نصًا تركيًا ومل يكن ضليعًا باللغة، من املمكن أن يقع التباس يف 

نقله، السيام وأن  أكثر الروايات منقولة باملعنى كام درسناه يف حمل ه. ومن هنا يأيت رشط 

 العقل وعدم الغفلة.

ة بطبقات الرواة وأصنافه م، ال الطبقات املذكورة من هنا، نقرتح إجياد مسانيد خاص 

يف علم الرجال، بل طبقاهتم من حيث مستوى علمهم وفهمهم ولغتهم و.. ولذلك 

نجد أن  بعض فقهاء وأصوليي أهل السن ة ـ رغم أمهية مثل أيب هريرة وأنس بن مالك 

يف مصادر احلديث ـ مل يأخذوا برواياهتام الفقهي ة عند التعارض؛ العتبارمها غري فقيهني، 

 فهام النص  بطريقة خاطئة ثم نقاله. واألمر عينه حصل ـ إمامي ًا ـ جتاه الراوية عامر فربام

بن موسى الساباطي، حيث ذهب بعض العلامء إىل عدم دق ته يف النقل واضطرابه، 

 .وقيل: إن  ذلك لعدم كونه عربي ًا وغري ذلك

                                           
 .128ـ  122: 2راجع: الغزا،ي، املستصفى ( 2)

ـ  222راجع: عبد الرحيم بن حممد بن عثامن املعتز،ي، كتاب االنتصار والرد  عىل ابن الراوندي: ( 1)

ارًا.228  ، حيث نقل عن هشام بن احلكم قوله بأن  اخلرب املتواتر يفيد العلم ولو كان الناقلون له كف 

؛ 121ـ  122: 82؛ واملجليس، بحار األنوار 221: 22، و228: 8راجع: الكاشاين، الوايف ( 2)

؛ واملازندراين، رشح 22ـ  22: 8؛ وقاموس الرجال 121: 1والتسرتي، النجعة يف رشح اللمعة 

 .122: 1؛ وعبد الكريم املوسوي األردبييل، فقه احلدود والتعزيرات 222: 2فروع الكايف 
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ه، فلكل  إنسان ويف هذا السياق أيضًا، نالحظ خربة الراوي بكلامت املروي  عن

تعابريه، واألنبياء وأهل البيت والصحابة كذلك، فكل ام كان الراوي أشد  ارتباطًا 

ته يف فهم مراده يغدو أكرب،  باملروي  عنه، بحيث عاش معه فرتًة طويلة، فإن  احتامل دق 

ة  ة احتامل نقله للخرب وصواب ما فهمه منه، بل يضاع  من قو  مما يضاع  من قو 

ة احتامل فهم ه للفعل الذي صدر منه، فلو مل يكن يعرفه فإن ه لو غضب لنقل لنا أن رد 

ا لو كان يعرف أن ه يغضب  فعله عىل احلدث الفالين الذي وقع أمامه كانت غاضبة، أم 

دائاًم، وأن  هذا هو طبعه مل يعد ينقل لنا خصوصي ًة إضافي ة يف الفعل الذي وقع أمامه من 

 ن  القضي ة حالة استثنائي ة.حيث رفضه له، بام يوحي وكأ

ة  كام أن  طبيعة املوضوع الذي يطرحه املروي  عنه يلعب دورًا يف حتديد درجة قو 

االحتامل، فعندما يكون الراوي غري فهيم بقضايا األحكام وإنام هو مهتم  باملغازي، 

؛ الحتامل التباسه يف  فنصوص األحكام التي يروهيا تكون درجة كشفها عن الواقع أقل 

 الفهم، والعكس صحيح أيضًا.

إذن، فوثاقة الراوي ـ بمعنى صدقه ـ ليست معيارًا وحيدًا هنا عىل مستوى 

م إليها ضبطه، وخربته باملوضوع، ومدى قربه  خصوصيات الراوي الشخصي ة، بل ينض 

 من املروي  عنه ليفهم طريقة بيانه، وكذلك ذاكرته، ولغته و..

ر مهم جدًا أيضًا، وهو وجود مصلحة للراوي يف وإضافًة إىل ذلك كل ه، هناك أم

اخلرب، فإن  شهادة علامء الرجال واجلرح والتعديل بوثاقة شخص ال تعني القطع بوثاقته 

يف متام ما رواه، بل هو يف الغالب ظن  عىل أكثر النظري ات املعروفة يف علم الرجال، من 

ة االحتاملية يف اخلرب ـ حتى من هنا فكونه ثقًة ال يلغي احتامل كذبه؛ هلذا تضع  القو  

الثقة فضاًل عن غريه ـ عندما يكون يف اخلرب مصلحة له، كام لو كان عربيًا ونقل نصوصًا 

متتدح العرب أو تذم  الفرس، أو كان فارسي ًا وروى نصوصًا متتدح الفرس وتذم  

افًا ونقل روايًة فيها مصلحة له، أو كان نخاسًا ونقل ر وايًة كذلك، العرب، أو كان رص 

أو كان شيعيًا ونقل روايًة عن النبي ملصلحة مذهبه، أو كان سنيًا وفعل ذلك، وهكذا 
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نصوص البلدان واألهنار والفضائل واملثالب تضع  القيمة االحتاملية فيها عن غريها 

ـ بقطع النظر عن حجية خرب الواحد ـ ولعل ه من هنا نقل عن السيد الربوجردي القول 

 .  يف مثل هذه النصوص حتى حيصل الوثوق هبابأصالة التوق  

فكل  هذه العنارص ذات دور، ومرد  ذلك ـ لو مارسنا حتلياًل ـ إىل أن ه ليس املراد من 

ة يتص  هبا يف حياته، بل درجة وثاقته بمالحظة مضمون  درجة وثاقة الراوي صفًة عام 

اخلرب بالذات، ال يف املطلق اخلرب نفسه، بمعنى كم حيتمل أن يكون ثقة صادقًا يف هذا 

حتى يكتفى فيه بشهادة الرجاليني مثاًل؟ فقد يكون احتامل الصدق يف خرب مغايرًا 

 الحتامله يف آخر، تبعًا لطبيعة عالقة املضمون بالناقل.

ومع األس  الشديد مل تنقل لنا بعض كتب الرجال بعض هذه الصفات، بل 

ت كتب الرجال كتب تراجم ورجال معًا اقترصت عىل عنرص الوثاقة العام، ولو كان

 لكان ذلك أفضل بكثري.

وجتدر اإلشارة إىل أن  هذه اخلصوصيات التي ذكرناها، وما سنذكره الحقًا أيضًا، 

يفيد ـ صغرويًا وميداني ًا ـ يف حتقيق اخلرب املوثوق دون الثقة، فمن يبني عىل حجية اخلرب 

ظ قدر املستطاع متام هذه املعطيات؛ لتأثريها املوثوق ـ كام سيأيت ـ عليه أيضًا أن يالح

 عىل درجة الوثوق عنده، كتأثريها عىل حصول اليقني من التواتر.

ري ـ ويستوحى من ابن  د بن سليامن بن بكري املطه  وهبذا يظهر أن  ما ذكره احمم 

الصالح وغريه ـ من أن  املتواتر ليس من علم اإلسناد، وال يبحث عن رجاله، بل جيب 

ثون بقدر ما اهتم  به األصولي ونمل به من دون بحثالع .. ، وهلذا مل هيتم به املحد 

                                           
 .28: 2هان انديشه انظر: جالل الدين اآلشتياين، جملة كي( 2)

ري، فتح املغيث يف علوم احلديث: ( 1) مة ابن الصالح: 28انظر: احممد املطه  ؛ 221؛ ومقد 

 .2؛ وابن حجر، رشح نخبة الفكر: 212والصدر، هناية الدراية: 

 .211ـ  212انظر: حممد عجاج اخلطيب، أصول احلديث علومه ومصطلحه: ( 2)
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غري صحيح عىل إطالقه الذي حياول فك  التواتر عن السند وخصوصي اته، بعدما تبني  

 بوضوح أن  معلوماتنا عن الرواة والناقلني تلعب دورًا يف حصول اليقني من التواتر.

ما ذكره بعض علامء أصول الفقه السن ي، من أن  الشيعة يرشطون ونشري أخريًا إىل أن  

، غري صحيح إطالقًا، فهذا خلط بني يف اخلرب املتواتر أن يكون مع الناقلني معصوم

ة اإلمجاع الدخو،ي التي كان يذهب إليها بعض علامء الشيعة قدياًم، وصارت  نظري 

ة التواتر التي ال ار تباط هلا باملعصوم، إال إذا كان هناك بني مهجورًة اليوم، وبني نظري 

الشيعة شخص أو شخصان يقوالن بذلك ومل نط لع عىل قوهلام. ولو صح  هذا النقل 

فهذا الرشط ال موجب له، بل هو يوجب عبثي ة مفهوم التواتر عملي ًا؛ ألن  التصديق 

ينا هذا النقل تواتراً  أو غريه.  سريجع إىل عنرص العصمة يف أحد الناقلني، مهام سم 

 وسيأيت النقل عن العالف املعتز،ي ما يوحي بتبن يه فكرة وجود املعصوم بني الناقلني.

هـ( ينقل عن أيب اهلذيل اشرتاط 112والذي وجدناه أن  عبد القاهر البغدادي )

ق التواتر يف آيات األنبياء  عرشين ناقاًل فيهم واحد من أهل اجلن ة أو يزيد لو ُاريد حتق 

، وينقل العالمة احليل عن ابن الراوندي رشط دخول ن احلواس وفيام سواهاالغائبة ع

ه ر موضوعي له أيضًا.املعصوم يف الناقلني للخرب ثم يرد   ، وهذا الرشط ال يوجد مرب 

 االحتمال القبلي للقضّية املتواترة، إضافات جاّدة ـ ـ  ـ  

بمعنى أن ه كل ام كان احتامل  ،اترةة املتواالحتامل القبيل للقضيّ ثاين العنارص هو 

                                           
 .212: 2انظر: الغزا،ي، املستصفى ( 2)

 .211انظر: البغدادي، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم: ( 1)

 .212: 2انظر: احليل، هناية الوصول ( 2)

؛ وحامد الظاهري، حقيقة التواتر بني 222ـ  221: 1الصدر، بحوث يف علم األصول راجع: ( 1)

ة الشهيد الصدر، جمل ة فقه أهل البيت، العدد  وقد تكل م عن هذا ؛ 228: 12مبنى املشهور ونظري 

ة، فانظر له: حتقيق يف الذهن البرشي  .222ـ  212: الرشط أيضًا ديفيد هيوم يف كتابه حول الفامهة البرشي 
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القضي ة نفسها أكرب تسارع حصول اليقني، والعكس هو الصحيح، من هنا، فإذا كان 

مضمون اخلرب املنقول غريبًا بعيد احلصول يف حد  نفسه، كام يف حال الكرامات 

، ـ فإن  درجة الوثوق به تغدو  والغرائب واملعاجز ـ كام يذكر اإلمام اخلميني أقل 

فيحتاج إىل عدد أكرب من الرواة كي حيصل اليقني، عىل خالف اخلرب املتواتر غري الغريب 

 يف مضمونه فإن  رسعة حصول اليقني منه تكون أوضح.

ون عن هذا الرشط بأن تكون القضي ة املخرَب عنها ممكنًة يف  وقد كان القدماء يعرب 

د اليقني من ا ، وهذا اإلمكان هو أدنى درجات لتواترنفسها، فلو مل تكن ممكنة مل يتول 

ن اإلمكان ومع ذلك تتفاوت درجات االحتامل القبيل  االحتامل القبيل، وإال فقد يتكو 

للقضي ة املتواترة، تبعًا لطبيعتها تارًة من حيث الغرابة أو مقتضيات الوقوع عىل سبيل 

، فإن  احتامل املثال، أو تبعًا لبدائلها، فلو طرق بابك شخص وكنت إنسانًا غ ري اجتامعي 

كونه أخوك األصغر ربام يكون عرشة يف املائة، بينام لو كنت عىل عالقات وطيدة بآالف 

األشخاص الذين يوجد بينك وبينهم تواصٌل اجتامعي كبري، ففي هذه احلال عندما 

يطرق الباب شخٌص فإن  احتامل أن ه أخوك األصغر قد يكون الواحد يف األل ، وهذا 

أن  درجة البدائل املحتملة هلا دور كبري يف قياس مستوى االحتامل القبيل يف يعني 

 القضي ة نفسها.

ومن الطبيعي أن تتفاوت نظرة الناس إىل عنرص االحتامل القبيل، من هنا كان ضبطه 

بنفسه خاضعًا للخلفي ات املسبقة التي حيملها من وصل إليه التواتر، ولكي نوضح هذا 

صدرت منه معاجز حمدودة، وأن ه كان يعيش  يرى أن  النبي  األمر نمثل بشخص 

                                           
 .228: 1اخلميني، هتذيب األصول  (2)

؛ والشهرزوري، رشح 222: 1، و 12: 1نظر: السهروردي، جمموعة مصن فات شيخ اإلرشاق ا (1)

اني ة: ؛ 211حكمة اإلرشاق:  ونة، 221ورسائل الشجرة اإلهلي ة يف علوم احلقائق الرب  ؛ وابن كم 

 ، وغريهم.211؛ والشريازي، رشح حكمة اإلرشاق: 12اجلديد يف احلكمة: 
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، فإن  درجة  حياًة عادية، فهذا الشخص لو وصله خرٌب عن معجزة ممي زة فعلها النبي 

االحتامل القبيل ستكون ضعيفًة عنده، عىل خالف شخص يرى أن  حياة املعصوم مليئة 

ا حياة استثنائي ة حمكو مة لقوانني ما فوق الطبيعة، كونه باخلوارق غري الطبيعي ة وأهن 

دًا من عند اهلل سبحانه، فإن  ورود خرب إعجازي إليه جيعل قيمته االحتاملية القبلية  مسد 

 عنده أكرب.

من هنا، نالحظ أن ه البد  من ربط هذا العامل املوضوعي بعوامل ذاتي ة، بل البد  من 

ى بالعوامل املوضوعية ال ينفك  كث رٌي منه ـ بدرجٍة ما ـ عن العوامل القول بأن  ما يسم 

 الذاتية، مما يفرض مالحظة هذا األمر يف حساب القيمة االحتاملية أيضًا.

من هنا فدراسة  ويلحق هبذا العامل املوضوعي كّل ما له عالقة بتقويم متن اخلرب،

ة متن اخلرب ومضمونه وحتليله ونقده وتقويمه تلعب دورًا أساسي ًا يف الدرجة االحتاملي  

د أن  السري وفق حساب االحتامل يف معاجلة مسألة  هنا، وهذا ما يؤك  التي سنكو 

 الروايات يعد  بنفسه رضورة تفرض مراجعة متون األخبار ال أسانيدها فحسب.

وإذا كان موضوع نقد املتن هبذه األمهية وفقًا لذلك، فلامذا مل نجد له حضورًا مميزًا 

 هذا االجتاه، كام مل يرش إليه بوصفه قاعدًة أيضًا؟عند مثل السيد الصدر الذي تبنّى 

 واجلواب يرجع إىل أمرين:

إن  السيد الصدر تبن ى القول بحجية خرب الواحد الثقة مع تطعيمه بنظرية  أ ـ

الوثوق؛ هلذا كان ابتعاده النسبي عن املوثوق مؤثرًا يف عدم اهتاممه عملي ًا بعنارص 

 الوثوق كثريًا.

ن ممكٌن بشكل أكرب يف علوم العقيدة والتاريخ والتكوينيات، خالفًا إن  نقد املت ب ـ

للفقه وقضايا الترشيع؛ ألن  خصوصية التعب دية املأخوذة يف املسائل الفقهية تركت أثرًا 

كبريًا عىل اجتاه نقد املتن ـ السيام عند الشيعة اإلمامي ة ـ ما دامت األمور تعبديًة، ومل ا برز 

فقه وأصوله بشكل أكرب يف سياق تعاملهم مع الروايات، هلذا مل نجد أمثال الصدر يف ال

 ممارسة كبرية لنقد املتن يف مصن فاهتم.
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، ةتباين الشهود يف أوضاعهم احلياتية والثقافية واالجتماعّيـ  ـ  ـ  

 مقوالت مكمِّلة

بأن  ،وضاعهم احلياتية والثقافية واالجتامعيةأتباين الشهود يف ثالث العنارص هو 

دة وتختلفة، فإن  ذلك ُيبعد احتامل وجود  يكونوا من اجتاهات ثقافية وسياسية و.. متعد 

غرض ذايت مشرتك لدهيم جلعل الرواية واختالقها، وهلذا ذكر بعض علامء أصول الفقه 

د بلدان الرواة د مللهم وأدياهنم وهكذا. القدماء رشط تعد   أو تعد 

ث تعدياًل يف تعري  املشهور للتواتر، وذلك أن  وهذا الرشط مهم وأساس، وحُيد

األمن من اتفاق الناقلني عىل الكذب ال يثبت الصدق وال ينفي الكذب لوحده، بل 

املهم أيضًا األمن من التقاء دوافعهم يف هذا املوضوع، فلو كانت هلم دوافع متقاربة أو 

تى لو مل يلتقوا ويتفقوا متشاهبة فيحتمل كذهبم مجيعًا نتيجة هذه الدوافع احلاث ة، ح

 .ويتواطؤا عىل الكذب، إذا فرس  التواطؤ هبذا املعنى كام أشار بعضهم

د اجلغرايف أو السيايس أو الفكري  ر أن  التعد  فاملشكلة التطبيقية هنا أحيانًا أنه يتصو 

لوحده كاٍف يف رفع احتامل االشرتاك يف الغرض، ففي مثل التواتر اللفظي هذا الكالم 

ا يف مثل التواتر املعنوي فهو صعب جدًا يف كثري من احلاالت، فعدالة تا مٌّ وسليم، أم 

اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب عند أهل السن ة صارت مرضب مثل وجزءًا من وعي 

أتباع هذا املذهب، فليس من البعيد أن ينبعث قاسم مشرتك بني اجلميع سببه وحدة 

                                           
 .222: 1( الصدر، بحوث يف علم األصول 2)

 ؛ واجلاحظ، )رسائل اجلاحظ( الرسائل السياسي ة:182ـ  181: 2انظر: الشافعي، كتاب األم ( 1)

 .212: 2؛ والفارايب، املنطقيات 82ـ  81

؛ وقد مي ز 22؛ والفضيل، أصول احلديث: 12ـ  12السبحاين، أصول احلديث وأحكامه: ( 2)

الشيخ أمحد أبو زيد، يف تفسري معنى التواطؤ واالتفاق، بني مفهوم املصادفة ومفهوم التآمر، فقد 

فة كذهبم مجيعًا، ولعل ه يلتقي مع ما قلناه ننفي احتامل تآمرهم، لكن  هذا ال ينفي احتامل مصاد

مني، جمل ة االجتهاد والتجديد، العدد   .21: 12أعاله، فانظر له: تواتر احلديث عند املتقد 
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د االجتاهات، وليس من الرضوري يف املنطلق املذهبي رغم اختالف البل دان، أو تعد 

مفهوم التواتر أن يمتنع جلوسهم يف مكان واحد للتخطيط الختالق حديث، بل املهم 

ك للجميع نحو نقطة واحدة أيضًا.  أن ال يكون هناك عنرص حمر 

د املنطلقات والدوافع ولكنها تصب  يف نقطة واحدة، كام يف مثل  بل أحيانًا قد تتعد 

ة أهل البيت، فقد ينطلق املحب  ألهل البيت يف اختالقه اخلرب من رواي ات معاجز أئم 

دافع احلب  والشوق؛ فيام ينطلق غريه من دافع تشويه صورة أهل البيت النبوي، أو 

تشويه صورة االنتامء إليهم، فيخرتع روايات املعاجز عنهم كي جيعل صورهتم خرافيًة 

هنا ويروهنا مبالغات، فاملنطلقات تختلفة، وال يوجد أمام الناس يستقبحوهنا ويستبعدو

دة، غاية األمر  غرض مشرتك، بل هناك أداة مشرتكة هي اختالق الرواية ألغراض متعد 

دة تلتقي عىل أمر واحد، وقد أشارت رواية إبراهيم بن أيب  أن  هذه األغراض املتعد 

د املنطلق حممود عن اإلمام عيل بن موسى الرضا  ات هذه.إىل تعد 

هذا، ولكن  هذا العامل املوضوعي ال يعني رشط أن ال حيوي الناقلني بلٌد ومكان، 

د أوطاهنم أو أنساهبم، فإن  ذلك واضح الفساد كام ذكر غري واحد من  أو تتعد 

، إذ قد حيصل العلم بخرب قوم ملتقني يف مكان واحد خيربون عام رأوه فيه األصوليني

دت بلداهنم؛ نظرًا إلمكان املالقاة بسبب كام يف موسم احلج، وقد  ال حيصل ولو تعد 

 كثرة األسفار، كام هي عادة ناقيل احلديث قدياًم.

كام ال بأس باالنتباه إىل أن ه قد ال يتواطؤون عىل الكذب، بل جُيربون عليه مجيعًا؛ كام 

مون يف مثل الكثري من الصحافيني الذين قد يكونون يف بالد تعيش االستبداد فيلز

مبارشًة أو بشكل غري مبارشة عىل تزوير بعض احلقائق التي ال تناسب السلطة 

ة احلاكمة، ويف مثل هذه احلال قد ال يصدق مفهوم التواطؤ عىل الكذب بام  الدكتاتوري 

                                           
 .121ـ  122: 2لصدوق، عيون أخبار الرضا ا( 2)

 .122ـ  121: 2انظر: الغزا،ي، املستصفى ( 1)
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حيمله من قصد فاعيل سلبي، بقدر ما يصدق مفهوم التقائهم عىل الكذب، ولو بدافع 

اظ الذين قد خيتلقون  قهري، بل ربام بدافع أخالقي يف بعض األحيان، كام يف حالة الوع 

ثون.  نصوصًا بداٍع أخالقي، وقد اشتهر الكذب يف أوساطهم كام يقول املحد 

ع هنا،  وهبذه املناسبة نشري إىل أن ه قد انحاز بعض الباحثني املعارصين لقضي ة التنو 

ع عىل مسألة التالقي الفكري  فطرح رشطًا يف حصول التواتر يف الفضاء اإلسالمي يتفر 

ع املذهبي والعقدي، فلو مل  والعقدي بني الناقلني للخرب، وهو أن ه يشرتط فيهم التنو 

ًا فال حيصل التواتر، بل إن  اختصاص أهل مذهب برواية دون  عوا مذهبيًا وعقدي  يتنو 

 سائر املذاهب أمٌر مؤذٌن برضورة الفحص والتتب ع، وقد مث ل لذلك بالنصوص املتصلة

 .برؤية اهلل تعاىل وجتسيمه وظهور املهدي املنتظر وغري ذلك

ع كان مؤذنًا بتسارع  ولكن  هذا الكالم غري صحيح عىل إطالقه؛ فإن ه لو حصل التنو 

ا لو مل حيصل فال يلغي وجود التواتر دومًا، كام لو تواتر  حصول اليقني من التواتر، أم 

واحلنفية عن إمامهم أيب حنيفة وهكذا، بل إن  نقل اإلمامي ة عن إمامهم جعفر الصادق، 

ر جتاهل سائر املذاهب للنقل فيها بام مل  بعض املوضوعات قد تكون هناك مصلحة ترب 

ة حال  ع يف الناقلني، وهذا االحتامل جيب أخذه بعني االعتبار. وعىل أي  يسمح بوقوع تنو 

ة فام ذكره هؤالء الباحثون تنب ٌه جي د يف اجلملة؛ ألن  انح صار نقل بعض الوقائع النبوي 

ل أغلب املسلمني، ومل يكن هناك من مصلحة يف  مثاًل بطائفة معي نة، السيام لو مل تشك 

ظ ويزيد من التشكيك باخلرب  إخفاء سائر املسلمني هلذه احلادثة.. هذا األمر يثري التحف 

يف حصول بدل أن تكون كثرة ناقليه موجبًة لليقني، فهذا مؤرش عكيس يفرض البطء 

                                           
؛ يشار إىل أن ه ُنسب القول 22: 1لوحي واحلكمة انظر: العدوي واملحرمي والوهيبي، السن ة ا( 2)

دي الديانات إىل اليهود، كام ُنسب لبعٍض جمهول رشط أن  بلزوم كون املخربين يف التواتر متعد 

، هناية الوصول  دة، فانظر: العالمة احليل  دة وأنساب متعد   212: 2يكون املخربون من بلدان متعد 

 .212ـ 
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ة أيضًا، بال فرق يف ذلك بني  اليقني باخلرب، كام أن ه مهم يف تقويم األحاديث اآلحادي 

 البناء عىل حجية خرب الثقة أو املوثوق.

 ، خواطر جديدةالرواة والشهود لدىكيفية تلّقي القضية ـ  ـ  ـ  

كل ام كان  بمعنى أن ه ي القضية لدى الرواة والشهود،كيفية تلقّ رابع العنارص هو 

يًا أو أقرب إىل احلس  كان حصول اليقني أرسع؛ ألن  احتامل اخلطأ يف  يهم هلا حس  تلق 

يات أقل  منه يف غريها، فالشهادة بنزول املطر ـ كام يمثل الصدر ـ أرسع يف إفادة  احلس 

، اليقني من الشهادة بعدالة زيد؛ لكون الثانية أقرب إىل احتامل االشتباه من األوىل

كذلك احلال لو خربوا باألمر ظن ًا، أو بعضهم بنحو الظن  وبعضهم بنحو العلم، أو و

كل هم عن علم ووجدان. ولعل ه من هنا رشط بعض العلامء يف التواتر أن يكون عن علم 

، وأن يكون مستندًا إىل احلس  ال إىل احلدس والنظر ؛ وبعضهم عرب  أن  ال عن ظن 

 .، ولو من خالل لوازمه كالعدالةيكون حمسوساً املخرَب عنه يشرتط فيه أن 

ل هنا يف رشط العلم مقابل الظن  يفيض إىل قناعة بأن  ما قاله املازندراين  إال أن  التأم 

ق القمي صحيح ؛ حيث ذهبا إىل عدم اشرتاط العلم يف املخربين مجيعًا، فلو واملحق 

                                           
الصدر، بحوث يف علم ؛ و218ـ  212: 2امقاين، مقباس اهلداية ؛ وامل282انظر: املعامل:  (2)

 .222: 1األصول 

؛ 22: 1؛ واآلمدي؛ اإلحكام 28: 1؛ واملرتىض، الذريعة 222: 2انظر: الغزا،ي، املستصفى ( 1)

، معارج األصول:   .222: 1، وحسن حنفي، من النص إىل الواقع 222واحليل 

؛ 22: 1؛ واآلمدي، اإلحكام 182: 1؛ والسبكي، اإلهباج 22 انظر: الشهيد الثاين، الرعاية:( 2)

؛ 21: 1؛ والبرصي، املعتمد يف أصول الفقه 81: 1والرازي، األربعني يف أصول الدين 

؛ والباقالين، 222؛ والرازي، رشح مطالع األنوار: 211والشريازي، رشح حكمة اإلرشاق: 

 .112ـ  122متهيد األوائل وتلخيص الدالئل: 

ة: ا( 1)  .122نظر: الغروي اإلصفهاين، الفصول الغروي 

 .111؛ والقوانني املحكمة )حجري(: 122انظر: املازندراين، احلاشية عىل معامل الدين: ( 2)
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 ، أمكن يف بعض احلاالت حتصيل العلم أخرب بعضهم عن علم فيام أخرب البقي ة عن ظن 

ة االحتاملي ة اليقيني ة يف أخبار  ة االحتاملية الظني ة يف أخبار الظان ني مع القو  من مراكمة القو 

 العاملني، وال ضري يف ذلك من حيث املبدأ برصف النظر عن فرص التطبيق والوقوع.

الظان ون معروفني  ويف بعض األحيان قد يكون األمر عىل العكس متامًا، فلو كان

نني، فإن  توقفهم يف العلم بوقوع األمر قد يوجب  ة والتثبت عىل خالف املتيق  بالدق 

ده، بل ينضم   عني لليقني، فال ينضم  الظن لليقني ليول د علاًم أو يؤك  التشكيك يف يقني املد 

ك فيه، وهذا ممكن الوقوع أيضًا، فليالحظ.  إليه ليشك 

ل، وهو أن ال تكون طبيعة األمر كام أن  رشط احلسي ة جي ب أن يضاف إليه يشء مكم 

املحسوس مم ا توجب ومهًا أو خطأ يف احلواس غالبًا، فلو كانت كذلك انخفضت القيمة 

االحتاملي ة لكل  خرب من أخبار الرواة، كام لو كان يلقي كلمًة من عىل املنرب، وحصلت 

ة يف املكان، فإن  إمكان التباس بعض الكلامت هم سامع  ضج  عىل السامعني وتومه 

ة، وكذا لو كان املتكل م  كلامت شبيهة بالكلامت التي صدرت واقعًا يصبح واردًا بقو 

ثقياًل يف نطقه وسمعوا منه مجلًة، فإن  احتامل التباس السمع عندهم مع ما نطق به وارد 

 كذلك.

تت سم بطابع حيس   من هذا املنطلق، نرى أن ه البد  من فرز الروايات، فالروايات التي

بحت يكون حصول اليقني فيها أرسع، خالفًا للروايات التي قد حيتمل فيها امتزاج 

تفسري الراوي للحدث مع نقله لوقائعه، فحب  الراوي للمروي  عنه قد جيعله يفرس  

فه تفسريًا حسنًا، فينقل لنا مزجيًا من احلدث ومن الصورة احلسنة املوجودة يف ذهنه  ترص 

يه الصورة تختلفًا عن الذي ال يتخذ هذا املوق  النفيس، وكذا لو كان عنه، ف يكون تلق 

يبغضه فهو يمزج الوقائع بموقفه، وربام يكون املزج غري واٍع، بمعنى أن  الراوي نفسه 

 ال يلتفت إليه، من هنا يلزم مراعاة هذا األمر جيدًا يف حتليل النصوص الواصلة.

اوي كالمًا باملعنى ال باللفظ، فإن  تعبريه عن املضمون وهكذا احلال فيام لو نقل الر

م.  يتأثر بمستوى فهمه اللغوي والعلمي وغري ذلك، كام تقد 
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 النسبّية بني الراوي واخلرب اخلصوصّيةـ  ـ  ـ  

يها السيد  اخلصوصية النسبية بني الراوي واخلرب،خامس العوامل هو  كام يسم 

 وطبيعة املخرب إذا قسنامها لبعضهام بعضًا قد يساعد بمعنى أن  طبيعة اخلرب، الصدر

ذلك يف ترسيع اليقني أو بطئه، كام لو كان الراوي الذي يروي روايًة لصالح الشيعة من 

أهل السن ة أو من النواصب أو اخلوارج، فإن  دوافع الكذب حينئذ تكون أقل  ومن ثم 

 يغدو اليقني أرسع.

م، لكن ه  وهذا الكالم من السيد الصدر تام   سليم ال غبار عليه، برصف النظر عام  تقد 

ر ثم  رنا ملا يرويه ثم حتميله هذا التصو  ر اآلخر عام  يرويه، ال تصو  يستدعي فهم تصو 

إنتاج الربط املذكور، وهي نقطة بالغة األمهية، فقد يكون تفسريه له ال يمت  إىل املفهوم 

ه باملعنى املبني  يف كالم الصدر، كام يف مثل الشيعي مثاًل، فال يكون بذلك منصفًا يف نقل

د خالفة النبي عىل املدينة يف غزوة تبوك،  ه أهل السن ة بأن ه ملجر  حديث املنزلة الذي يفرس 

ال اخلالفة مطلقًا؛ فإن  رواية السن ي هلذا اخلرب ضمن هذا التفسري له قد يكون فيه 

لفاء األربعة أو بمدح أهل مصلحة له من حيث املصلحة التي تعود عليه بمدح اخل

البيت مقابل النواصب الذين كانوا منترشين يف العرص العبايس، وليس من الرضوري 

ة عندما اختلقها ـ عىل تقدير الكذب ـ مطابقًا لفهم  أن يكون فهمه ملضمون القص 

خصمه اإلمامي الذي استفاد منها الحقًا، حتى تكون روايته يف هذا الظرف شاهدًا 

ًا ع ىل الصدق، وهذه نقطة جديرة تؤثر عىل احتامل كذبه وعدمه، ال ينبغي إغفاهلا، قوي 

 وقد ُاغفلت كثريًا.

 ، وقفات وتأمالتعدد املخربينأو  الكّمي العاملـ  ـ  ـ  

وهو من أبرز العوامل املوضوعية، أي سادس العوامل وأمّهها هو العامل الكّمي، 

                                           
 .221( الصدر، دروس يف علم األصول، احللقة الثانية: 2)
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ى تواترًا، فاخلرب الواحد املفيد  عدد املخربين، لليقني بالصدور نتيجة قرينة حاف ة ال يسم 

 بل البد  من وجود تراكم عددي للروايات حتى حيصل التواتر.

فصاعدًا؛ ألن ه عدد شهود  1إال أن ه ليس هناك عدد خاص، فام قيل من أعداد مثل: 

؛ قياسًا له 2؛ قياسًا له عىل اللعان، أو لكونه عدد أو،ي العزم من الرسل، أو 2البي نة، أو 

ات، أو  ؛ لوص  اهلل العرشة بالكاملة يف 21عىل غسل اإلناء من ولوغ الكلب سبع مر 

؛ ألن ه عدد نقباء 21(، وأن  العرشة أقل  مجوع الكثرة، أو 222القرآن الكريم )البقرة: 

؛ لكونه العدد 11؛ حلديث القرآن عن العرشين الصابرة، أو 11بني إرسائيل، أو 

؛ وهو 21؛ بعدد أفراد الَقَسامة، أو 21ة اجلمعة عند بعض الشافعية، أو املعترب يف صال

ه، أو  و  2111، بعدد من شهد بدرًا، أو 222العدد الذي اختاره موسى للقاء رب 
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ر له إطالقًا، فليس التواتر شأنًا تعب ديًا هذا كل ه مما ال دليل عليه، بل ال وجه وال مرب 

أو ديني ًا حتى يقاس بشهداء بدر أو بعدد شهود البي نة أو بعدد غسالت اإلناء من ولوغ 

الكلب أو بعدد اللعان أو بعدد نقباء بني إرسائيل أو بعدد الَقَسامة أو بعدد أصحاب 

، وما كان هكذا قوال بال برهانأموسى السبعني أو.. مم ا هو عىل حد  تعبري ابن حزم: 

ال يرتبط بالتحديد الرقمي بقدر ما يرتبط باالمتناع عن الكذب ، و فقد سقط

                                           
: 2لوصول ؛ واحليل، هناية ا128ـ  122: 2راجع: الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه ( 2)

 .212ـ  212

؛ وانظر ـ يف ذكر عدم وجود عدد خاص يف التواتر ـ: الغزا،ي، 21: 2ابن حزم، اإلحكام ( 1)

؛ 22؛ وهبمنيار، التحصيل: 212: 2؛ واجلصاص، الفصول يف األصول 122: 2املستصفى 

يف املنطق:  ؛ والساوي، البصائر النصريية22ـ  18: 2والكلوذاين احلنبيل، التمهيد يف أصول الفقه 

؛ واجلزري، جامع األصول يف 221؛ وابن العريب، املحصول يف علم األصول: 222ـ  222

؛ والرازي، 212ـ  211، 211؛ والشهرزوري، رشح حكمة اإلرشاق: 211: 2أحاديث الرسول 

؛ والزركيش، 121: 1؛ والسبكي، اإلهباج 228ـ  222: 2؛ واإلجيي، املواق  222: 1املحصول 
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د رقميًا، واختالق اخلرب . بل هو أمٌر معريف تكويني وجداين ال خيضع لضابط حمد 

هلذا فاألفضل القول فيه بأن ه مطلق كثرٍة عددية يف اخلرب أوجبت ـ بضم  العنارص 

د للعدد هنا وهناك ال العكس عىل حد   املوضوعية والذاتية ـ يقينًا، فاليقني هو املحد 

ر عددي يمكن قول الغزا،ي ، وإن كان حصول هذا اليقني هنا أو هناك البد  له من مرب 

 الدفاع عنه.

ليس الكم  املنفصل بل الكي  املتصل، أي ما يمكن لكن  العدد يف اخلرب املتواتر 

أرقام آحاد تبلغ املائة، ولكن ها عدد بواسطته احلصول عىل اليقني، فليست املائة جمموع 

، كام يعرب  حسن حنفي، ومراده أن  التواتر معنوي يعطي اليقني لكونه مائة ال تنقسم

يمثل وحدة واحدة تتصل هويتها باليقني الذي هو الُبعد الكيفي يف القضية، ال بالعدد 

ي اخلالص فيها، ومن هنا نالحظ  ن  العدد الذي يصلح أالرتاكمي الذي هو البعد الكم 

؛ ألن  العدد ال لبلوغ العلم يف قضيٍة ما قد ال يصلح هو نفسه أو دونه لقضية أخرى

يق  لوحده عنرصًا حاساًم بل إن  القرائن املحيطة املوضوعية والذاتية قد تساعد عىل 

 خلق يقني من رقم مخسة حينًا وال تساعد عىل خلقه من رقم مائة حينًا آخر.

 :أمور طار الكّم العددي للروايات، ينبغي التنبيه هنا عىللكن يف إ

إن  املعروف بني بعض علامء األصول والدراية اشرتاط حصول التواتر يف متام  الً:أوّ 

، بمعنى أن ه يشرتط أن يكون عدد الرواة عن املعصوم بمقدار التواتر، وكل  الطبقات

                                                                                                           
؛ والعاميل، زبدة األصول: 21؛ والشهيد الثاين، الرعاية: 128: 2حيط يف أصول الفقه البحر امل

 ، وغريهم.212: 2؛ والسبزواري، رشح املنظومة 112: 2؛ والقمي، القوانني املحكمة 21

 .22: 1العدوي واملحرمي والوهيبي، السن ة الوحي واحلكمة ( 2)

 .111: 2الغزا،ي، املستصفى ( 1)

 .122: 1، من العقيدة إىل الثورة حسن حنفي( 2)

 .211: 2حسني احلاج حسن، نقد احلديث  (1)

؛ واملوسوعة الفقهية 282؛ والشيخ حسن، املعامل: 112ـ  111: 2انظر: الغزا،ي، املستصفى  (2)
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ألن  الطبقة الالحقة خترب عن السابقة،  راٍو من هؤالء يفرتض أن يصلنا خربه بالتواتر؛

ق التواتر، وهذا السبيل  وكل  إخبار لطبقة يعد  خربًا قائاًم بنفسه، فالبد  فيه من حتق 

صعب للغاية، وربام لو رشطناه النعدم أو ندر للغاية وجود خرب متواتر يف تراث 

 ن.املسلمني مجيعًا، بل وغري املسلمني من سائر امللل والنحل واألديا

وهو مجع  من هنا ـ وطبقًا حلساب االحتامل ـ ذكر السيد الصدر سبيالً آخر

هتا االحتاملية فلعل ه حيصل  الروايات ولو مل يقع فيها هذا النوع من التواتر، وضم  قو 

اليقني، ويقر  الصدر هنا بأن  ذلك يكل   عددًا أكرب من الروايات، وهو صحيح، السيام 

ار أن  األخبار احلديثية املوجودة بني أيدينا تقع مع الواسطة، بل مع األخذ بعني االعتب

دة، وهذا يعني أن  احتامل الكذب واخلطأ يف كل  واسطة وارد، مما  الوسائط املتعد 

 ُيضع  القيمة االحتاملية لكل  خرب ذي واسطة بالنسبة للخرب من دون واسطة.

ة املقاربة الساذجة التي قد نامرسها أحيانًا عندما نقول بأن   وبناء عليه، يظهر عدم دق 

ل ،ي اليقني، وهذا صحيح، لكن  تطبيق هذا األمر عىل  جميء عرشين شخصًا حيص 

عرشين سندًا غري صحيح دائاًم؛ ألن  القيمة االحتاملي ة للخرب ذي الوسائط أقل  من 

والكيفي ة  غريها، فال يصح  مقارنة هذه بتلك، وهذا ما يفرض املزيد من املراكمة الكمي ة

 لتحصيل اليقني.

فضاًل عن رضورة االنتباه إىل أن ه عندما تكون األحاديث ذات وسائط، فإن  إمكاني ة 

ر وقوع األسامء داخل األسانيد يكون غري قليل يف العادة، وهذا يعني أن ه لو وقع  تكر 

ل سندين إىل سند واحد، وهذا ما يقل   رًا يف بعض الطرق فهو يوجب حتو  ل من زيد مكر 

                                                                                                           
ـ  212: 2؛ واملامقاين، مقباس اهلداية 22ـ  28: 1؛ واملظفر، أصول الفقه 221: 21)الكويتية( 

 .222: 1بحوث يف علم األصول  الصدر،؛ و218

ـ  221: 1؛ وبحوث يف علم األصول 111: 2احللقة الثالثة، ق انظر: دروس يف علم األصول،  (2)

222. 
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ر حممد بن الفضيل يف روايات أن  عند أهل  القيمة االحتاملية للمراكمة املوجودة، فتكر 

البيت االسم األعظم أو أكثر أحرفه، قد ال يسمح بانعقاد تواتر حتى لو كان عدد 

 .األحاديث هذه يزيد عىل العرشة

د تكون موجودة ثم وعىل أي ة حال، فينبغي االنتباه إىل أمر، وهو أن  ظاهرة التواتر ق

تزول نتيجة عوامل سياسي ة واجتامعية رغبت يف تنحية هذا اخلرب جانبًا، وربام كان اخلرب 

ل ثم يعرض عليه التواتر يف املقاطع الالحقة نتيجة  غري متواتر يف مقطعه الزمني األو 

 مصالح أيضًا، حيث بإمكان السلطة السياسية الرتويج املكث  لنص  ما خيدم مصاحلها

، فرشط التجانس ـ كام كام استطاعت حتقيق البيعة من غالبية املسلمني بالطريقة عينها

يه حسن حنفي ـ جي د، لكن  نفس القول بإمكانية تاليش التواتر ملصالح معناه أن   يسم 

اخلرب ال يفقد قيمته الواقعي ة املتواترة بعروض تاليش التواتر؛ هلذا البد من أخذ اخلرب 

وقياسه عىل قواعد االحتامل، ومراعاة احتامل التاليش نفسه أيضًا يف حساب كام هو 

ة االحتاملي ة للحديث املتواتر.  القو 

وهي أن  الكثري من األخبار التي  وهذا ما يفتح عىل إشكالّية خطرية يف قضّية التواتر،

تها، فاملسيحي ا متواترة انكش  فيام بعد عدم صح  ون تواتر عاشتها أمم البرش عىل أهن 

، وجاء القرآن الكريم ليبطل هذا األمر، وهناك أمٌم لدهيم صلب النبي  عيسى املسيح

كثرية عاشت عىل التصديق بأخبار متواترة لكن  تطور النقد التارخيي كش  عن ومهي ة 

                                           
، حيث بحثنا هذا 212ـ  22: 2انظر: حيدر حب اهلل، إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع  (2)

وايات وقع يف سندها حممد بن الفضيل رواية يف املوضوع هناك مخس ر 21املوضوع، وتبني  أن  بني 

، وهذا يعني أن  عدد هذه الروايات يف احلقيقة هو   .21وليس  8املتهم بالغلو 

 .218نرص حامد أبو زيد، اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطي ة: ( 1)

 .122ـ  121: 1حسن حنفي، من العقيدة إىل الثورة ( 2)

م رأوا مصلوبًا غايته ظن وه عيسى، كام  مع غض  النظر ـ عىل مستوى( 1) هذا املثال ـ عن القول بأهن 

 .122ـ  122: 2يذكر الغزا،ي يف املستصفى 
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ـ للقول بأن   هذا التصديق، وهذه اإلشكالي ة قد تدفع ـ كام نقل الشيخ حممد أبو زهرة

ال يفيد علاًم بقدر ما يفيد طمأنينًة وسكونًا يف النفس ال يتعاىل عن اختالج الوهم  التواتر

 والشك.

ة  إن  إشكالي ة التجربة التارخيية للتواتر يف انكشاف خطئه تضعنا أمام عملي ة نقدي 

د يف استخراج اليقني من  زة حتتمل كل  يشء، وهذا ما يدفع للمزيد من التشد  مرك 

ر أن ه التواتر، نعم ربام  ال يصح  ما نقله أبو زهرة يف متام احلاالت؛ ألن  بعض ما يتصو 

تواتر ليس كذلك؛ ألن ه قد يعود للمراحل الالحقة كام سوف نشري يف التعليق الثاين إن 

ثني يف الوسط السن ي  مي املحد  شاء اهلل تعاىل، من هنا نميل عمومًا إىل منهج متقد 

مني واملتأخرين يف  الوسط الشيعي، من حيث كوهنم ـ عىل حد  تعبري وبعض املتقد 

ـ أكثر رصاحًة وشجاعة يف رد  احلديث الضعي ، وأكثر تثب تًا من  الشيخ القرضاوي

رين يف الوسط السن ي. مني وبعض املتأخ   غريهم يف ذلك، السيام املتقد 

ر أن  الكثرة العددية الالحقة نافعة يف حصول التواتر، ك ثانيًا: ام لو تناقل قد ُيتصو 

الناس اخلرب بأعداد هائلة لكن ه بأكمله منقول ويرجع إىل راو واحد، هو فقط من سمع 

ى هذا تواترًا باملعنى املطلوب هنا، فهو خرٌب واحد  أو شاهد، ففي مثل هذه احلال ال يسم 

وصل بالتواتر، ال خرب متواتر عن املصدر األصيل، وهذا أمر كثريًا ما يلتبس حاله عىل 

احثني، فيظن  أن  الكثرة املطلقة مفيدة، يف حني البد  من ضبط هذه الكثرة يف طبقاهتا الب

لتكون مفيدًة ومنتجة لليقني، ففرق واضح بني املتواتر عن املعصوم واملتواتر عن 

الراوي عن املعصوم، وكثريًا ما نجد األسانيد تتواتر لتت حد يف نقطة معي نة قبل املعصوم، 

ن فالن الراوي من الصحابة أو التابعني أو أصحاب األئمة، وهذا غري فتكون متواترة ع

                                           
؛ ونرص حامد أبو زيد، اإلمام الشافعي وتأسيس 212ـ  212انظر: أبو زهرة، أبو حنيفة: ( 2)

 .218ـ  212األيديولوجية الوسطية: 

ة: يوس  القرضاوي، كي  نتعامل مع الس( 1)  .11ن ة النبوي 
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 التواتر عن املعصوم نفسه.

 كبرية يف التواتر! مشكلة

وحتى لو جرى ختّطي هذه اإلشكالّية، تظّل هناك إشكالّية أخرى جيب أخذها بعني 

د األسانيد قد ال يدل  عىل تراكم عددي يساعد عىل تك االعتبار، ن وهي أن  تعد  و 

التواتر؛ ألن  وضع احلديث واختالقه من قبل الكذابني ال يقترص عىل املتن، بل قد 

ق يف التاريخ اإلسالمي، فقد يقوم  الواضع يشمل السند أيضًا، وهذا أمٌر وقع وحتق 

ألجل تقوية هذا ـ موجود، وله سند أو ال سند له، فيقوم آحادي بالعثور عىل حديث 

باخرتاع سنٍد له، إما رجاله معروفون أو ا يناسب مصاحله ـ الذي جيد يف متنه ماحلديث 

 .غري معروفني، أو ال وجود هلم، كاًل أو بعضاً 

اعون ـ  هذه الظاهرة بالغة اخلطورة؛ ألن  هذا معناه أنه من املمكن أن يقوم الوض 

ات معروفة أو شبه ضعي  ـ برتكيب أسانيد كثرية له، من شخصي   ثألجل تقوية حدي

هم قد سمعوا سابقًا باحلديث لكنهم يريدون تقويته، ومل يقوموا باخرتاعه أو معروفة، ف

أو اقتباسه من مكاٍن ما، وهذا يعني أن  كثرة األسانيد التي فيها أشخاص ضعاف 

؛ الحتامل أهنم مجيعًا فضاًل عن التواتر يصعب حتصيل الوثوق منهاحمتميل الضع  جدًا 

ضعي ، وهذا األمر يزداد إشكاالً عندما  بسندٍ  اخرتعوا األسانيد ملتٍن كان موجوداً 

فكري أو سيايس أو  يشرتك الوضاعون هلذه األسانيد يف مذهب خاص أو اجتاه خاص  

وملوضوع وضع  غري ذلك، فال ينبغي االغرتار بكثرة الطرق قبل نقد هذا اجلانب.

 .األسانيد وكيفية مواجهته بحث طويل نرتكه ملحل ه

ثني الشيعة قد قاموا فإذا أخذنا ـ عىل  سبيل املثال ـ الدعوى التي تقول بأن  املحد 

                                           
، دراسة حول 222ـ  122: 2راجع: حيدر حب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص ( 2)

 ظاهرة الوضع يف احلديث وأنواعه.
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د  تهم ملتوٍن نبوي ة وجدوها يف كتب احلديث السني ة، كام تؤك  برتكيب أسانيد ترجع إىل أئم 

ذلك ـ وفق وجهة النظر هذه ـ املقارنة بني الكتب األربعة وبعض كتب السنن 

ترى العكس متامًا، من تركيب أهل السن ة واجلوامع عند أهل السن ة، أو الدعوى التي 

أسانيد لروايات منقولة عن أهل البيت النبوي لينسبوها إىل غريهم.. هاتان الدعويان 

ثني هنا وهناك، سوف  لو رفع الناقد احلديثي من احتاملي تهام عمومًا أو بني بعض املحد 

اخل املذهب تؤثران أيضًا حتى عىل الرتاكم السندي بني املذاهب، وليس فقط د

ته، جيب أخذه يف قياس درجة  الواحد، بل نفس احتامهلام املعقول، ولو مل يرتفع يف قو 

 التواتر هنا.

 إشارة جون لوك وديفيد هيوم مؤثر،ـ عدم وجود معارض  ـ  ـ  

م( يف كتابه )مقال حول 2211لعل  هذا الرشط طبيعي، وقد أملح له جون لوك )

 .م( يف كتابه حول الفامهة البرشي ة2222م )الفهم البرشي(، وديفيد هيو

د الشهادات يف حتصيل اليقني باملخرب به، أمر  وأقصد به هنا أن  تأثري التواتر وتعد 

خيضع ملديات وجود معارض مسبق أو مضارع هلذه الشهادات، فكل ام فقد املعارض 

رض وافرتضنا أن ه لو تسارع حصول اليقني نتيجة الشهادات املتواترة، بل كل ام فقد املعا

مل يكن اخلرب صحيحًا لكان يفرتض أن يوجد تخرب عكيس وشهادة معاكسة، فعدم 

ا لو وجد  ي برسعة حالة اليقني باملخرَب به من الشهادات املتواترة، أم  وجودها يقو 

ة االحتاملية لصدقي ة املخربين يف التواتر، بل  املعارض فإن  هذا معناه أن ه سيؤثر يف القو 

ر الكثرة  لو ن من اكتشاف مرب  تكاثر املعارض كان له تأثري مدو  يف النتائج، ما مل نتمك 

املعارضة دون كوهنا صادقة يف النقل، فال يمكن تشكيل تواتر بسهولة قبل البت يف 
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 نسبة النصوص املتعارضة إىل بعضها، وهذا أمر طبيعي جدًا.

 ة..إىل غريها من العوامل املوضوعيّ 

 الذاتية واملالعـ  ـ  

وهي عوامل ترجع إىل خصوصيات من وصل إليه اخلرب وتنتمي لدوائر شخصي ة 

 بحتة خيتل  الناس فيها عادًة، وأبرزها:

 الذاتي للمتلّقي إزاء اليقني والوسواس الطبعـ  ـ  ـ  

إزاء اليقني املتلّقي للخرب املتواتر الطبع الذايت للشخص العامل األّول هو 

ر عنده التصديق بخرب،  ،والوسواس ظ يتأخ  بمعنى أن  الناس عىل أنواع، ومنهم متحف 

ربام ألن  جتربته يف احلياة وعالقاته بالناس تركت أثرًا عليه، لذا تراه حيتاج إىل عدد أكرب 

ق باخلرب.  من النقوالت كي يصد 

ىل من هنا، ترتك صورة الثقة وعدمها بالناقلني ومناهجهم وطريقة تفكريهم أثرًا ع

حصول اليقني، فهناك من لديه ثقة كبرية بالرتاث ورجاله كاإلخباري ني، مما جيعل 

حصول اليقني عنده أرسع، وهناك من هو مصاب بانعدام الثقة، فال يكتفي حتى باحلد  

املعقول حلصول التواتر، مما يفيد اليقني لسائر الناس، من هنا كان إصالح احلالة 

ها ناحية االعت  دال يف هذا األمر رضورة كبرية.النفسية وجر 

ث يف العنرص  وهذا االعتدال ليس أمرًا نفسي ًا فقط، وإن ام البد  أيضًا ـ كام سنتحد 

الذايت الثاين ـ أن ينشأ عن قراءة متوازنة علمي ة حمايدة للرتاث ورجاالته، وغري خاضعة 

ءات العلمي ة لسياٍق انفعا،ي سالٍب أو موجب. وهذا ما يدفع لرضورة فتح باب القرا

ة لرجاالت الرتاث، بعيدًا عن سياسات التسقيط، ولغة التبجيل املهيمنة عىل املناخ  اجلاد 
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الديني وغري الديني عمومًا، فأصالة سوء الظن  كأصالة حسن الظن  ال تنفع هنا، ما مل 

ة ـ  تنجم عن قراءة علمي ة واعية مسبقة ـ وليس فقط قراءة ناجتة عن العنارص الرتبوي 

أخذ بعني االعتبار كل  الوثائق التي تدين أو تذم  أو متتدح رجاالت الرتاث ت

 وشخصي اته ونتاجاته.

وليس فقط أصالة سوء الظن  أو حسنه، بل أصالة اخلطأ أو الدق ة يف أداء الرواة 

ثني، إذ تثبت التجارب البحثية يف احلديث ـ واملقام هنا ليس مقام البحث امليداين  واملحد 

ثني كان كثري اخلطأ يف اإلسناد واملتن، يعرف ذلك الكثري من ـ أن  ب عض كبار املحد 

الباحثني املتعالني عن تأويالت األيديولوجيا، بل هناك نصوص واضحة من بعض 

د هذه املعطيات، وهذا أمٌر البد  من  ثني تؤك  كبار العلامء يف تقويم جهود بعض املحد 

ي.رصده ودراسته مسبقًا قبل تكوين االنط  باع النفيس القبيل عند املتلق 

من هنا، ال يصح  خوض جتربة بحث حديثي للحصول عىل وثوق بالصدور هنا أو 

هناك فضاًل عن التواتر، قبل أن يكون الباحث دارسًا لتاريخ احلديث ورجاالته 

ثني من بعضهم وشهادات الرواة فيام بينهم، فعىل سبيل  ومالبساته ومواق  املحد 

من يرى اليوم أن  الشيخ الطويس مل يكن يعتد  بروايات الشيخ الصدوق  املثال، هناك

كثريًا، عىل خالف روايات الكليني فإن ه كان يعتد  هبا؛ وهلذا جتده يف كتبه قد َنَقَل آالف 

الروايات عن الكليني، بينام مل ينقل إال القليل النادر من الروايات التي أدرجها 

عن سائر الكتب احلديثية التي عنده، وُيرجع بعضهم  الصدوق يف كتاب الفقيه، فضالً 

ة التي يعاين منها الصدوق، عىل خالف الكليني،  ذلك إىل كثرة األخطاء املتنية والسندي 

ت فكرة من هذا القبيل يف  تها قد وصلت للطويس، فلو صح  مع أن  كتب الصدوق برم 

ثنا هنا يف األمثلة، وال التمييز بني تعامل الطويس مع الكليني والصدوق ـ وليس بح

ة االحتاملي ة  أد عي املوافقة عىل املثال، بل يف التقعيدات ـ لكان معنى ذلك مؤثرًا يف القو 

ًة عندما تلتقي املعطيات األخر عىل تأكيد هذه القضي ة.  ألخبار الصدوق، خاص 

ظ يف التعامل مع الوثائق احلديثية التي  د والتحف  يكون ومن هذا النوع درجة التشد 
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ث أو الناقل، فعندما ننظر يف جتربة السيد ابن طاوس مثاًل ) هـ(، 221عليها املحد 

مته عىل كتابه: فالح السائل ونجاح املسائل د أن ه كان متساهاًل ونطالع مقد  ، نتأك 

والناقلني، وحمسنًا الظن  هبم كثريًا، ومرجحًا ألدنى سبٍب للغاية يف منهج التعامل مع الرواة 

عىل ضعفهم، حتى أن ه ابتكر أكثر من عرشة طرق لتاليف الطعون والتضعيفات  حسنهم

هم بتأويالت قد يصل حد  بعضها عند بعض الباحثني إىل مستوى الغرابة، ويف  الرصحية يف حق 

لدرجة االحتامل الذي خيوضه الباحث عندما يريد مثل هذه احلال البد  من قياس دقيق 

 صدرها الوحيد إىل ابن طاوس مع غريها.إضافة أو مراكمة نصوص يرجع م

ًا حمضًا، بل هي  ي ليست شأنًا ذاتيًا عفوي  وخالصة القول: إن  احلالة النفسية للمتلق 

حصيلة موضوعي ة خلربة الباحث يف احلديث مع الرتاث احلديثي وُنسخه ورجاالته 

 ومالبساته.

 هر الكذب احلاصلةأو املعرفة املختربة إزاء ظوا املسبقةالتجربة ـ  ـ  ـ  

 التجربة املسبقة أو املعرفة املختربة إزاء ظواهر الكذب احلاصلة،ثاين العوامل هو 

ي للخرب املتواتر قد َخرُب  وهذا العامل يتصل بعض اليشء بالذي سبقه، فكل ام كان املتلق 

 يف مرحلٍة سابقة جتارب كذٍب صدرت من أشخاص بطأ حصول اليقني عنده.

لو أن  شخصًا سليم القلب وغري مط لع عىل دواعي د باقر الصدر: يقول السي د حمم

الكذب دخل جمتمعًا مغمورًا هبذه الدواعي، ثم  أخربه شخٌص واثنان وثالثة بقضي ة 

معي نة، فقد حيصل لديه القطع من خالل إخبار هؤالء. ولكن ه لو التفت بعد ذلك إىل أن  

له كذهبم، فهذا الشخص ستضيق لديه  مخسة أو ست ة أشخاص أخربوه بقضي ة وتبني  

 دائرة اليقني، وسيصبح العدد الالزم حلصول القطع لديه ثامنية مثاًل بعد أن كان أربعة.

ثم  لو فرضنا أن  هذا الشخص دخل معرتك احلياة وابتيل مع الناس بكثرٍي من 
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د لدى القضايا، بحيث جتل ت لديه الكثري من األمور املخفي ة، وبان له وجود استعدا

م قد يت فقون عىل الكذب، وبان له أن  اتفاق عرشة  أناٍس للكذب ألتفه األسباب، وأهن 

أشخاص عىل الكذب ليس باألمر الغريب، فبعد هذا لن حيصل لديه القطع من خالل 

 ..إخبار عرشة أشخاص، وهكذا.

وهذا ما يفتح الباب عىل رضورة دراسة تاريخ حركة الوضع واختالق األحاديث 

يف الرتاث اإلسالمي، ومعرفة دوافع التيارات املختلفة وطرقها وأساليبها، وهنا قيمة 

دة من النزعات الطائفية واملذهبية وغريها لتقويم رجاالت  النظرة املوضوعي ة املتجر 

ث عن تفسيق، وإن ام  تقويم :وأجيال املراحل السابقة، وعندما نقول فنحن ال نتحد 

رة من وجهة نظر  يقصد فهم حركة التعامل مع األحاديث قدياًم ضمن سياقات مرب 

أصحاهبا؛ ألن  هذا يرتك أثره عىل وعي أدائهم الذي يرتك بدوره أثرًا عىل درجة حتصيل 

ي.  اليقني من تواتر اخلرب عند املتلق 

ولو أردنا أخذ مثال، فنحن نجد كالمًا يف الرتاث اإلسالمي حول الرتخيص الذي 

ء أو التيارات إزاء وضع احلديث يف قضايا الوعظ واإلرشاد ذهب إليه بعض العلام

ت هذه املعطيات  وقراءة القرآن وفضله ومسائل الزهد والتقوى وغري ذلك، فلو صح 

ًا وال نايف هلا، وكان منطق األشياء يقبلها بوصفها  التارخيية أو حتى لو كانت حمتملة جد 

ا ستؤثر عىل صورة النا قلني ـ ولو كانوا علامء صاحلني أتقياء بررة ـ احتامالً معقوالً، فإهن 

ة نص  خطري ُينقل عن حييى بن سعيد القطان، أحد وثم  يف جمال اعتامدنا عىل ما ينقلون، 

مل نَر الصاحلني يف يشء أكذب منهم يف ة احلديث واجلرح والتعديل، حيث يقول: أئم  

ًا؛ للتنب ه من دس  ف عنده ملي  الوقو . إنه نص  يستحق  ..احلديث، أو مل نر أهل اخلري

 له. هنا أو هناك حلديٍث ما قد نقع فريسةً  زاهدٍ 
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ه، ويعنون ذلك بعنوان  بل قد نجد من قد خيرتع حديثًا إلبطال مذهب آخر ورد 

زون ـ  ثانوي، ولو كان دحض الباطل ورد  البدع، وقد رأينا كي  أن  فقهاء كبار جيو 

ان عىل من يرونه مبتدعًا ونسبة أقوال إليه لتسقيطه حتى الساعة ـ الغيبة والكذب والبهت

، مستندين يف ذلك ـ ولو بعضهم ـ وسط الناس، عندما يتوق   رد  بدعته عىل ذلك

، وهي أخبار يمكن املناقشة فيها. ويف ظل  مناخ إىل بعض األخبار عن الرسول

ك اليقني يف النفس بمقدا ل حتر  ي للخرب ثقايف من هذا النوع يتأثر معد  ر ما يملك املتلق 

املتواتر من معلومات عن طبيعة أداء الناس يف تلك العصور إزاء ظاهرة الكذب ولو 

 من هذه الزوايا، ومن ثم  عليه أن ال يكون ساذجًا وبسيطًا يف التعامل مع هذا األمر.

ويف السياق عينه، يمكن اخلروج من فرضي ة الكذب واالختالق إىل فرضي ة اخلطأ 

لتباس؛ فدراسة أحوال احلديث والرواة يعطي اإلنسان وعيًا عميقًا بحجم واال

اخون، السيام مع األخذ بعني  األخطاء يف النقل التي كان يقع هبا الرواة وكذلك النس 

االعتبار شيوع ظاهرة النقل باملعنى، فكل ام كانت جتربتنا مع أداء الرواة أكرب كان وعينا 

ال نستخدم أسلوب التبجيل الذي ُيلغي من الذهن  بمستوى دق تهم أفضل، رشط أن

 وقائعي ات أخطائهم أو يبحث هلا دومًا عن تربير.

 جتاه موضوع اخلربسب  امل املوقفـ  ـ  ـ  

أو ما  مسبق عمومًا إزاء املوضوع،سلبي أو إجيايب وجود موقف ثالث العوامل هو 

ه علامء أصول الفقه واحلديث بالشبهة عىل اخلالف ، فإن  وجود ذلك أو التقليد سام 

                                           
 .221؛ والسيستاين، استفتاءات: 118ـ  112: 2جاة راجع: اخلوئي )والتربيزي(، رصاط الن (2)

 .222: 1الكليني، الكايف  (1)

؛ 282؛ واملعامل: 22ـ  22، 28: 1؛ والشايف يف اإلمامة 122: 1الذريعة إىل أصول الرشيعة  (2)

ة: 82ـ  82؛ واألربعني يف أصول الدين: 112: 1والقوانني املحكمة  ؛ 122؛ والفصول الغروي 

؛ وبحوث يف علم 212ـ  212: 2؛ ومقباس اهلداية 111ل إىل علم األصول: ومبادئ الوصو

 



 22 .......................................... املدخل: معطيات أّولّية ومفاهيم متهيدّية

يرتك أثرًا يف حصول اليقني رسعًة وبطًأ، فقد جتد شخصًا له موق  مسبق من موضوع 

ما، فإذا جاءته رواية يف هذا املجال كأن ه يعرض عنها ويستعجل يف تسخيفها، كوهنا ال 

ن  رسعة تنسجم معه إطالقًا، عىل خالف ما لو انسجمت مع آرائه املسبقة يف املوضوع فإ

 حصول اليقني تغدو أوضح.

من هنا، وخصوصًا يف املجال الديني جيدر باإلنسان حساب مواقفه املسبقة جيدًا، 

فام نجده من استهزاء بعضهم ببعض الروايات لكوهنا ال تنسجم مع مزاجه الشخيص، 

وسعيه حثيثًا إلبطاهلا واستبعادها ظاهرة ال نجدها صحي ًة، فالبد  من ضبط النفس 

ل يها باألخالق املتوازنة واملوضوعية والصرب عىل احلقيقة مهام كانت بعيدًة عن مزاج وحت

 اإلنسان، فاحلق  أحق  أن يتبع.

ث عن أصحابه:  وإن  »وقد جاء يف رواية احلذاء عن اإلمام حممد الباقر وهو يتحد 

لم يقبله أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم للذي إذا سمع احلديث ُينسب إلينا وُيروى عن ا ف

ر من دان به، وهو ال يدري لعل  احلديث من عندنا خرج وإلينا  اشمأز  منه وجحده، وكف 

 .«أسند..

فحالة التشنيع املسبق من موضوع ما ـ أي  موضوع ـ تفيض إىل يشء من املزاجي ة 

التي ختل  بانضباط حركة اليقني باخلرب، كام أن  حالة احلامس االنفعا،ي املؤيِّد يفيض 

 دوره أيضًا إىل اليقني بام ال يستحق  اليقني.ب

إن  هذا األمر يوصلنا إىل نتيجة بالغة األمهية، وهي أن  تقويم األحاديث من حيث 

التواتر، بل من حيث الوثوق نفسه برصف النظر عن التواتر، مرشوط يف املرحلة 

املستوى النفيس املسبقة بتكوين قناعات حاسمة من مكان ما، لتكون معيارًا مؤثرًا عىل 

أيضًا لوزن األحاديث املتواترة وغريها، وليس هناك سوى القرآن الكريم بوصفه قطعي ًا 
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ة جيب عىل  مه من معطيات حاسمة، فالثقافة العام  من حيث الصدور، والعقل بام يقد 

هنا من مصَدَري: العقل والكتاب، ومن ثم إذا أتى إىل حديث آحادي  اإلنسان أن يكو 

ة يف فهم النص احلديثي وحماكمته، أو متواتر  ة العام  أمكنه حتكيم هذه اخللفية الفكري 

نا نريد  وليس إنتاج هذه اخللفي ة الفكرية من النصوص احلديثية نفسها والتي يفرتض أن 

أن نثبتها )ما مل يثبت حديث يف املرحلة السابقة فيحكم عىل احلديث الالحق(، األمر 

ديث عمومًا حتت سلطان العقل والكتاب العزيز، ما الذي يضع السن ة املحكية واحل

ل الكالم حوله يف األبحاث القادمة، وعند احلديث عن قانون العرض عىل  سنفص 

 الكتاب إن شاء اهلل سبحانه.

 العاطفّية للمتلّقي احلالةـ  ـ  ـ  

رسعة  فهي مؤثرة سلبًا أو إجيابًا يف احلالة العاطفية،رابع العوامل الفاعلة هنا هو 

، هلذا البد  من ضبط احلالة العاطفي ة وإخضاعها للموازين العلمي ة اليقني وبطئه

 الدقيقة قدر املستطاع.

وكثريًا ما وجدنا أشخاصًا ُيرسع هلم اليقني باخلرب؛ ألن ه يدغدغ عواطفهم ويذهبون 

ق فون معه عاطفي ًا بطريقة متفاعلة، والعكس هو الصحيح. ومن هنا نجد الكثريين يتو

كثريًا عند خرب ما؛ الن ه ال يتناسب عاطفي ًا معهم، وجتد هذا اخلرب كأن ه حُيدث ُجرحًا يف 

قلوهبم، فيلتمسون له سبل التشكيك أو طرائق التأويل، فيام نجدهم مع خرٍب آخر 

منسجم مع ميوهلم العاطفي ة حيصل هلم منه القطع، بل ال يلتفتون لرضورة دراسة متام 

ر بل يقفزون مبارشًة إىل اليقني. وقد وجدنا تأثري احلالة العاطفي ة بشكل حيثيات الصدو

أكرب يف النصوص ذات الطابع املذهبي تارًة، السيام القضايا املؤثرة عاطفي ًا كاحلزن، 

 وتلك النصوص ذات الطابع الروحي واألخالقي والعرفاين.

                                           
 .221: 1الصدر، بحوث يف علم األصول  (2)
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 هذا، وقد صار هذا األمر واضحًا مم ا أسلفناه، فال نطيل.

 هبذا القدر، وال حاجة لإلطالة؛ فإّن الغرض هو االنتباه ملداخل هذه املوضوعات.نكتفي 

 التواتر أنواعـ  

دة للتواتر، لكن نا سنذكر تنويعًا  ورد يف الرتاث اإلسالمي احلديث عن تنويعات متعد 

ها  ةة واملووترجع إليه تقريبًا غالب تلك التنويعات التفصيلي   ،وأبرزهامنها هو أمه   .ردي 

 هي: ثالثة أنواعالتواتر إىل تنّوع ي

 ، والفرص اإلمكانّيةاللفظي التواترـ  ـ  

ويعني أن يتطابق نقل املخربين للخرب يف مضمونه بمعنى املدلول املطابقي التام  

ه اللفظي احلريف التام أيضًا )التواتر اللفظي  )التواتر اللفظي باحلد  األدنى(، أو يف نص 

 .عىل(باحلد األ

وقد انقسمت كلامت علامء املسلمني يف فرص وقوع هذا التواتر، السيام احلد  األعىل 

 منه، إىل ثالثة مواق :

وهو املوق  الذي يرى أن  هذا النوع من التواتر قليل احلصول  املوقف األّول:

يف  هـ( أن  التواتر موجود يف مسائل قليلة نزرة121، وقد ذكر الشيخ الطويس )عادةً 

                                           
يشار إىل أن ه قد ُيفهم من بعض الكلامت أن  التواتر: عام، وهو مثل الصلوات اخلمس التي  (2)

املسلمني؛ وخاص، وهو املتواتر عند املشتغلني باحلديث. وأن  جممل هذه  تواترت بالنسبة إىل عموم

، ويف هذا كل ه كالٌم ال حاجة لإلطالة فيه. البحوث  القادمة يف أنواع التواتر ترجع إىل التواتر اخلاص 

العبارات يف التواتر اللفظي تختلفة، فبعضها يظهر منه التواتر اللفظي باحلد  األعىل، وبعضها  (1)

 باحلد  األدنى أيضًا.

(2)  : ، حيث قال بعد عرضه التواتر املعنوي بأن ه ال يكاد ُيفهم 21انظر: ابن قدامة، إثبات صفة العلو 

 وجه للتواتر إال هبذا النحو، ما يوحي بأن  التواتر اللفظي عنده بالغ النُدرة.
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، ومال لندرة التواتر الشهيد الثاين أيضًا، مستغربًا القول بكثرة وجود املتواتر الرشيعة

 .اللفظي

وانطالقًا من أخذ التواتر اللفظي بعني االعتبار، نجد أن  أبا عمرو عثامن بن عبد 

هـ( قد استصعب وجود املتواتر يف 212الرمحن الشهرزوري املعروف بابن الصالح )

 .حلديث واعتربه عزيزاً كتب ا

وهناك من يذهب من علامء احلديث إىل عدم وجود خرب متواتر من هذا النوع سوى 

أ مقعده من النار»خرب:  دًا فليتبو  ، وهذا اخلرب األشهر عىل «من كذب عيل  متعم 

. ومثله حديث الغدير مستوى التواتر وقعت فيه اختالفات لفظي ة كثرية عىل ما قيل

ث الثقلني وأمثاهلام من األحاديث، فإن  هذه األحاديث مل ُتنقل من قبل كاف ة وحدي

الرواة بشكل واحد متامًا يف الكلامت واحلروف كل ها، بل بني عمليات النقل عرشات 

ين عىل أن  التواتر اللفظي البد  فيه من التطابق التام  االختالفات الطفيفة، فإذا كن ا مرص 

ل  طرقه ومنقوالته فهذا أمر جيعل فكرة التواتر اللفظي بال عىل النص احلريف يف ك

 مصداق تقريبًا.

بل حتى النص  القرآين قد ال يمكن احلديث عن تواتره هبذه الطريقة يف كل  كلامته 

تها، كي  واختالف القراءات ـ لو فرضناها حاكيًة عن النص  احلقيقي  وحروفه برم 

د عىل عدم وجود تواتر الواحد األصيل، ال ما إذا افرتضناها  بأمجعها قرآنًا ـ شاهٌد مؤك 

                                           
مه خاص  بالفقه وإن كان ؛ ولعل  كال282انظر: الطويس، االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد:  (2)

 طبيعة استدالله يصلح للشمول.

 .21ـ  22انظر: الرعاية:  (1)

مة ابن الصالح:  (2) ، ونسب إليه بعضهم إنكار احلديث املتواتر متامًا، لكن  222ـ  221انظر: مقد 

 كالمه ال يعطي حساًم يف هذه القضي ة فراجع.

مة ابن الصالح:  (1)  .21رعاية: ؛ وال222ـ  221راجع: مقد 

 .22ـ  18: 1راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: السن ة الوحي واحلكمة  (2)
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لفظي هبذا املعنى يف النص  القرآين، مع األخذ بعني االعتبار الُبعد الصويت للقرآن بام 

 تؤثر فيه عنارص النقط والتشكيل التي تعد  أبرز موارد اختالف القراءات.

ة، ومن أبرز هؤالء اوهو الفريق الذي أنكر وجود هذا التواتر بامل الفريق الثاين: بن ر 

ح بأ221ستي )ان البُ حب   ق خرب متواتر وقال: هـ(، حيث رص  فلام ن ه يستحيل حتق 

ب عن قبول من تنك   وأن   ،ها أخبار اآلحاداألخبار كل   ثبت أن   ،استحال هذا وبطل

لعدم وجود السنن إال من رواية  ؛هاخبار اآلحاد فقد عمد إىل ترك السنن كل  أ

وقد أخذ بعض املعارصين هذا املوق  ـ بعد إنكاره كام سيأيت التواتر  .اآلحاد

د نفي وجود التواتر يف الرتاث اإلسالمي، وأن  البحث فيه نظريٌّ  املعنوي ـ ليؤك 

 .افرتايض، وأن ه ال يوجد تواتر إال يف النص  القرآين والسن ة العملي ة

هني )إنكا الفريق الثالث: ته(، ذهب ويف مقابل هذين التوج  ر املتواتر/والقول بعز 

ابن حجر العسقالين ومعه مجهور من املشتغلني باحلديث، إىل كثرة األحاديث املتواترة، 

ا ليست بالنادرة، معتربًا أن  سبب إنكار املتواتر أو القول بأن ه عزيز الوقوع هو عدم  وأهن 

ىل التواتر باملعنى األعم  من ، ولعل ه ينظر إاخلربة وقل ة االطالع عىل الطرق واألسانيد

اللفظي واملعنوي، ال إىل خصوص التواتر اللفظي التام، وهكذا احلال فيام ُال   يف 

 الفوائد املتكاثرة يف األخبار املتواترة جلالل الدين السيوطياألحاديث املتواترة، مثل: 

عاد ثم ، املتواترة األزهار املتناثرة يف األخبار  هـ(، والذي عاد واخترصه يف كتابه:222)

بعزو احلديث ملن ، ومكتفيًا األسانيدًا منه ذفاح، قط  األزهار: صه يف كتابهخل  و

 احلنفيعيل ملحمد بن  ،املتناثرة يف األحاديث املتواترةلئا،ي اله. وكتاب أخرج

ملحمد مرتىض احلسيني  ،املتناثرة يف األحاديث املتواترةاللئا،ي لقط هـ(، وكتاب 222)

                                           
 .222: 2البستي، صحيح ابن حبان  (2)

 .22: 1انظر: العدوي واملحرمي والوهيبي، السن ة الوحي واحلكمة  (1)

 .21؛ ورشح نخبة الفكر: 282: 2انظر: فتح الباري  (2)
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للسيد النواب صديق حسن  ،املكنون من لفظ املعصوم احلرز(، وكتاب هـ2112)

، وغريها عبد اهلل بن جعفر الكتاينأليب  ،نظم املتناثر يف احلديث املتواتر، وكتاب خان

 من الكتب.

ة، لكن  هذا، وسوف يأيت احلديث عن أصل وجود املتواتر يف الرتاث اإلسالمي عام 

ن من م وق  الرافضني هنا، هو رفضهم وجود املتواتر اللفظي سنفرتض أن  القدر املتيق 

ة يف كتب احلديث.  خاص 

زت رشوطه املوضوعي ة ولو كان تختلفًا يف  لكن  تواترًا من هذا النوع لو حصل وتعز 

ي والكيفي  ًا؛ للعامل الكم  األلفاظ متحدًا يف متام املدلول املطابقي، فسيعطينا يقينًا قوي 

واة الكثريين كاف ة صدفًة عىل اختالق مجلة واحدة متطابقة حتى معًا، إذ يبعد تطابق الر

يف اللفظ واحلروف والكلامت، فام هي هذه الصدفة أن تطابق النص الذي اختلقوه 

تطابقًا حرفيًا؟ من هنا يكون التواتر اللفظي من أقوى أنواع التواتر كشفًا لكنه من أقل ها 

قًا ووقوعًا.  حتق 

ا ولدت يف زمن لكن جيب التنب ه ملا أرش نا إليه سابقًا من أن  كثرة الطرق ال تعني أهن 

واحد حتى نبحث عن ُبعد احتامل تطابقها مجيعًا يف األلفاظ، بل قد يكون تنامي 

األسانيد قد جاء بالتدريج بمرور الزمن، بحيث وصلنا مائة إسناد اليوم هلذا احلديث؛ 

ع عىل نص  احلديث مسبقًا من الطبقة ومن ثم فيمكن ملختلرق كل  سند أن يكون قد اط ل

السابقة عليه، وأضاف للحديث سندًا جديدًا، وهذه قضي ة خطرية تفتح عىل رضورة 

ضنا بيشء من البحث ملا له نحو ربط  عة حلال مثل هذه األحاديث. وقد تعر  دراسة موس 

ة الق ذف هبذه القضي ة، وذلك عند حديثنا عن ظاهرة تنامي احلديث واإلسناد ونظري 

 .اخللفي جلوزي  شاخت، فلرياجع، فقد تكون له بعض الفائدة هنا

                                           
 .212ـ  218موسوعة احلديث النبوي:  انظر: حيدر حب اهلل، املدخل إىل (2)
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 التواتر اللفظي وأشكاله صور

 وال بأس هنا بذكر بعض صور التواتر اللفظي ولو بنحو االفرتاض:

أن يتواتر لفظ احلديث بتاممه بكاف ة عنارصه، وهذا نادر احلصول  الصورة األوىل:

ًا إذا سل منا بوقوعه.  جد 

أن يتواتر لفظ احلديث، لكن مع وجود اختالفات طفيفة جدًا فيه،  الثانية: الصورة

مثل: من كنت مواله فهذا عيل مواله، ومن كنت مواله فعيل  مواله، ومن أنا مواله فعيل  

 مواله، فإن  القاسم املشرتك متواتر لفظي.

و سطر أو أن ختتل  األحاديث فيام بينها، لكن توجد فقرة منها أ الصورة الثالثة:

رة يف مجيع هذه األحاديث بلفظها، ويف هذه احلال يمكن القول بتواتر هذه  مجلة، مكر 

اجلملة فقط، وهذا واقع يف مثل حديث الغدير وحديث الثقلني عىل ما يشري إليه بعض 

 .علامء اإلمامي ة

 أن يقع التواتر اللفظي بالرتادف ال بالتطابق احلريف، مع كون الصورة الرابعة:

ق القمي بوصفه نوعًا من  املدلول املطابقي متحدًا متامًا يف اجلميع، وهو ما ذكره املحق 

، ممثاًل له بام إذا ورد حديث: اهلر  طاهر، ثم ورد: السن ور طاهر، ثم ورد: التواتر عنده

د من وحدة  اهلر نظي  مثاًل وهكذا، فلو بلغ احلد  مبلغ التواتر صار متواترًا، بعد التأك 

 ملعنى يف التعابري املختلفة.ا

 ونقد مقولة إنكاره املعنوي، التواترـ  ـ  

ويقصد به أن ال تتطابق الروايات لفظي ًا حرفيًا أو ال تتطابق يف مدلوهلا املطابقي 

ني أو مدلول التزامي عريف، مثل التام ، بل حيصل تطابق يف مدلول معنوي تضم 

                                           
 .22؛ وجعفر السبحاين، أصول احلديث وأحكامه: 112انظر: القمي، القوانني املحكمة:  (2)

 .112انظر: القمي، القوانني املحكمة:  (1)

العبارات يف تعري  التواتر املعنوي تختلفة بعض اليشء، فبعضها جيعل املضمون واحدًا  (2)
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، أو عدالة عمر بن جاعة عيل بن أيب طالبجمموعة روايات قاسمها املشرتك هو ش

اخلطاب، فقد تكون كل  رواية خترب عن حدث تختل  عن احلدث الذي تفيده الرواية 

ني مثل وجود عيل وعمر أو يف مدلول  الثانية، لكن  الروايتني تشرتكان يف مدلول تضم 

 التزامي يفهمه العرف، مثل عنرص الشجاعة أو العدالة أو..

دة عن وقد أنكر ب عض املعارصين التواتر املعنوي، وقال بأن  نقل مجاعة لوقائع متعد 

د  عي تواتر نقل كرمه، وذلك أن  جمر  عطاءات زيد للناس ال نستطيع من خالهلا أن ند 

دة ال تعني الكرم؛ فقد يكون املعطي موظ فًا يف  إخبارهم عن وقائع العطاءات املتعد 

سة خدمي ة، ويشاه دة فيظن ون أن ه كريم، الدولة أو يف مؤس  دونه يقوم بعطاءات متعد 

واحلال أن ه ليس بكريم، كام أن  العنرص املشرتك بني املنقوالت هو أن ه قد أعطى، لكن 

ً أو مخرًا أو.. كام وأن ه قد يكون  ًا أو سام  هذا ال يعطي أن ه أعطى خريًا، بل لعل ه أعطى رش 

بوا عىل هذه اجلملة مصاديق نقل أن ه أعطى فقط، ثم جاء الناقلون اآلخر ون فرك 

 .للعطاءات

، يشار إىل أن  ابن الصالح مل يذكر التواتر املعنوي، ومل ُيرش إىل تقسيامت التواتر

دين يف ثبوت التواتر.  ولعل ه يفهم التواتر يف خصوص اللفظي بعد كونه من املتشد 

 ويمكن التوّقف عند هذا الطرح قلياًل، وذلك:

ة هذا الطرح يف أن ه انتبه إىل أن  الكرم أو غريه صفة غري ظاهرة،  تكمن أوالً: قو 

د برصف النظر عن العنرص الباطني املخفي  عن  ا ال يمكن تعيينها يف فعل حمد  بمعنى أهن 

                                                                                                           
هو متداخل هبذا املعنى مع التواتر اللفظي باحلد  األدنى، وبعضها ـ وهو األكثر واأللفاظ تختلفة، و

ني ًا أو التزامي ًا، فالحظ.  ـ جيعل القاسم املشرتك أمرًا تضم 

 .282الحظ: معامل الدين:  (2)

 .12ـ  11: 1انظر: العدوي واملحرمي والوهيبي، السن ة الوحي واحلكمة  (1)

؛ ولعل  هذا ما يتداول أن ه موق  الشيخ تقي 122ـ  122وم احلديث: انظر: ابن الصالح، عل (2)

 الدين النبهاين.
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الناس عادًة، والذي ُيطلق عليه عنوان )املََلَكة(، فكأن  هذا النقد ينبني عىل أن  الكرم 

دة حول عطاء هذا الشخص، وإن ام هو حتليٌل ُيضاف غري تخرَْب عنه يف اإلخب ارات املتعد 

 إىل هذه اإلخبارات، فال يشمله عنوان اخلرب احليس  حتى يكون تخربًا عنه بالتواتر.

رون منهم، إذ ذكروا أن   وهذه القضي ة كان قد تنب ه هلا بعض العلامء السيام املتأخ 

ظاهر قد سقط عىل اليشء بشكل تام، بل أن احلسي ة يف اخلرب ال تعني أن يكون احلس  ال

يكون ما وقع عليه احلس  الظاهر هو أمر مالزم عرفًا لذلك اليشء الذي نخرب عنه، 

وهذا مثل العدالة والفقاهة واملعرفة واخلربة يف تختل  االختصاصات وغري ذلك، فإن  

د، لكن عندما العامل قد حتتمل أن  ما يقوله ليس من عنده حتى يوص  بالعلم واالجتها

د املواق  يظهر أن ه يف باطن عقله من خالل ما يبدو عىل السطح،  جتتمع القرائن وتتعد 

، بل هو أمٌر  وليس هذا باألمر التحلييل الدقيق حتى نخرجه عن عنوان اخلرب احليس 

مالزم للحس  ملحق به عرفًا، فالعرف يرى أن  الكرم قد ظهر للعيان. نعم، فرضيات 

ذاتية أخرى هلا دور كبري هنا يف التأثري عىل اليقني؛ بمعنى أن ه البد  من  وجود منطلقات

ة  دراسة العنارص التي تضع  من احتامل وجود منطلقات أخرى خفيت عىل عام 

 الناظرين لسذاجتهم، وكان من الرضوري أن يأخذوها بعني االعتبار.

أ؛ ومن ثم فالتواتر مل هذا يعني أن  اإلشكالي ة التي تثار هنا صحيحة من حيث املبد

دة، غاية األمر أن نا ضممنا اجتهادنا  ينصب  عىل مركز واحد، بل انصب عىل مراكز متعد 

دة، فحصل لنا اليقني بكون  دة يف الوقائع املتعد  التحلييل إىل مضمون األخبار املتعد 

دة هو الكرم لتضاؤل وجود احتامل منطلق غريه يف مجي ع منطلق هذه العطاءات املتعد 

ى بالتواتر  هذه املوارد، وهذا ال يعني سقوط التواتر املعنوي، بل يعني أن  ما يسم 

مة حتليلي ة إضافي ة يقينية أيضًا،  املعنوي ال يكون اليقني موجودًا فيه إال من خالل مقد 

وهي قائمة عىل استبعاد وجود منطلقات أخرى للمعطي غري الكرم، واستبعاد أن ه 

 اًل، وهكذا.يعطي من غري ماله مث

ا لو أخرب الرواة  هذا كل ه، لو كان استنتاج الكرم عملي ة يقوم هبا السامع للتواتر، أم 
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بالعطاء الذي كان عن كرم، ففي هذه احلال يكون اخلرب متواترًا لفظي ًا يف عنرص الكرم، 

فًة قريبًة وإن كان تختلفًا يف نوعي ة العطاء الذي يعربِّ عن الكرم، ومن ثم  مل ا كان الكرم ص

، أمكن األخذ بإخباراهتم، لكن مع الرشط نفسه، وهو أن يكون احتامل  من احلس 

اشتباه الرواة واملخربين يف دوافع املعطي بعيدًا أيضًا، فكل ام تضاءل هذا االحتامل ازداد 

 اليقني باخلرب، وإال أشكل األمر.

ه ليس بسيطًا كام قد وهذا ما ينتج أن  التواتر املعنوي غري مستحيل الوقوع، لكن  

ر.  يتصو 

إن  هذه اإلشكالي ة ال تقع يف تختل  أشكال التواتر من حيث الالزم، ففي مثل  ثانيًا:

الكرم تدخل الني ة بعني االعتبار، لكن ماذا لو أخذنا صفة الشجاعة؟ فإن  إقدام الفارس 

. . عنارص عىل احلرب ظاهرًة عليه عالمات الثقة وعدم التزعزع، مع إمكان أن يفر 

واضحة يف الكش  عن صفة الشجاعة، مع نفي مثل احتامل تناوله للمخدارت، وإال 

فكي  نقول: فالٌن شجاع؟! وليست الشجاعة دافعًا تخفي ًا يف عامل النوايا هنا، بل هو 

صفة نفسي ة ال يمكن فرض عدمها مع وجود هذه األفعال اخلارجي ة عادًة، وهذا كاٍف 

ة الرواة يف نقل الوقائع املساعدة عىل حتصيل هذه يف مراكمة االحتامل؛ ل ُبعد خطأ كاف 

ة البدني ة التي هي ملزوم طبيعة األعامل التي يقوم  الصفة. وهكذا احلال يف صفة القو 

ًة عادًة.  الرواة بنقلها لنا وتكون شاق 

لكن ها إن  هذه اإلشكالي ة تتعل ق بالتواتر املعنوي من نوع املدلول االلتزامي، و ثالثًا:

ني، مثل أصل أن  زيدًا كثري العطاء،  ال تطال التواتر املعنوي من نوع املدلول التضم 

برصف النظر عن منطلقات عطائه، فإنكار التواتر املعنوي )االلتزامي( ال يستدعي 

ني عن مرادنا من التواتر  إنكار مطلق التواتر املعنوي، ما مل ُنخرج التواتر املعنوي التضم 

 ساسًا.املعنوي أ

إن  احلديث عن أن  املخربين يثبتون أن ه أعطى، ولكن هم ال يثبتون أن ه أعطى  :رابعاً 

ً أو غري ذلك، فيه قدر من االلتباس، وذلك أن  املخربين قد  خريًا، فلعل ه أعطى ُسام 
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ينقلون اليشء املعطى وقد ال ينقلونه، فإذا مل ينقلوه أمكن افرتاض أن  املعطى يمكن أن 

ل: لقد أعطى زيد يكون خ ا إذا نقلوه، بأن قال األو  ًا، وأم  ريًا ويمكن أن يكون رش 

للناس نقودًا، وقال الثاين: لقد أعطى زيد للناس مواد  للبناء، وقال الثالث: لقد أعطى 

الً يساعدوهنم يف أعامهلم.. وهكذا، ففي هذه احلال ال معنى لفرض أن   زيد للناس عام 

 عودة إىل إشكال ني ة املعطي الذي أسلفناه قبل قليل.املعطى ليس بخري إال بال

بون يف احلديث  :خامساً  إن  اإلشكال بأن ه من املمكن أن يأيت الالحقون ويرك 

إضافات ُتثبت الكرم يف العطاء مثاًل، ال يرد عىل التواتر املعنوي فقط، بل قد يرد حتى 

طبيعة الرتاث احلديثي عىل التواتر اللفظي، ونحن نقر  هبذا اإلشكال من زاوية 

ال من زاوية أصل التواتر ولو الفاقد للوسائط وللطبقات الزمني ة. ومن ثم  فالبد   اإلسالمي،

 حلساب قيمة التواتر من أخذ هذا االفرتاض بعني االعتبار ومراكمة االحتامالت تبعًا له.

ر أن  ا حتامل الكذب يف إال أن ه يبقى أمر مهم يف التواتر املعنوي، وهو أن ه قد يتصو 

، من حيث إن  كل  شخص قد أخرب عن حادثة تختلفة عن احلادثة  التواتر املعنوي أقل 

م متفقون أو صادف اتفاقهم عىل إيصال املدلول  التي أخرب عنها الثاين، فاحتامل أهن 

روه بعبارات  التحلييل االلتزامي بعيد، وهذا بخالف مضمون واحد يمكن أن يكر 

 تحدة حرفي ًا.تختلفة ولو غري م

ر ليس صحيحًا عىل إطالقه؛ إذ يف بعض األحيان يغلب اخرتاع  إال أن  هذا التصو 

دة إلثبات الزم واحٍد كالشجاعة، فإن  املحب ني لشخص واملعجبني به قد  قصص متعد 

خيرتعون عرشات احلكايا املختلفة غري الواقعي ة بدافع اإلخبار عن الالزم )الشجاعة(، 

هم وقائع احلادثة املخرب هبا، بل يعنيهم الوصول إىل غرضهم،  فهم يف احلقيقة ال هيم 

 وهو اد عاء الشجاعة يف املخرَب عنه.

 ، سؤال املعقولّيةاإلمجاليـ التواتر  ـ  

ُيقصد بالتواتر اإلمجا،ي ـ املقابل للتواتر التفصييل املنقسم إىل لفظي ومعنوي  ـ أن 
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ني وال التزامي، نضع يدنا عىل جمموعة أخبار ال تلتق ي ال يف مدلول مطابقي وال تضم 

كل  ما يف األمر أننا نرى أن ه يبعد ـ بحساب االحتامل ـ كوهنا مجيعًا تختَلَقة، بل ال أقل  

يوجد واحد من بينها قد صدر واقعًا، كام لو وضعنا يدنا عىل كتاب الكايف للكليني أو 

ا نجزم بوجود ولو رواية واحدة صحيح البخاري، فإن  إجراء حساب االحتامل جيعلن

ي هذا التواتر باإلمجا،ي؛ ألن ه يقوم يف واقعه عىل علم  صادرة مثاًل من بينها، وهلذا سم 

 إمجا،ي بصدور خرب ضمن جمموعة أخبار.

هـ( مم ن أكثروا توظي  مقولة التواتر اإلمجا،ي يف كتبهم، 2122ويعد  السيد اخلوئي )

ض له األصول ثون القدماء، بل وجدناه يف الفرتة وهو تواتر مل يتعر  ي ون وال املحد 

رة جدًا، السيام بعد الشيخ اخلراساين ) هـ( الذي ربام يعد  من أقدم من نظ ر 2212املتأخ 

 .للتواتر اإلمجا،ي يف علم أصول الفقه

ومع ذلك ظل  أصل وجود تواتر إمجا،ي حمل  بحث ونقاش بني األصولي ني، فقد دافع 

ر األصولي ني بعد اخلراساين صاحب الكفاية، لكن  مجاعة منهم ـ أبرزهم عن وجوده أكث

، ومعهام «جممع األفكار»املريزا النائيني يف بعض كتبه، وتبعه هاشم اآلميل يف كتابه 

ـ رفضوا هذا التواتر ومل يروا فيه شيئًا. كام عرب  عنه الشيخ املظفر  العالمة الطباطبائي

 ، وكأن ه يقبل بواقعه دون تسميته.يه مساحمة ظاهرةبأن  تسميته بالتواتر ف

                                           
. برصف النظر عن أن  املورد الذي 212؛ وكفاية األصول: 111: 2انظر: فرائد األصول  (2)

استخدم فيه اخلراساين تعبري التواتر اإلمجا،ي كانت توجد فيه قواسم مشرتكة، ومن ثم  كان يمكن 

تواتر املعنوي فيه، فراجع، وهلذا أرجع اآلشتياين التواتر اإلمجا،ي الذي استخدمه صاحب تطبيق ال

: 2الكفاية إىل التواتر املعنوي من حيث وجود قاسم مشرتك وقع عليه التواتر، فانظر: بحر الفوائد 

 .112 :1وحول حداثة مصطلح التواتر اإلمجا،ي مع أمثال صاحب الكفاية انظر: منتهى الدراية ؛ 222

، حيث ذكر أن  التواتر اإلمجا،ي إن رجع 128ـ  122حممد حسني الطباطبائي، حاشية الكفاية:  (1)

 إىل اللفظي أو املعنوي فبها، وإال فال قيمة له.

 .2، اهلامش: 81: 1حممد رضا املظفر، أصول الفقه  (2)
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ر النائيني هذا املوق  بأن  هذه الروايات الكثرية املذكورة يف التواتر اإلمجا،ي  وقد بر 

إن كان بينها قاسٌم مشرتٌك ما فريجع التواتر اإلمجا،ي إىل التواتر املعنوي، وال يصح  

متام القواسم املشرتكة فال وجه حلصول  تأسيس قسٍم ثالث للتواتر، وأما مع انعدام

اليقني بصدق أحدها؛ إذ جيوز الكذب يف حق  كل  رواية من هذه الروايات يف حد  

نفسها، فأي  خرب من هذه األخبار نضع يدنا عليه فلن حيصل لنا يقنٌي به، فام قيمة هذا 

ر احلديث عنه؟  .التواتر وما هو مرب 

وئي بأن  احتامل الكذب يف كل  خرب بخصوصه ال ينايف وقد رد  عليه تلميذه السيد اخل

العلم اإلمجا،ي املتول د يف النفس؛ إذ لو نافاه لبطل حتى التواتر اللفظي واملعنوي، إذ فيهام 

لو وضعنا يدنا عىل أي  خرب من األخبار الواردة الحتملنا فيه أيضًا الصدق والكذب، 

لك جعل السيد اخلوئي الوجدان أقوى شاهد فهل يقال بانعدام التواتر مطلقًا؟! ومع ذ

وأوضح دليل عىل وجود هذا النوع من التواتر، فكل  إنسان إذا اط لع عىل كتاب 

تفصيل وسائل الشيعة  جزم بصدور ولو رواية واحدة من رواياته، فكي  يمكن

 .إنكار هذا التواتر اإلمجا،ي؟!

لنائيني كأن ه نظر إىل فائدة هذا التواتر، هو أن  املريزا ا والذي يمكن التعليق عليه هنا

فام دمنا غري قادرين معه عىل األخذ بأي  من هذه األخبار؛ لعدم حصول يقنٍي به، فإن  

وجوده سيغدو كعدمه، عىل خالف احلال يف التواتر اللفظي واملعنوي، فإن  الفائدة منهام 

املريزا إىل ذلك عبثية هذا  واضحة، وهي إثبات املضمون املشرتك بينها، إذًا فالذي دفع

ل وإن مل تطابق عبارُته هذا املعنى، وهلذا أشار إىل أن  أي   التواتر وعدم رجوعه إىل حمص 

اليقني هبذا اخلرب أو ذاك فحسب، خرب نضع يدنا عليه ال حيصل لنا يقني به، فليس قصده 

ر   الَبني. قاسم مشرتك يفبل استطراق ذلك حلصول اليقني بمطلب ما حيث ال يتوف 

                                           
 .281: 2فكار ميل، جممع األاآلانظر: ؛ و222: 2النائيني، أجود التقريرات  (2)

 .222ـ  221: 2؛ وانظر: الروحاين، زبدة األصول 222: 1اخلوئي، مصباح األصول  (1)
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وكالمه هبذا املقدار تامٌّ ال غبار عليه، وسوف يأيت ما حيتمل أن يكون منظورًا له 

كني بالتواتر اإلمجا،ي مل يقصدوا إثبات مضمون أي  خرب من هذه  أيضًا، لكن املتمس 

األخبار، وإن ام ترتيب آثار العلم اإلمجا،ي، كام لو كانت متام هذه األخبار إلزاميًة 

زيُة العلم اإلمجا،ي االحتياَط فيها، ما مل ينحل  هذا العلم باالنحالل فتستدعي منج

لوه يف مباحث العلم اإلمجا،ي من األصول العملية يف  احلقيقي أو احلكمي، عىل ما فص 

 أصول الفقه.

باحلسبان متام نصوص مثل الكايف  وأما كالم السيد اخلوئي فهو تامٌّ سليم إذا أخذنا

ة أو صحيح البخاري، لكن  إيراده عىل النائيني يف غري حمل ه، أو تفصيل وسائل الشيع

فإن  وضع اليد عىل أي  خرب من أخبار التواتر املعنوي وإن مل يوجب اليقني بصدوره إال 

أن  اليقني بصدوره ليس هامًا وال مطلوبًا، وإنام املطلوب اليقني بالقاسم املشرتك بني 

مجا،ي وغريه من حيث إن  اليقني بصدور هذا اخلرب الروايات، فهناك فرٌق بني التواتر اإل

أو ذاك يف اإلمجا،ي رضورة لتحصيل اليقني بمضمون ما، عىل خالف احلال يف التواتر 

املعنوي فإن  اليقني باملضمون ليس موقوفًا عىل أن حيصل لنا يقني هبذا اخلرب أو ذاك كام 

،ي عىل التواتر املعنوي، فال يلزم صار واضحًا، فال يصح  قياس كالم النائيني يف اإلمجا

 من إبطال التواتر اإلمجا،ي، إبطال التواتر مطلقًا.

فقد ذكر يف دورته األصولية األوىل أن  التواتر اإلمجا،ي  أّما السيد حممد باقر الصدر،

ي مع مضع   كيفي بسيط؛ هلذا  مفيٌد لليقني، غايته أن ه يعتمد فقط عىل املضع   الكم 

، أما يف دورته أكرب حلصول اليقني، ومن هنا قل  حصول اليقني منه نحتاج إىل عدد

األصولي ة الثانية ـ وما هو ظاهر ما قاله يف احللقة الثالثة ـ فقد أنكر إفادة التواتر اإلمجا،ي 

ي فحسب، فإذا أخذنا  لليقني، وذلك أن ه ال يوجد يف هذا املورد سوى املضع   الكم 

فإن  احتامل كذب الكل  ضعيٌ  جدًا، إال أن ه يف املقابل لدينا  مائة خرب بطريقة عشوائية

                                           
 .212ـ  211: 1( مباحث األصول 2)
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علم إمجا،ي آخر بوجود مائة خرب كاذب يف جمموع كتاب تفصيل وسائل الشيعة أو 

جمموع مسند ابن حنبل، ومعه فأي  مائة نختارها عشوائيًا حيتمل أن تكون هي تلك 

ل كي  حيصل يقني بصدق أحد املائة الكاذبة وإال فهو ُخل ، ومع وجود هذا االحتام

 األخبار املائة املختارة عشوائيًا؛ هلذا ال يقني يف التواتر اإلمجا،ي.

لكن  الصدر يقبل أنه حيصل اطمئناٌن ما، وكأن ه يرىض بالتواتر االطمئناين، إال أن  

حجية مثل هذا االطمئنان الناتج عن مجع احتامالٍت، ال دليل عليها؛ لعدم إحراز انعقاد 

 .رية العقالئية عىل مثل هذا النوع من االطمئنانالس

فإن  مثاله يف املائة خرب  ،دون الثانية والصحيح ما ذهب إليه الصدر يف دورته األوىل

ة أصل الفكرة يف مثل جمموع أحاديث كتاب تفصيل  وإن صح  لكن  هذا ال ينفي صح 

ًا، وهو اجتامع كل  وسائل الشيعة أو جامع السيوطي، واملضع   الكيفي موجود أيض

دين هم النبي وأهل البيت، أو النبي  هذه املروي ات يف عرص واحد أو عن أشخاص حمد 

ة ترتاوح بني قرنني أو ثالثة،  والصحابة، وانعدام وجود حالة صدق مطلقًا يف مد 

ق الكذب يف كل  األخبار يف هذا العرص الطويل عن هؤالء بحيث مل  ومصادفة حتق 

ن من تفسري املوق  وفقًا حلساب يصلنا أي  خرب ص ادق، وإال فحتى لو مل نتمك 

االحتامل بلغة علمية رقمية إال أن  وجدان اإلنسان ال يكاد يرتاب يف صدق بعض 

األخبار حتى لو مل نقدر عىل تفسري هذا الوجدان، وليس هو باالطمئنان حتى نشك  يف 

 قرائي.انعقاد السرية عىل حجيته، بل هو يقنٌي باملعنى االست

والذي أوجد عند السيد الصدر ارتيابًا إن ام هو تعارض علمني إمجالي ني. وفرُض 

ة، وما خلق عنده فكرة  علمني إمجالي ني ليس حالًة دائمة حتى نفرض القضي ة قاعدًة عام 

العلمني اإلمجاليني هو أن ه وضع يده بطريقة عشوائي ة عىل مائة حديث بعينها موجودة يف 

                                           
 112: 2؛ ودروس يف علم األصول، احللقة الثالثة، ق 222ـ  222: 1( بحوث يف علم األصول 2)
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ثي الفالين، مع أن  باإلمكان القول بأن  هناك مائة حديث غري كاذبة الكتاب احلدي

بأمجعها يف الوسائل أو مسند ابن حنبل دون وضع اليد عليها، فإن  هذا ال ينايف وجود 

دة ومعينة فرضناها ضمن فكرة  مائة أخرى كاذبة مجيعها؛ لعدم التقائهام يف نقطة حمد 

 عينها من األحاديث.وضع اليد بطريقة عشوائية عىل أفراد ب

ا ال تنتج يقينًا إمجالي ًا، كام سوف  نعم، مثل هذه العلوم اإلمجالية عديمة الفائدة، ال أهن 

ة العقلية التي شيدت لصالح حجي ة خرب الواحد أو حجية  يتبني  عند احلديث عن األدل 

رين تأثري مثل هذه العلوم اإلمجالي ة عىل ، وقد أبطل أكثر املتأخ   مستوى مطلق الظن 

 مساحة مجيع األخبار املوجودة بني أيدينا يف الرتاث اإلسالمي أو املذهبي.

قة  هذا، وقد ذكر السيد السيستاين أن  العلم اإلمجا،ي يف الروايات الكثرية املتفر 

ى تواترًا؛ لفرض عدم انصبابه عىل  حاصل، فوافق يف ذلك السيد اخلوئي، لكن ه ال يسم 

 .النائيني مركٍز واحد، فوافق بذلك

فإن  معنى التواتر هو التتابع والتتا،ي، وهذه األخبار كذلك  إال أّن كالمه غري واضح؛

ولو مل تتمركز عىل نقطٍة واحدة، هذا مضافًا إىل أن  بينها نقطة اشرتاك، وهي دعواها 

 االلتزامي ة أو املنتَزعة التزامًا حصول ما تقول، فالكل  متفق عىل صدق نفسه فيام خيرب

عنه من يشء، فهذا القاسم املشرتك املدلول عليه بااللتزام، أو املنتزع التزامًا، يمكن 

فرض أن ه مركز تتالت عليه األخبار، فلامذا ال يكون التواتر اإلمجا،ي حقيقي ًا يف هذه 

 احلال؟

وبتعبري أدّق: وجود علم إمجايل بصدور بعض أخبار فالصحيح وجود تواتر إمجايل، 

يثّية ناجتًا هذا العلم عن مالحظة املراكمة الكمّية التتابعّية هلذه األخبار الكتب احلد

غايته إن مل نقل بانعدام جمال املنقولة عن أشخاص معينني )النبي و..( طيلة فرتة معّينة، 

 كونه قلياًل جدًا.االستفادة منه، فال أقّل من 

                                           
 .212انظر: السيستاين، حجي ة خرب الواحد: ( 2)



 82 .......................................... املدخل: معطيات أّولّية ومفاهيم متهيدّية

 تفسرٌي آخر للتواتر املعنوي واإلمجالي

ق الداماد والسيد الصدر أن  هناك بعض االضطراب ذكرالسيد الربوجر دي واملحق 

نا مل نجد كالمًا واضحًا ينبؤ عن هذا ، يف مصطلح التواتر وأنواعه وقد يقال بأن 

فالتعريفات ، االضطراب كام وجدنا يف كلامت أمثال السيد الصدر يف احللقة الثانية

بحوث يف و  مباحث األصول كتبه: الثالثة ألنواع التواتر السابقة ذكرها الصدر يف

، أما يف احللقة الثانية من دروس يف علم األصول، احللقة الثالثةو  علم األصول

ف  م تعريفًا آخر للتواتر املعنوي واإلمجا،ي، فبعد أن عر  دروس يف علم األصول، فقد 

ف  د، عر  املعنوي بأن ه ما كان التواتر اللفظي بأن ه ما كان املحور املشرتك فيه هو لفٌظ حمد 

دة، أما اإلمجا،ي فام كان املحور املشرتك فيه الزمًا  ة حمد  املحور املشرتك فيه قضي ة معنوي 

منتزعًا، ومع أن  شجاعة عيل الزم منتزع من مجلة إخبارات حروبه وقد أدرجه هناك يف 

 إشارة إطالقًا املعنوي ال اإلمجا،ي، إال أن ه هنا يفرتض إدراجه يف اإلمجا،ي، كام أنه ال

للعلم اإلمجا،ي السابق، مما يفيد وجود اختالف يف التعريفات بني احللقة الثانية والثالثة 

للسيد باقر الصدر، األمر الذي مل أجد أحدًا من  دروس يف علم األصولمن كتاب 

م تفسريًا له أو توفيقًا أو مجعًا أو حتى  اح احللقات الثالث األصولي ة للصدر قد  رش 

 شارة إليه بشكل عابر يف حدود تتب عي املتواضع.إ

ح السيد الصدر ـ وفقًا ملا جاء يف أحد تقريراته ـ أن  التواتر اإلمجا،ي يف  وقد رص 

ني أو التزامي، عرب  عنه هو بأن ه مدلول حتلييل  .كلامهتم هو ما يشرتك يف مضمون تضم 

                                           
؛ والصدر، 212: 1؛ وحمقق داماد، املحارضات 128وجردي، تقريرات يف أصول الفقه: ( الرب2)

وقد بي نا سابقًا بعض التذبذب واالختالف يف فهمهم لكل  نوع من  .182: 1مباحث األصول 

 أنواع التواتر.

 .222ـ  228 :( الصدر، دروس يف علم األصول، احللقة الثانية1)
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د احتامل نذكره لرفع هذا  وحُيتمل يف تفسري مراد السيد الصدر هنا ـ وهو جمر 

ر بني احللقة الثانية وغريها ـ أن  التواتر املعنوي هو التواتر الذي يكون  التعارض املتصو 

فيه قاسٌم مشرتك معنوي أخرب به املخربون مجيعًا ولو كان مأخوذًا من الداللة االلتزامي ة 

ا يف التواتر اإل مجا،ي فهم ال خيربون لكالمهم، فهم خيربون عن هذا القاسم املشرتك، أم 

عنه، لكن نا نحن من نقوم بانتزاعه، فيكون الزمًا منتزعًا، كام هو تعبري الصدر، ال الزمًا 

مدلوالً، فشجاعة عيل  مقصودة باإلخبار من وراء نقل قصص غزواته، فاملخربون 

ا التواتر ة التي أراد احلديث عنها، أم   خيربون عنها بإخبار كل  واحٍد منهم عن القص 

اإلمجا،ي فهو يف حالة ما إذا مل خيرب املخربون عن الشجاعة، ومل يكونوا أساسًا ملتفتني إىل 

وجودها يف مضمون قصصهم، وإن ام قمنا نحن بانتزاع مفهوم الشجاعة من إخباراهتم 

دة، وهلذا سامه الصدر بالالزم املنتزع.  اجلزئي ة عن الوقائع املتعد 

كالمه ربام يمكن دعوى التطابق بني احللقة الثانية  ووفقًا هلذا االحتامل يف تفسري

وغريها؛ ألن  صدق بعض املخربين يف جمموع إخبارات الكتب األربعة مثالً الزم 

منتزع؛ ألن  زعم كل راٍو أن ه صادق يف إخباره هبذا احلديث أو ذاك، ووجود عدد كبري 

ني لبعضهم يف هذا الزعم ولو يف موضوعات تخت لفة، ينتزع منه الزم من الرواة منضم 

، وهبذا يتطابق كالم الصدر يف مجيع املواضع، وإن كان  وهو صدق بعضهم غري املعني 

كل  تخرب خيرب عن صدقه فيام أخرب بمقتىض الظهور احلا،ي، إال أن  الالزم املنتزع ليس هو 

 صدق هذا أو ذاك، بل صدق واحٍد ال بعينه أو صدق عرشٍة غري معي نني.

ق ا املحق  هـ(، فذكر يف التمييز بني املعنوي واإلمجا،ي ما ييل: 2212اإليرواين ) أم 

املجمعني يف املعنوي عىل احلكم بعنوان  مجا،ي واملعنوي، هو اتفاقالفرق بني التواتر اإل

مجا،ي واتفاقهم يف اإل ،من الزم كالمهم واحد حتت مفهوم فارد، ولو كان ذلك مستفاداً 

دة ومفاهيم متشتتة، فاخلرب الواحد لو بعناوين متعد  و ،احلكم يف مصداق واحد عىل
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ته يعتربه خلصوصي   واحدٌ  ، لكنات معترب عند الكل  املشتمل ملجموع اخلصوصي  

الوجه يف اعتباره خرب واحد  وثالث لثالثة وهكذا، لكن   ،خرىوآخر أل)خلصوصي ٍة( 

 .خر غريها، وهكذاة عند اآلخصوصي  

ت حمضة، وإال فاملضمون صار واضحًا فال حاجة وعىل أية حال، فهذه اصطالحا

لكثري تعليق، وإن كان األقرب إىل االصطالح األصو،ي يف مباحث العلم اإلمجا،ي هو ما 

ذكره السيد الصدر يف احللقة الثالثة ال الثانية، وهو ما درج عليه سائر األصوليني أيضًا، 

لعل  ما جاء فيها كان اشتباهًا أو من وإذا مل يصح  ختريج لكالم الصدر يف احللقة الثانية ف

 سهو القلم.

ُيشار إىل أن  العالمة احليل يظهر من كالمه يف تفسري التواتر املعنوي أن  الشجاعة 

تستفاد بوصفها قاساًم مشرتكًا من جمموع اإلخبارات أو أن  أحد اإلخبارات جيب أن 

ة بام نحن فيه، فالحظ ، وهذا نص  قديم مثري له صليكون صادقًا فتثبت الشجاعة

 وراجع.

 تواتر عملي؟ هناكـ هل  ـ  

يطرح الكثري من الباحثني شيئًا اسمه السنن العملي ة، ويروهنا ثابتة بالتواتر العميل، 

ويعتربون أن  التواتر العميل أقوى من التواتر النقيل بأنواعه، وبعضهم حيرص التواتر 

له أو يمكن وقوعه عادًة بالتواتر العميل، ويمثلون لذلك  الواقعي الذي يمكن تعق 

ي األجيال عدد ركعات الصالة أو غري ذلك الوثوق بالسنن . وهذه الفكرة ـ بتلق 

اد   املعارصين.العملي ة املتواترة أكرب من السنن القولي ة ـ باتت شائعًة يف أوساط الكثري من النق 

                                           
 .22: 1هناية النهاية ( 2)

 .212: 2نظر: هناية الوصول ا( 1)
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 وهره؟والسؤال هنا: هل هذا تواتر؟ وكيف يمكن فهم حقيقته وج

الظاهر أن  مرجع فكرة التواتر العميل التي يطرحها بعض املعارصين اليوم إىل فكرة 

ي األجيال هذه الصالة جياًل بعد جيل، كأن ه  عية، بمعنى أن  تلق  السرية العملي ة املترش 

إخباٌر من اجليل السابق للجيل الالحق بأن  هذه هي الصالة التي أمر هبا النبي  مثاًل، 

ى هذه الصالة من اجليل الذي قبله كأن ه أخربه هبا اجليل الذي واجليل  السابق عندما تلق 

، بحيث ُيعلم يقينًا بأخذها من املعصوم. وهذا هو عينه  قبله، وهكذا إىل عرص النص 

عية يف أصول الفقه اإلمامي، وإليه ترجع روح فكرة عمل أهل  بحث السرية املترش 

غاية األمر أن  السرية اعتربت بمثابة إخبار سلوكي  املدينة يف أصول الفقه املالكي،

عميل، ومل ا كانت شديدًة راسخة واسعة معلومة االمتداد الزمكاين كانت حاسمًة 

 وقطعي ة.

قت  عية، فإذا ثبتت يف حمل ه ومت ت وحتق  وال نريد أن نبحث هنا يف حجي ة السرية املترش 

 يناها تواترًا عملي ًا أم ال.رشوطها وأركاهنا أمكن حتصيل اليقني، سواء سم  

ة حال، فااللتزام بفكرة التواتر العميل ال يستدعي يف حد  نفسه رفَض  لكن عىل أي 

 فكرة التواتر غري العميل كام هو واضح.

 القول وتواتر احلوادث؟ تواترـ هل ميكن التمييز بني  ـ  

فإن ه يمكن  ر احلدث،عىل صعيد التفصيل بني تواتر القول وتواتما قلناه جيري أيضًا 

تربير ذلك من خالل أن  نسبة احلفظ والدق ة يف التقاط القول أقل  منها يف التقاط 

الت اخلطأ تبقى أقل  أيضًا، لكن  هذا لو صح  عىل إطالقه، ال يعني إلغاء  احلدث، ومعد 

 فكرة التواتر يف النقل، بل يفرض مزيدًا من الرتي ث يف حتصيل اليقني منه، وإال فال

 يوجد عنرص واقعي منطقي فلسفي يمنع ذلك.

ا القول بأن  التواتر يف النقل عرضة لتغري  التعابري، فهذا غري منطقي عىل إطالقه؛  وأم 

ألن  املشاهد للحدث عندما ينقل يف فضاء زمنه فهو متسق يف التعابري مع السامع، 
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و،ي للقول، وهذا يرتبط واألمر عينه يف نقل القول، إن ام تظهر املشكلة يف التناقل الط

بمسألة النقل باللفظ والنقل باملعنى من جهة، كام يرتبط بمديات احلفاظ عىل قدر 

مشرتك بني الدالالت ولو مع ميض الزمان من جهة ثانية، فإذا كان النقل باللفظ أو عرب 

ها يف الكتابة واالستنساخ مل يعد هناك مشكلة يف احلفاظ عىل التعابري بعينها أو املتسق مع

زماهنا، وتبقى مشكلة فهمنا نحن هلذه التعابري، وهذا ال يتصل بالتواتر بل يتصل بفهم 

املنقول نفسه، حتى لو كان املتواتر يف حلظته حدثًا وليس قوالً، فكأن ه بدا ،ي أن ه حصل 

خلط بني فكرة التواتر وفكرة الفهم القصدي اللغوي بمرور الزمان، وهاتان فكرتان 

 ليستا متامهيتني، نعم تؤثر الثانية يف األوىل نوعًا ما.مستقل تان و

 العلمّية وقيمتهـ التواتر املنقول،  

ى  ة نقطة ميدانية، وهي أن  نقل التواتر من جانب شخٍص ـ فقيه أو غريه ـ يسم  ثم 

ة خرب الواحد وليس تواترًا، وملا كانت حجي ة التواتر حلجي ة  بالتواتر املنقول، وهو يف قو 

م واليقني، فإن  خرب الواحد احلاكي عن التواتر ال يعطي يقينًا ليكون له اعتبار، العل

م لنا جديدًا حتى تكون له آثاره الرشعي ة، ما مل  د اإلخبار عن وقوع تواتر ال يقد  وجمر 

َل التواتُر بالتواترر أفاد ذلك  يكن وقوع التواتر موضوعًا حلكم رشعي. نعم، لو ُنقر

 .ليه السيد عيل القزوينيالعلم، كام أملح إ

يضاف إىل ذلك أن  التواتر ـ بمعنى الكثرة اإلخبارية املفيدة للعلم والتي ال تنضبط 

ًة  بعدد معني  ـ حالٌة شخصي ة يف كثري من احلاالت، فإخبارات املخربين فيه ليست حج 

ري من املوارد عىل اآلخرين يف موارد ليست بالقليلة، السيام بعد نقد اد عاء التواتر يف كث

ل اخلرب  واحلاالت، وهذا ما جيعل مسألة نقل التواتر مرتبطة بدرجٍة ليست قليلًة بتحو 

الناقل للتواتر من خرب حيس  تتب عي إىل خرب مشوب باحلدسي ة والتحليل من قرَبل الناقل، 
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األمر الذي يمنع عن اندراجه حتى ضمن قانون حجي ة خرب الواحد الظني، ملا 

ض له بالتفصيل يف بحوثنا الالحقة ـ بعد هذا الكتاب ـ من أن  دليل حجي ة خرب  سنتعر 

ى بأصالة احلس  يف اإلخبار ال  الواحد ال يشمل اإلخبارات احلدسي ة، وأن  ما يسم 

واقعي ة هلا عقالئي ًا وال رشعًا، إذا مل يبلغ احتامل احلدسي ة مبلغًا ضئيالَ ً بحيث يصري 

غًا حد  االطمئنان. نعم لو قال ناقل التواتر بأن ه يوجد مخسون احتامل احلسي ة عاليًا بال

؛ ألن ه  حديثًا بخمسني طريقًا هلذا املضمون مثاًل، فهذا يمكن أن يندرج يف اخلرب احليس 

ال يقول: هناك تواتر، ويسكت، األمر الذي يمكن الدخول معه يف نسبية حتليلي ة، لكن ه 

له ـ عىل مستوى مسألة اليقني ـ ما مل يصل إىل مرتبة  يف هناية املطاف خرب آحادي ال قيمة

ة الناقل وأمانته يف النقل إىل ناتج املنقول، ليحصل  ة الناقل، فنضم  العلم بدق  العلم بدق 

 العلم بالنتيجة، وهذا وإن أنتج العلَم، لكن ه ليس تواترًا مبارشًا كام هو واضح.

ا ما قد يقال من أن  قيمة هذا اإلخبار ب التواتر مبني ة عىل حجية خرب الواحد، وأم 

فاملخرب عن التواتر لو كان ثقًة أمكننا إثبات التواتر تعب دًا، ومن ثم العمل باخلرب املتواتر 

نفسه، ونتيجة ذلك أن  نقل التواتر يفيد الظن  بالصدور عىل أبعد تقدير ال العلم، كام نب ه 

 .عليه مجاعة

يقع التواتر موضوعًا حلكم رشعي حتى إذا أثبت ،ي اخلرب هذا الكالم ال ينفع؛ فإن ه مل 

اآلحادي وقوع التواتر أمكنني ترتيب األثر، وما حيمل قيمًة إن ام هو اليقني الناتج عن 

وصول التواتر للفقيه، فكأن  الناقل للتواتر أخربين بوجود عدد من الروايات أورثت له 

ا أصل صدور . وأم  عى تواتره فلام مل يثبت  علاًم، وعلمه ليس حجًة عيل  احلديث املد 

التواتر بام حيمله من خاصي ة العلم، فغاية ما ُيثبت النقُل عادًة الظن  بصدور أصل 

ًة إال عىل االنسداد بعد فرض  احلديث، وليس اخلرَب املعترَب، فال يكون هذا الظن  حج 

عيه إال يف عدم وضوح السند لدينا، إال إذا كان ُيعلم من حال الناقل للتوات ر أن ه ال يد 

                                           
 .212: 1؛ ومصابيح األحكام 282: 2ـ عىل سبيل املثال ـ: استقصاء االعتبار نظر ( ا2)
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د يف اد عائه، فهنا قد حيصل وثوق  حاالت وفرة الطرق كثريًا عنده، وأن ه متشد 

 بالصدور، كام أرشنا قبل قليل.

 الرتاث اإلسالمي بني الوهم والواقعّية، مقاربات جديدة يفـ التواتر  

ي ة فكرة نقصد هبذا البحث أن نيضء عىل إشكالي ة قديمة وحديثة معًا تتصل بومه

مها الرتاث اإلسالمي يف جمال علم الكالم واملنطق واألصول واحلديث  التواتر التي قد 

ة التي تم  تقديمها تبدو رائعة وممنهجة، السيام يف أشكاهلا  والدراية، فالصورة النظري 

رًا، لكن  السؤال يكمن يف الفرص اإلمكاني ة لوجود التواتر أساسًا، بعد  رة مؤخ  املتطو 

م لنا نظرية التواتر عند املسلمني فرصًا  رصف النظر عن التواتر اإلمجا،ي، فهل تقد 

 إمكاني ة للعثور عىل حديث متواتر أو ال؟

تعود واحدة من أقدم إشكالي ات التواتر يف ُبنيته املعرفي ة إىل إبراهيم بن سي ار النظ ام 

نكار إفادة التواتر للعلم، هـ( فيام ُينسب له، وقد نسب العالمة احليل  إ112املعتز،ي )

، إىل الربامهة والسمني ة، كام قال بأن ه يوجد من يقبل بعلمي ة التواتر  وغايته أن ه يفيد الظن 

. لو كان املخرَب به شيئًا معارصًا لزمان سامع التواتر ال ما إذا كان يف العصور السابقة

، سواء من طرف قيمة التواتروقد اهتم املعتزلة بإنكار السن ة مطلقًا بعد إبطاهلم ل

هـ( أخرى، وذلك حني ذهب فيام 122النظ ام تارًة أو من طرف أيب اهلذيل العالف )

نقل عنه إىل أن  التواتر ال يكون إال بخرب عرشين شخصًا أحدهم من أهل اجلن ة، وأن ه 

 .جيوز كذب اجلامعة الكثرية إذا مل يكن بينهم معصوم من أولياء اهلل

ة عىل علمي ة التواتر مجيُعها واضح الضع ، ولكن  أبرزها وذكرت  مالحظات نقدي 

                                           
 .211: 2نظر: هناية الوصول إىل علم األصول ( ا2)

ة ومواطن انحرافهم عنها: ( ا1)  .22ـ  21نظر: أبو لبابة حسني، موق  املعتزلة من السن ة النبوي 
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ة للتواتر، وليس فقط بالفرص العملية  ما ُنسب للنظام من إشكالي ة ترتبط بالبنية النظري 

اإلمكاني ة، فقد قيل: إن  التواتر ليس سوى انضامم جمموعة من اإلخبارات إىل بعضها، 

دق والكذب، وإذا جاز كذب الواحد جاز كذب غريه وكل  خرب منها حيتمل فيه الص

مم ن هو مثله، فجاز كذب املجموع؛ ألن  املجموع ليس سوى هذه األخبار اآلحادي ة 

التي جيوز يف كل واحد منها الكذب، ومع فرض إمكان الكذب يف املجموع ال يمكن 

 .احلديث عن حتصيل العلم من التواتر

ل من  واجلواب عن هذه اإلشكالية بات م يف املبحث األو  واضحًا، حيث إن  ما تقد 

بحوث التواتر هنا هو رشٌح وحتليل لكيفي ة حصول العلم من التواتر حتى لو أمكن 

وا عنه بجملة: إن  جواز  الكذب يف هذا اخلرب أو ذاك، فال نطيل وال نعيد، وهو ما عرب 

جموع بام هو الكذب عىل كل  واحد عىل حدة، ال يستلزم جواز الكذب عىل امل

 .جمموع

نا هنا هو الفرص اإلمكاني ة لتطبيق نظرية التواتر اجلميلة عىل الواقع  إن ام الذي هيم 

احلديثي يف التاريخ اإلسالمي، فقد أورد عىل التواتر يف بعده التطبيقي امليداين بأن ه 

  التواتر أي  أن هذا ال يعطي  إال   ،ًا عىل حساب االحتامالتبالرغم من كونه يقوم نظري 

ودون  ،ذهنياً  قيمة إحصائية، طاملا كان حساب احتامالت اخلطأ والصواب فيها يتم  

االستعامالت اإلحصائية يف العلوم  فذلك تخال  لكل   ؛الربهنة عليه وإيضاحه رياضياً 

 ،ن نسبة فاعلية دواء معني عاليةإ :احلديثة، حيث ال يكفي يف عرصنا احلارض أن نقول

ني استشهاد الشهيد الصدر يف ذات الكتاب بثبوت لذلك راعَ  .امً قْ تبياهنا رَ دون تعيينها و

                                           
َصل يف امللل واألهواء والنحل نظر( ا2) ؛ 22: 2؛ واملامقاين، مقباس اهلداية 22: 2: ابن حزم، الفر

، األلفني  ؛ والفخر 212ـ  211: 2؛ وهناية الوصول إىل علم األصول 221: 2والعالمة احليل 

 .112: 2الرازي، رشح عيون احلكمة 

، هناية الوصول إىل عل( ا1)  .212: 2م األصول نظر ـ عىل سبيل املثال ـ: احليل 
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من أجل إثبات انطباق  ؛فاعلية األسربين بناًء عىل اإلحصاء وحساب االحتامالت

حيث  ؛تأكيد والذي ال جيهله بكل   ،مع الفارق الكبري ،حساب االحتامالت عىل التواتر

وتم حساب النسبة الدقيقة الحتامل قدرته  ،لتجربةته باإثبات فاعلي   ن األسربين قد تم  إ

بناًء عىل قبوله لنسبة  ،إنسان اختيار العالج به من عدمه عىل التأثري، بحيث يستطيع كل  

من رجال األصول قيام أحد منهم بإجراء التجارب  الفاعلية هذه، بينام مل يذكر أيٌّ 

وال  ،مل يذكر الشهيد الصدركام  ،مستوى من مستويات التواتر ة كل  إلثبات مصداقي  

 دة الحتامل الكذب أو اخلطأ لدى كل  وسيلة لتعيني نسبة حمد  ، علمي غريه، عىل حد  

مع ذلك فقد حكموا بقطعية و .رشعي معني عدد من املخربين عند قياس تواتر نص  

نوا وبذلك فقد حص   ،(علومة أصالً املة تضاؤل نسبة الكذب )غري بحج   ؛نتيجة التواتر

أيضًا فإن تعميم الصدق ووجعلوه حاكاًم عىل آراء املكل فني.  ،ي الشخيص للمجتهدالرأ

ة أو بام خيدش صح   ،بناًء عىل جهل السامع بدواعي الكذب لدى الناقل ،عند التوثيق

 ،وحيتاج إىل برهان ،غريب هو أمرٌ  ،دنقله، يف مقابل تقييد الكذب بنسبة أو كرس حمد  

وجعل  ،لليقني بالواحد فالشهيد الصدر رَمزَ  !ىل اجلهل؟فكي  ينبني العلم ع وإال  

ع ه بذلك غفل أو تغافل عن أن توقُّ احتامل الكذب نسبة أو كرسًا منه. ويبدو ،ي أن  

ل بشكلٍ  فكل   .شخيص وغري موضوعي الكذب أو رؤية دوافعه هو أمرٌ   إنسان ُيغفر

 ،هم عىل عقيدته نْ أو مَ إرادي أو ال إرادي احتامل الكذب من رجال طائفته أو معارفه 

 فعىل أي   .ز التأكيديى بالتحيُّ سم  الحتامل الكذب من اآلخرين، وهو ما يُ  وال ينتبه إال  

فمنها  ؛ةً أحوال الرجال ليست يقيني   خصوصًا أن  ! وأساس يكون تعيني هذا الكرس؟

والدوافع  ،ق من ظروف حياهتم ومعيشتهموال يمكن التحق   ،ومنها اخلفي   ؛الظاهر

وغريها من األمور التي  ،واملنافع التي قد تعود عليهم ،وحيثيات شهادهتم ،نفسية هلمال

ب أن يقرن الشهيد لكذب أو السهو أو اخلطأ. لذلك كان من املستغرَ إىل اقد تدفعهم 

الصدر التواتر باإلخبارات احلسية يف قوله بعدم وجود نكتة مشرتكة للخطأ يف التواتر 

ووجود نكتة  .، بخالف ذلك يف اإلمجاع والفتاوى احلدسيةةً ية عادواإلخبارات احلس  
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إذا أخرب عرشة عن  :فمثالً  .كبري يف إبطال حسابات االحتامل مشرتكة للخطأ له أثرٌ 

 ،فال حيصل العلم من إخباراهتم ،وكانوا يف نقطة فيها نصب يشبه باهلالل ،وجود اهلالل

ل من بأن العلم ال يتحص   هنا يقر  ف. وهذا بخالف ما إذا مل يكن ذلك النصب موجوداً 

الذي حيتمل بسببه  ،بسبب وجود هذا النصب ؛إخبارات اجلامعة من األشخاص

لبعدهم الزمني  ؛وعدم علمنا به ،اشتباههم، ولكنه ال حيتمل أن يوجد مثل هذا النصب

وبالتا،ي فقد كان من املمكن أن ينطبق عىل خربهم  ،أو املكاين، مع أهنم عرشة أشخاص

يًا مى املتواتر. فهل يف حال اجلهل بوجود النكتة املشرتكة للخطأ يصبح خربهم حس  مس

أخبار  نتيجة مفادها أن  إىل أن نصل ـ يف رأيي ـ إن األنسب هنا  ؟!يورث العلم أو القطع

من صحتها بوسيلة  «قالتحق  »باملقدار الذي يمكن معه  الرجال ال جتلب العلم إال  

بوجود دوافع جمهولة  وذلك لوجود االحتامل املستمر   ؛رب نفسهغري اخل ،ية أو عقليةحس  

 ملجرد كوهنم برشًا غري معصومني. فهي تفيد الظن   ؛للكذب أو اخلطأ أو االشتباه

وجود قرائن عىل و ،وظروف شهادهتم ،ووثاقتهم ،بدرجات تتناسب مع عدد املخربين

 ..صدقهم أو كذهبم.

اد املعارصين، وقد سبق لنا ونتيجة هذا الكالم ـ املوجود يف  أذهان الكثري من النق 

ـ أن  التواتر ال يفيد  تسجيل مجلة من مضمونه يف بعض بحوثنا يف السنوات املاضية

ق من  ث عن االطمئنان ال عن العلم؛ ألن  فرص التحق  ، وغايته أن نتحد  سوى الظن 

دادات احلداثة؛ إذ من األمور بالغة الصعوبة، وهذه اإلشكالي ة ترجع روحها إىل ارت

نتائج احلداثة فقدان الثقة بالتاريخ املنقول، وهلذا يذهب رجال االجتاه الديني املعنوي 

احلديث كالدكتور مصطفى ملكيان وأمثاله إىل القول بأن  الدين التارخيي ال يمكن أن 

                                           
د احلمد، منهجي ة العلوم الرشعي ة يف مقابل املنهجية العلمي ة احلديثة، جمل ة االجتهاد ( 2) عيل بن حمم 

؛ وملزيد اطالع، انظر: عامل سبيط النييل، البحث األصو،ي 12ـ  12: 12ـ  18والتجديد، العدد 
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ق ذلك.  ينسجم مع احلداثة والعقل؛ بينام الدين املعنوي يمكنه أن حيق 

ريب من هذا السبب، نجد اجتاهات ليست بسيطة اليوم مل تعد متيل إىل وملا هو ق

إمكان التثب ت من املنقوالت التارخيية عرب منهج النقل نفسه، وإن ام يلزمها االختبار 

، القائم عىل علم اآلثار، فإذا حصلنا عىل آثار  ، وهو املعروف بعلم التاريخ احليس  احليس 

د نقل األفواه والنصوص ونقوش يمكن احلديث عن بداية ت ا جمر  ن علم تاريخ، أم  كو 

فال يفيد علاًم، وهلذا تراهم ُيشكلون عىل الكثري من القصص القرآين بأن ه مل ُتثبته 

ا قد أثبتت عدمه.  معطيات علم اآلثار، برصف النظر عن إشكاهلم أحيانًا بأهن 

ي من الفروض واال حتامالت مشكلة التعامل مع التاريخ هو هذا البحر اللج 

ة غري قابلة  واملصالح املخفية عن ا، وإن ام حيصل لنا اليقني اجلازم نتيجة عنارص عفوي 

للربهنة، فهو يقني نفيس غري قادر عىل إعادة إنتاجه وصياغته رقمي ًا، ومن ثم  ال يمكن 

 طرحه علمي ًا؛ لُيثبرت موضوعي ته.

ها إىل إشكالي ة اختالق األ ج الزمني، هذه اإلشكالي ة عندما نضم  سانيد نتيجة التدر 

والتي أرشنا إليها سابقًا، يصبح من العسري للغاية احلصول عىل تواتر ُينتج يقينًا. يضاف 

إىل ذلك مشكلة أخرى ـ نقضي ة ـ وهي أن  أبناء املذاهب اإلسالمي ة ينكرون أحاديث 

صحابة هي بعضهم بعضًا، فالروايات يف فضل الصحابة ومن يعارضهم اإلمامي ُة من ال

باملئات وربام أكثر، ومع ذلك ال يرى الشيعي مانعًا أن تكون مئات النصوص، قد تم  

اختالقها تدرجيي ًا ملصلحة السلطة، وكذلك احلال يف السن ي الذي ال يامنع من كذب 

واختالق مجيع روايات الكتب األربعة وغريها، وهكذا احلال يف عدم املامنعة من رد  

ثبتة لتحري  القرآن بشكل من األشكال، فإذا أمكن رد  هذا الكم  مئات الروايات امل

الكبري واحُتمل الوضع أو االشتباه يف البني، فكي  حيصل تواتر بعدد أقل  من األسانيد 

 هنا وهناك يف موضوعات أخرى؟!

 وعليه فحاصل اإلشكاليات ما ييل:

 لقضايا التجربي ة.عدم رقمنة التواتر، وعدم اختباره عىل خالف احلال يف ا أ ـ
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إن  تعميم الصدق بناء عىل جهلنا بدوافع الراوي أمٌر غري برهاين، فهو من  ب ـ

 حتصيل العلم باجلهل.

إن  رؤية دوافع الكذب أمٌر غري ممكن؛ لكثرهتا الوفرية ـ كعلمنا بالرواة  ج ـ

حيث يغفل وأحواهلم إذ هو حمدود جدًا ـ ولو كان ممكنًا فإن ه خيضع للتحي ز التأكيدي ب

 كل  شخص دوافع الكذب من أبناء طائفته و..

 إن  احتامل وجود خطأ مشرتك يف الناقلني ـ كمسألة نصب اهلالل ـ وارد دومًا. د ـ

 مشكلة اختالق األسانيد تدرجيي ًا بمرور الزمان، بام يوحي بظاهرة التواتر. هـ ـ

ق التواتر بأعداد اقتناع أبناء املذاهب بالوضع يف املذاهب األخرى، رغم  و ـ حتق 

 كمي ة كبرية.

، لكن وحلّل هذه املعضلة واحلصول عىل يقني يمكن احلديث ضمن نقاط خمترصة

 :نقّدم ببعض األفكار ثم نرشع بالنقاط

د يف التاريخ، ويف وجود أمور كثرية، فالوجدان ـ  5 ال يشك  أحد يف وجود حمم 

 يات التارخيي ة.العفوي القائم عىل تركيب منطقي يسمح ببعض اليقين

ة التواتر لوحدها، بل  ـ 2 هذا اليقني التارخيي ال أحتاج للحصول عليه إىل نظري 

يمكنني ضم  جمموعة معطيات متعاضدة لتحصيل اليقني حتى لو أن  التواتر لوحده مل 

 يسعفني يف ذلك.

وجود ولو  ليس نظرنا إىل إثبات ما ادُّعي أن ه متواتر، بل إىل إثبات أن  املتواتر له ـ 4

 كان غري ما اد عي تواتره بني املسلمني من نصوص ووقائع.

ة قد ال تتطابق دائاًم مع الظروف امليداني ة،  ـ 3 نحن نسل م بمبدأ أن  الصورة النظري 

عية ونظري ة  ة السرية املترش  ة عىل نظري  ثنا عنه يف مالحظاتنا النقدي  وهذا األمر حتد 

ام أخذتا أكرب من حجمهام الطبيعي يف جمال التطبيق، فال اإلمجاع، اللتني قلنا فيهام بأ هن 

 نطيل.

يفرتض بالبحوث املعرفي ة، والتي سيأخذ علم أصول الفقه نتائجها ويستفيد  ـ 1
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د من فرص اليقني يف  منها، أن تقوم بجد  باختبارات ميداني ة ملوضوعة التواتر؛ للتأك 

دة، وحصول هذه التجارب وفقًا لعملي ات إحصائي ة سيكون  حاالت اإلخبار املتعد 

نافعًا للغاية يف تطوير رؤيتنا هلذا املوضوع، فنحن نوافق عىل إدخال العقل اإلحصائي 

 يف هذا املجال.

 وعليه يمكننا التعليق بعّدة نقاط:

إن  املطالبة بـ )رقمنة( التواتر جي دة، لكن ها وقعت يف مشكلة، وهي أن  النقطة األوىل: 

ك جدًا كام يقر   التواتر عموماً  ال يمكن ترقيمه علمي ًا بصورة كلي ة؛ ألن ه موضوع متحر 

ة، جيب املطالبة  ة عام  الناقدون هنا، ومن ثم  فبدل املطالبة برقمنة التواتر بوصفه نظري 

برقمنة مفردات التواتر عند اد عائه هنا أو هناك، وفرٌق بني احلالتني. ومعنى ذلك أن ه 

عى التوات ر يف قضي ة معينة أو نص  معني  يف احلديث، فيجب أن نقوم بعمليات عندما ُيد 

ة الفروض املمكنة حلصول الكذب، ثم دراسة كل  فرض من هذه الفروض  حتليلية لكاف 

واإلمكانات االحتاملية املتوف رة له وفقًا ملعطياتنا العلمي ة، ووفقًا أيضًا لنسبة جهلنا 

ذلك نقوم بقياس القيم االحتاملي ة، فمثاًل لو ورد نص  بالوقائع التارخيي ة املحيطة، وبعد 

يثبت مدحًا لزعيم سيايس حكمت دولته مخسة قرون، ورجعت النصوص املادحة هلذا 

الزعيم بأمحعها إىل عرص حكومته، ففي هذه احلال، مهام كثر عدد املخربين فإن  احتامل 

ة، يمكن فيها اختالق كوهنم طامعني برضا السلطة أو خائفني منها طيلة فرتة ممت د 

ة  ة ليهدم اليقني، بينام لو حكم هذا احلاكم ملد  األسانيد.. هذا االحتامل سيبقى قائاًم بقو 

وجيزة ثم جاءت النصوص املتكث رة يف مدحه عقب سقوط دولته، مع كون الدولة 

الالحقة معارضة له، ويف الوقت عينه ال يوجد معارضني هلذه الدولة اجلديدة، ففي 

 احلال تغدو األمور تختلفة. هذه

إن  احلديث عن عدم حصول يقني إال من خالل االختبار كام هي  النقطة الثانية:

ستها العلوم التجربي ة،  احلال يف القضي ة التجربي ة، قائٌم عىل مصادرة معرفي ة مسبقة، كر 

فيه ـ: هل وآمنت هبا املدرسة الوضعي ة، وسؤالنا هنا ـ والبحث ليس فلسفي ًا حتى نطيل 
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جيب أن تكون املعرفة تختربة أو أن  الواجب هو أن تكون مستدل ة؟ هل جيب اختبار 

ر  العلم جتربي ًا أو جيب إقامة هذا العلم عىل معطيات موضوعي ة مربهنة سابقًا ترب 

حصوله حتى لو مل يمكن يف بعض األحيان اختباره حسي ًا؟ وما الدليل عىل بطالن أي  

ن م ن اختباره؟ نحن ال نوافق عىل أصل هذه املصادرة التي مل تثبت بنفسها علم مل نتمك 

 باالختبار.

ق احليس   النقطة الثالثة: إن  التواتر النقيل يمكن تصوير االختبار فيه، ال بمعنى التحق 

ل إىل نتائج  ة العلوم تتوص  من وقوع احلدث أو الكالم املخرَب عنه، بل بمعنى آخر، فكاف 

نا التحليل إىل تفسري هذه اآلثار من من خالل االختب ار احليس  آلثار يشء ما يضطر 

خالل هذا اليشء، كام هي احلال يف اكتشافهم لبعض الكواكب من خالل مالحظة آثار 

 معينة عىل حركة الكواكب األخرى.

وهنا نحن نقول: إن  وجود هذا الكم  الكبري من النصوص املنقولة يف عرشات 

عيه القائل الكتب هو بنفسه الظا هرة احلسي ة التي إنام  نبحث عن تفسري لوجودها؛ فام يد 

بعلمي ة التواتر هنا ليس إال أن  هذه النصوص املتكاثرة ال يمكن تفسري وجودها إال من 

خالل افرتاض صدق الواقعة املخرَب عنها، وأن  افرتاض كذهبا ال يسمح باجتامع تختل  

لتي بني أيدينا، فنحن يف عملي ة التواتر نملك خيطًا هذه اإلخبارات املوجودة يف الكتب ا

ًا من أبناء  حسي ًا نحتكم إليه، وهو عبارة عن نفس اإلخبارات الكثرية الواصلة إلينا حس 

القرون الالحقة، فكل  فرضي ة يمكنها تفسري وجود هذا الكم  اهلائل من هذه النصوص 

ا تفرس  هذه الظاهرة امللموسة بالفعل، فليس  املخربة فهي التي تكون صحيحًة؛ ألهن 

، إن ام الفرق  صحيحًا أن  التواتر النقيل ال توجد فيه إمكاني ة االختبار التجريبي واحليس 

هو أن  اختبار حب ة األسربين جاء من خالل عملي ة الحقة مبارشة، بينام االختبار هنا 

د هذه ليس سوى نفس الظاهرة احلالي ة املفروغ عن وجودها، وهي نفس وجو

 النصوص الكثرية.

ولنا أن نسأل الناقد هنا: كي  ثبت عنده وجود اهلل وفقًا ملنطقه العلمي نفسه؟ أمل 
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رات وجوده، لطرح مجلة  يثبت من خالل مالحظة الكون بوصفه أثرًا، ثم النظر يف مرب 

 فرضي ات، حتى حظيت فرضي ة وجود اهلل باحلد  األعىل من الرتجيح؟..

حن نسل م بأن  دوافع الكذب كثرية، وأن  بعضها خاٍف عن ا، ونسل م ن النقطة الرابعة:

ة حمتملة حلصول  ون الطرف عن فرضيات عد  عي التواتر يغض  بأن  العديد مم ن يد 

الكذب، لكن هل جيب لتحصيل العلم من التواتر أن نكتش  متام فرضيات دوافع 

 الكذب يف الراوي وإال فال علم؟

عي التواتر إن   ام يأخذ افرتاض وجود مصلحة دعت للكذب ال يعرفها، ثم إن  من يد 

يقوم بإجراء حساب االحتامل ولو مع فرض هذه املصلحة املخفي ة عن ا، فمثاًل لو جاء 

زرارة أو الزهري ومل نعرف دوافعه يف الكذب يف قضي ة معي نة، والدوافع املفرتضة لنا 

جودها يف نفسه، ففي هذه احلال جيب بعيدة فيه، لكن نا ال نعلم متام الدوافع املمكن و

أخذ جهلنا بالدوافع بعني االعتبار، فلو جاءين خربه، واحتملت ذلك وجب عيل  

د من صدقه ال يسمح ،ي  ختفيض احتامل صدقه، وجهيل بالدوافع كام ال يسمح ،ي بالتأك 

ي أن آخذ أقل  االحتامالت التي حتفظ فر د من كذبه، ومن ثم فمن حق  ضي ة أيضًا بالتأك 

دًا من كذبه أيضًا، ولنفرض أن  احتامل صدقه  صدقه؛ ألن ني يف واقع احلال لست متأك 

ته االحتاملية عبارة  هو الواحد يف املائة، فإذا تراكم عرشون سندًا مثالً كل  واحد منها قو 

عن الواحد يف املائة، وجب علينا رضب احتامالت الكذب يف بعضها، وهي تسعة 

ونتيجة هذا الرضب هو انخفاض احتامل الكذب جدًا، بحيث يقل   وتسعون يف املائة،

عن العرشة يف املائة، فلو زادت الطرق نقص احتامل الكذب للغاية، فإشكال املستشكل 

ر له،  هنا كأن ه يوحي لنا بانعدام احتامل الصدق يف الراوي، مع أن  هذا األمر ال مرب 

ب، ثم نجري حساب االحتامالت، حتى فنأخذ أقل  احتامل الصدق وأعىل احتامل الكذ

لو كانت بعض دوافع الرواة للكذب غري واضحة لنا. وعليه فعلمنا ال يقوم عىل اجلهل 

 كام عرب  الناقد.

علاًم أن  االحتامالت األخرى للكذب جيب أن تكون معقولة، وإال ففرض احتامالت 
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ة تقع فيها مثل هذه تساوي الواحد يف املليون ال قيمة له؛ ألن  القضايا التجريبي  

 االحتامالت أيضًا.

يها  النقطة اخلامسة: نحن نقر  بأن  هناك حتي زات يقع فيها الباحثون، ونحن نسم 

باالنحيازات االنتامئي ة، التي هي أعم  من املذهبي ة وغريها، ونقر  بخطأ كثري من الباحثني 

ة ال تنس  يف تعاملهم املنحاز مع الناقلني من موقٍع انتامئي، لكن  هذ ه إشكالي ة موردي 

أساس التواتر بقدر ما تكش  خطأ اد عاء التواتر أو نفيه هنا أو هناك، ومن ثم  فالبحث 

عي  علمي ًا يف التواتر جيب أن يتعاىل عن االنحياز االنتامئي السلبي، ومع ذلك نحن ند 

 إمكان حتصيل العلم بعد هذا التعا،ي.

خطأ يف الناقلني يشبه فرضي ة نصب اهلالل، هو إن  احتامل وجود  :النقطة السادسة

احتامل قائم، وهو إذا أث ر يف يشء فهو يفرض أخذه يف القيمة االحتاملي ة لكل  خرب، وال 

عي  يعني ذلك بطالن التواتر؛ ألن  االحتامل الضئيل حمفوٌظ يف التواتر، ولو كن ا ند 

عي  التواتر بمعنى اليقني الربهاين لكان من حق  الناقد أن ا ونحن ند  يقول ما قال، أم 

نا نأخذ فرضي ة إمكان وقوعهم مجيعًا يف اخلطأ  التواتر وفقًا لنظرية االحتامل فهذا يعني أن 

نتيجة عنرص مشرتك وقعوا فيه مجيعًا، ومن ثم فهذا االحتامل يأخذ موقعه يف قياس 

ة االحتاملية لكل  خرب عىل حدة، لنبحث هل هذا االحتامل ي ًا يف مجيع درجة القو  بقى قوي 

عاة أو ال؟  موارد التواتر املد 

إن  إنكار أهل املذاهب لبعض ما هو عند غريهم مم ا فيه تواتر، أمر  النقطة السابعة:

 مقبول تارًة وغري مقبول أخرى:

ة يف جمموع  ر الكذب بقو  ا حالة قبوله، فهي فيام إذا تم  اكتشاف عنرص يرب  أم 

يه بحيث يصع ب بحساب االحتامل إفناؤه عملي ًا، وهذا يعني أن  إبطال اإلخبارات ويقو 

مفعول )تواتٍر ما( يف إنتاج اليقني جيب أن يتم  من خالل تفسرٍي علمي، وليس من خالل 

 أداء نفيس أو رد  فعل عاطفي.

د التحيز االنتامئي السلبي، كام  ا حالة عدم قبوله، فهي فيام إذا كان املنطلق جمر  وأم 
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 الثقافة املذهبي ة والطائفية والديني ة )ما بني املذاهب واألديان(، ففي هذه حيصل كثريًا يف

د أن ه وقع عند اآلخرين املختل  معهم.  احلال ال يصح  جتاهل التواتر ملجر 

وهبذا يظهر أن  هذه اإلشكالي ات عىل التواتر ال تلغيه بل تقل ص من دائرته، وحتد  من 

عي التواتر ال فوىض اد عائه، وتطالب بمنهجته يف  مرحلة التطبيق، بحيث كل  من يد 

د الدعوى نتيجة عملي ة مراكمة بسيطة مستعجلة ومبترسة  يصح  منه إطالق جمر 

ملجموعة نصوص، بل املطلوب هو تفكيك املستويات االحتاملية هلذه العنارص 

د.  املرتاكمة للوصول هبا إىل مكان حمد 

 يمة الكثرةلقرآني بسلب قا والتوجيهـ التواتر  

يطرح بعض الباحثني املعارصين ـ ومنهم عامل سبيط النييل ـ فكرًة ملواجهة قيمة 

التواتر مواجهًة ديني ة، من خالل القول بأن  التواتر يستبطن مفهوم قيمة الكثرة، مع أن  

القرآن الكريم يرفض الكثرة ويرى احلق  يف القل ة، وآياته صادحة يف هذا السياق، قال 

قِّ َوَأْكَثُرُهْم لِْلَحقِّ َكاِرُهونَ ﴿تعاىل:   ﴾ )املؤمنون:َأْم َيُقوُلوَن بِِه ِجنٌَّة َبْل َجاَءُهْم بِاحْلَ

قِّ َولكِنَّ َأْكَثَرُكْم لِْلَحِق ﴿وقال سبحانه:  ،(21 ﴾ )الزخرف: كاِرُهونَ  َلَقْد ِجْئناُكْم بِاحْلَ

ث عن أن  أكثر النا، وغري ذلك من (28 س ال يشكرون أو ال يعلمون اآليات التي تتحد 

، فكي  نجعل احلق  يف الكثرة التي هي قوام التواتر مع أن  أو ال يعقلون أو نحو ذلك

 .الكثرة منبوذة قرآنيًا؟!

 وذلك: ،قاربة للموضوع تبدو يل غري صحيحةّن هذه املأإال 

ه،  اتإن  اآلي :أّوالً  ل  ما تكون وكال تريد أن تقول بأن  كل  حق  فإن  األكثرية ضد 

ة معه فهو باطل،  دًا برأي أكثرية البرش األكثري  كي  وأصل اإليامن بوجود اهلل ظل  مؤي 

                                           
انظر: عامل سبيط النييل، البحث األصو،ي بني احلكم العقيل لإلنسان وحكم القرآن، كتاب نقدي ( 2)

 .221ـ  211لطرائق البحث األصو،ي: 
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ة  عرب التاريخ، ومنكرو أصل وجود اهلل هم األقلي ة القليلة دومًا، وكثري من األمور احلق 

 ات العقل العميل والضمري وغري ذلك.يرىض هبا الناس وال يكرهوهنا أبدًا من أساسي  

، فسوف نجد أن  الناس  اتل مراد اآليب نا لو حسبنا الظروف يف جممل ما هو حق  أن 

ه اً بطبيعتها متيل ملصاحلها، ويثقل احلقُّ عليها، ال أن  كل  حق  إذ أو أن   فأغلبية الناس ضد 

. هذا إذا جعلنا األل  والالم يف )أكثرهم للحق( كل ما يكون الناس معه فهو باطل

ا لو أخذنا احلق  هنا للجنس، أي مطلق احل ، ال للعهد، أي  احلق الذي هو القرآن، أم  ق 

 ملا يثار هنا.ولن يكون معنى  ،للعهد بمعنى القرآن فستختل  النتائج

ا  هتفيد أن   اتوبعبارة ثانية: اآلي ، ال أهن  ليس كل  ما تراه األكثرية ومتيل إليه هو حقٌّ

ة ومتيل   إليه فهو باطل، فليالحظ جيدًا.تريد أن تقول: كل  ما تراه األكثري 

فات  ثانيًا: إن  أكثر اآليات ينظر إىل جانب سلوكي  يف الناس مثل عدم الشكر والترص 

اجلاهلة ونحو ذلك، وهذا ال عالقة له بمبحث مثل التواتر، مما ليس فيه إال النقل 

 وحيثية الصدق.

م ـ هو عدم احلق  الكريمة ـ بعد غض  النظر  اتإن  غاية ما تفيده اآلي ثالثًا: عن ما تقد 

ة النسبي ة، أو عدم تباين  ة، لكن  ذلك ال يعني عدم األخذ بقول األكثري  يف رأي األكثري 

مسوقة عىل هنج القانون  اتالناس عىل ترصي  أمورهم باألكثر النسبي، فلو كانت اآلي

، لكن ال يعني أن  أكثر  املسلمني هم البرشي يف اخللق، فهذا يعني أن  أكثر اخللق ضال 

ٌل أيضًا،  أو أن  كل  كثرة نسبية أخذناها فالبد من ضالل ما التقت عليه، ويف التواتر ضال 

دة فلو كان األمر مرفوضًا  األمر كذلك فنحن نأخذ كثرًة معينة التقت يف نقطة حمد 

ة حلجي ة الشهرة عند بعض باملطلق ألشكل جداً  ، فكام أن  قول أكثر الفقهاء حج 

دون أن جيدوا يف هذه األكثرية دلياًل عىل بطالن قول مشهور الفقهاء،  األصوليني،

، فهي  كذلك احلال فيام نحن فيه، فلو كانت اآلية دلياًل عىل تخالفة أكثر اخللق للحق 

ليست دلياًل عىل أن  ما يذهب إليه أكثر أهل اخلربة باطل، وال أن  ما يذهب إليه أكثر 

وال أن  ما يذهب إليه إليه أكثر الناخبني املسلمني باطل،  الفقهاء باطل، وال أن  ما يذهب
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ًة ما عن شخص  اكثر القصدي ني باطل، وال أن  ما يذهب إليه جمموعة كبرية نقلت قص 

 .بل مفادها بطالن ما حيب ه أكثر اخللق )كل  اخللق(فهو باطل، 

ا لو أخذنا األكثر النسبي فستكون النتائج كارثي ة، لو كان القانو ًا، فإذا قل د أم  ن عام 

أكثر الشيعة مرجعًا فسيكون ذلك دليل عدم حقي ة مرجعي ته، وإذا قال أكثر الفقهاء 

بحكم فسيكون ذلك دلياًل عىل بطالن هذا احلكم، وهذا مل يقل به أحد عىل اإلطالق، 

تر قيمة التواواآلية بعيدة كل  البعد عنه، هلذا ال ربط هلا باألكثريات النسبي ة حتى نبطل 

م الكثرة بوصفها صديقة الباطل، ة أن  القرآن قد  ل جيدًا يف أطراف املوضوع. بحج   فتأم 

ة ما  قد تقول: إن  األكثري ات التي نأخذ هبا هي األكثري ات التي قام الدليل عىل صح 

ة، فإذا أخذنا بام يقوله أكثر  تها هو نفس كوهنا كثرية أو أكثري  هي عليه، ال أن  دليل صح 

 من توحيد اهلل، فليس ألجل أن ه قاله أكثر املسلمني، بل ألن  احلق  فيه من دليل املسلمني

آخر، وإذا أخذنا بام يقوله أكثر القصدي ني فليس ألجل عنرص الكثرة، بل ألن  ما يقولونه 

ا يف مثل التواتر فإن ه ال يوجد ـ برصف النظر  ، أم  قام عليه الدليل والحت منه معامل احلق 

ـ ما يشهد عىل حقي ة املضمون املخرَب به يف التواتر، فال يصح  قياس هذا عىل  عن الكثرة

 هذا.

ون هلا  واجلواب: إن  املفهوم من هذه اآليات ـ وفق السياق الذي يذهب إليه املفرس 

هنا هبذه الطريقة ـ ليس عدم كاشفي ة الكثرة عن احلق  فقط، بل كاشفي ة الكثرة عن 

ا أن نذهب مع ظواهر هذه اآليات لزم أن نقول بأن  كل  ما هو الباطل أيضًا، فإذا أردن

حق  فأكثرهم له كارهون، وإال فإذا قلنا بأن  بعض احلق  أكثرهم كارهون له، فال ينفع 

نا نفرض أن  ما يعطيه التواتر ليس من ذلك البعض الباطل، ومن  املستدل  هنا أصاًل؛ ألن 

ة له فهو باطل أو كل  ما ثم  فيلزمه لكي يتم  استدالله هنا أن ي قول بأن  كل  ما مال األكثري 

ة النسبي ة فهذا معناه أن ه يف كل   هو باطل فهو َمْيُل األكثرية، وبناء عليه فإذا قبلنا األكثري 

مورد يكون هناك أكثر أو كثرة كشفت اآلية بنفسها عن وجود الباطل فيه، فتكون 

ة الذي فيه، فهل يقبل أحد بذلك بمن فيهم القصدي ون مثاًل؟ إن   معارضًة لدليل الصح 
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هذا يعني أن  اآليات ليس فيها فقط حيثي ة سلب اإلثبات من الكثرة، بل فيها حيثي ة 

إبطالي ة تنطلق من عنرص الكثرة وفقًا لطرائق فهم املستدلني  هنا، وإال فإن نا ال نفهم من 

 نا قبل قليل.هذه اآليات كل  هذا اجلو  الذي ُيطرح من قبلهم، كام قل

ة  يضاف إىل هذا كل ه أن  مضمون اخلرب املتواتر قد يكون مما حيت   به شواهد الصح 

أيضًا، وقد قلنا سابقًا بأن  املتواتر قد يأيت يقينه من الكثرة وغريها معًا، ففي هذه احلال 

ا ال يرد إشكال القصدي ني، كي  وهم يقبلون بأن  خرب الواحد القليل يمكن األخذ به إذ

، فنحن نأخذ سالمة مضمون اخلرب املتواتر وانسجامه مع القرآن  اعتضد بشاهد احلق 

الكريم وعدم معارضته للعقل والفطرة، ليكون املجموع هو شاهد العلم يف 

، وال تالزم بني نقل احلق  املتواترات. علاًم أن  اآليات تشري إىل كراهة األكثر للحق 

له يف قلبه، لكن  نقله ال عالقة له بالكره واحلب  يف وحمب ته، فقد يكون الناقل كارهًا 

 بعض األحيان.

أكتفي هبذا القدر من التعليق وتوجد تعليقات ُاَخر، حيث أعتقد أن  يقيني ة نتائج 

ة تتصل بُبنية الذهن اإلنساين،  التواتر أو علمي تها أو ظني تها أمر مربوط بمسألٍة برشي 

 وليس مسألًة ديني ة باملطلق.

في هبذا القدر من الكالم يف موضوع التواتر، وال نطيل فإّن الكالم فيه هنا مبنّي نكت

 عىل يشء من االختصار.

 

  



 

 
 

 

 

 

 احملور الثاني

 خرب الواحد

 احملفوف بالقرينة القطعّية أو اإلطمئنانّية

 مقّدمة

أن ه من وسائل اليقني بصدور السن ة هو اخلرب الواحد الذي ال يبلغ حد  التواتر، بيد 

حيصل يقني بصدوره عن املعصوم نتيجة احتفافه ببعض الشواهد والقرائن التي توجب 

الوثوق به أو العلم بصدوره، وقد اتفق الكل  عىل حجي ة هذا اخلرب بمن فيهم من أنكر 

حجي ة أخبار اآلحاد، متامًا كاتفاقهم عىل حجي ة اخلرب املتواتر؛ انطالقًا من حجي ة العلم 

طمئنان، حيث يفيد هذا اخلرب ـ كالتواتر ـ القطع واليقني، أو عىل األقل  والقطع أو اال

يفيد االطمئنان. بل قد يلوح من الشيخ الطويس أن  خرب الواحد مفهوٌم تختل  عن 

 ، نظرًا لعنرص القطع يف املحفوف.مفهوم اخلرب املتواتر واخلرب املحفوف بالقرينة

د من أنكر ظاهرة اخلرب اآلحادي املحفوف ويظهر من كلامت بعض األصولي ني وجو

ض له عند احلديث عن خرب الواحد إن شاء اهلل تعاىل ـ  بالقرينة القطعي ة ـ كام سوف نتعر 

قون ، جيدر اإلعراض عنها؛ لبداهة شهادة اعتامدًا عىل وجوه ضعيفة ناقشها املحق 

                                           
 .2: 2انظر: الطويس، االستبصار  (2)

؛ 288ـ  282؛ ومعامل الدين: 212ـ  222: 1؛ والرازي، املحصول 118ـ  112: 2ر: املستصفى انظ (1)
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ًا الوجدان بوجود اخلرب املحت   بالشاهد القطعي، فلو جاءك شخص ت ثق به جد 

وأخربك بخرٍب معقول، ورأيت بعض آثار هذا اخلرب عىل أرض الواقع، فقد حيصل لك 

ة اخلرب وصدقه، ولو مل يتواتر النقل.  العلم واليقني بصح 

ويف املقابل، اعترب بعُضهم ـ كاألمني االسرتآبادي ـ أن  خرب الثقة يف الروايات التي 

رون يف بأيدينا هو من نوع اخلرب املحفوف بقري نة القطع واليقني، وأن ه قد أخطأ املتأخ 

 .اعتباره ظن ًا، وأوجب ذلك تيههم يف تفسري منهج عمل القدماء باألخبار

وأمهي ة هذا النوع من احلديث املعلوم الصدور أو السن ة املحكية اليقينية 

ة، واالطمئناني ة، ليست يف خرب الواحد الذي فيه فقط، وإن ام يف الشواهد والق رائن اخلاص 

وهي قرائن ال توجد ضوابط حاسمة هلا، بل ختتل  باختالف املوارد واحلاالت 

 واألشخاص واخلصوصي ات، لكن نا نحاول هنا اإلشارة إىل بعض ما يتصل هبا رسيعًا.

وقبل ذلك، نشري إىل أن  حديثنا هنا سيشمل حالة اليقني اجلازم باخلرب باملعنى 

طي والفلسفة العقلية، واليقني املوضوعي يف املنطق الربهاين يف املنطق األرس

ة أيضًا، بل هو ـ كام أرشنا  االستقرائي، كام سيشمل حالة االطمئنان به، فاالطمئنان حج 

 يف بحث سابق ـ نوٌع من العلم يف لغة العرب.

 الشواهد العلمية احلاضنة للخرب اآلحادي، أو القرائن القطعّية

رب احآحادي غري املتواتر، والتي تفيد فيه اليقني بصدوره، تنقسم الشواهد احلاّفة باخل

 باملعنى املتقّدم لليقني، إىل قسمني:

 أحدمها: قرائن الصدور.

                                                                                                           
ة: 122ـ  121القوانني املحكمة: القمي، و : 2؛ واحليل، هناية الوصول 122؛ والفصول الغروي 

 .211ـ  228

ة212انظر: الفوائد املدني ة:  (2) ة يف أصول األئم   .222: 2 ؛ واحلر  العاميل، الفصول املهم 
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 ثانيهام: قرائن املضمون.

أن ه يف قرائن اليقني بالصدور نستفيد العلم بأن  هذا اخلرب  والفرق بني األّول والثاين

، فال نرتاب يف الصدور، ويف عًا من النبيأو هذا النص أو هذا الفعل قد صدر واق

ضوء اليقني بالصدور نرجع إىل هذا اخلرب ونعمل بمضمونه، كام لو سمعناه من 

 شخصي ًا مبارشًة، فقرائن اليقني بالصدور تنصب  عىل حيثية الصدور يف اخلرب. النبي

الً وبالذات ـ صدور هذا النص د ،ي ـ أو  عن  أما قرائن املضمون، فهي ال تؤك 

املعصوم، لكن ها جتعلني عىل يقني بنسبة مضمونه إىل احلق  والواقعي ة عمومًا أو إىل الدين 

االسالمي خصوصًا، بمعنى االعتقاد بأن  مضمونه مطابق لرشع اهلل ودينه أو موافق 

، سواء كان صادرًا عن املعصوم واقعًا بام هو نص  ومجل ومقاطع وأفعال أم ال،  للحق 

مون درجة أدنى ـ من جهة من اجلهات ـ من اليقني بالصدور، وال مالزمة فاليقني باملض

بينهام، فال يعني يقينك بمضمون نص  وأنه إسالمي مائة باملائة أن  هذا النص قد صدر 

كذلك عن املعصوم. نعم بعضهم حياول االنطالق من قرائن املضمون إىل قرائن 

 الصدور وسيأيت التعليق عليه.

 . ـ بعون اهلل تعاىل ـ يف قرائن الصدور، ثم ُنتبعها بقرائن املضمونوسنبحث أوالً هذا، 

 الصدور، متابعة وحتليل قرائنـ  

د أو  الذي يمكننا اإلضاءة عليه من شواهد الصدور، بام نستوحيه من التحليل املجر 

ثني يف تعاطيهم مع احلديث النبوي، جمموعة من  من مالحظة ممارسات الفقهاء واملحد 

ها:ال  قرائن والشواهد وأمه 

                                           
ة احلديث وصدوره أو  (2) نشري هنا إىل أن  بعض هذه القرائن اعتقد بعضهم بإفادته االعتقاد بصح 

مضمونه، ومن هؤالء: عباس ايزدبناه، إثبات صدور حديث از طريق مضمون شنايس ومتن، 

 .12ـ  2: 1جملة علوم حديث، العدد 



 حّجية احلديث ................................................................. 221

 الكذب يف الناقلني، وقفة تأّمل دواعيـ انتفاء  ـ  

نا قد نحصل عىل وثوق أو  القرينة األوىل هنا هي ما يذهب إليه بعضهم، من أن 

اطمئنان بصدور اخلرب حيث ال نجد لدى الراوي من داٍع للكذب فيه، فحيث ال نرى 

، وكأن  هذا األمر يمكن تصنيفه عند هذا داعيًا يستدعي الكذب نستفيد صدور اخلرب

 البعض من قرائن االطمئنان بصدور األخبار.

ولعل  من أبرز املعارصين الذين اعتمدوا عىل هذه القرينة السيد حممد حسني فضل 

 .يف بعض أبحاثه. وكان أشار لبعض جوانبها احلر  العاميل أيضاً  اهلل

ن وجود حاالت خاصة استثنائية قد تستدعي إال أّن هذه القرينة ـ بقطع النظر ع

 وذلك:بوصفها قاعدة أو شبه قاعدة، ، العلم هنا أو هناك ـ ليست صحيحةً 

إن  القول بأن  عدم وجود داٍع للكذب يفيد اليقني بالصدق كالم صحيح يف  الً:أوّ 

دًة ـ أن كثري من احلاالت، لكن  الكالم يف أننا ال يمكن ـ عملي ًا وصغرويًا وميداني ًا عا

نجزم يف عامل احلديث والروايات بعدم وجود داٍع للكذب، بل غايته عدم وجدان هذا 

الداعي، فإذا فت شنا يف مصادر الرجال والرتاجم والتاريخ حول هذا الراوي فلن نجد ما 

يدعوه للكذب يف هذا اخلرب، إال أن  ذلك ال يمكن أن يصري يقينًا بعدم وجود داع عنده 

شخصي ته منكشفة لنا انكشافًا تامًا، وأن ى لنا ذلك؟ فنحن ال ندري ما هي  إال إذا كانت

متام الظروف الشخصية واالجتامعية املحيطة به، وال نملك سوى القليل القليل عن 

 تلك الفرتة.

يضاف إىل ذلك، أن  أسباب وضع األحاديث التي ذكروها يف كتب الدراية 

حارصة كام هو واضح، وإنام هي استقرائية، لذا واحلديث ليست قائمًة عىل قسمة عقليًة 

                                           
ة احلكم يف 212: 2فقه احلج  ،فضل اهللنظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ا (2) ؛ وحمسن األراكي، نظري 

 .122اإلسالم: 

 .112: 21وسائل الشيعة تفصيل ( احلر العاميل، 1)
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فعدم وجود داع من تلك الدواعي يف هذا الراوي أو ذاك ال يعني انعدامًا واقعيًا 

لدواعي الكذب عنده، بل من املمكن بمرور األيام اكتشاف عنارص داعية للكذب 

 كثرية أخرى.

قدر كبري من فاحلديث عن القدرة عىل إحراز عدم وجود داع للكذب حديث فيه 

املثالي ة، نعم ال ننفي ذلك وإنام نراه يف غاية الندرة يف عامل احلديث النبوي اآلحادي وما 

 يتصل به.

إن  انعدام وجود الداعي للكذب ال ينتج يقينًا بصدور اخلرب، فام زال هناك  ثانيًا:

يظن   احتامل خطأ الراوي وسهوه أو التباس األمر عليه، فقد ينسب روايًة لشخص وهو

أهنا له فيام تكون لغريه، ومثل هذا األمر ليس بالعزيز أبدًا، وقد ينسى فيظن  أنه قد سمع 

الرواية من فالن فيام يكون قد سمعها من شخص آخر؛ ونحن ال ندري ظروف رواية 

 الرواة لكل  حديث، فقد يكون مريضًا أو متعبًا أو..

ب هذا األمر بمثال ـ بقطع النظر عن تب ن ي هذا املثال هنا ـ نذكر ما قاله ولكي أقر 

املغفور له الشيخ نعمة اهلل صاحلي نج  آبادي، حيث ذكر أن  الشيخ الطويس 

هـ( املفرس  الكبري، 221هـ( يف كتاب التبيان قد نقل رأي أيب جعفر الطربي )121)

وعندما كان يذكره كان يقول: قال أبو جعفر، وعندما جاء الطربيس صاحب جممع 

يؤل   جممعه اعتامدًا ـ كام هو معروف ـ عىل تفسري التبيان، ظن  أن املراد بأيب البيان ل

هـ(، فصار يذكر أن  هذا قول الباقر، 221جعفر هنا هو اإلمام أبو جعفر الباقر )

د لنا هذا األمر  .وباملقارنة بني التفاسري الثالثة: التبيان، والطربي، واملجمع يتأك 

يف الطربيس وغريه، ومعه كي  ُيطمأن  بالصدور مع هكذا  فمثل هذا االشتباه ممكن

 أمر، السيام مع رداءة الطباعة واالستنساخ و.. يف تلك العصور؟

فاحلق  أن ه يصعب جدًا من الناحية العملي ة اعتبار ذلك قرينة تفيد القطع بالصدور، 

                                           
 .22ـ  12، 12ـ  12نظر: نج  آبادي، حديثهاى خياىل در جممع البيان: ا (2)
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ها قاعدًة كام هو واض ة أو مرتني فهذا ال يصري   ح.وإذا صادف أن أفادت مر 

نعم، هذه املالحظات عىل هذه القرينة تبطل كوهنا دلياًل، لكن ها ال متنع وضعها يف 

سياق القرائن املتعاضدة بحيث تنتج مع غريها يقينًا بالصدور، وكثري من مالحظاتنا 

 التي سنوردها عىل القرائن هنا تقع يف هذا السياق، فليلحظ هذا األمر جي دًا.

 باخلرب، مقاربة نقدّية شهورهممـ عمل املسلمني أو  ـ  

هنا عمُل املسلمني قاطبًة أو مشهورهم أو مشهور املذهب الفالين هبذه  نائالقرثاين 

الرواية، فقد ذكر السيد املرتىض أن  إمجاع الشيعة عىل العمل برواية يوجب القطع هبا، 

جرب اخلرب . ولسنا نريد هنا البحث عن قاعدة وخروجها عن حي ز خرب الواحد الظن ي

الضعي  بعمل املشهور يف متام مدياهتا، فهذا من شؤون مباحث أخبار اآلحاد ومديات 

 حجي تها، إنام حصول اليقني بصدور اخلرب نتيجة عمل املشهور به وما شابه ذلك.

د عملهم باحلديث قد يكون منطلقًا من اعتبارهم  وهذه القرينة ال تنفع شيئًا؛ إذ جمر 

ًة، ال اعتبا رهم له معلوم الصدور، فإذا مل يكن عملهم دلياًل عىل قطعهم له حج 

بالصدور، فكي  سيكون موجبًا لقطعنا بالصدور؟ بناء عىل أن  عملهم باألخبار مل يكن 

م  قائاًم عىل نظرية اليقني بالصدور. بل لو كان اخلرب من فضائل األعامل أمكن احتامل أهن 

ة السنن، فال يثبت حتى اعتقادهم بحجي ته يف عملوا به مجيعًا لقاعدة التسامح يف أدل  

 نفسه )لوال قاعدة التسامح(، فضاًل عن اليقني بالصدور.

أض  إىل ذلك، أن  قيام قرائن عندهم أوجبت اليقني هلم ال يستدعي منطقي ًا إجياب 

اليقني لنا، إذ لعل ه لو حصلنا عىل تلك القرائن التي اعتمدوها مل نرتضها، وكثريًا ما 

هذا األمر، السيام وأننا ال نعرف طرائق اجلميع يف الوثوق، فلعل  بعضهم  حيصل

ع بينهم يف التسامح  متسامح يف أمر اليقني، بل أمزجة العلامء ومناهجهم تعطي هذا التنو 

                                           
 .22: 2نظر: رسائل الرشي  املرتىض ا (2)
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ة  د يف هذا املوضوع. ويزداد هذا األمر وضوحًا يف مثل النصوص العقائدي  والتشد 

أن يكون ذكرهم للنصوص من باب التأييد ال من باب واألخالقي ة؛ إذ من املمكن جدًا 

االستدالل؛ ألن  املنهج الكالمي والفلسفي والعرفاين غالبًا ما يأيت بالنصوص من هذا 

ل جيدًا.  الباب، فتأم 

 مصادر احلديث، حتليل نقدي تعّددـ  ـ  

سيام يف هذا املجال هي ورود احلديث يف أكثر من كتاٍب حديثي، ال القرينة الثالثة

ر  الكتب األربعة عىل املستوى اإلمامي والكتب الست ة عىل املستوى السن ي، فإن  تكر 

 تداوله يف املصادر احلديثية يوجب االطمئنان بالصدور.

ر  وهذه القرينة ليست تامًة يف ذاهتا؛ ألن ه إذا استفيد اليقني يف هذه احلال من تكر 

مثاًل مسندًا بسنٍد مغاير لذاك املوجود يف  الكايفاألسانيد بحيث كان اخلرب الوارد يف 

االستبصار  مثاًل، وكان هناك طريق ثالث للحديث يفصحيح مسلم فإن  اليقني ،

ر  ر األسانيد ليس إال التواتر، وليس شيئًا آخر غريه، وأما مع عدم تكر  الناتج عن تكر 

ث ني عىل هذا اخلرب، وهذا عود األسانيد فال يستفاد ـ عىل أبعد تقدير ـ سوى اعتامد املحد 

د اعتامدهم ال  إىل شكٍل من أشكال اعتامد املشهور عىل اخلرب واحلديث، وقد قلنا بأن  جمر 

يدل  عىل حصول اليقني هلم ـ بناًء عىل عملهم بغري اليقني ـ فضاًل عن حصوله لنا، إذ 

ر احلديث  ثني ربام لو قامت هذه القرائن عندنا مل نقتنع هبا. بل إن  تكر  يف مصادر املحد 

د بنقل ما يصح   ثني مل يتعه  كثريًا ما ال يدل  حتى عىل اعتامدهم عليه؛ إذ مجلة من املحد 

عنده أو يفتي به أو يؤمن به، وإن ام كان غرضهم مجع األحاديث وتدوينها ال أكثر، ويف 

دة من هذا النوع ال يفيد، حتى ر السند الواحد يف مصادر متعد  لو قلنا  هذه احلال فتكر 

 بإفادة عمل املشهور هبذا اخلرب.

مت اإلشارة إليه، فإن  الشيخ الطويس مثاًل كثريًا ما ينقل يف  وهذا ما يرجع إىل ما تقد 

كتاب التهذيب روايات أخذها فقط من كتاب الكايف للكليني، فذكره احلديث ليس 
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ًا عن سند جديد، وإن ام هو ختريج للكليني ومنه إىل املصدر ا  ملروي  عنه.معرب 

 احلديث، تقويم إمجالي مصادرـ تنّوع  ـ  

هات القررابع  ة وجوُد احلديث يف مصادر املسلمني املختلفني يف التوج  ائن الصدوري 

 املذهبية والعقدية والفقهي ة، السيام إذا كان ذا طابع عقدي تختل  عليه.

س  لقاعدة يف اإلمساك وهذه القرينة وإن كانت جي دة يف حد  نفسها، لكنها ال تؤس 

ٌد يف السند ُاحلق بالتواتر، وإال فإن  وروده يف  د احلديث إن رافقه تعد  باليقني، فإن تعد 

مة. ر يقينًا؛ لألسباب املتقد  ة مصادر إسالمية يرفع الوثوق به، لكن أن ى له أن يوف   عد 

ة يضاف إىل ذلك أن  ورود احلديث يف أكثر من مصدر أو وروده يف مصادر إسالمي  

ث أو ذاك أو هذا  تختلفة إن ام يساهم يف توفري اليقني به عندما يكون منهج هذا املحد 

العامل من هذا املذهب أو ذاك قائاًم عىل رواية احلديث املعتمد عنده يف كتابه، كام هي 

احلال يف كتاب اجلامع الصحيح للبخاري أو ملسلم، وكذلك كتاب من ال حيرضه الفقيه 

ثي للشيخ الصدوق، إ ال أن ه ال يتوفر هذا األمر يف حق  كل  علامء اإلسالم أو حمد 

د مجع الروايات واألحاديث وتنظيمها، مثل  املذاهب، فإن  كثريًا منهم كان يعمل ملجر 

، بل يشري الشيخ الصدوق يف 111اإلمام أمحد بن حنبل ) هـ( يف بعض كتبه عىل األقل 

مة  ، ويف هذه املصن فني إىل زمانه يف احلد  األدنىإىل أن  هذا كان هو دأب  الفقيهمقد 

احلال فإن  جمرد ورود اخلرب يف هذا الكتاب أو ذاك ال يعني أن  صاحب الكتاب سوف 

م لنا بنقله اخلرب أو احلديث عنرصًا إضافي ًا ذا بال يف تكوين اليقني بصدور اخلرب، بل  يقد 

ة بينه وبني رب ه أو  قد يكفي الشك يف منهجه وأن ه هل اعتمد يف كتابه ما يراه معتربًا وحج 

ال؟ كام هي احلال يف كثري من الكتب القديمة التي ال نملك معلومات واضحة ودقيقة 

عن قناعات أصحاهبا ومنهجهم يف تصني  هذا الكتاب أو ذاك، فإن  هذا من شأنه أن 

                                           
 .2ـ  1: 2من ال حيرضه الفقيه كتاب الصدوق، انظر: ( 2)
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ر ذكر احلديث يف املصادر املختلفة.  يعيق عملية توفري اليقني من تكر 

 والتأثري الدورـ وثاقة الناقلني، حتديد  ـ  

له 2211املذكورة هنا هي ما ذكره احلر  العاميل ) القرينة اخلامسة هـ(، وكان أص 

هـ(، وهو وثاقة الراوي ولو كان فاسد املذهب، إذ يص  خربه 2122االسرتآبادي )

ة السند كافي .بأنه كثريًا ما حيصل منه العلم ة يف توفري العلم وهذا معناه أن  صح 

 بالصدور يف حاالت كثرية.

رين،  وهذا الكالم باتت مناقشته واضحة يف ضوء نظري ات علامء أصول الفقه املتأخ 

ينا هذه اإلشكالي ة ـ وسيأيت احلديث عن  فإن  الثقة ـ عندهم ـ قد يكذب، وحتى لو ختط 

ن االستدالل بالبناء مقتضيات السرية العقالئية يف التعامل مع خرب الثقة لدى بحثنا ع

العقالئي عىل حجية خرب الواحد الظني ـ فإن  التعامل هنا مع الراوي الثقة ليس مبارشًا 

ومنفردًا وإن ام هو حصيلة تراكم معيق، وذلك أن  وثاقة هذا الثقة هي نفسها إنام ثبتت لنا 

قول الرجا،ي بطرق ليست كل ها مفيدة لليقني ـ بناًء عىل غري مسلك االطمئنان يف حجي ة 

ـ وليس هذا الراوي بالذي كن ا نعيش معه بحيث أحرزنا وثاقته وأمانته وضبطه 

دة الوسائط ترتاوح  بالتجربة احلاسمة، كام أن  األسانيد املوجودة يف كتب احلديث متعد 

بني ثالث وسائط وما يقارب العرشة، وهنا حتى لو قلنا بأن  العقالء يرون خرب الثقة 

ق ذلك يف مثل هذا النوع من مفيدًا لليقني  باملعنى الشامل لالطمئنان إال أن ه ال يتحق 

خرب الوسائط عادًة. نعم قد حيصل هذا األمر هنا وهناك، أما أن جيعل كثريًا بحيث 

له إىل ما يشبه القاعدة فهو غريب، وسرية العقالء يف األخبار ذات الواسطة ـ وهي  نحو 

 صول اليقني إال استثناًء.حمل  بحثنا ـ أوضح شاهد عىل عدم ح

                                           
ب ؛ واالسرتآبادي، احلاشية عىل التهذي111: 21وسائل الشيعة تفصيل العاميل،  ( احلر  2)

 .22الورقة رقم: )تخطوط(، 



 حّجية احلديث ................................................................. 222

 مع نفي املعارض الوثاقةـ اجتماع  ـ  

ق  سادس القرائن وآخرها هو ما ذكره احلر  العاميل أيضًا، وهو موجود يف كالم املحق 

احليل  قبله، من رواية الثقة اخلرب الذي ال معارض له، فإنه يفيد اليقني بالصدور، عىل 

اً أن ه لو كان له معارض ألوردوهأساس   .، ومع عدم ذكرهم له يصبح حال احلديث قوي 

واجلواب عن هذه القرينة بات واضحًا، فعدم وجود معارض ال يعني صدور اخلرب، 

إذ ما املالزمة بني الطرفني؟ وأين هو وجهها؟ عىل أن  الكثري من األخبار تق  

ة، بل قد يكو ن املعارض معارضاهتا حتت عنوان العمومات واملطلقات والقواعد العام 

ة الوثوق باخلرب. كام أن ه لو كانوا يعملون بخرب الواحد الظني  ضعي  السند فيؤثر يف قو 

فإن  إيرادهم اخلرب مع عدم ذكر معارضه ال يفيد اليقني، ولعل  املعارض مل يصل، وكم 

من النصوص مل تصل! علاًم أن  هذا األمر يتبع نوعية مضمون اخلرب من حيث إن ه لو مل 

ة يف حد  نفسه.يكن ص  حيحًا لتوافرت الدواعي لنقل معارضه فال يصلح قاعدة عام 

 نقدّية مناقشة ،ومتّيزه املضمون نورانيةـ  ـ  

بعة هي ما يتداول عىل بعض األلسنة يف الوسط العرفاين أو الصويف أو القرينة السا

تكل مه وأن ه ال املذهبي أو غريه، من نوراني ة مضمون احلديث أو أن  أسلوبه حيكي عن م

ن احلديث يصدر إال من املعصوم، وما شابه ذلك ، وقد جيعل من هذا النوع أن يتضم 

ل صدوره يف تلك األيام إال من معصوم؛ لعدم وصول العقل  مضمونًا ال يمكن تعق 

 البرشي حينها إىل هذا الوعي يف القضايا الفلسفي ة أو العرفانية أو العلمي ة.

برواية يف املقام أوردها الشيخ الكليني توحي بأن  زرارة بن وقد يستأنس بعضهم 

                                           
، املعترب انظر:  (2)  .112: 21؛ واحلر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 21: 2املحقق احليل 

، جملة علوم حديث، انظر: عباس ايزدبناه، إثبات صدور حديث از طريق مضمون شنايس ومتن( 1)

 .21ـ  22: 1العدد 
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أعني قد يكون استند إىل هذا النهج، وهي خرب ابن ُاذينة عن عبد اهلل بن حُمرز، قال: 

َبيهر واُ  هر قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: رجٌل ترك ابنََتُه وُاخته ألر ُه ؟ فقال: مِّ املَْاُل ُكلُّ

ْبنَةر و ـ إىل أن قال ـ قال اْبُن أذينة: فَذَكرُت ذلك  ءمِّ يشلاُلختر من األب واأل َلْيَس لرالر

ٍز َلنُوراً ، فقال: إرن  عىل ما جاء به ابةَ لُزرار  .ُن حُمْرر

ًا،  وهذه القرينة أيضًا جي دة من حيث املبدأ، لكن  قدرهتا امليدانية تظل  حمدودة جد 

د املزاج أو االندفاع العاطفي، وقد رأينا أن  تطبيقات كثرية هلا ال تقو م إال عىل جمر 

ا ال تصدر إال من اإلمام عيل  بن أيب طالب؛  ر بعضهم أهن  َكم يتصو 
فبعض األدعية أو احلر

د  َكم البرشية يبد  ملا رأوه من نسق كلامته يف كتاب هنج البالغة، إال أن  تتبع الثقافات واحلر

ث متتبعًا  لكلامت الناس عرف أن  مثل هذه النصوص هذه األفكار، وكل ام كان املحد 

فة قد قال ما هو  موجود يف ثقافات أخرى أو عند مذاهب أخرى، وأن  بعض املتصو 

أشد  نورانيًة من هذا احلديث املنسوب أو ذاك، أو هذه الزيارة أو تلك، أو هذا الذكر أو 

 ذاك، واألمثلة يف هذا الصدد كثرية وليس بحثنا يف هذا املقام.

مات رشحه لنهج البالغة إىل وقد كا ن العالمة حممد تقي التسرتي قد أشار يف مقد 

أن  الرشي  الريض لولعه باجلانب البالغي من النصوص التي اختارها يف هنج البالغة، 

ق  ر عىل لسان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، فيزو  قد غفل عن أن  اخلصم قد يزو 

أن  خطأ الريض ـ من وجهة نظر التسرتي ـ هو  ، وهذا يعنيلُيظهر الكالم فصيحاً 

، عىل  ره أن  اجلاملي ة البالغي ة الفائقة ربام كانت كافية يف نسبة ما نسب إىل اإلمام عيل  تصو 

 تقدير افرتاض أن  الريض مقتنع بنسبة كل  روايات هنج البالغة إىل أمري املؤمنني.

ـ(، من أن  الفرق بني النص  ه112ومن هذا النوع ما يذكره أبو بكر الباقالين )

القرآين وغريه أن ه ال يمكن ألحد اإلتيان بمثله، بينام النصوص األدبي ة والبالغية 

                                           
 .211: 2الكليني، الكايف ( 2)

 .11: 2انظر: التسرتي، هبج الصباغة ( 1)
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د والتصن ع  ربة عىل نص  منها اإلتيان بنسقه ومثيله بالغي ًا، فبالتعو  األخرى يمكن بالد 

ل والتدريب يمكن لإلنسان أن يأيت بنصوص تشابه نصوص األدباء أو أهل  والتعم 

 .البالغة الذين من قبله

بل حتى بعض األحاديث ذات الطابع التنبؤي ينبغي فيها الرتي ث، فقد تنبأ 

أشخاص كثريون غري معصومني ووقعت نبوءاهتم، لكن قد يقع واحد من العرشة 

منها، كام أن  الكثري من التنبؤات قد تكون عنوانًا البد وأن يقع يف زمان ما، كقوله بأن  

طاحنة ستدور بني اهلند والصني، فإن  هذا األمر سيقع أو وقع يف يوم ما، نظرًا إىل  حرباً 

الت احلياة السياسية بني البرش باستمرار، فال ينبغي االغرتار برسعة بمثل ذلك،  حتو 

ث.  وهنا يظهر احلس  النقدي عند املحد 

ض بعضهم هلا،  مثل ما ذكره هذا، وجيب أن نشري أخريًا إىل وجود قرائن أخرى تعر 

، لكن ال داعي لذكرها؛ لوضوح تفصيل وسائل الشيعةاحلر  العاميل يف خامتة كتاب 

 أمرها مما أسلفناه، فام ذكرناه هو مهم القرائن الصدورية وأبرزها تقريبًا.

كانت هذه أبرز شواهد اليقني بالصدور، ويمكن التعليق عليها مجيعًا بعبارة جامعة، 

مون واإلخباري ون ال تعطي يقينًا قواعديًا وهي أن  هذه الشواهد  التي اعتمدها املتقد 

بصدور األخبار واألحاديث لنا اليوم مع احتامل الكذب واخلطأ والسهو والنسيان 

اخ، وغري ذلك.  واإلسقاط، واختالف النسخ، وسهو النس 

س نعم، قد يفيض اجتامع مجلة هذه الشواهد إىل حصول اليقني أحيانًا، لكنه ال يؤس  

ة، وإنام ختتل  باختالف املوارد، فهذه القرائن مفيدة  قاعدًة، ال عامًة وال حتى أكثري 

 هبذا القدر.

األسانيد املصادر وه مل يثبت وجود قرائن صدور ـ بقطع النظر عن تكرار نّ : إوالنتيجة

ت املفيض إىل التواتر أو قريب منه ـ تفيد قاعدًة أو شبهها، نعم ختتلف األمور يف احلاال

                                           
 .21انظر: الباقالين، إعجاز القرآن: ( 2)
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املختلفة، وهذا مما ال شك فيه، كام أّن مجع هذه الشواهد قد يساعد أيضًا، وإن مل تساعد 

لوحدها، وليس هذا من باب ضّم احلجر إىل جنب احلجر، بل من باب مراكمة 

من هنا نوافق عىل ما ذكره املريزا القمي من  االحتامالت املفيدة يف هناية املطاف لليقني،

أبناء عرصنا يقينًا عاديًا بالصدور، وإن كن ا ال نوافقه يف زعمه بعد  أن  القرائن ال متنح

 .ذلك فورًا أن  كل  ما بأيدينا من األحاديث ظن ي إال ما ندر

 وتعلي  رصد املضمون،ـ قرائن  

ة مضمون اخلرب وإن مل  ثوا عن قرائن صح  لعل  من أوائل األصولي ني الذين حتد 

ةحيصل العلم بالصدور هو الشي د بن احلسن الطويس يف كتاب العد  حيث ، خ حمم 

ى العلامء هذه القرائن بعده، لكن هم مل يعتربوها مفيدًة  ذكر هناك أربع قرائن، ثم تلق 

 .أيضاً  تفصيل وسائل الشيعةلليقني دومًا، وقد ذكرها احلر  العاميل يف خامتة 

 وأهم قرائن املضمون هو ما ييل:

 ، مالحظات وتعليقاتلالعقـ موافقة  ـ  

هنا هي موافقة اخلرب لدليل العقل، وقد حرص الطويس حديثه هنا  القرينة األوىل

بموافقة اخلرب ألصالة احلظر، وفقًا ملن خيتار يف أصول الفقه أصالة احلظر، أو أي  أصالة 

ة، إذ ال ختتص  ، بديلة عىل النظري ات األخرى بقاعدة  إال أن  هذه القرينة يف واقعها عام 

 احلظر أو غريها؛ للسبب عينه.

 ويمكن تسجيل مالحظتني عىل هذه القرينة من جهتني:

                                           
 .122القمي، القوانني املحكمة: ( 2)

 .212ـ  212: 2ة ( الطويس، العد  1)
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إن  منافرة اخلرب لدليل العقل توجب إبطاله؛ ألن  املفروض أن  دليل  ىل:واجلهة األ

ي فيام اخلرب ظن ي يف حد  نفسه، فيطرح الظني لدى مواجهته للقطعي، وهذا  العقل قطع 

ليل القطعي يكش  عن عدم صدور اخلرب أو عدم مطابقة مضمونه أمر واضح؛ ألن الد

ة الكش  فيه والتي هي املالك ملنحه احلجي ة الذاتية أو  للدين والواقع، فتبطل قو 

ة  اجلعلية. نعم، يف مثل أصالة احلظر ونحوها يفرتض أن يكون دليل العقل يف قو 

حلقيقي عن بطالنه، بل يظل  األصل العميل، فال تؤد ي تخالفة اخلرب له إىل الكش  ا

حمتماًل، إذ لو كانت تخالفة أصالة احلظر تسقط قيمة األحاديث لكانت كل  األحاديث 

رها أساسًا، مع أن  أصالة  الرتخيصي ة واملفيدة لإلباحة ساقطة عن االعتبار وملا تم  تصو 

، احلظر ـ وفق بعض تفسرياهتا ـ حمكومة أو مورودة لعدم ترخيص املوىل سبحانه

ة برصف  مان هذا الرتخيص، فإذا كانا يف نفسيهام حج  واملفروض أن  اخلرب واحلديث يقد 

النظر عن معارضة أصالة احلظر، فال معنى لسقوطهام عن احلجية هبذه املعارضة، بل 

 املفرتض حكومتهام أو ورودمها عىل أصالة احلظر ال العكس.

العقل، لكن  هذا ال يعني أن ه وعليه، يمكن إبطال حجي ة احلديث بمعارضته لدليل 

مات منطقية هلذا القفز  يمكن منح احلديث احلجي ة ملوافقته دليل العقل، إذ ال توجد مقد 

من حيثية اإلبطال إىل حيثية اإلثبات، فإن  قدرة معطى ما عىل اإلبطال ال تساوي قدرته 

قرائن وغريها عىل اإلثبات من الزاوية نفسها، ولعل ه هلذا جعل الغزا،ي عكس هذه ال

، فاستفاد منها يف اإلبطال دون أن يشري إىل حتت عنوان ما يعلم بكذبه من األخبار

 اإلثبات.

ة  اجلهة الثانية: أن يوافق اخلرب مؤد ى دليل عقيل، وهذا يكش  بالتأكيد عن صح 

املضمون يف املقدار الذي يوافق فيه دليل العقل الصحيح، إال أن  الكالم يف فائدة هذه 

القرينة، فإن أريد هبا االعتامد عىل مضمون اخلرب انطالقًا من الدليل العقيل فال فائدة من 

                                           
 .121ـ  112: 2الغزا،ي، املستصفى  (2)
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اخلرب، إذ يكفي الدليل العقيل حينئذ، وينتسب تبن ي الفكرة إىل الدليل العقيل ال إىل 

ا إذا أريد هبا  غريه، فال قيمة هلذا األمر ما دام ال ُيثبت صدور اخلرب عن املعصوم، وأم 

مضمون اخلرب انطالقًا من حيثية صدوره من املعصوم، فهذا ال يثبته تصحيح  إثبات

ة القضي ة )أ( وبني صدق زيد يف  العقل للمضمون؛ إذ ال مالزمة بني حكم العقل بصح 

 إخباره عن عمرو بأن ه نطق وتكل م بالقضي ة )أ(.

 ( ـ موافقة القرآن والسّنة، تأّمل ونظرـ  ـ ) 

هنا موافقة اخلرب للقرآن الكريم أو للسن ة القطعي ة، إما لداللة  الثالثةالقرينة الثانية و

ة، لعام أو ملطلق أو خلاص أو ملقي د أو ملنطوق أو ملفهوم  رصحية فيه أو لداللة ظهوري 

 .أو..

وهذه القرينة كحال سابقتها، فيجري فيها ما جرى فيها، بل يمكن أن نضي  

ًا، عىل القرائن الثالث املضمونية مالحظة ذات نسق حديثي ـ تارخيي ، وليس نظري 

مة، وهي أن  الوضاع أو الكذاب ال يعقل أن يكذب يف كل  ما يقوله بكذب رصاح  املتقد 

، حتى لو الحظنا املعيار املصلحي الذي يريده، فإن  كذبه يف كل  ما يقول يوجب  جيل 

يف روايات  تفويت الغرض الذي يكذب لتحقيقه، من هنا من الطبيعي أن نجد

الكذابني والوضاعني مروي ات موافقة للعقل والكتاب والسن ة القطعية، إذ هبذه الطريقة 

يتوفر هلم النفوذ يف املجتمع اإلسالمي؛ ألن ه بقوهلم ما يوافق الكتاب مثاًل يوف رون 

املناخ لتصديق اآلخرين هلم، وهذا أمٌر طبيعي وعقالئي، فقد يكذبون بنسبة أحاديث 

 ملضمون للمعصوم استطراقًا ومتهيدًا للكذب يف أحاديث باطلة املضمون.صحيحة ا

يضاف إليه أن  الكذابني يف الرتاث اإلسالمي كان قسم وافر منهم من الصاحلني، 

                                           
؛ والغروي 112: 21وسائل الشيعة تفصيل و؛ 212ـ  211: 2 يف أصول الفقه العدة (2)
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وهؤالء كانوا خيتلقون الروايات واألحاديث ذات املضمون اجلي د يف نفسه يف بعض 

ى يف الدراسات احلديثي ة باألسباب النبيلة والدينية للوضع،  األحيان، وهذا ما يسم 

يقصد هبذا النوع من األسباب تلك الدوافع الدينية واإليامنية الصادقة التي تعتقد بأن  و

ق خدمًة للدين، وهذا النوع من الوضع  وضع احلديث أحيانًا لغايات نبيلة حيق 

اعني هو من أخطر أنواع الوضع، كام ذكر علامء احلديث والدراي يعتقد و .ةوالوض 

ة، كام هؤالء أن  وضع األحاديث يف القضايا األخالقي   ة والروحية يرق ق قلوب العام 

 .نسب إىل أحدهم، وكان من عظامء الزهد واألخالق

ع منهم أن يفعلوا ذلك ـ برصف النظر عن بعض الشواهد التارخيية عن واملتوق  

كون نزعات روحية شخٍص هنا وآخر هناك ـ هم أهل الزهد واإليامن الذين يمل

عميقة، فإن  هؤالء قد يضعون الكثري من الروايات األخالقية والروحية، ومن روايات 

ة ذات العرب، دفعًا للناس اآلداب وفضائل األعامل، ومن روايات القصص الوعظي  

لليقظة واخلروج من االرهتان حلطام الدنيا وزخرفها، وقد نجد يف مروي ات هؤالء 

حظ يف مسلكهم؛ نظرًا للخالف التارخيي بني الطرفني، كام نالتسفيهًا للفقهاء و

رواياهتم ظهورًا واضحًا لنزعة التأويل واألسطرة، ومن هذا القبيل رغبتهم يف نقل 

 .األفعال اخلارقة والكرامات، كام يشري إىل ذلك الشهيد الثاين

ملفروض صالحهم خطورة هذه الظاهرة أننا ال نملك كشفًا دقيقًا برجاالهتا؛ ألن  او

نهم بحسب الظاهر، فام ذكره بعض العلامء من أن  جهابذة أهل احلديث كشفوا  وتدي 
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د اد عاء ال يمكن هبذا اليُ هؤالء مجيعاً  عليهم  َ  رس إثباته، فكي  نعرف أنه مل خَيْ ، جمر 

الصاحلني الواضعني الذين قد يكونون وضعوا بضع مئات أو آالف من  بعُض 

شخٌص واحد له بضعة  !ثة يف كتب الروايات عند فرق املسلمني؟األحاديث املبثو

 .مئات من الروايات كفيل بتحقيق ذلك، فاألوىل الرتف ع عن مثل هذه االد عاءات

إذن، فموافقة املضمون للكتاب أو السن ة أو العقل ال يفيد عدم كذب أو خطأ 

 ًا وال تارخييًا وحديثيًا.الراوي يف احلديث الذي حيتوي هذا املضمون، ال منطقيًا ونظري

ها إىل قرائن الصدور يف تعزير احتامل الصدور،   نعم، هذه القرائن قد تساعد بضم 

م جديدًا.  ال أن  كوهنا من قرائن املضمون يقد 

 لإلمجاع وحنوه، رصد وتقويم املضمونـ موافقة  ـ  

ب اخلاص كاإلمامية رابع القرائن هنا أن يوافق اخلرب ما أمجع عليه املسلمون أو املذه

ة أو اإلباضي ة كل  حسب اعتقاده، وقد أقر  الطويس  أو أهل السن ة واجلامعة، أو الزيدي 

د موافقتهم ملضمون اخلرب ال يدل   بعدم كون هذه القرينة من قرائن الصدور؛ فإن جمر 

هذا عىل أهنم اعتمدوا يف إمجاعهم عىل هذا اخلرب؛ إذ لعل هم اعتمدوا عىل دليل آخر غري 

د موافقة رأهيم ملضمون خرٍب ما.، اخلرب  من هنا جعلنا عملهم باخلرب قرينة صدور، ال جمر 

وحال هذه القرينة كحال ما سبقها، بل هو أوضح؛ فإن  اإلمجاع أو الشهرة يف حد  

 نفسيهام ال يمثالن ـ كام هو احلق  ـ أي  دليل أو برهان أو معيار حق  أو باطل، إال نادرًا.

 الضروريات، مناقشة نقدّية موافقةـ  ـ  

وهذه القرينة ذكرها احلر  العاميل  ات،موافقة اخلرب للرضوري   هي القرينة اخلامسة

                                           
 .112ـ  118؛ واخلطيب، أصول احلديث: 118انظر: املصدر نفسه:  (2)
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 وحاهلا كحال غريها فال نطيل.، فقط

قرائن املضمون إن مل ترق إىل إثبات الصدور فال تعطي اخلرب قيمًة،  وبعبارة شاملة:

من القرآن أو العقل أو السن ة القطعية أو.. فوجود  وإن كان مضمونه ذا قيمة انطالقاً 

اخلرب وعدمه سي ان، وال يصح  االعتامد عليه بل يعتمد عىل دليل القرينة نفسها، فهذه 

ها إىل قرائن الصدور يف حتصيل  ل من ورائها، نعم، هي قد تساعد بضم  القرائن ال حمص 

 الوثوق بالصدور، أما لوحدها فال نفع هلا.

ة ما ذكره بعضهموال شك يف ، من أن  قرائن الصدور واملضمون البد  أن  صح 

ته، وفهمه لروح التعاليم  يصاحبها قرائن الباحث يف احلديث نفسه، من حيث خربوي 

الدينية، وخلفي ته املعرفية الداخل ـ دينية وكذلك اخلارج ـ دينية، وتعاليه املعنوي وما 

 يكفي لوحده، بل فيه قدٌر من اهلالمية؛ ألن  هذه شابه ذلك، إال أن  هذا األمر أيضًا ال

د عليها، لكن ها غري كافية يف إثبات الصدور إال قلياًل  العناوين وإن كن ا ندعو إليها ونشد 

م شيئًا ملحوظًا، وإن ام تكفي يف نقد الصدور. ًا بحيث ال تصلح لقاعدة تقد   جد 

ينة هو مجع القرائن دون االعتامد إن  املفيد يف اخلرب املحفوف بالقر وحصيلة القول:

عىل واحدة منها، فكل  قرينة لوحدها من قرائن الصدور أو املضمون ال تعطي نتائج 

حاسمة، إال أن  جتميع القرائن والشواهد، ومنها قرينة وثاقة الراوي وعدالته، هو ما 

ي ملسها خيلق حالة الوثوق واالطمئنان واليقني، ال بوصفه قاعدة بل بوصفه ظاهرة جير

من املامرسة احلديثية، ال من اجتهاد نظري عقيل قبيل مسَقط عىل التجربة، وهذه نقطة 

ة.  مهم 

كام أن  قرائن املضمون لوحدها مما ال فائدة منه، فاملهم الصدور، ال غري، نعم، تفيد 

                                           
 .112: 21وسائل الشيعة تفصيل ( 2)
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 .21ـ  21: 1العدد 
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مًا وهكذا،  قرائن املضمون يف باب التعادل والرتاجيح، حيث يكون موافق الكتاب مقد 

  غري ذلك فال، إال عىل نحو التأييد لنصوص أخرى.أما يف

وهبذا يظهر أن  منهج إثبات صدور األحاديث جيب أن جيمع ـ كام يشري إليه العالمة 

ـ بني نقد السند واملتن معًا، ال السند وحده كام عليه كثري من العلامء، وال  فضل اهلل

؛  ألن  الرجال قد يكذبون وال املتن كام هي طريقة بعض املحدثني، فاملتن رضوري 

؛ ألن  الرواة قد يضعون األحاديث  نملك كل املعلومات عنهم، والسند رضوري 

.  بالطرق التي تتناسب مع ظروف العرص وثقافة املجتمع بأسلوب ذكي 

 واقعّية اخلرب احملفوف بالقرينة يف الرتاث احلديثي مديات

واملضمون، جيب أن نتوق   بعد هذا العرض النقدي والتحلييل لقرائن الصدور 

قلياًل عند أمٍر رضوري للغاية، وهو أن  اخلرب املحفوف بقرينة القطع واليقني، تارًة 

ٍد  د أبدًا، وأخرى حيظى بتعد  يكون آحاديًا ال يوجد فيه تتاٍل يف السند أو تتابع أو تعد 

 سندي:

د  أ ـ ا إذا مل حيظ اخلرب اآلحادي املحفوف بالقرينة بأي  تعد  سندي، يف مجيع أم 

م يف مناقشة القرائن جيعل من الصعب احلديث عن وجود هذا  املصادر، فإن  ما تقد 

النوع من اخلرب العلمي اليقيني يف تراثنا احلديثي اإلسالمي عمومًا، أو فقل: جيعل 

ق يف الرتاث احلديثي؛ ألن  القرينة القطعي ة  وجود هذا النوع من األحاديث نادر التحق 

ثوا عنها يندر إفادهتا لليقني يف األحاديث املوجودة بني املسلمني، وإن ام تنفع يف التي حتد  

د الوسائط، فلو جاء شخٌص ثقة جليل دقيق ضابط، فأخربين بخرٍب  غري حاالت تعد 

يوافق القرآن والعقل والسن ة واإلمجاع، وال يعارضه أي  خرب أو دليل آخر، وكان ينقل 

مكن جدًا أن تكون قرائن الصدور واملضمون مساعدًة عىل عن النبي  شخصي ًا، فمن امل

                                           
 .221ـ  222انظر: حممد حسني فضل اهلل، قضايانا عىل ضوء اإلسالم: ( 2)
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ا مع حالة الرتاث احلديثي  اإلسالمي عمومًا، من  ، أم  حتصيل اليقني هبذا اخلرب اآلحادي 

د الرواة الناقلني عن بعضهم، فمن الصعب أن يكون خلرٍب آحادي قدرة إفادة اليقني  تعد 

ق هذا األمر يف بعض بجهود هذه القرائن التي ذكروها كام رأينا،  نعم ال مانع من حتق 

قة هنا أو هناك.  احلاالت املنفردة النادرة، لكن  بحثنا هنا يف التقعيد ال يف احلاالت املتفر 

دون الثالثة يف كتبهم، ومل يبُد لنا  فلو جاء اليوم خرٌب من أربعة وسائط، ورواه املحم 

اخلرب ووافق مضمونه فتاواهم، وجود داٍع للكذب يف الناقلني، وعمل املشهور هبذا 

ورأينا هذا اخلرب بالسند عينه موجودًا يف كتب احلديث السني ة، وكان الرواة يف سلسلة 

السند ثقاتًا، ومل نجد معارضًا هلذا اخلرب يف الكتاب أو السن ة، بل وافقه العقل والكتاب 

قني والسن ة ورضوريات الدين، وكان مضمونه ساميًا.. السؤال: هل حيصل ي

ل ظاهرًة يف  موضوعي بالصدور يف هذه احلال؟ وإذا حصل فهل هذا األمر يشك 

قة نادرة؟  احلديث الرشي  أو حاالت متفر 

الذي نراه ـ وفقًا لتجربتنا احلديثية ـ أن  حتصيل اليقني بالصدور هنا قليل جدًا، 

وفة حيظى فضاًل عن قل ة توف ر خرب حيظى بمجموع هذه القرائن، وغالب األخبار املحف

ببعض هذه القرائن ال بجميعها. ولعل  أقوى هذه القرائن هو وثاقة الرواة مع عمل 

املسلمني، وهذا كل ه يعني أن  فكرة اخلرب القطعي اآلحادي املحفوف بالقرائن هلا 

مصاديق قليلة جدًا يف الرتاث احلديثي، إذا أردنا احلديث عن موارد يمكن الدفاع عنها 

د. نعم، حتصيل االطمئنان أكثر وفرًة نسبي ًا يف هذه احلال، موضوعي ًا وبشكل  رقمي حمد 

ا اليقني الربهاين أو املوضوعي االستقرائي فهو بعيد عادًة.  أم 

ٍد سندي، بمعنى أن  طرق هذا اخلرب كانت  ب ـ ا إذا حظي اخلرب اآلحادي بتعد  وأم 

دة غري مشرتكة يف الرواة، ولو حتى يف راٍو واحٍد مكر   ر، ففي هذه احلال كل ام زادت متعد 

األسانيد والطرق واملصادر األوىل واألصول ـ وليس الكتب احلديثية القائمة اليوم ـ 

أمكن لقرائن الصدور واملضمون أن ترتك تأثريًا أبلغ، وترفع من مستوى واقعي ة اخلرب 

د الطرق مع املصادر يرفع الق ة املحفوف بالقرينة؛ والسبب يف ذلك هو أن  تعد  و 
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االحتاملي ة يف اخلرب، فينضم ذلك إىل قرائن الصدور واملضمون، مم ا يوف ر فسحًة أكرب يف 

ن أو اطمئناين.  جمال احلديث عن خرب متيق 

وهذا ما يدفعنا إىل إعادة طرح مسألة التواتر بوصفها املرجع الرئيس لقضّية اليقني 

 بالصدور يف األحاديث املوجودة يف الرتاث اإلسالمي:

ّرف اخلرب املتواتر بخصوص اخلرب الذي كثرت طرقه جّدًا ال مطلق ما تعّددت ذا عُ فإ

ففي هذه احلال يكون اخلرب املحفوف  طرقه ولو أفاد اليقني من تعّددها مع القرائن،

ل ظاهرة، كام يف األخبار التي هلا ست  بالقرينة له واقعي ة حقيقي ة يف الرتاث بحيث يشك 

ة، واعتضدت بقرائن الصدور واملضمون، فإن  حتصيل اليقني أو سبع طرق غري متداخل

 هبا أو االطمئنان وارد جدًا.

بأّن اخلرب املتواتر يقوم عىل مطلق تتايل اإلخبار، ولو كان يف تعريف التواتر أّما لو قلنا 

بل مخسة أو ستة أشخاص تتالت إخباراهتم عن واقعة واحدة،  هذا التتايل غري كثري،

د يف عدد الناقلني انسجامًا مع ا ملدلول اللغوي للكلمة، بعد عدم وجود رقم حمد 

مرشوط يف حصول التواتر كام قلنا سابقًا، ففي هذه احلال يكون اخلرب املحفوف بقرينة 

القطع يف الغالب نوعًا من التواتر املفيد لليقني أو عىل األقل التواتر االطمئناين إذا صح  

ها تندرج تقريبًا ضمن العوامل املوضوعية والذاتية يف التعبري؛ ألن  قرائن القطع كل  

التواتر بعد املالحظة والتدقيق واملقارنة، ومن ثم  فلن يكون هناك موارد ُتذكر للخرب 

 اآلحادي املحفوف بقرينة القطع.

وإن شئت قلت: إن  فهمنا للتواتر مؤثر عىل حتديد درجة واقعي ة اخلرب اآلحادي 

فلو ضي قنا تعري  التواتر أمكن وقوع اخلرب املحفوف بنسبة  املحفوف بقرينة القطع،

عنا من تعري  التواتر ملطلق تتا،ي اإلخبار، ففي هذه  ا لو وس  رقمي ة وعددية أكرب، أم 

احلال ستكون أغلب املصاديق الواقعي ة يف الرتاث احلديثي للخرب املحفوف مندرجة يف 

ق خرب آحادي مفر د التواتر، وسيقل  بكثرة حتق  د يصل اإلنسان فيه إىل اليقني بمجر 

 قرائن القطع.
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ل  م ـ إىل أن  التواتر بناًء عىل التوسعة يمكن أن حيص  لنا هنا ـ نتيجة ما تقد  نا توص  كام أن 

ل االطمئنان به، متامًا كاخلرب املحفوف بقرينة القطع  اليقني بالصدور، ويمكن أن حيص 

ل اال ل اليقني ويمكن أن حيص  طمئنان، فال بأس بتقسيمهام ـ أصولي ًا يمكن أن حيص 

وحديثي ًا ـ إىل املتواتر اليقيني واملتواتر االطمئناين، وكذلك إىل املحفوف اليقيني 

 واملحفوف االطمئناين، واهلل العامل.

 

  



 

 

 

 

 

 احملور الثالث

 القيمة املعرفّية للموروث احلديثي اإلسالمي

 أو 

 املعيار العام لدرجات الوثوق

 املقصودة املركزّيةيف شرح الفكرة متهيد 

نا بعد أن درسنا احلديث املتواتر القطعي،  القصد من هذا املحور املخترص هنا هو أن 

قه،  بل واخلرب العلمي واالطمئناين عمومًا، ورصدنا حاالته ومفهومه ورشوط حتق 

قهام أمرًا واكتشفنا أن  التواتر أو اخلرب املحفوف املفيدين لليقني أو االطمئنان ليس حت ق 

 سهاًل، وال هو باملستحيل.

بعد هذا كل ه، نريد اآلن يف هذا املحور املوجز أن ننظر يف جمموع الرتاث اإلسالمي 

ته وضعفه من حيث إفادهتا اليقني أو عدم ذلك، بمعنى  )واملذهبي(، لنرصد عنارص قو 

وط التواتر أو أن نا ال نريد هنا أن نتعامل مع هذا احلديث أو ذاك؛ يف احتوائه رش

هات كتب الرتاث  االحتفاف بالقرينة القطعي ة، بل ننظر إىل جمموع الرتاث، أو أم 

ة تفيد اليقني بصدور نصوص أحاديث هذا  احلديثي اإلسالمي، فهل توجد عنارص عام 

ة يف قراءة  هات كتبه إال ما خرج بالدليل، أو أن  املعطيات العام  الرتاث أو نصوص أم 

رخيه ووقائعي اته ال تسمح بذلك، بل تسمح بالقول بأن  األصل هو عدم هذا الرتاث وتا
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اليقني بنصوص هذا الرتاث إال ما خرج بالدليل؟ وبعبارة ثانية: هل هناك قرائن يقني 

ة  فات عام  ة يف مصادر الرتاث احلديثي اإلسالمي أو املذهبي؟ وهل هناك مضع  عام 

ط الثقة بنصوص الرتاث احلديثي؟ وماذا تعطي  جتعل الباحث احلديثي قليل أو متوس 

النظرة اإلمجالي ة للرتاث احلديثي عىل مستوى رفعها لدرجة الوثوق بالصدور أو عىل 

 مستوى خفضها لدرجة الوثوق بالصدور؟

ة من فقرات هذا املحور قد أن  مجلأىل والبد  ،ي أن أشري إ سهبنا يف احلديث ة مهم 

ة السن ة(، احلديث النبوي(، ىل موسوعة إعنها يف كتابنا )املدخل  وكتابنا اآلخر )نظري 

ىل خربة القارئ يف إىل هناك أو إوالتفاصيل موكولة  ،وهلذا سنذكر األمور هنا باختصار

د من عقدة النقد تارًة، وعقدة التقديس وحسن الظن  جمال احلديث عموماً  ، رشط التجر 

 .تارًة أخرى

ضمن ـ بدايًة ـ وسأضع اجلواب ، رهذا هو تساؤلنا الرئيس يف هذا املحوإذن، 

 :ة، خيتلف املنتمون إليها يف شّدة أو ضعف املبالغة فيها واحلامسخمترصمدارس ثالث 

 أو امليول اليقينّية يف الرتاث احلديثي أ ـ مدرسة الوثوق،

ه الوثوقي  أقصد هبذه املدرسة تلك التيارات التي ظهرت عليها ميول التوج 

هات كتب الرتاث احلديثي )الشخيص( أو االطمئناين  أو العلمي، بنصوص أم 

اإلسالمي أو املذهبي، إال ما خرج بالدليل، مثل التيار اإلخباري أو احلشوي أو غريمها 

 عند الشيعة أو السن ة أو..

ة إلفادة الوثوق واالطمئنان  م هذا الفريق جمموعًة من املعطيات العام  وقد قد 

مت هنا عىل باحلديث الرشي  يف جتربته التارخيي ة الواصلة إلينا، وهذه املعطيات التي قد 

صعيد املذاهب املختلفة، قمُت بدراستها بالتفصيل يف كتابني: )املدخل إىل موسوعة 

ن والصريورة(،  ة السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكو  احلديث النبوي( و )نظري 

مها  حيث استعرضُت يف هذين الكتابني املتواضعني جممل العنارص ة التي قد  العام 
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أنصار امليل الوثوقي االطمئناين بالرتاث احلديثي، ومت ت عملية رصدها التارخيي 

ة السن ة( ًا يف كتاب والتحلييل يف كتاب )نظري  ، ثم قمُت بتقويمها ونقدها معياري 

 .)املدخل إىل دراسة احلديث النبوي(

لنا هناك إىل أن  هذه املعطيات العام   متها بعض التيارات املدرسي ة وقد توص  ة التي قد 

تساعد عىل خلق مصداقي ة حقيقي ة لكتب احلديث يف اجلملة، لكن ها عاجزة عن إيصالنا 

ا غري قادرة  إىل حالة من اليقيني ة أو االطمئنان هبذه النصوص إال ما خرج بالدليل، إهن 

تنا متفائلة هبذا الرتاث، بدرجة حصول ا ليقني من رواياته يف غري عىل أن  جتعل نظري 

حاالت التواتر أو كثرة الطرق أو تعاضد الشواهد والقرائن واملصادر واألسانيد يف 

 املوارد املختلفة إىل حد  معقول.

وإن ني أرجو القارئ الكريم أن يتوق   هنا عن القراءة، ويذهب ليطالع هذين 

(؛ ألن  البحثني، ولعل ه يكفيه ما ذكرناه يف كتاب )املدخل إىل م وسوعة احلديث النبوي 

عمدة املناقشات وضعناها هناك، وسأعتذر منه لعدم خوضنا يف هذا املوضوع هنا، 

ر عرشات الصفحات التي ذكرناها هناك.  حتى ال نكر 

 ـ مدرسة الشّك العام أو امليول الرافضة للرتاث احلديثي ب

ه مي ال لليقني بنصوص الرتاث احلديثي ا ، كذلك كانت هناك وكام كان هناك توج  ألم 

هات أخرى مي الة للشك يف كل  هذا الرتاث، ورفضه وتنحيته جانبًا، وعدم الوثوق  توج 

ًا. ة إال ما خرج بالدليل، وهو نادر جد   به باملر 

وأغلب املشتغلني املذهبي ني باحلديث لدهيم هذا املوق  من الرتاث احلديثي 

                                           
ن والصريورة: ر( 2) ة السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكو  ـ  122اجع: حيدر حب  اهلل، نظري 

122. 

: ر( 1)  .282ـ  222اجع: حيدر حب  اهلل، املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي 
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ة أو احلداثية يف الفكر الديني، فإن  للمذاهب األخرى، وكذلك احلال يف التيارات  النقدي 

ه بالنسبة ملجمل الرتاث احلديثي عند املذاهب كاف ة، وهكذا  لدى بعضها هذا التوج 

ه، كام بحثناه يف حمل ه  .احلال مع املسترشقني حيث يغلب فيهم هذا التوج 

دًا ـ هربًا من التكرار ـ وأدع وه لكي وهنا، سوف أعتذر من القارئ الكريم جمد 

ي العام، فقد درسُت يف كتايب  ه الشك  ة هلذا التوج  يراجع قراءيت التحليلي ة والنقدي 

)املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي( بالتفصيل، جممل وعمدة اإلشكالي ات التي 

ُطرحت من هذه التيارات هبدف إسقاط قيمة احلديث إسقاطًا هنائي ًا يف تراث هذا 

اث جممل املذاهب، واستعرضت جمموعة جي دة من املذهب أو ذاك، أو يف تر

 .اإلشكالي ات هناك، وعل قت عليها بالتفصيل

وقد خرجُت هناك بنتيجة وسطي ة ترى ما أسميُته )االعتبار اإلمجا،ي( للرتاث 

ل املدماك التحتي النطالقة  احلديثي اإلسالمي، املتعا،ي عن املذهبي ة، والذي يشك 

 ي، هبدف متحيصه ونقده وحتليله وفصل غث ه عن سمينه.البحث يف الرتاث احلديث

 ـ مدرسة الرتّيث أو امليول املتشّددة يف التعامل مع املوروث احلديثيج 

بعد الفراغ ـ يف كتابنا )املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي( ـ عن مناقشة 

إلطاحة اإلشكالي ات التي أثريت عىل مصادر احلديث، هبدف اإلطاحة هبا بأمجعها أو ا

بفريق مذهبي منها، وبعدما تبني  أن  هذا املنهج غري صحيح، يلزم هنا دراسة الدرجة 

ة، وإن ام  املعرفي ة ملصادر احلديث اإلسالمي، ليس هبدف حذفها أو إحضارها هذه املر 

هبدف حتديد درجة إفادهتا لليقني أو االطمئنان، وهذا البحث وإن كان يشرتك مع 

                                           
)مبحث  112ـ  212: 2انظر: حيدر حب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص ( 2)

ة(؛ وحممد البشري مغيل، مناهج  ة الرشيفة، مطالعة حتليلي ة نقدي  املسترشقون وحجي ة السن ة النبوي 

 .228ـ  222(: 1لدى املسترشقني وعلامء الغرب )رسائل جامعي ة البحث يف اإلسالمي ات 

 .212ـ  282اجع: املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي: ر( 1)
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عنارص، إال أن  فصله ـ ولو تخترصًا ـ يظل  رضورًة لوزن نظرتنا سابقه يف مجلة من ال

 لألحاديث وحتديد درجة الوثوق هبا عمومًا.

ض هلا،  دة، وقد أسهب املشتغلون باحلديث يف التعر  ة متعد  وحيث إن  عنارص القو 

ة العلامء واحتياطهم وجرحهم وتعديلهم وغري ذلك الكثري، هلذا لن نبحث عن  كدق 

الذي سبق أن ناقشناه كام قلنا، وسنفرتض أن  درجة الوثوق باألحاديث هي  هذا األمر

ها دفعًة واحدة، ثم نقوم  املائة يف املائة، ثم سننظر يف العنارص املعيقة التي سنجمع أمه 

ة، وال ينبع ال  بعرضها عىل درجة املائة يف املائة للحصول عىل معيار رقمي أدق  هذه املر 

 من االندفاع نحو اهلدر واإلطاحة هبذه األحاديث. وهذا يعني من محاس التأييد، وال

ًا يفرتض  ل أفقًا عام  أن  هذه املطالعة اخلارجي ة اآلتية من خربة داخلي ة يف احلديث تشك 

أن يدخل منه الباحث احلديثي؛ ليساعده يف وزن درجات وثوقه هنا أو هناك هبذا 

 احلديث أو ذاك.

هذا البحث ال يسقط ـ بالرضورة ـ احلديث الذي تثبت  وجيب أن نشري أيضًا إىل أن  

ة، بناء عىل القول  ة حجي ة احلديث الظن ي املعترب، أي خرب الثقة احلج  حجي ته بنظري 

بحجي ة خرب الثقة، وإن ام هو عملي ة رصد من حيث أساس العلم واليقني واالطمئنان 

ة عندنا هنا عن مضمون والوثوق، فنحن نرصد هنا وفقًا هلذه العناوين األربعة  املعرب 

رئيس واحد، ال وفقًا لنظرية حجي ة خرب الواحد الظن ي، فمن الرضوري الفصل بني 

 املفهومني حتى ال نقع يف التباس أو زلل.

كام البد  من التنبيه إىل أن  البحث يف هذه العنارص األربعة من زاوية الفهم الديني من 

لصدور، بمعنى أن  احلديث تواجهه مشكالت عىل احلديث عمومًا، ال فقط من زاوية ا

صعيد السند وأخرى عىل صعيد متون األحاديث املنقولة إلينا، ونحن سنعرض 

د درجة إفادة احلديث اإلسالمي للمعرفة  النوعني معًا من هذه املشكالت، لتتحد 

 دًا.الدينية والعلم بالدين، وليس فقط جانب صدور هذه األحاديث، فلُيتنب ه لذلك جي  
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 الرتّيث أو عناصر تراجع اليقني يف املوروث احلديثي عاّمة مرّبرات

ًا، ويعرفها اإلنسان نتيجة تراكم اخلربة يف التعامل مع  رات الرتي ث كثرية جد  مرب 

التجربة التارخيية احلديثية ومهومها ومشاكلها، كام أن  مراجعة عملي ات النقد والبحث 

لسابقتني، تطل  عىل تكوين صورة أكثر واقعية عن املوروث والنقد املضاد  يف املدرستني ا

احلديثي، وعليه فإن  مطالعة املباحث التي أحلنا عليها قبل قليل رضوريٌّ للغاية أيضًا، 

ه املدرسة الثالثة هنا، وهي املدرسة التي ننترص هلا، وقد  لتكملة الصورة يف فهم توج 

اد من انترص هلا ـ من حيث املبدأ ـ مجهور املحق   قني من األصولي ني والرجالي ني، والنق 

ثني أيضًا، يف املذاهب كاف ة. ومناقشاُت األصولي ني والرجالي ني من اإلمامي ة مع  املحد 

اإلخباري ني، تكش  عن هذا األمر بوضوح، لو أردنا أن نأخذ مثاالً لتأكيد الفكرة. 

ة السن ة( يكفل لو راجعه اإلنسان أن يضع ه ـ إن شاء اهلل ـ عىل وعي وكتابنا )نظري 

 حقيقي بطبيعة املشهد احلديثي من هذه الزوايا.

كام أود  اإلشارة إىل أن ني سوف أوجز هنا، ولن أستخدم طريقة اإلتيان بشواهد 

وإقرارات العلامء كثريًا، وإن كانت هذه الطريقة تقنع من يميل للوثوق احلديثي أكثر، 

ث عن اليقني بالصدور ولو باملعنى العادي هبدف تأكيد فكرة الرتي ث قبل احلدي

للكلمة، فليس أي  حديث يأيت ولو كان له سند أو سندان أو ثالثة بالذي حيصل به 

الوثوق االطمئناين، فهذا أداء غري موضوعي إال يف حاالت حمدودة؛ ألن ه أداء يتجاهل 

يس يف ضوء ضوئها ـ ول الكثري من مشاكل احلديث وقضاياه عرب التاريخ، والتي يف 

التنظري األصو،ي التجريدي فقط ـ يمكن فهم احلديث ووقائعه، والتعامل بواقعي ة أكرب 

 مع معطياته.

من هنا، أغتنم الفرصة للدعوة إىل املزيد من دراسة العلل يف احلديث الرشي ، 

ة للغاية، وهي التي حتفر  ى بالعلل اخلفي ة، مهم  ًة ما يسم  فمباحث علل احلديث، خاص 

ة، والعلل ـ كام يعرفها اجلميع ـ تارًة  صورةً  ًة عن هذه الوثائق التارخيي ة املهم  أكثر جدي 

تكون يف املصادر واألسانيد، وأخرى تكون يف املتون واملحتويات، وقد اشتغل 
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الباحثون يف احلديث يف العلل عند املذاهب كاف ة، لكن ني أرى أن ه من الرضوري أن ُيفرد 

يف مباحث علل احلديث، ويشبعوها أكثر بالتحليل والنقد، فام تزال اإلمامي ة اختصاصًا 

ن صورة ملتئمة للمشهد يف وعي  ق يمنع عن تكو  قًة يف بحوثهم، وهذا التفر  متفر 

ة عالية بغية تأمني صورة واقعي ة للحديث  الباحثني، فنحتاج لدراسة العلل بخربوي 

 الرشي  يف مصادر الرتاث اإلسالمي عمومًا.

ة والنقاط املعيقة يف تقديريوعىل أ ، والتي تواجه ي ة حال، فإن  أبرز العلل العام 

احلديث اإلسالمي ـ مع موافقتي اجلزئي ة عىل ما ذكره بعض الباحثني، من أن  قصور 

املنهج التقليدي يف نقد احلديث دفع لظهور تيار نقد السن ة الرشيفة يف املجتمعات 

 التا،ي: ـ هي عىل الشكل اإلسالمي ة

 ـ أزمة النقل باملعنى 

ل فقد بحثنا يف حمل ه بالتفصيل مسألة النقل  أزمة النقل باملعنى،هنا هو  العنرص األو 

باملعنى، وقلنا بأن  غالب األحاديث منقولٌة باملعنى بام فيها بعض األحاديث املصن فة يف 

 منقول باللفظ. عداد املتواترة، وال أقل  من أن  غالب األحاديث ال ُيعلم أن ه

ويقر  العلامء هبذه الظاهرة يف قطاع كبري من الروايات واألحاديث، ويرون أن  الرواة 

ينقلون باملعنى، فقد تتغري  األلفاظ هنا وهناك قلياًل، وربام يؤد ي هذا التغري  إىل حدوث 

ـ  تغري  يف بعض املساحات الداللي ة من غري قصد؛ ألن  النقل باملعنى خُيضع احلديث

                                           
ضنا ألكثرها ـ إن مل يكن ( 2) تها يف البحث احلديثي، وقد تعر  لكل  واحدة من هذه النقاط قص 

ا املختلفة يف هذا املجال، فلرتاجع، جلميعها ـ بالتفصيل يف أبحاثنا الرجالي ة واحلديثية ويف كتبن

ات سيدرك هنا حجم تأثري هذه  ونحن نذكر عناوينها هنا فقط منعًا لإلطالة، وكل  خبري هبذه امللف 

العناوين التي سوف نذكرها، راجيًا من اجلميع التحيل  بقدر عاٍل من املوضوعي ة واالبتعاد عن 

 يديولوجيًا ـ الختيار موق .املناشئ املذهبي ة أو الديني ة التي تدفع ـ أ

 .212ـ  211انظر: حممد طاع اهلل، أصول الفقه عند املحَدثني: ( 1)
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بدرجة أو بأخرى ـ إىل درجات وعي الناقل ومقدار فهمه ملا ينقل، فقد تفوته قيود 

الحظها املتكل م، وقد يدخل قيودًا يظن ها مرادة للمتكل م، والبد  من حساب عنرص 

ل ينقل ما فهمه من  الوسائط املوجودة يف األسانيد مع حالة النقل باملعنى، فاألو 

ل املعصوم، ثم يأيت الثاين وي ل وهكذا، ويف هذه احلال يتأثر معد  نقل ما فهمه من األو 

الوثوق بالنتيجة النهائية املأخوذة من احلديث تلقائي ًا، تبعًا الحتاملي ة استخدام النقل 

 باملعنى يف الراوي الثاين والثالث وهكذا.

 ـ أزمة الُنَسخ واملخطوطات 

شفت جهود التصحيح حيث ك ،واملخطوطات خَس أزمة النُ هو  العنرص الثاين

والتحقيق يف النسخ املخطوطة عن اختالفات هائلة بينها، وهذا واضح وبدهيي لكل  

مط لع يف هذا املجال. وال نقصد باالختالفات اهلائلة حالًة جتعل مكان احلديث حديثًا 

آخر، فهذا قد حيصل، لكن  الذي حيصل كثريًا هو اختالف بعض العبارات يف احلديث 

ختالف بالزيادة والنقيصة، وبالتقديم والتأخري و.. فاختالفات النسخ الواحد، واال

ل الوثوق النهائي بكل  حديٍث عىل حدة من حيث  ترتك أثرها الواسع عىل معد 

 االستنتاج النهائي منه يف عمليات االجتهاد والفهم للوصول إىل حقيقة الدين.

اد خيلو سطر منه من بل املعروف أن  مثل كتاب هتذيب األحكام للطويس ال يك

ثنا  مشاكل يف النسخ واختالفات ونحو ذلك، باعرتاف كبار العلامء، وقد سبق أن حتد 

عن هذا املوضوع يف غري مناسبة، وعن نسخ كتاب صحيح البخاري وغريها من كتب 

املسلمني. بل إن  كتب العالمة احليل  التي حظيت باهتامم أجيال العلامء ككتب الطويس، 

قو كتاب جامع  نالحظ فيها مثل هذه املشاكل، فانظر يف النص  التا،ي الذي كتبه حمق 

ق الكركي، والذي هو من أهم الرشوح عىل كتاب قواعد األحكام  املقاصد للمحق 

التي « قواعد األحكام» لنا أثناء التحقيق أن  نسخة كتاب تبني  للعالمة احليل  حني قالوا: 

مل تكن سليمة، مم ا « جامع املقاصد»عليه يف رشحه  تمدها املحقق الكركي رضوان اهلل اع
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جعلته يسهب يف كثري من األحيان يف رشح عبارة مضافة أو حرف مضاف، ويف النهاية 

قواعد »حيتمل زيادته أو تصحيفه، و عندما نرجع إىل النسخة التي اعتمدناها من كتاب 

ق الكركي، بعدم والتي جعلت يف متن الكتاب، نراها ختتل  مع نسخة « األحكام املحق 

 . ومشاكل النسخ التي وصلت للحر  العاميل معروفة أيضًا.وجود العبارة املذكورة

يضاف إىل ذلك أن  أغلب املخطوطات التي يملكها املسلمون عن الكتب احلديثية 

وغريها ال ترجع إىل عرص املؤل  ، بل يفصلها عن عرصه قرن أو قرنان أو ثالثة قرون 

بل هناك العديد من املخطوطات مل تظهر إال بعد سبعة قرون وأكثر، وهذا كل ه أو أكثر، 

فنا من وطأته، يظل  يضعنا أمام فرضيات احتاملية يف حصول أخطاء أو دس  أو  مهام خف 

خلط أو غري ذلك بني الكتب والنصوص، السيام وأن  َعامَلَ احلديث خيتل  عن غريه 

ة لو كان املخطوط متصاًل بقضايا ذات  بوفرة الدواعي إىل الدس  والتالعب فيه، خاص 

 طابع مصلحي أو خاليف بني املسلمني.

 ـ إشكاليات االتصال والعنعنة 

فإن  كثريًا من األحاديث وردت  إشكالي ة االتصال والعنعنة،هنا هو  العنرص الثالث

وهلذا بصيغة العنعنة، وصيغة العنعنة كام حتتمل اتصال السند كذا حتتمل انقطاعه، 

يدرج بعضهم العنعنة يف التدليس املوهم لالتصال، ويف ظل  هذا الوضع كي  يمكن 

إحراز االتصال، السيام بناًء عىل القول بأن  التدليس ال يسقط عدالة الراوي أو 

 .وثاقته؟!

                                           
مة(. 22: 2جامع املقاصد  (2)  )املقد 

رسال يف ي إىل جتويز اإلتح هذا الباب يؤد  فعل ق الشيخ البهائي عىل إشكالي ة العنعنة بالقول: ( 1)

يف األحاديث املعنعنة تشعر بعدم  (عن)لفظة  ن  أ واحلق   .أكثر األحاديث وارتفاع الوثوق باتصاهلا

، واضح يف أن ه مل يستطع تشعر(، وقوله: 22)احلبل املتني:  عنه الواسطة بني الراوي واملروي  
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ال نريد أن نقول بأن  احلديث املعنعن هو حديث مرسل، فقد ناقشنا هذا املوضوع 

، إن ام نريد أن نقول بأن  احلديث املعنعن يمكن أن يكون مرساًل يف حمل ه ورفضناه

باستخدام صيغة العنعنة بغرض التدليس، وهذا اإلمكان ولو نفيناه عملي ًا لكن ه عىل 

 مستوى حتصيل العلم تبقى فيه مشكلة كام هو واضح.

جة أعىل من كام أن  جمرد املعارصة ال ُيثبت االتصال بمعنى املالقاة؛ ألن  املالقاة در

ثون أنفسهم، فضاًل عن أن  هناك أزمة أخرى تطال مجلة من  املعارصة كام ذكر املحد 

ثني، السيام يف الوسط الشيعي، حيث يقل  جمال حديث كتب الرجال والرتاجم  املحد 

الشيعي ة عن تاريخ وفاة الراوي بالضبط، عىل خالف الكتب السني ة يف هذا املضامر 

ز عىل هذا ا ألمر، ولعل  السبب يف ذلك أن  الرتاث الشيعي اعتمد يف حتديد حيث ترك 

الطبقة عىل معارصة كل  إمام، كام يظهر من خالل كتاب الرجال للطويس، وكتاب 

الرجال للربقي، وهذا املعيار ليس دقيقًا؛ ألن ه إذا أخذنا اإلمام جعفر الصادق مثاًل، 

هـ، 211نا زيدًا مم ن تويف عام هـ، فإذا فرض218هـ و 82فسنعرف أن ه عاش ما بني 

هـ(، ولو فرضنا عمروًا ولد 218هـ( والصادق )221فسيكون من أصحاب الباقر )

، فسيكون من أصحاب هذين اإلمامني مع اإلمام الكاظم 221، وتويف عام 221عام 

ل تويف وكان للثاين  أيضًا، مع أن ه ليس من املنطقي أن يروي الثاين عن األول؛ ألن  األو 

ة والشخصيات ليست ر عرش سنوات فقط. فطريقة تنظيم الطبقات عم بحسب األئم 

ة التي متلكها طريقة التنظيم يف موضوع االتصال واللقيا وفقًا لتاريخ الوفاة  بدرجة الدق 

ثني يف هذا املوضوع، فاشرتط  د بعض املحد   إثبات املعارصة واللقيا معًا.الدقيقة. وهلذا تشد 

                                                                                                           
)اجلال،ي، حجية احلديث املعنعن:  عنجتاوز اإلشكالي ة، ولو كان قصده اجلانب اللغوي لكلمة 

ض للج221 انب املصطلح عندهم لو كانت تفيد االتصال، مع أنه أحوج إليه هنا (، فلامذا مل يتعر 

ضنا له  يف بحثه؟! وإشكالي ة العنعنة نقبل هبا يف اجلملة ال باجلملة عىل تفصيل ال نطيل فيه اآلن، تعر 

 .222ـ  211يف غري موضع، مثل كتابنا: املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي: 
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نا يف كتاب )املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي( أزمة ونحن سبق لنا أن عاجل

العنعنة، لكن  هذا ال يلغي وجود احتامالت من حيث املبدأ، يف أن يستغل املدل س أو 

غري الثقة صيغة العنعنة للتالعب يف نقل احلديث، ونحن ال نريد من عرض هذه 

ة يف املشاكل هنا أن ُنثبت سقوط اعتبار احلديث، بل أن ندفع باجتا ه عقالني ة نقدي 

التعامل مع احلديث، تطيح بالوثوق الومهي فيه، يف الوقت عينه الذي تثبت االعتبار 

ل.  اإلمجا،ي  له، فالحظ وتأم 

 ـ مشاكل اإلدراج والدمج يف احلديث 

فإن  بعض العلامء قاموا باإلدراج والزيادة يف  اإلدراج يف احلديث،هو  العنرص الرابع

هـ( عند 282قصد الكذب، وُيعرف ذلك عن الشيخ الصدوق ) األحاديث عن غري

، ويف هذه احلال فإن ه من املحتمل أن  أحد الرواة يف كام قيل الفقيهاإلمامي ة يف كتابه 

سلسلة السند قد قام بإدراج يشء يف احلديث من باب التوضيح أو السهو، ثم وبمرور 

ل هذا النص التوضيحي إىل جزء من  نص  املعصوم، األمر الذي قد يوجب الوقت حتو 

خلاًل يف االستنتاج النهائي من احلديث. إن  مثل هذه الظاهرة تفتح الباب عىل فرصة 

 احتاملي ة أيضًا يف جمال احلديث.

ومن أمثلة ذلك أن يقال يف متن احلديث كلمة )يعني(، فإن  بعض العلامء يرى أن  

من املعصوم؛ بل هي من الراوي عنه أو  هذه الكلمة قرينة عىل أن  هذه اجلملة ليست

                                           
ابعًا فقهي ًا حديثي ًا معًا؛ هلذا وجدناه يزيد يف احلديث توضيحًا اختذ كتاب الفقيه للصدوق ط (2)

وخيترص أو حيذف مجلًة أو مقطعًا ربام يراه ختليطًا أو غلوًا أو غري ذلك، ُيعلم ذلك بمقارنته بام جاء 

ل يف رشحه عىل الفقيه املعروف  يف كتاب الكايف للكليني، وقد رصد هذه املقارنات املجليس األو 

؛ وثامر هاشم 11ملتقني، وملزيد من االطالع، انظر: الغفاري، دراسات يف علم الدراية: بروضة ا

. نعم 221ـ  222: 1حبيب العميدي، مع الصدوق وكتابه الفقيه، جملة علوم احلديث، العدد 

هة للشيخ الصدوق رمحه اهلل.  هناك من رفض هذه التهمة املوج 
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أحد الرواة؛ ألن  الصحيح يف اللغة أن يقول: أعني، فقول: يعني، دالٌّ عىل اإلدراج يف 

 احلديث، وهذا مورد له تطبيقات كثرية للغاية.

اخ بإدراج نص   ا اإلدراج يف النسخ املخطوطة وقيام النس  هذا يف اإلدراج احلديثي، أم 

، وهو تعليقة من أحد العلامء فهو اآلخر معروف، كمعروفي ة أو متن يف احلديث

اإلنقاص وحذف سطر أو أسطر أو حتى صفحة يف بعض األحيان، ويكفي مطالعة ما 

د هذا األمر.  ُكتب حول التصحي  والتحري  يف النسخ املخطوطة ليتأك 

ن املشكل ا احلديث عن أصل عدم الزيادة أو أصل عدم النقيصة، فال حيال  ة هنا لو وأم 

نا نتكل م يف جوانب العلم بالصدور ال يف البناءات العملي ة العقالئي ة ولو  ثبتا أساسًا؛ ألن 

 يف مورد عدم العلم.

 ـ إشكالّية احلفظ يف التناقل الشفوي 

وذلك أن  عرص  ة احلفظ يف التناقل الشفوي،إشكالي  خامس العنارص هنا هو 

اًم ئلتناقل فيها قائاًم عىل احلفظ، والثانية كان قااالتحديث مر  بمرحلتني: إحدامها كان 

ع حمدود يف املرحلتني ، ويف هذه احلال، معاً  عىل التدوين الكتايب، دون أن يكون هناك تنو 

فإن  النصوص الطويلة  ،وبرصف النظر عن إمكانية حفظ النصوص لفرتات طويلة

ه هبذه الطريقة عب تصديق حفظصجدًا كبعض األدعية والزيارات واخلطب مم ا ي

ًة واحدة من ش خص النبي  أو الصحايب أو اإلمام، فلو أمكن حصول ذلك لسامعه مر 

لكن  كثرة حصوله تظل  أضع  عىل املستوى االحتام،ي. والتعامل مع جممل الرواة يف 

م أشبه بوسائل الضبط وباحلواسيب أمر غري منطقي.  احلفظ عىل أهن 

ن ي بدرجة أكرب بكثري من احلديث الشيعي؛ ألن  وهذه اإلشكالي ة تواجه احلديث الس

تهم الذين يعتقدون بعصمتهم كالنبي جاءت يف  الكثري من روايات الشيعة عن أئم 

، وإن كانت كتب أهل السن ة عرص التدوين، بخالف الروايات السني ة عن النبي

ة من كتب تهم يف الفقه واحلديث تظل  أوثق يف ثبوهتا هلؤالء األئم  الشيعة عن  عن أئم 
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ة أهل البيت، لكن  هذا جانب آخر تختل . كام أن  وجود كتب الشيعة يف عرص  أئم 

ن فور السامع عىل طريقة اإلمالء. ا كانت كل ها تدو   التدوين ال يعني أهن 

بل توجد مشكلة يف معلوماتنا عن كيفية التدوين، فليس كل  الناس يمكنهم تدوين 

ثني مجيعًا يف التحديث: هل كانوا رسيعني يف كل  الكالم، وال نعرف طرائق امل حد 

الكالم أو كانوا بطيئني؟ وال نعرف خربات الَكَتَبة هل كانوا رسيعني أيضًا بحيث 

يقدرون عىل متابعة املتكل م أو ال؟ هذا كل ه يضعنا أمام احتامالت يفرتض أخذها بعني 

 االعتبار.

كتابة غري واضح، السيام يف القرن يضاف إىل ذلك أن  عدد الذين يعرفون القراءة وال

ل، وهذا يفرض نوعًا من التنب ه ملشكلة التدوين.  اهلجري األو 

ـ أمام مشاكل النسيان، وثقل السامعة،  وهذا يضعنا ـ عىل حد  تعبري بعضهم

ظ. كام أن  مشكلة التدوين تضعنا أمام مشاكل.  وخطأ السامع أو التلف 

ط إال  يف القرن الثالث أو ة مل تنق  احلروف العربي   إن  يقول بعض الباحثني املعارصين: 

الثاين. وهذه احلقيقة تعكس مشكلة ال يمكن االستهانة هبا. فقد كان املسلمون األوائل 

يعتربون تنقيط القرآن بدعة، وكان أمر تنقيط كلامت القرآن شبيهًا بظاهرة ترمجة القرآن 

ل ل  يف العصور القريبة. فالنقطة إْن حفرت حتو  املحرم إىل املجرم، وإْن رفعت حتو 

املجرم إىل املحرم. فلوال النقطة أن ى للقارئ أن يعرف املعنى املراد؟! وكي  يمكن له 

التمييز بني السبعة والتسعة، أو العكس؟ ومن هنا نشأت مشكلة حتديد سن  البلوغ، 

عة. وهل جيب أن فإننا لوال التنقيط يمكن لنا قراءة السبعة تسعة، وقراءة التسعة سب

نضع بني املصيل  الرجل وبني املرأة ـ إذا أم  مجاعة النساء ـ حائاًل أم يكفي أن يبتعْدَن عنه 

بمقدار شرب؟ إن  هذا يتوق  عىل التفريق بني الشرب والسرت الوارد يف الرواية التي تبني 

                                           
 22دات رواية احلديث، جملة نصوص معارصة، العدد راجع: حامد اإلصفهاين، وقفة عىل تعقي (2)

 .121: 22ـ 
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! فهل ر(ى  حكم إمامة الرجل جلامعة النساء، حيث اشرتط أن يكون بينه وبينهن )س

املراد هو )شرب( أو )سرت(؟! وما إىل ذلك من االختالفات األخرى الناشئة عن هذه 

وعندما عقد العزم عىل مبارشة  الظاهرة. وإن أكثر النسخ البدل معلولٌة هلذه العلة.

التنقيط مل يكن هناك من طريق يف الكثري من الكلامت سوى االجتهاد البحت. وعليه 

و خليٌط من االجتهاد والظن  واحلدس واخلطأ يف القراءة الذي بلغنا إنام ه فإن  

 .والتصحي 

 ـ أزمة التقطيع احلديثي 

ثني ـ كام هو معروف ـ قاموا  العنرص السادس هو أزمة التقطيع، فإن  الكثري من املحد 

بتقطيع متون األحاديث هبدف احليلولة دون التكرار، وبغية االستفادة من املقطع حمل  

ث إدراج هذا احلديث فيه، ويف  الشاهد املنسجم مع الباب احلديثي الذي يريد املحد 

هذه احلال تعاين األحاديث من أزمة القرائن املتصلة؛ الحتامل أن  النص مل ُينقل بأكمله، 

ث أن  حذف املقطع اآلخر هبدف االختصار وعدم التطويل ال  ر الراوي أو املحد  فتصو 

يرض  به؛ لوجود قرينة متصلة هنا أو هناك، ويالحظ ذلك يرض  باحلديث، واحلال أن ه 

تفصيل وسائل بمراجعة كتابني حديثي ني: أحدمها يعرف عنه التقطيع، مثل كتاب 

، حيث سريى جامع أحاديث الشيعة، واآلخر يعرف عنه العدم، مثل كتاب الشيعة

رًا تختلفًا عن احل ديث يف بعض الباحث أن  مراجعة النص بأكمله سوف متنحه تصو 

األحيان، وعليه فام هو الدليل عىل عدم حذف الراوي بعض املقاطع هلذه األسباب؟ 

 فإن  ذلك ال يرض  بوثاقته كام هو واضح؛ وإال ألرض  بوثاقة احلر  العاميل.

ث  وامللفت أن  الشيخ الصدوق كان يستخدم هذه الطريقة، حسبام يقول املحد 

كان ـ رمحه اهلل ـ الصدوق  هر من بعض املواضع أن  يظالنوري، فقد ذكر النوري أن ه 

                                           
 .122ـ  121املصدر نفسه: ( 2)
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، وإن ناقش السيد اخلوئي سقاطهإى نظره إىل خيترص اخلرب الطويل، ويسقط منه ما أد  

 .يف ذلك

 ـ أزمة عدم ظهور األسئلة وحتديدها بدّقة 

ة تتعل ق بعدم نقل الكثري م ن تواجه الكثري من الروايات املنقولة إلينا مشكلة جاد 

هوه للمعصوم، فمثالً يقول: سألته عن بيع اخلمر فقال كذا  الرواة للسؤال الذي وج 

وكذا. فلم يذكر لنا الراوي نص  السؤال وإن ام ذكر عنوانه، وهذا من أقل  مراتب النقل 

باملعنى عادًة. وهو ما يفتح الباب أمام شك  يف إمكانات وجود خصوصي ات يف سؤال 

ا عابرة وال قيمة هلا، فنقل لنا عنوان السائل أثرت عىل جواب ا ملعصوم، وظن  هو أهن 

سؤاله، فكم ستكون القيم االحتاملي ة للجواب هنا يف مجلة من املوارد؟ ألن يؤثر ذلك 

 عىل درجة الثقة باالستنتاج الديني من احلديث؟

ر الراوي الرواية بقوله: ُسئل اإلمام عن كذا وكذا، فه ذا وهناك من يرى أن ه لو َصد 

م  خرٌب مرسل؛ ألن ه ال ُيعلم أن ه كان حارضًا ليكون النقل مبارشًا، بل لعل  ما يشهد له أهن 

حون بقوهلم: ُسئل وأنا حارض، مما يدل  عىل أن ه لو ُحذف هذا  يف كثري من األحيان يرص 

التوضيح فاحتامل عدم احلضور وارد، ومن ثم  اإلرسال مما ال مفر  منه، بل قد تكون 

 ة تدليس من الراوي يف بعض األحيان.هنا شبه

 ـ أزمة املعرفة بأحوال الرواة وهوّياتهم 

دة حتتاج  من الواضح أن  املعرفة بحال الرواة ليس أمرًا بسيطًا، بل هو عملي ة معق 

للكثري من مجع الشواهد والقرائن، ولكن إذا ُبني يف حجي ة قول الرجا،ي عىل ما ذهب 

                                           
 .221ـ  222: 22النوري، مستدرك الوسائل  (2)

 .218ـ  212: 22اخلوئي، معجم رجال احلديث  (1)
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ا مبني ة عىل حجي ة خرب الثقة أو حجي ة الفتوى أو إليه الكثري من العلامء امل سلمني، من أهن 

ة للظن  الرجا،ي من باب التسامل واإلمجاع أو  حجي ة الشهادة والبي نة أو احلجي ة اخلاص 

تها تغدو  حجي ة قول أهل اخلربة مع عدم حصول العلم من قوهلم، ففي هذه املوارد برم 

نونًا، بل عىل بعض النظري ات ليست إال مراسيل، أكثر معلوماتنا عن أحوال الرواة ظ

 فكي  يمكن واحلال هذه الدخول يف فضاء احلديث الرشي  بنسبة يقيني ة عالية؟!

إن  أصل معلوماتنا عن أحوال الرواة وأشخاصهم ظني  يف كثري من املوارد، وبعد 

بصدقهم جدالً  ثبوت وثاقتهم بطريقة ظني ة ينشأ ظن  بصدقهم وليس يقينًا، وبعد اليقني

دوا عن دواعي الكذب، فمع  ينشأ ظن  بصواب ما قالوه وعدم وقوعهم يف اخلطأ لو جتر 

د الوسائط يف األسانيد ـ كي  لنا أن نحصل عىل  هذه التوليفة الظني ة ـ السيام مع تعد 

دة يف هذا السياق. ة البد  أن تكون متشد   وثوق قبيل واسع، بل األصح  أن  اخللفي ة الفكري 

هذا كل ه لو جتاهلنا أيضًا مشاكل البحث الرجا،ي من أزمات متييز املشرتكات 

وتعارض التوثيقات والتضعيفات، وأزمات االختالفات بني املذاهب اإلسالمية أيضًا 

يف هذا السياق، ومشاكل ُنسخ الكتب الرجالي ة ـ واحلديثي ة ـ نفسها، بل مشاكل نسبة 

قد ينصب  التوثيق عىل الراوي بلحاظ حقبة زمني ة  بعضها ألصحاهبا كرجال الربقي. بل

من عمره، وربام كان قبلها كاذبًا، فإن  غري واحد من الرواة كان له حال استقامة وحال 

عدمها كام هو معروف، وكي  يمكن التمييز يف مجلة من املوارد؟ كام أن  اختالف 

طهم ودق تهم، من حيث أحوال الرواة يف سن هم وأحواهلم الصحي ة يلعب دورًا يف ضب

كرب السن  حال التحديث أو صغره، ومن حيث إصابته بالعمى وغري ذلك مم ا انتبه له 

ثون وعلامء الرجال أنفسهم.  هنا وهناك املحد 

بل إن  احتامل أصالة العدالة يف كوهنا مذهب بعض العلامء ولو يف بعض فرتات 

لول هناك. إضافة إىل كون معاين حياهتم يفيض إىل إرباكات أيضًا برصف النظر عن احل

مصطلحات الرجالي ني القدامى يف التوثيقات والتضعيفات هي األخرى ختضع 

ة وحتليلي ة، ويف كثري من األحيان تكون مشوبة باجلدل  لة اجتهادي  لبحوث مطو 
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والنقاش، وعدم الوضوح واحلسم، مثل خالفهم املشهور يف معنى كلمة: ثقة، غال، 

ديث، جمهول، مهمل، شيعي، وغريها. هذا كل ه لو غضضنا ضعي ، ضعي  يف احل

الطرف عن العديد من األزمات التي حتيط بعلم الرجال مثل أزمة ضبط أسامء الرواة 

 وكناهم وألقاهبم ونسبتهم وغري ذلك.

يضاف إىل ذلك احلروب والرصاعات التي كانت قائمة بني الرواة من تختل  

ة، واهتام بعضهم بعضًا، كام كشفت لنا عنه كتب املذاهب، وكذلك بني أصحاب األئم  

الرجال السني ة القديمة، وكذلك مثل كتاب الكيش عند اإلمامي ة، بل وصل التسقيط 

بينهم إىل حد  كبار الشخصيات وكبار علامء احلديث واجلرح والتعديل وكبار الرواة 

ة وأصحاب املشاهري، بل اختلفت الروايات يف توثيق وتعديل وطعن بعض الصحاب

ة وبعض التابعني، فكي  يلج اإلنسان عامل احلديث بذهني ة وثوقي ة عالية؟!  األئم 

 ـ معضل الوسائط السندّية وتأثريه على القّوة االحتمالّية 

ة أيضًا، وتندك  يف بعض جوانبها يف سائر املشاكل التي  هذه املعضلة هي مشكلة مهم 

تي بيد املسلمني من نوع روايات الوسائط، بل أثرناها وستأيت، فإن  أغلب الروايات ال

د الوسائط كي  حيصل العلم واالطمئنان؟! ألن ه  العا،ي السند منها قليل جدًا، ومع تعد 

بحساب االحتامل الريايض كل ام زادت الوسائط ارتفع احتامل الكذب أو اخلطأ أو 

والدق ة، وهذا يعني االلتباس أو نحو ذلك، وكل ام قل ت الوسائط ارتفع احتامل الصدق 

أن ه كل ام زادت الروايات ذات الوسائط ارتفع جدًا احتامل أن  يف بعضها مشاكل يف 

م(، فإن  اخلرب ذا الوسائط يشبه 2812النقل، وبحسب تشبيه بيري سيمون البالس )

وضع سلسلة من قطعات الزجاج فوق بعضها بعضًا، يف حجبها وضوح الرؤية عن 

 طع الزجاج هذه.اليشء الذي يقع خل  ق

وهذا يعني أن  قياس مطلق خرب الثقة الذي يعرفه العقالء يف حياهتم عىل نوع 

اإلخبارات ذات الوسائط العديدة قياٌس مع الفارق، ويوجب بذل جهود يف إثبات 
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ة أو الصحابة، وهو أمٌر ما  تواتر الكتب األوىل التي ُنقلت باملبارشة عن النبي أو األئم 

 اسع يف الدراسات الرجالي ة واحلديثي ة.يزال حمل  جدل و

 ـ أزمة احلديث املوضوع والضعيف املنت 

تعد  مشكلة الوضع يف احلديث من أخطر مشاكل احلديث يف الرتاث اإلسالمي، 

وا باحلديث بشكٍل أو بآخر، فإن  عرض  وقد كتب فيها كثري من العلامء الذين اهتم 

القرآن الكريم أو قطعي  التاريخ والسن ة أو غري  احلديث عىل العقل أو العلم اليقيني أو

ذلك، يفيض ـ بعد التخيل  عن أسلوب التأويالت األيديولوجي ة التكل فية غري املستساغة 

 ـ إىل القناعة بوجود املوضوع يف كتب املسلمني.

وهذه املسألة ختتل  بني الباحثني اختالفًا فاحشًا، ففيام يرى بعضهم قل ة املوضوع يف 

ب مذهبه وكثرهتا يف كتب اآلخرين، يرى آخرون كثرهتا يف كتب احلديث عند كت

ط الباحث عمليات نقد املتن عنده ازداد قناعًة بحجم هذه  املذاهب كاف ة، وكل ام نش 

الظاهرة. ويطالب املنادون باالنتباه ملسألة الوضع بمراجعة األحاديث غري األخالقي ة 

كن االحتكام إليها كمعيار العقل والعلم والقرآن والفقهي ة، لعرضها عىل معايري يم

وغري ذلك، بعد فرض التعبدي ات يف جمال الفقه والرشيعة، ويعتربون أن  اكتشاف 

احلديث املوضوع بتاممه أو ببعضه سيصبح أكثر وفرًة، وعندما تتشابه األسانيد تقع 

ة الكربى؛ ألن  السند الذي محل احلديث املوضوع هو بعينه س رًا الطام  نٌد قد يكون مكر 

يف مواضع مل نكتش  الوضع فيها، وهذا ما يضع احتامل اختالق السند أو الوضع عىل 

ًا. ل، ليكون احتامالً جاد   الثقات موضع الفحص والتأم 

وقد سبق أن بحثنا بيشء من التفصيل يف مسألة الوضع يف احلديث، وناقشنا الرأي 

، فال الوضعيثية املذهبية هنا أو هناك من معضل االعتقاد بطهارة الكتب احلدالذي حياول 

                                           
 .222ـ  122: 2راجع: حيدر حب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  (2)
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ر وال نعيد.  نكر 

وتضاف إىل الوضع يف احلديث مشكلة أن  قرائن الوثوق بالصدور، فضاًل عن قرائن 

الوثوق باملضمون، ال تستطيع إثبات صدور وانتساب األحاديث الرشيفة بقدر ما 

 ص عىل مستوى الصدور.تستطيع هدمها، وهذا ما يقل ل فرص التثب ت من النصو

 ـ أزمة التعارض واالختالف يف احلديث 

ي  تعد  ظاهرة تعارض األحاديث من الظواهر التي تدعونا مجيعًا للنظر والرتو 

ل، فحجم التعارض يف الكتب احلديثية واملروي ات احلديثية كبرٌي، ولو أخذنا  والتأم 

م العلامء حلوالً جمموع كتب املسلمني احلديثية فسيكون التعارض مدهشاً  ، وقد قد 

كثرية لفض  هذه االشتباكات، وكثري من هذه احللول هو إمكانات غري مثبتة، حتاول 

اإلبقاء عىل حجي ة احلديث، بمعنى أن  احلمل عىل التقي ة أو فرض تأويٍل ما مل يقم عليه 

هنا  دليل، إن ام كان احتامله كافيًا لتفادي إشكال يوجب سقوط حجي ة احلديث، ونحن

ل الوثوق العلمي العام  ال نتكل م يف قوانني احلجي ة كام بي ن ا مرارًا، بل نتكل م يف معد 

باحلديث بعد هذه الظواهر، فضاًل عن أن  بعض هذه احللول املقرتحة يف حل  التعارض 

 سبق أن ناقشناها بالتفصيل، مثل حل  التقي ة عند اإلمامي ة فال نطيل.

ظاهرة التعارض يف األخبار عىل درجات وثوقنا باحلديث كي  يستقيم أن ال تؤثر 

ومرجعي ته عىل مستوى الصدور وعىل مستوى الداللة؟ ونحن نجد كي  حيار العلامء 

يف التوفيق، بل يصن فون الكتب املوسوعي ة حلل  هذه املشاكل، مثل مشكل اآلثار 

ثًا يف  للطحاوي، واالستبصار للطويس. أال يفر ل الوثوق العلمي ض هذا األمر تري  معد 

باحلديث عمومًا، ال بمعنى تكذيب الرواة بالرضورة، بل بمعنى أعم  منه ومن خطئهم 

أو غياب بعض القرائن عنهم أو عدم فهمهم ملالبسات الكالم أو الفعل، فنقلوا لنا 

 األمور بطريقة أوجبت التعارض بني النصوص؟

ا يلحق بظاهرة التعارض ما نجده من ظاهرة اال ختالف بني األحاديث زيادًة ومم 



 حّجية احلديث ................................................................. 218

ونقيصًة وتقدياًم وتأخريًا وغري ذلك، فهذا قد يصعب حرصه، وأهل اخلربة يعرفون 

 ذلك.

 ـ مشكلة االنتقال من اخلطاب إىل الكتاب وضياع قرائن الشفوّية 

له من  ن النقل الشفوي عادًة نوعًا من القرائن يغيب الكثري منها عند حتو  يتضم 

تاب، وذلك مثل تقاطيع الوجه وحركة اليدين وحركة العينني ونربة اخلطاب إىل الك

الصوت ومستواه وغري ذلك مما ييش بأن  اجلملة تفيد اإلقرار أو الرضا أو االستنكار أو 

 غري ذلك.

وقد رأينا أن  بعض الروايات حتتمل الوجهني، حتى أن  بعض العلامء مثل العالمة 

فض  التعارض بني بعض الروايات، فإذا جاء املجليس كان يستخدم هذه الطريقة ل

سؤال يسأل عن مصافحة املرأة مثاًل، فأجابه املعصوم: جيوز. مُحل اجلواب عىل 

االستنكار. وهذا االستنكار مل تكن هناك أدوات للتعبري عنه مثل ما هي احلال اليوم من 

يتم  االنتقال نوع )!( وكذا االستفهام )؟( وغري ذلك، هلذا ففي بعض األحيان عندما 

ل أن  األمر واضح؛ ألن ه  ن األو  من اخلطاب إىل التدوين تضيع هذه القرائن بظن  املدوِّ

ة، وبعد مرور زمن معني  تضيع القرائن، ويقع اللبس يف  يعيش بنفسه عرص الشفوي 

 العديد من معاين النصوص.

لت عىل النص  القرآين بعد افرتاضه من قبل بعض  الباحثني وهذه اإلشكالي ة سج 

املعارصين أن ه نوع من اخلطاب وليس النص  أو الكتاب، ورغم اجلدل يف هذه القضي ة 

عىل مستوى القرآن الكريم، إال أن ه ال ُيناقش أحد يف أن  أغلب نصوص السن ة الرشيفة 

م  ورد بنحو اخلطاب وليس الكتاب، فلم يثبت عن النبي أو الصحابة أو أهل البيت أهن 

إال نادرًا، وكتبًا بسيطة، وغالب ما وصلنا منهم إن ام هو كلامت تعتمد املنطق كتبوا كتابًا 

 الشفوي يف نقل األفكار.

ومن هنا يغلب يف نقل احلديث عدم نقل الرواة للقرائن السياقية االرتكازية املعلومة 
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لدى أهل زماهنم، مما يضي ع مجلة من املعطيات ألهل األزمنة األخرى التي فقدت هذا 

ثنا عن هذا املوضوع يف فصل الس ياق، دون أن خيل  بوثاقة الرواة وأمانتهم، كام حتد 

 تارخيية السن ة من كتاب )حجي ة السن ة(.

لقد وصلت النصوص ـ كام يقول عبد اجلواد ياسني ـ عىل شكل متوٍن صغرية 

ة املوضوعي ة، بحيث يتعرس  الكش  عن كل  ما يتصل هب ا، مبتورة عن سياقاهتا الصدوري 

 .وما هو وراءها

 ـ مشكلة كثرة الرواة الضعاف واجملاهيل و.. واملراسيل يف كتب احلديث 

لو نظرنا يف الرتاث احلديثي عند املسلمني، فسنجد أن  أغلب ما يف هذا الرتاث 

اعون أو ضعفاء أو متهمون، أو  تتقاسمه األحاديث املرسلة وتلك التي يف سندها وض 

ة أو احلال.تلك التي يف سندها م  هملون أو جماهيل اهلوي 

وهذه الظاهرة الواسعة جتعل املوروث احلديثي يف غالبه يعاين من مشاكل سالمة 

ق من سالمة حال الناقلني أو  ة االحتاملي ة؛ لعدم التحق  األسانيد، وتضع  فيه القو 

يتم   الرواة، بل حتى سالمة حال بعض املصادر التي ال ُيعلم نسبتها ألصحاهبا أو مل

ر  ق من سالمة أصحاهبا أنفسهم، السيام وأن  مجلة وافرة من هذه املروي ات تأخ  التحق 

ة األوىل.  ظهوره عن القرون اخلمسة اهلجري 

كام أن  ظهور املراسيل ووجود الرواة املتهمني يف األسانيد، وكذا الرواة املهملون أو 

ة، يزيد من احتامالت اختالق الس ة املجهولون جهالة تام  ند، وُيضع  من القو 

 االحتاملية ملراكمة األسانيد.

ه عىل ايب زيد العلوي، وفق ما نقله  ويعجبني هنا نقل كالم البن قبة الرازي يف رد 

 ة إنام هو من قبل كذابنيمامي  اختالف اإل إن  عنه الشيخ الصدوق، حيث قال الرازي: 

                                           
 .121جلواد ياسني، السلطة يف اإلسالم، العقل الفقهي السلفي بني النص  والتاريخ: انظر: عبد ا( 2)
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 الزمان، حتى عظم البالء،أنفسهم فيهم يف الوقت بعد الوقت، والزمان بعد  سوادل  

 واجتهاد وسالمة ناحية، ومل يكونوا أصحاب نظر يرجعون إىل ورعٍ  أسالفهم قومٌ  وكان

هذا  وقبلوه، فلام كثر أحسنوا به الظن   يروي خرباً ًا مستور فكانوا إذا رأوا رجالً  ،زومتي  

 ع عليه فلمة عليهم السالم بأن يأخذوا بام جيمفأمرهم األئم   ،شكوا إىل أئمتهم ،وظهر

مل  مام أيضاً تهم، واإليفعلوا وجروا عىل عادهتم، فكانت اخليانة من قبلهم ال من قبل أئم  

يعلم  صالح ام هو عبدٌ ه ال يعلم الغيب، وإن  ألن   ؛ويتهذه التخاليط التي رُ  يق  عىل كل  

 .ة، ويعلم من أخبار شيعته ما ينهى إليهالكتاب والسن  

تكون جتربة يبنون عىل حسن الظن  وحيصل هلم به  فالحظ كي  أن ه عندما ال

ة ـ وهو إلزام  الوثوق، ولكن بعد التجربة وانتشار الكذب والكذابني، ألزمهم األئم 

عقالئي جدًا ـ بام جُيمع عليه، فيكون فيه االطمئنان عادًة، فكل ام ارتفع مستوى الكذب 

د وخفض مستوى والكذابني واملجاهيل والضعفاء لزم رفع مستوى احليطة وا لتشد 

 الوثوق وحسن الظن  وسذاجة التعاطي مع األمور.

 ـ مشكلة ضياع النصوص احلديثية 

من املشاكل هنا أيضًا أزمة أن  ما بأيدينا من نصوص حديثية قد ال يساوي جمموع ما 

ل ستجد أن ه لو سل منا بكل  هذه النصوص  قاله النبي وأهل البيت والصحابة، قارن وتأم 

سع جمموع ما قالوه بل ستعرب  عن مقدار قليل جدًا، وعليك بحذف األسانيد فلن ت

رات ثم وضع النصوص بجانب بعضها، ثم قياسها عىل فرتة متتد  قرابة ثالثة  واملكر 

ل. وهذا يعني ضياع بعض القرائن والنصوص.  قرون، ثم قارن وتأم 

رض املناخي ة، وأيضًا ظواهر تل  الكتب وضياع األصول نتيجة احلروب والعوا

خذ مثاالً ما يقال عن ضياع كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، وكذا ضياع املكاتبات 

                                           
 .221ـ  212انظر: كامل الدين ومتام النعمة:  (2)
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األصلي ة والرسائل األوىل التي وقعت من قبل النبي وأصحابه وأهل بيته، فلم يبق منها 

ط  عني وال أثر فيام نعلم إال نادرًا رغم تظافر اهلمم حلفظها واالهتامم هبا عادًة؛ كوهنا بخ

النبي وأهل بيته! وهذا يعني أن  الرتاث احلديثي ناقص بكثرة، األمر الذي يؤثر عىل 

 القيمة النهائي ة التي نأخذها من احلديث الرشي  لنعرضها عىل كتاب اهلل تعاىل.

 ـ مشكلة توّفر دواعي الكذب، وظاهرة التعّصب واالحنياز 

فيه دواعي الكذب بشكل كبري، نظرًا من املشاكل الكربى يف عامل احلديث أن ه تتوف ر 

ة األوىل، ولغري ذلك من  ة يف االنتامء يف القرون اخلمسة اهلجري  لالنحيازات احلاد 

األسباب أيضًا، والتي منها رغبة الرواة يف أن يكون هلم مكانة اجتامعية بكثرة الروايات 

. وكل ام كانت دوافع التي ينقلوهنا أو بعلو  اإلسناد الذي قد يدفعهم الختالق األسانيد

الكذب متوف رة أكثر زاد احتامل وقوع الكذب نفسه عىل مستوى مساحة بحجم 

د يف أمر احلديث  ًا. وهلذا جتدنا نتشد  األحاديث املوجودة اليوم، وهذا أمر منطقي جد 

 وكتبه وُنَسخه أكثر من أي  موضوع آخر؛ نظرًا لوفرة دواعي الكذب والتزوير.

قد يغل   هذا الكذب بأغلفة دينية وأخالقي ة، كام أرشنا من بل يف بعض األحيان 

ب إىل بعض التعديل يف الروايات بام ال يفيض إىل الكذب، مثل  قبل، بل قد يدعو التعص 

حذف بعض األسامء من النص  واالكتفاء بكلمة )رجل(، أو عدم ذكر بعض األحاديث 

نحو ذلك، فمشكلة العتبارات زمني ة، أو حذف بعض اجلمل من احلديث، أو 

ب الفرقي، ترتك أثرًا كبريًا عىل عامل األحاديث، بل قد  االعتبارات املذهبية والتعص 

ض بعض الباحثني املعارصين ألزمة من هذا النوع يف عمليات التحقيق وتصحيح  تعر 

ح اجلمل انطالقًا من  الكتب املخطوطة أيضًا، حيث حتذف بعض الفقرات أو تصح 

 والكالم طويل ال نخوض فيه اآلن.اعتبارات معي نة، 

نكتفي هبذا القدر من عوارض األحاديث ومشاكلها، واملامرس يعرف العديد من 

 هذه املشاكل يف طي ات البحوث احلديثي ة التطبيقي ة.
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 الكالم نتيجة

إن  ما نريد أن نصل إليه هنا هو أن  اخلربة واملامرسة يف عامل احلديث يفضيان إىل قناعة 

وله بذهني ة متواضعة عىل املستوى الوثوقي العلمي العام، األمر الذي ال برضورة دخ

يلغي فرص اليقني منه متامًا، بل يفرض احلاجة ملزيد من مراكمة عنارص الوثوق يف كل  

حديث؛ بغية إخراجه من هذا السياق الالوثوقي العام، وهذا هو ما نعتربه النتيجة 

 النهائية وخالصتها:

 .ةالعامّ  ةالوثوقيّ  عدم قّوتهيل للحديث مع االعتقاد ببار اإلمجاتاالع

يه:  ا حتصيل اليقني الرسيع من النصوص نتيجة ما أسم  االطمئنان التواضعي أو وأم 

والذي يعرب  عن مناخ تربوي حميط فقط، وليس عن مناخ موضوعي،  اليقني التوافقي،

 الرشي  بغية حماكمته.فهذا ال قيمة له، بل البد  من عرضه عىل وقائعي ات احلديث 

ونكتفي هبذا القدر من الكالم عن احلديث العلمي اليقيني بمحاوره الثالثة، لننتقل 

 إىل الفصل الثاين من هذه الدراسة، وهو البحث يف حجية اخلرب الظن ي أو خرب الواحد.

  



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 جية احلديث الظّنيح

 أو

 السّنة املنقولة اآلحادّية الظنّية

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 مقّدمة

بعد أن انتهينا ـ بحمد اهلل تعاىل ـ من احلديث عن السُبل اليقيني ة لثبوت صدور 

احلديث أو السن ة املحكي ة اليقينية، نصل إىل احلديث عن السن ة املحكية املنقولة الظنية أو 

ر احلديث الظن ي، وهو ما ُيعرف يف علم أصول الفقه عند املسلمني بمسألة حجي ة أخبا

اآلحاد، التي متثل أحد أعمدة االجتهاد اإلسالمي، وُتشاد عليها أغلب الفهوم الفقهي ة 

يه اإلمام الشافعي )خرب  للترشيع اإلسالمي عند املذاهب كاف ة تقريبًا، وهي ما كان يسم 

ة( ة(، يف مقابل التواتر الذي كان يطلق عليه عنوان )خرب العام   .اخلاص 

ور أخبار اآلحاد يف الرتاث اإلسالمي للسن ة النبوية ومن الواضح أن  حجم حض

أكرب بكثري من أن يتم  جتاهله أو التعاطي معه بذهنية القبول أو الرد  دون معاجلات 

قة، فقد صار حال االجتهاد الفقهي مثاًل ـ بل وحتى الكالمي والتارخيي ـ قائاًم يف  معم 

بار اآلحادية، بل صار الشعور بعدم الكثري جدًا من معطياته وممارساته عىل هذه األخ

له، وهذا كل ه يدل  عىل عمق  حجي تها بمثابة الشعور بحصول وضع كارثي ال يمكن حتم 

حضور اخلرب الواحد يف الثقافة اإلسالمية االجتهادية وغريها، وعىل أن ه ظاهرة بالغة 

 األمهي ة وتستحق  الدرس والقراءة.

                                           
: 1، و82: 2؛ وكتاب األم 128، 122، 222ـ عىل سبيل املثال ـ: الشافعي، الرسالة:  انظر (2)

 .128، 122ديث: ؛ واختالف احل128، 122، 121، 188: 2، و222: 2، و28
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واء عىل مستوى احلجية أم عىل صعيد وقبل الرشوع يف بحث أصل النظرية، س

م مدخاًل يف تعري  اخلرب الواحد، يمثل رضورة لتفكيك هذا املفهوم الذي  عدمها، نقد 

 قد يأخذ أكثر من شكل يف الثقافة عند املذاهب اإلسالمي ة.

 مدخل إىل تعريفات خرب الواحد

ثني للخرب الو احد أو اخلرب املعنى املعروف بني األصولي ني واملتكل مني واملحد 

اآلحادي هو كل  خرب ال يرقى إىل مستوى العلم بصدوره، فلم يبلغ حد  التواتر، ومعنى 

ذلك ـ بحسب اصطالحهم ـ أن  آحادية اخلرب تعني ما يقابل تواتره، بحيث إن  اخلرب 

ى متواترًا.  الواحد املحفوف بالقرينة القطعية يصدق عليه أنه خرب واحد وال يسم 

ية التوا ح به يف كلامهتم، كام تفيده كلامت الشهيد الثاينوَحد  والشيخ  ،تر أمٌر مرص 

ل، وهو رصيح العالمة املامقاين، واملريداماد، البهائي والشيخ ، والشهيد األو 

، والعلوي وفخر الدين الطرحيي، واملال عيل كني، حسن بن الشهيد الثاين

 .وغريهم ،در، والسيد حسن الصالعاميل

                                           
 .12الشهيد الثاين، البداية:  (2)

 .1( البهائي، الوجيزة: 1)

 .21ـ  22( املريداماد، الرواشح الساموية: 2)

 .218ـ  212: 2( املامقاين، مقباس اهلداية 1)

ل، ذكرى الشيعة ( الشهيد األ2)  .18: 2و 

 .282( الشيخ حسن، معامل الدين: 2)

 .128قال يف علم الرجال: املال عيل كني، توضيح امل (2)

 .2( الطرحيي، جامع املقال: 8)

 .2: 2خبار يف رشح االستبصار ( أمحد بن زين العابدين العلوي، مناهج األ2)

 .211حسن الصدر، هناية الدراية:  (21)

 .12الشيعي: مامي اهلل، نظرية السن ة يف الفكر اإل حب  وحيدر ؛ 22: 1املظفر، أصول الفقه انظر:  (22)
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أما األصولي ون الشيعة اإلمامي ة، فقد أطبقت أبحاثهم عىل أن  اخلرب الواحد هو كل  

خرب ظن ي غري مفيد للعلم بنفسه، وهلذا أدرجوه يف مباحث الظن، وال يشك أحد مم ن 

راجع كتب أصول الفقه اإلمامي يف إدراج خرب الواحد ضمن اخلرب الظن ي الصدور، 

هو ما كان سببًا يف أننا قل ام نجد يف مصن فات األصوليني تعريفًا خلرب الواحد، ولعل  هذا 

، كام نالحظ ذلك مع العالمة احليل يف  حوا بإفادته الظن  فوه رص  مبادئ »وعندما عر 

د املخرب«الوصول ، ولقد كثرت العبارة ، من أنه اخلرب الذي يفيد الظن  وإن تعد 

 .يفيد علاًم وال عمالً  القائلة: إن  خرب الواحد ال

فه الغزا،ي يف املستصفى وهكذا احلال عىل صعيد مصن فات أهل السن ة ، فعندما عر 

وما حكي عن ما ال ينتهي من األخبار إىل حد  التواتر املفيد للعلم.. »نص  عىل أنه: 

إذ  هم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل،ذلك يوجب العلم فلعل   ثني من أن  املحد  

له ظاهر ، وهلذا قال بعضهم: يورث العلم الظاهر، والعلم ليس ى الظن علامً يسم  

فقيد املفيد للعلم يوحي بأن  اخلرب اآلحادي ما ال يرقى إىل ، ..«وباطن، وإنام هو الظن  

هـ( 211مستوى إفادة العلم يف حد  نفسه، وإن أفاده مع القرينة، كام أن  ابن قدامة )

ومعنى ، رب الواحد ما عدا املتواتر، ناسبًا إىل األكثر عدم إفادته العلمنص  عىل أن  اخل

 ذلك أن  جدالً ما وقع يف أن  اخلرب الواحد يفيد العلم بنفسه أو ال، كام سيأيت بحول اهلل.

مني قد تواضعوا عىل تسمية الفقهاء واملتكل   ن  إهـ(: 112وقال أبو بكر الباقالين )

                                           
؛ وانظر: الصدر، دروس يف علم األصول: احللقة األوىل: 112العالمة احليل، مبادئ الوصول:  (2)

 .222ـ  222: 2؛ وهناية الوصول 222

ة: ( 1) ، 222، 212؛ واملرتىض، االنتصار: 21انظر ـ من باب املثال فقط ـ: املفيد، املسائل الرسوي 

 و.. 22: 1والطويس، االستبصار ؛ 81، 12: 2؛ وابن إدريس احليل، الرسائر 182، 121

 .222: 2راجع: النووي، رشح مسلم ( 2)

 .121ـ  122: 2 ى( الغزا،ي، املستصف1)

 .212ـ  211: 2( ابن قدامة، روضة الناظر 2)
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وسواء عندهم رواه الواحد أو اجلامعة  ،ه خرب واحداب العلم بأن   عن إجيرُص خرب قَ  كل  

ولكن يوجب  ،التي تزيد عىل الواحد. وهذا اخلرب ال يوجب العلم عىل ما وصفناه أوالً 

 ...ومل يعارضه ما هو أقوى منه العمل إن كان ناقله عدالً 

 تقسيم األحناف وتقسيم القرايف لألخبار

يف كلامت علامء أصول الفقه السنّي ـ غري التقسيم إىل خرب  ثمة تقسيامن آخران ،نعم

 واحد ظنّي بنفسه وآخر مفيد للعلم بنفسه وهو التواتر ـ مها:

ويظهر تبن يه من تيارات أخرى أيضًا، إذ  ّول: وهو التقسيم احلنفي،التقسيم األ

. أما يذهب هذا التقسيم إىل أن  األخبار تقع عىل ثالثة: متواتر، ومشهور، وواحد

املتواتر، فواضح، وأما املشهور فهو اخلرب الواحد من حيث أصله لكن ه تواتر يف القرنني: 

الثاين والثالث، وهذا النوع من األخبار ال هو باخلرب الواحد عند احلنفية وال باخلرب 

املتواتر، بل هو بمنزلة املتواتر، ويكون عندهم مفيدًا للعلم واالطمئنان، وأما خرب 

، وال يفيد خرب الواحد علم اليقني عند أيب فهو ما عدا املتواتر واملشهورالواحد 

 .هـ( يف املبسوط182حنيفة، كام نقله عنه الرسخيس احلنفي )

هـ(، حيث 822وهذا الفهم ألنواع احلديث نالحظه يف بعض كلامت اجلرجاين )

ف اخلرب الواحد بأنه  فصاعدًا ما مل يبلغ  احلديث الذي يرويه الواحد أو االثنان»عر 

                                           
 .111ـ  112الباقالين، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل: ( 2)

جاج اخلطيب، أصول احلديث حممد ع؛ و221ـ  221اخلبازي، املغني يف أصول الفقه: راجع:  (1)

؛ 222ـ  221؛ وأمحد الشنقيطي، خرب الواحد وحجيته: 212ـ  212ومصطلحه:  هعلوم

: 1والعدوي واملحرمي والوهيبي، السن ة الوحي واحلكمة، قراءة يف نصوص املدرسة اإلباضي ة 

 .22ـ  21

 .81: 2الرسخيس، املبسوط  (2)
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 ولعل ه يريد بالشهرة ما أراده األحناف هنا.، «الشهرة والتواتر

من تقسيم ثالثي آخر  هـ(،283التقسيم الثاين: ما ذكره اإلمام أبو العباس القرايف )

أفاد ظنًا كان املخرب واحدًا أو أكثر، وما »للحديث، وهو: املتواتر، واآلحاد، وهو الذي 

وال آحاد، وهو خرب املفرد إذا احتف ت به القرائن، فليس متواترًا، ليس بمتواتر 

الشرتاطنا يف التواتر العدد، وال آحادًا؛ إلفادته العلم، وهذا القسم ما علمت له اساًم يف 

 .«االصطالح

ان باألساس األصو،ي لنظرية اخلرب الواحد،  إال أن  هذين التقسيمني ال يرض 

ًة بالتأكيد عىل فاألحناف يرون يف اخلرب  املشهور ما يفيد العلم واالطمئنان، فيكون حج 

املستوى النظري بقطع النظر عن صواب إفادته اليقني، ومن ثم فاخلرب الظن ي عندهم 

هو اخلرب الواحد، وهكذا احلال يف تقسيم القرايف، حيث جيعل اخلرب املفرد املحت   

ًة إل فادته العلم، فيبقى اخلرب الظني الذي بالقرينة موجبًا للعلم، ومن ثم فيكون حج 

حيتاج إىل بحث، وهو خرب الواحد غري املحفوف بالقرينة، وهو حمل  بحثنا، فهذه 

التقسيامت ال ختل  بأصل املوضوع، وهو البحث عن حجي ة كل خرب ال يفيد العلم ال 

الفقه  بنفسه وال بالشواهد املحيطة، وهو عينه املقصود بالبحث عند مجهور علامء أصول

 الشيعي والسن ي.

وقيمة هذا البحث املدخيل قيمٌة تارخيية واستكشافية؛ إذ قد يريد الشيعي من خرب 

الواحد ما يراه احلنفي مشهورًا، وقد يريد ما جيعله القرايف مفردًا، هلذا لزم حتديد 

 املصطلحات حتى ال يقع خلط يف فهم كلامت العلامء واألصولي ني يف هذا املجال.

لة هذه األمور التي قد توجب اخللط وااللتباس، ما يذهب إليه املريزا ومن مج

هـ(، من أن  مصطلح اخلرب الواحد 2122هـ(، وتلميذه السيد اخلوئي )2222النائيني )

                                           
 .212اين، التعريفات: ج( اجلر2)

 .122، رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول: يف( القرا1)
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له استعامالن يف املوروث االسالمي: أحدمها مطلق اخلرب الظني، وثانيهام خصوص 

ت هذه املقولة فإ، اخلرب الضعي  هنا ستفرض علينا جهدًا غري عادي فإذا صح 

ث أو األصو،ي من مصطلح اخلرب الواحد، وإن كن ا مل  لتحديد مراد هذا الفقيه أو املحد 

ة يف كالم  ة هذه الفكرة التي طرحها النائيني، إال مع قيام قرينة خاص  نَر دلياًل عىل صح 

حد مطلق اخلرب هذا أو ذاك، وإال فمقتىض اجلري العام هو أن  مرادهم من خرب الوا

 الظن ي.

ال يراد هبا املفرد غالبًا، بل ما  خرب الواحدوهبذا نعرف أن  كلمة الواحد يف عنوان 

 يقابل التواتر عند املشهور أو يقابل املتواتر واملشهور عند األحناف كام بي نا.

 ارتباط خرب الواحد مبسألة العلم

ط علامء أهل السنّة يف ارتباط خرب ورغم كّل ما قّدمناه، إال أّنه يوجد خالف يف وس

 بأّن هناك ثالثة تيارات يف املوضوع: الواحد بالعلم، إذ قيل

التيار الذي يذهب إىل عدم إفادة خرب الواحد العلم مطلقًا، سواء احت    أحدها:

، وقد نسب ذلك إىل مجهور األصوليني واملتكل مني وإىل األئمة الثالثة:  بقرينة أم مل حيت  

 حنيفة والشافعي ومالك، وأن  غاية ما يعطيه اخلرب اآلحادي هو وجوب العمل به.أبو 

إال أن ني أعتقد أن  الكثري مم ن ُنسب إليه هذا القول إنام ُأثر عنه نفيه إفادة خرب الواحد 

العلم بال تقييد بعدم القرينة، فُفهم منه أن ه يقول باإلطالق هنا، وأن ه حتى مع القرينة ال 

 علم، مع أن ه ربام يكون بصدد احلديث عن اخلرب اآلحادي يف ذاته.يفيد ال

إن ه يفيد العلم ولو من دون القرينة، وقد نسب هذا القول ـ عىل خالف ـ إىل  ثانيها:

                                           
 .212: 1؛ واخلوئي، مصباح األصول 281: 2( النائيني، أجود التقريرات 2)

ة يف أصول الفقه ( 1) ؛ وابن حزم، 28ـ  22: 2انظر يف هذه األقوال كاًل أو بعضًا: الطويس، العد 

؛ والقرضاوي، السن ة مصدرًا 22ـ  22يث: ؛ وأمحد حممد شاكر، الباعث احلث212: 2اإلحكام 

 .21ـ  22للمعرفة واحلضارة: 
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اإلمام أمحد بن حنبل، وداود الظاهري، واحلارث بن أسد املحاسبي، واحلسني 

ة الس ثني، ، بل إىل عام  ونه بالعلم الكرابييس، ومجهور املحد  م كانوا يسم  ل ، وأهن 

خرب الواحد العدل عن مثله إىل رسول  ن  إالظاهر، وهو مذهب ابن حزم الذي يقول: 

. وذهب إىل هذا القول يوجب العلم والعمل معاً ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ اهلل 

 ، وكثري من احلنابلة املعارصين.الدكتور أمحد حممد شاكر

خصوص خرب العدل، كام يظهر من كلامت غري واحد منهم، ولعل  مقصود هؤالء 

مثل ما نقلناه عن ابن حزم، وهو الرأي الذي له حضور يف الوسط اإلخباري بني 

 الشيعة اإلمامي ة، وال يراد هنا مطلق اخلرب اآلحادي.

ة ثالثها: ، وهو مذهب مجهور إن ه ال يفيد العلم بنفسه وقد يفيده بالقرائن احلاف 

ان علامء  ام حمتف  اإلسالم، وهو الذي نظ ر له ابن الصالح يف خصوص الصحيحني من أهن 

ة الذي يمثل شاهدًا حاساًم وقطعي ًا عىل إفادة العلم.  بإمجاع األم 

ما يفيد العلم النظري بالقرائن عىل  اآلحادوقد يقع فيها قال ابن حجر: 

وله ًا حيحيهام، أو يكون مشهوركأن خيرج اخلرب الشيخان يف ص، معل قًا: املختار

احلفاظ باألئمة  طرق متباينة، ساملة من ضع  الرواة والعلل، أو يكون مسلسالً 

 .، حيث ال يكون غريباً املتقنني

وبرصف النظر عن تطبيق ابن الصالح للمفهوم عىل خصوص الصحيحني، وهو ما 

اًل يف حمل ه عي أن ه مراد ، إال أن  مل نوافقه عليه كام بحثناه مفص  الصحيح الذي نكاد ند 

                                           
 .212: 2ابن حزم، اإلحكام ( 2)

 .22ـ  22الباعث احلثيث: ( 1)

 .112: 2ال بأس بمراجعة الغزا،ي يف املستصفى ( 2)

 .22ابن حجر، نخبة الفكر يف مصطلح أهل األثر: ( 1)

 .118: 1كحالين انظر تعليقاته مع كتاب سبل السالم لل( 2)

 .222ـ  222انظر: حيدر حب اهلل، املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي: ( 2)
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اجلميع من الطوائ  الثالث إال ما شذ  وندر، أن  خرب الواحد يف حد  نفسه ال يفيد 

العلم، وأن ه يفيده مع القرينة، التي قد تكون أحيانًا وثاقة الراوي نفسه وعدالته، وأن  

د الوسائط يؤثر عليه. وهذا األمر نزعم أن ه واضح بدهيي، فإن   أي  إنسان يصله  تعد 

خرب آحادي ال جيزم به إال بحشد الشواهد كوثاقة الراوي وقل ة الوسائط وسالمة 

د األسانيد أو قل تها  املضمون وغري ذلك مم ا أسلفناه مم ا خيتل  باختالف احلاالت وتعد 

 وغري ذلك.

حد يف وعىل أية حال، وليس بحثنا تارخييّاً هنا، وكام تقّدم، فإننا نريد باخلرب الوا

هنائياً، تعّدد رواته أم احتدوا، ونقصد بالظّن فعليّاً ي ظنًا هنا، كّل خرب ظنّ احآتية دراستنا 

. ي بنفسه وبالقرائن املحيطة به كذلك، فهو الذي نبحث يف حجيتهالنهائي أّنه ظنّ الفعيل 

طمئنان واملراد بالظّن هنا ما قابل العلم القاطع باملعنى املنطقي األرسطي، وما قابل اال

أو العلم العادي باملعنى األصويل والعريف، فقد يشمل ما هو حتت الظّن باالصطالح 

املنطقي؛ فإّن بعض أخبار احآحاد ال تفيد أكثر من االحتامل املتساوي، لكن بام أّن 

الغالب يف العرف اإلسالمي هو احلصول عىل حالة الظّن من األحاديث املعتربة، جروا 

حادي بأّنه اخلرب الظنّي، وحّقه أن يكون أعّم من ذلك حتى تكون عىل تعريف اخلرب احآ

 قسمة األخبار أكثر دّقًة من الناحية املنطقّية.

الً ـ يف نظرية عدم حجي ة خرب الواحد  ولكي ننظ م البحث، سوف تكون دراستنا ـ أو 

راهتا ونرى مناقشاهت تها ومرب  ا أو احلديث الظن ي، لنعرضها ونحل لها ونرصد أدل 

ة عليها، ومدى قدرهتا عىل الصمود أمام النقد واإلبطال، ثم ننتقل  واملالحظات النقدي 

بعد ذلك لدراسة نظرية حجية خرب الواحد، حمل لني فيها ما كن ا حل لناه ورصدناه يف 

النظرية األوىل )عدم احلجي ة(، لنخرج بعد ذلك باستنتاج هنائي فيام خيص  احلديث 

  العلمي، إن شاء اهلل سبحانه.الظن ي، أو احلديث غري

  



 

 

 

 

 

 

 احملور األّول

 نظرية عدم حجّية احلديث الظّني )خرب الواحد(

                                           
 اخلوَض  ،لدى وصوهلم إىل هذه النقطة من أبحاثهم األصولية مامي ةرو األصوليني اإلاعتاد متأخ   (2)

يف بحث اندراج مسألة حجية خرب الواحد يف موضوعات علم أصول الفقه وعدمه، فاستحرضوا 

يف  عاجلوهنوا اا بحث موضوع علم األصول، وهلذا حصل تكرار نسبي بني ما بحثوه هنا وما كهن

تعري  علم األصول وحتديد موضوعه، من هنا كان عند حديثهم عن بداية دراساهتم األصولية 

اد السيد كاظم احلائري والسيد جإدراج هذا البحث هنا، ولقد أشكلي ًا ـ و نهجي اً مـ من اخلطأ 

مشريًا  ،درج يف بداية املباحث األصوليةاُ واكتفيا بام  ،هذا البحث هنا ااهلاشمي عندما حذف حممود

ل منهام إىل األ ، 1السيد الصدر كان قد بحث هذا املوضوع هنا، كام يف مباحث األصول ق ن  أو 

 .2، اهلامش: 222: 1ج

من  ،د بالظنالتعب   عىل صعيد آخر، يعد  بحث اجلمع بني احلكم الظاهري والواقعي أو إمكان

مات األ هلذا البحث، فإذا والكالمي ساس الفلسفي  األعني  يه ألن   ؛ساسية لبحث حجية اخلرباملقد 

انسد  باب البحث هنا  ،د بالظنبن قبة الرازي ـ باستحالة التعب  اكام نسب إىل وإمكانًا، ثبوتًا ـ قلنا 

ليل عىل حجية ما ثبت مسبقًا لبحث عن دللعدم وجود معنى  ؛والوقوع ثباتعىل صعيد اإل

 ة له.استحالة ثبوت احلجي  

الطرق الظنية كالشهرة  ذاك البحث كيل  ال خيتص  بخرب الواحد، بل يعم مطلق وحيث إن   ،لكن

د سيام وأننا نرى إمكان التعب  الوالظهورات و.. صار يعترب بالنسبة لبحثنا هنا أصاًل موضوعًا، الفتوائية 

 ال حاجة إليه هنا. يف ذلك البحث تطويٌل ، وعليه فاخلوض مع عدم توف ر العلم بالظن عقاًل وعقالئياً 
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 متهيد

ذهب مجاعة من علامء املسلمني إىل عدم حجي ة خرب الواحد، إال أن  هذا القول أخذ 

دًا ينحرس تدرجييًا بمرور األيام، حتى مطلع القرن العرشين، حيث عاد احلديث عنه جمد  

يف الوسط اإلسالمي بعد ذهب تيار جديد إىل التشكيك يف حجي ة األخبار اآلحادية، مما 

 عاد وأعطى هذا البحث قيمته وأمهي ته.

ة إلثبات عدم  ة األوىل وحتى اليوم، سيقت جمموعة من األدل  ومنذ القرون اهلجري 

ملوجودة بني أيدينا احلجي ة نظريًا، بقطع النظر عن واقع تعاملنا مع النصوص الروائية ا

ًا بحجي ة خرب الثقة لكن ال نرى يف مصادر احلديث اإلسالمي  عمليًا، فربام نقول نظري 

أي  خرب ثقة، وقد نرى عدم حجي ة أخبار اآلحاد لكننا نعمل ببعض ما بأيدينا من 

روايات، ربام لتواترها أو الحتفافها ـ من وجهة نظرنا ـ بشواهد تفيد العلم؛ إذًا فال 

زمة بني البحث النظري والتعاطي العميل بشكل تام، فال يساوي القول بإنكار مال

حجي ة خرب الواحد طرح كتب احلديث، وهلذا وجدنا الكثري من العلامء ـ ككثري من 

ة احلجية لكنهم يعتمدون عىل الروايات يف اجلملة، وهذه  اإلخباري ني ـ يرفضون نظري 

بحث فيها عىل املستوى العميل فيام بعد بإذن اهلل  نقطة مدخلي ة أساسية، سوف يكون لنا

 تعاىل.

ة عدم احلجي ة، ومن قال هبا ومن مل يقل،  ولن نرصد هنا املشهد التارخيي لنظري 

اًل يف كتابنا  ، حيث رصدنا املواق  هناك نظرية السن ةاعتامدًا عىل ما بحثناه مفص 

ينا ه ة، وقد سم  ذا االجتاه هناك بمدرسة اليقني، وذكرنا وحلل ناها بام أوتينا من حول وقو 

رة يف القرن األخري، فلرياجع  .أجياله القديمة واملتأخ 

                                                                                                           
كام ال حاجة هنا لبعض املباحث الكالمية القديمة التي كان يبحثها األصوليون سابقًا من تعري  

 اخلرب وحتديده، وما يتعل ق بذلك من مباحث منطقية وأمثاهلا.

 .221ـ  22الفكر اإلمامي الشيعي:  راجع: حيدر حب اهلل، نظرية السن ة يف (2)
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 نظرّية عدم حجية احلديث الظّني )خرب الواحد(، األدّلة واملستندات

تا حجي ة خرب الواحد وعدم حجي ته يف استناد أنصارمها إىل نفس تتشابه نظري  

استند منكرو من الكتاب والسن ة واإلمجاع والعقل، فقد املرجعيات املعرفي ة تقريبًا، 

ة وشواهد، رأوها ت ة أدل  لوا إليها. حجي ة خرب الواحد إىل عد  م النتيجة التي توص  قد 

لت أو يمكن أن  ة واملناقشات التي سج  تهم ومقارباهتم لتلك األدل  وسوف ندرس أدل 

تهم أو بعضها عىل األقل.  تضاف عىل أدل 

ة ا يمكن طرحه يف هذا املجال وأبرز وأهم  م ـ مما طرحوه أو مل يطرحوه ـ هو من أدل 

 اآليت.

  





 

 

 

 

 

 

 املستند القرآني

 ة عدم حجية خرب الواحدلنظرّي

استدل  منكرو حجي ة خرب الواحد الظن ي هنا باآليات القرآنية العديدة التي تنهى عن 

باع الظن  أو العمل به، وأن  الدين البد  أن يكون يق ينيًا ال ظني ًا، واملجموع من الظن ي ات 

مات، وهذه اآليات هي:  واليقيني يساوي الظن ي؛ ألن  النتيجة تتبع أخس  املقد 

ْمَع َواْلَبرَصَ ﴿قوله تعاىل:  ـ 5 ُأوَلئَِك  َواْلُفَؤاَد ُكّل  َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

 (.22 )اإلرساء: ﴾َكاَن َعنُْه َمْسُؤوالً 

اهلل إن َيتَّبُِعوَن  وَك َعْن َسبِيلِ ْرِض ُيِضلّ َوإِْن ُتطِْع َأْكَثَر َمْن يِف األ﴿قوله سبحانه:  ـ 2

 (.222)األنعام:  ﴾ال خَيُْرُصونَ إال الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إ

وَن إال الظَّنَّ ُه َلنَا إِْن َتتَّبِعُ ُقْل َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجو﴿وقال عز  من قائل:  ـ 4

ُرُصونَ َوإِْن َأْنُتْم إ  (.218)األنعام:  ﴾ال خَتْ

ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ُقِل اهللَُّ َيْبَدُأ  ﴿وقال تبارك وتعاىل:  ـ 3 ن َيبَْدُأ اخْلَ َكائُِكم مَّ ُقْل َهْل ِمن ُُشَ

ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ  َكائُِكم *  اخْلَ قِّ ُقِل اهللَُّ ََيِْدي ُقْل َهْل ِمن ُُشَ ن ََيِْدي إىَِل احْلَ مَّ

َي إاِلَّ َأن َُيَْدى َفاَم َلُكْم َكيَْف  ن الَّ ََيِدِّ قِّ َأَحقُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّ لِْلَحقِّ َأَفَمن ََيِْدي إىَِل احْلَ

ُكُمونَ  قِّ َشْيًئا إِنَّ اهللََّ َعلِيٌم باَِم  َوَما َيتَّبُِع َأْكَثُرُهْم إاِلَّ َظنًّا إِنَّ الظَّنَّ الَ ُيْغنِي*  حَتْ ِمَن احْلَ

 (.22ـ  21)يونس: ﴾ َيْفَعُلوَن 

:  ـ 1 ا الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثرِيًا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ ﴿قوله عز  وجل  َ َيا َأَيُّ
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 (.21)احلجرات:  ﴾إِْثٌم..

ْم بِِه ِمنْ ﴿وقال جل  وعال:  ـ 2 ِعْلٍم إِْن َيتَّبُِعوَن اال الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن  َوَما هَلُ

قِّ َشْيئاً   (.18)النجم:  ﴾احْلَ

َّا يِف األَْرِض َحالالً َطيًِّبا َوالَ َتتَّبُِعوْا ُخُطَواِت  ﴿وقال تعاىل:  ـ 1 ا النَّاُس ُكُلوْا مِم َ َيا َأَيُّ

ُه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ  ْيَطاِن إِنَّ وِء َواْلَفْحَشاء َوَأن َتُقوُلوْا َعىَل اهللَِّ َما الَ *  بنِيٌ الشَّ اَم َيْأُمُرُكْم بِالسُّ إِنَّ

 (.228ـ  222)البقرة:  ﴾َتْعَلُمونَ 

باع غري العلم أو  وبيان االستدالل هبذه اآليات الكريمة وغريها أهنا تنهى عن ات 

 إىل عدم وجود أي  قيمة للظن  بالقول بغري علم، كام يف اآلية األوىل واألخرية، وتشري

، بل هو من أبرز  وأن ه ال ُيغني شيئًا وال ينفع، وحيث إن  خرب الواحد ال يفيد إال الظن 

ة مع الظهورات اللفظي ة، كان مشموالً إلطالق النهي عن  مظاهر الظن  يف احلياة البرشي 

باع   جي ة أقل  مراتب النهي.، بل عدم احلالظن، وال معنى للنهي هنا سوى عدم احلجي ةات 

 املناقشات النقدّية على املستند القرآني لعدم احلجّية

 :أبرزها مناقشاتة عّد يات عىل االستدالل هبذه احآـ ويسّجل ـ  سّجلوقد 

                                           
؛ وابن شهرآشوب، 222ـ  222: 1، 121ـ  122: 2، و21: 1انظر: رسائل الرشي  املرتىض،  (2)

؛ وقد أفاض 82: 2؛ واجلصاص، الفصول يف األصول 221ـ  222: 1متشابه القرآن وتختلفه 

أخرى بمبدأ العلم الغروي اإلصفهاين يف استعراض جمموعات اآليات ذات الصلة بدرجة أو ب

، فانظر له: بريامون ظن  فقيه )حجيت ظن  فقيه(:  ؛ والصادقي الطهراين، فقه 28ـ  2ورفض الظن 

؛ وحكمي زاده، أرسار هزار 21، 22ـ  22؛ وأصول االستنباط: 11: 2؛ والفرقان 2ـ  8كويا: 

 .22ـ  21: 2؛ واألعظمي، دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه 21ساله: 

البد  أن ُيشار هنا إىل أن  أصول الفقه السن ي عالج هذه النصوص يف بابني، وأحيانًا أحال يف  (1)

أحدمها عىل اآلخر، ومها: باب حجي ة خرب الواحد، وثانيهام باب حجية القياس فليالحظ جيدًا؛ 

 وهلذا فقد ُنرجع يف اهلوامش ملا هو من باب القياس؛ لوحدة البحث فيهام عندهم هنا.
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 ، رّد ونقداالعتقادات مبجال النصوصسياقات اختصاص ـ  

 واملريزا النائيني ما ذكره مجاعة من العلامء، كالشيخ اخلراساين املناقشة األوىل:

، من أن  هذه املقاطع من اآليات مسوقة لبيان حرمة العمل بالظن  يف جمال وغريمها

ا بصدد حماججة الكافرين عىل عقائدهم يف اهلل ورشكائه  العقائد وأصول الدين، فإهن 

باع رشكاء اهلل  وما شابه ذلك، وهذا واضح يف آية سورة يونس حيث الرتكيز عىل ات 

ووجود من يساهم يف اخللق معه، وبذلك ال يمكن تعميم داللة اآليات ـ بعد هذا  تعاىل

السياق اخلاص  باملجال العقائدي ـ إىل جماٍل آخر ال ربط له بالعقيدة، كالفقه 

 واألخالق. والتمييُز بني املجاالت ممكٌن ومعقول.

 يمكن اجلواب عنها؛ وذلك:قد وهذه املناقشة 

ن ـ أي النطاق بام ذكره الشهي أوالً: د الصدر والفريوزآبادي، من أن  هذا القدر املتيق 

ر يف  ن يف مقام التخاطب أو غريه فهو صحيح، إال أن ه قد تقر  العقائدي ـ إن ُاريد به املتيق 

ن من داخل مقام  مات احلكمة من علم أصول الفقه أن  القدر املتيق  مباحث مقد 

ق اخلراساين، التخاطب وخارجه ال يمنع عن انعقاد اإلط ة املحق  الق، خالفًا لنظري 

ن يف مقام التخاطب مانع عن انعقاد اإلطالق، وهلذا  حيث ذهب إىل أن  القدر املتيق 

صح  منه هذا القول هنا، فاخلالف بيننا وبني مثل صاحب الكفاية خالٌف مبنائي عىل 

 .مستوى نظرية اإلطالق والتقييد

                                           
؛ ودرر 218، 222؛ واخلراساين، كفاية األصول: 222راجع: الشيخ حسن، معامل الدين:  (2)

؛ والربوجردي، 222؛ والتوين، الوافية: 221: 2النائيني، فوائد األصول ؛ و221: 2الفوائد 

ة: 212: 1احلاشية عىل كفاية األصول  ؛ وآل 21؛ والقرضاوي، كي  نتعامل مع السن ة النبوي 

؛ والغروي، الفصول 112: 1؛ واخلميني، هتذيب األصول 221: 2، بداية الوصول الشيخ رايض

ة:  ؛ 222: 1؛ والتربيزي، كفاية األصول دروس يف مسائل علم األصول 182ـ  188الغروي 

 .221؛ ووصول االخيار: 122، 121والقمي، قوانني األصول: 

 .822: 2؛ وعناية األصول 211: 1انظر: بحوث يف علم األصول  (1)
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بي نا يف موضع آخر أن  القدر املتيقن يف مقام  إذ وهذا اجلواب ال نقف عنده هنا،

التخاطب وإن مل يمنع ـ قاعدًة ـ عن اإلطالق، إال أن ه يمنع كثريًا عنه، وذلك أن  أحد 

ن من هذا النوع هو السياق، فيكون املورد يف احلقيقة هو مورد  أهم  أسباب القدر املتيق 

ال املفيض عملي ًا إىل الرجوع إىل احتامل قريني ة املوجود )السياق(، وهو يوجب اإلمج

ن، وعليه فالبد  من مالحظة املورد لُينظر هل يفهم العرف اإلطالَق هنا أو  القدر املتيق 

ال؟ ال االكتفاء بأصل القاعدة يف أصول الفقه. ولعل  ما يشهد ملا نقول أن  الشيخ حممد 

املنع عن  هـ( فهم ـ يف رشحه عىل الكفاية ـ من2111طاهر آل الشيخ رايض )

ا يف سياق العقائد ، مم ا يوحي باالعتامد عىل قريني ة السياق االستدالل باآليات هنا أهن 

ن من مقام التخاطب.  وليس فقط عىل القدر املتيق 

ث فيهام عن هذه  ق اخلراساين يف أحد املوضعني اللذين حتد  كام يظهر من املحق 

باع غري العلم يف القضي ة يف كتاب كفاية األصول، أن ه يرى اآل يات ظاهرًة يف ات 

عي الظهور يف أحد تقديري  ن منها، فكأن ه يد  العقائدي ات أو أن  ذلك هو القدر املتيق 

ن يف مقام التخاطب  كالمه، ويف هذه احلال ال يصح  من ا اإليراد عليه بقضي ة القدر املتيق 

 عاه من الظهور.فقط، بل ينبغي الذهاب خل  أجوبة إضافي ة أيضًا هلدم ما اد  

إن  اآليات وإن كان بعضها مسوقًا يف جمال أصول الدين، إال أن  الفقرات  ثانيًا:

ا وقعت موقع إرجاع  ة، وكأهن  موضع الشاهد جاءت بوصفها بيانًا لقاعدة عقالئي ة عام 

، فهي تقول: إهنم يت بعون  الصغرى إىل الكربى، واملورد إىل القاعدة، واملصداق إىل الكيل 

، واحلال أن  الظن ال ينفع، فإن  اجلملة الثانية كأهنا سيقت مساق التعليل يف  العقائد الظن 

تها وعمومي تها، متامًا كام  تها وقواعدي  حلكم النهي املستبطن يف األوىل، مما يسمح بكربوي 

ق اخلراساين نفسه ح بذلك املحق  يف حق  روايات االستصحاب الواردة يف أبواب  رص 

                                           
 .221: 2انظر: بداية الوصول  (2)

. هذا، وبعد مالحظتي هذه رأيت من أشار إليها مثل: 111اخلراساين، كفاية األصول: انظر:  (1)
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ة كال طهارة والصالة والصوم، فام ذكره هناك يمكن تطبيقه هنا، السيام بشاهد خاص 

التنكري يف قوله بأن  الظن  ال يغني من احلق  شيئًا، فإن  تنكري اليشء هنا يساعد عىل فهم 

ن يف  العموم والتقعيد، وهو ما ُيلغي قرينية السياق املحتملة التي أفضت إىل القدر املتيق 

 نا.مقام التخاطب كام أرش

إن  كالم اخلراساين يمكن تقب له يف بعض اآليات، مثل آية سورة يونس مثالً،  ثالثًا:

إال أن ه غري تام يف متام هذه اآليات، ففي آية سورة اإلرساء مثاًل ال يوجد سياق عقائدي 

إطالقًا، بل غالب اآليات السابقة والالحقة يتجه نحو بيان األحكام الرشعي ة 

  يكون هذا اجلواب ساريًا يف موردها؟! ولعل  ما قلناه هو مقصود واألخالقي ة، فكي

 .الغروي اإلصفهاين هنا وغريه أيضاً 

م، عل ق الفيض الكاشاين هنا بالقول:   تلك اآليات وختصيُص ولعل ه ملجمل ما تقد 

 ك يفالرضورة أجلأت إىل التمس   عىل أن   بناءً  ،نيكام وقع من األصولي   ،الدين بأصول

 كام ،د عنه يف زمانهعُ وملن بَ  ،أو بعد النبي صىل اهلل عليه وآله ا مطلقاً م  ، إوع بالظن  الفر

 .ضعي  جداً  خياٌل  ،زعمه آخرون

 .ايف غري حمّلههنا يات عىل االستدالل باحآناقشة األوىل وعليه، فامل

 ة اخلرببدليل حجّي ختصيص العمومات القرآنّيةـ  

، من أن  غاية ما تدل  عليه هذه غري واحٍد من األصولي نيما ذكره  :املناقشة الثانية

                                                                                                           
 .118: 2؛ وحممد سعيد احلكيم، املحكم يف أصول الفقه 222ـ  228: 1، ج1مباحث األصول ق

ة: ( 2)  .22: 2األصول  ؛ والقزويني، التعليقة عىل معامل182الفصول الغروي 

؛ وقريب منه ـ بل األرجح أن ه أخذه منه ـ ما عند 222الكاشاين، األصول األصيلة: ( 1)

 .282ـ  282االسرتآبادي يف الفوائد املدني ة: 

؛ 182: 1اآلمدي، اإلحكام : روح هذه املناقشة ولو يف أبواب أَخر غري خرب الواحد انظر (2)

وابن حزم،  ؛222ـ  221: 2نائيني، فوائد األصول ال؛ و222والشيخ حسن، معامل الدين: 
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، ومعه فيكون دليل حجي ة خرب الواحد  اآليات هو النهي عن العمل بمطلق الظن 

م عليها، بل يكون العمل بالظن   صًا أو مقي دًا لعموم أو إطالق هذه اآليات، فيقد  تخص 

 ليل حجي ة الظن  اآلحادي.حينئٍذ مستندًا إىل القطع وعماًل به نفسه، أي بد

تها يف حقيقة  رت مدرسة املريزا النائيني هذا اجلواب، بناًء عىل نظري  وقد طو 

األمارات، إذ ذكرت أن  دليل حجية خرب الواحد يعطي اخلرب ـ تعب دًا واعتبارًا ـ العلمية 

الً ملا دل  والطريقية، ومعه فيصبح علاًم بالتعب د واالعتبار، وإذا صار علاًم مل يعد مشمو

عىل النهي عن العمل بالظن  وغري العلم، ومعه فيكون خروجه من حتت داللة اآليات 

)غري العلم ليس يات هو غري العلم ، بمعنى أن  موضوع اآلخروجًا موضوعيًا ال حكمياً 

ة(  ، فال تستبحج  يات به هذه اآلعووخرب الواحد صار علاًم بدليل حجي ته اخلاص 

 .بعد ذلكالكريمة 

 وهذه املناقشة أجيب ـ ويمكن أن جياب عنها ـ بأمور:

ا إقرار بداللة اآليات عىل عدم حجية خرب الواحد مطلقًا يف العقائد  أوالً: إهن 

ة حجية خرب  واألحكام، غايته مع اد عاء التخصيص أو احلكومة؛ فإذا ناقشنا يف أدل 

وابًا عن االستدالل الواحد كانت اآليات حينئذ مرجعًا ُيرجع إليه، فليس ذلك ج

باآليات بقدر ما هو مجع بينها وبني دليل حجية اخلرب، فلو ُبني ـ مثالً ـ عىل عدم إمكان 

ختصيص القرآن مطلقًا أو خصوص هذه اآلية، مل يعد يمكن القول بحجية خرب الواحد 

                                                                                                           
واخلوئي، مصباح األصول ؛ 212: 2؛ والرازي اإلصفهاين، هداية املسرتشدين 222: 2اإلحكام 

ة: 221: 1 ؛ 21؛ والشوكاين، إرشاد الفحول: 22؛ والقرضاوي، كي  نتعامل مع السن ة النبوي 

ة:  ؛ 122، 121: 1يني، هتذيب األصول ؛ واخلم188والغروي اإلصفهاين، الفصول الغروي 

؛ 122؛ والقمي، القوانني املحكمة: 222؛ والتوين، الوافية: 212والبهائي، زبدة األصول: 

 .122: 2والصدر، دروس يف علم األصول 

والعراقي، هناية  ؛221: 1؛ واخلوئي، مصباح األصول 222ـ  221: 2( النائيني، فوائد األصول 2)

 .21: 1ومقاالت األصول ؛ 212، 211: 2فكار األ
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 الظن ي.

آليات ـ ناقضًا عىل مسلك الطريقي ة ـ وهو أن  ا ما ذكره الشهيد الصدر ثانيًا:

، بل يف مقام اإلرشاد إىل عدم حجي ته،  ليست يف مقام النهي التكليفي عن العمل بالظن 

، ومعه فدليل احلجي ة إذا أراد إثبات الطريقي ة  فتكون دلياًل عىل سلب الطريقي ة عن الظن 

للظن  عاَرَضُه دليل اآليات يف نفيه هذه الطريقي ة، فال معنى حلكومة أحدمها عىل اآلخر. 

ن ام تكون حكومة عندما يكون موضوع أحد الطرفني هو عدم العلم، فيثبت الطرف إ

 اآلخر العلم اعتبارًا، مثل حرمة اإلفتاء بغري علم.

ة احلجي ة غري لسان جعل  وقد ذكر السيد كاظم احلائري أن ه لو كان لسان بعض أدل 

ر احلكومة، كام ذكر ـ حفظه اهلل ـ أن ه لو كا ن لسان دليل احلجي ة العلمي ة أمكن تصو 

ر احلكومة وكأن ه يريد أن يقول بأن  دليل ، تنزيل األمارة منزلة العلم أمكن تصو 

ا دليل حجي ة اخلرب فهو ال يثبت علمي ته حتى يعارض  اآليات ينفي علمي ة األمارة، أم 

ل اخلرب منزلة العلم دون أن يعتربه علاًم، فيكون تعامله معه تعامالً  دليل اآليات، بل ينز 

 مع علم، ال اعتباره له علاًم.

فإننا حتى لو قبلنا ثبوتًا مسلك جعل العلمي ة  ؛برّمته وهذا الكالم غري عريف

ة حجي ة خرب الواحد ظاهرة ـ عىل مستوى الفهم اللغوي  والطريقي ة، إال أن نا ال نرى أدل 

هذا املفهوم حيتاج ـ  والعريف العريب ـ ال يف االعتبار وال يف التنزيل، وال أقل  من أن  

ة عليه ـ إىل قدٍر من التكل  ، فمثل آية النبأ أو آية النفر أو  حلمل األحاديث أو األدل 

سؤال أهل الذكر أو جمموعات الروايات، ليس فيها إشارة وال نظر وال عناية بتنزيل 

حدة وأن ه الظن  اخلربي منزلة العلم أو اعتباره علاًم، وإن كانت نتيجة منحها احلجي ة وا

 يشرتك حينئٍذ مع العلم يف االعتبار.

                                           
 .222، 1، ج1؛ ومباحث األصول ق211: 1بحوث يف علم األصول  (2)

 .2، اهلامش رقم222ـ  222: 1، ج1ق صول( مباحث األ1)



 حّجية احلديث ................................................................. 221

ة عىل ذلك بام ينفع مدرسة املريزا النائيني ما  ولعل  أفضل املجموعات احلديثي ة الدال 

ال عذر ألحد »جاء بلسان النهي عن التشكيك، لكن هل كان يفهم العريب من كلمة: 

يه عن ا ثقاتنا ر خرب الثقة علاًم، أو أن  املراد به ، اعتبا«من موالينا يف التشكيك فيام يؤد 

 األخذ بأخبارهم وعدم اللجاج فيها دون دخول يف مفاهيم التحويل واالعتبار؟

م أخذوا  ة إثباتي ة جتري عىل أنصار مدرسة العلمي ة والطريقية؛ فإهن  وهذه نقطة عام 

أن ه ال يفهم األمور مأخذًا فلسفيًا، فاعتربوا النهي عن التشكيك اعتبارًا للعلمي ة، مع 

العريب ذلك وال ينقدح يف ذهنه أنه يريد ترتيب متام آثار العلم باملعنى الذي طرحته 

واستخدمته يف تختل  مباحث الفقه واألصول، كل  ما يفهم عربي ًا من هذا الكالم أن  

املطلوب منكم تنفيذ ما يأتيه بكم الثقات وأن ه ال حيق  لكم الطعن فيهم والرتيث يف 

ا يقولونه لكم، من دون أن نلحظ وجود عملي ة وصل وارتباط بني مفهومي تنفيذ م

الظن  والعلم، وإن كان ذلك ممكنًا ثبوتًا، وحتى لو سل منا فهذه املجموعة غري ثابتة 

ل دليل احلجي ة يف باب األخبار.  بنحو القطع لوحدها حتى تشك 

يف بحث حجي ة اخلرب، فال وعليه، فأساس نظرية العلمي ة ـ إثباتًا ـ ال وجه له هنا 

يوجد نص  حاكم عىل دليل اآليات؛ لعدم وجود نص  يف دليل احلجي ة يصلح إلفادته 

ر ما  اعتبار العلمي ة أو التنزيل حتى يبلغ به احلال أن يصري حاكاًم. ولعل  ما قلناه هو مرب 

ة حجي ة خرب الوا  .حدذهب إليه السيد اخلميني يف نفيه وجود لسان حكومة يف أدل 

ا الطريقة التي عالج هبا السيد الصدر القضي ة، فقد تكون صحيحًة عىل مستوى  وأم 

رة يف علم األصول، إال أن  ذلك ال  ة احلكومة املقر  آليات التعامل بني النصوص يف نظري 

صه نص  آخر بحجي ة بعض هذا  يمنع، إذا أرشد نص  إىل عدم حجي ة الظن، أن خيص 

صوص الظن  النايشء من أخبار اآلحاد، فالتحويل من التكلي  الظن  ال كل ه، وهو خ

                                           
 .822: 1اختيار معرفة الرجال  (2)

 .121ـ  122: 1؛ وهتذيب األصول 128ـ  122: 2انظر: أنوار اهلداية  (1)
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ص يف املرشد إليه بدليل آخر. ونصوص النهي عن  إىل اإلرشاد ال يمنع من وجود تخص 

ة بالظن  اخلربي حتى ال يمكن هذا اجلمع. ونفي احلجي ة اعتباٌر  اتباع الظن ليست خاص 

ص االعت بار الذي أرشدت إليه ترشيعي قابٌل يف نفسه للتخصيص، فنحن نخص 

نصوص عدم احلجي ة قرآني ًا. وختصيصه ليس أمرًا غريبًا بعد أن كان اعتبارًا قانوني ًا 

أيضًا. والظاهر أن  السيد الصدر ال يمنع مبدأ التخصيص بل إن ام كان يريد أن يمنع مبدأ 

 احلكومة.

عدم حجي ة يف النسبة بني اآليات الواردة ما ذكره صاحب الفصول، من أن   ثالثًا:

، وتلك الواردة يف حجي ة خرب الواحد ليست هي العموم واخلصوص املطلق ليتم   الظن 

 ة عىل قبول خرب الواحد تتناولاآليات الدال   ن  أل ؛عموم من وجهالتخصيص، بل هي ال

 تتناول الظن   ة عىل حرمة العمل بالظن  اآليات الدال   كام أن  ، اخلرب املفيد للعلم وغريه

حفتخصيص الثانية باألوىل  ،من خرب الواحد وغريه احلاصل  .بال مرج 

 :ولكّن هذا اجلواب قد يورد عليه

ال  خرب الواحد غالباً  ال خفاء يف أن  بام أجاب به صاحب الفصول نفسه، من أن ه  أ ـ

هلا  عىل صورة إفادته للعلم تنزيٌل  ته مطلقاً ة عىل حجي  فتنزيل اآليات الدال  ، يفيد العلم

، بل حتى لو املقام يف مثل حاً بمثله مرج   ىوكف ،بخالف العكس ،الفرد النادر عىل

ة عدم حجية الظن  عىل حاهلا  .سل منا فإن  غايته التساقط، فتبقى سائر أدل 

ة حجي ة خرب الواحد عىل  ولكّن هذا اإليراد غري وارد؛ ألن  الكالم ليس يف تنزيل أدل 

ق الدليل ليشمله ويشمل اخلرب اآلحادي الظن ي، اخلرب اآلحادي العلمي، بل يف إطال

 فال يلزم من اإلطالق التنزيل عىل الفرد النادر، كام هو واضح.

إن ه لو سل م داللة اآليات عىل حجي ة خرب الواحد، فهي ال تريد جعل احلجي ة  ب ـ

                                           
ة:  (2)  .188الفصول الغروي 

 املصدر نفسه. (1)
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ة للخرب العلمي، فهذا مفروغ احلجي ة، ويشهد له سلبها احلجي ة عن خرب الفاسق يف آي

النبأ مع أن ه قد حيصل منه العلم ولو نادرًا، فجهة النظر يف التأسيس القانوين فيها هو 

الظن  اآلحادي ال اخلرب اآلحادي بام هو خرب آحادي، وعليه ال تكون النسبة هي العموم 

 واخلصوص من وجه عرفًا.

العمل  إن  ُمفاد اآليات آٍب عن التخصيص؛ فإن ه يوصل مبدأ عامًا يف تركرابعًا: 

ص مثل هذا اللسان البياين الشديد  ، وحياجج به اآلخرين، فكي  يمكن أن خيص  بالظن 

يف اإلبعاد عن الظن  والظنون؟! وكي  يصدق أن  هذا الدين مبني  عىل العلم والدليل 

والبي نة بام هلا من مفاهيم واقعي ة وليس اد عائية تعب دية، ثم ُيصار إىل جعل الظن  حاكاًم يف 

 .ه أو أكثر عىل ما يقال؟!نصف

إال أن ه قد ال تتوافر شواهد علمي ة عليه يمكن  وهذا اجلواب ربام متيل إليه النفس،

ة، فإنه مل ُيربز لنا ما هو وجه اإلباء عن التخصيص  تقديمها وفق الصنعة االجتهادي 

اللة اآليات يستلزم التخصيص تناقضًا أو حمذورًا؟ السيام وأن  داملوجود يف اآليات؟ وهل 

هنا إما بالعموم عىل أساس النكرة يف سياق النفي، أو اإلطالق، ومها من حيث املبدأ قابالن 

ده بشكل حاسم، وإن كن ا نراه راجحًا للتخصيص والتقييد، فهذا الكالم ال  معطيات تؤك 

ة لو كان التخصيص فاحشًا وكبريًا.  اعتامدًا عىل الذوق األديب واملضموين، خاص 

ا  ما قد يظهر امليل إليه من السيد السيستاين، من أن  التخصيص احلاصل من مثل وأم 

بي نات القضاء، ليس ختصيصًا، بل هو توسعة للموضوع مأخوذ عىل نحو املوضوعي ة، 

، فهو غري واضح عىل إطالقه، فإن  هذه ولعل ه مراد اإلمام املؤي دي الزيدي أيضاً 

                                           
؛ 212؛ ومطر، بحوث نقدية يف علم األصول: 111ـ  222: 1اخلوئي، مصباح األصول انظر:  (2)

، هو إباء آيات النهي عن اتباع الظن  122: 1وظاهر كالم السيد اخلميني يف هتذيب األصول 

ة عن التخصيص، دون مثل آية النهي عن اقتفاء أثر غري العلم؛ ويظهر أيضًا من ا لسيستاين، خاص 

 ، املوافقة عىل موضوع اإلباء عن التخصيص.22حجية خرب الواحد: 

؛ وجمد الدين بن حممد بن منصور املؤيدي، 22ـ  22انظر: السيستاين، حجية خرب الواحد:  (1)
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معنى لفرض املوضوعي ة فيها، نعم يف مثل حكم  الطرق والسبل عقالئية متامًا فال

ر ذلك، ال يف مثل البي نات القضائية والظهورات الظني ة.  احلاكم وأمثاله يمكن تصو 

وعليه فهذه املناقشة تاّمة مبدئّيًا، لو تّم دليُل حجّية خرب الواحد، وإال فهي إقرار 

 بوجود عموم قرآين ناٍف حلجّية الظّن.

 لعمل باآلحاد يف مفهوم اقتفاء العلم دون الظّن، تعلي  وجوابـ حماولة َدرج ا 

عه  املناقشة الثالثة: اص واآلمدي والكثري من األصوليني، ثم وس  ما أشار له اجلص 

السيد الصدر ـ مناقشًا االستدالل بآية سورة اإلرساء ـ من أن  االقتفاء بغري علم ال 

باع والذهاب و راء اليشء وجعله سندًا ودلياًل وباعثًا يعني العمل عىل طبقه، بل االت 

كًا، وإذا رجعنا إىل باب حجية الظنون نجد أننا نقتفي الدليل القطعي  عىل احلجي ة  وحمر 

وإن كن ا نعمل عىل طبق الظن، فال يوجد اقتفاء للظن بل للعلم، وإنام عمٌل بالظن، 

 وليس العمل اقتفاًء.

الكريمة أن ه هنٌي إرشادي  إىل ما يستقل  وبعبارة أخرى: إن  ظاهر النهي يف اآلية 

العقل به، من عدم جواز االستناد يف العذر وأداء املسؤولي ة عىل غري العلم، فالبد  أن 

، فهذا يعني  يكون مستند اإلنسان هو العلم دومًا، وحيث إن  دليل احلجي ة دليل علمي 

ق استنادًا عىل العلم يف العذر أن ه سيصبح واردًا عىل اآلية الكريمة، ال حاكاًم؛ ألن ه س يحق 

 .وأداء املسؤولي ة

، وفيام ذكره الغزا،ي وروح هذا الكالم موجود فيام أشكله السيد املرتىض عىل نفسه

                                                                                                           
 .222: 28فصل اخلطاب يف تفسري خرب العرض عىل الكتاب، جمل ة علوم احلديث، العدد 

داية ه؛ و21: 1، و18، 22: 1؛ واآلمدي، اإلحكام 21: 2ل اجلصاص، الفصول يف األصو( 2)

ة: 212: 2املسرتشدين  ؛ ومباحث 222: 1بحوث يف علم األصول ؛ و182؛ والفصول الغروي 

؛ 211: 2فكار من كلامت العراقي يف هناية األ ه املناقشةلوح هذت؛ وقد 222: 1، ج1األصول ق

ة:   .22والقرضاوي، كي  نتعامل مع السن ة النبوي 
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 .وآخرون أيضاً 

 وهذا الكالم أجيب عنه:

بام ذكره أستاذنا السيد حممود اهلاشمي، من أن  اآلية تنهى عن ات باع غري املعلوم  أوالً:

باع غري العلم، فهي تقول: ال تت بع ذاك الذي ال علم لك به، أي غري املعلوم، ومن  ال ات 

الواضح أن  اتباع خرب الواحد الذي قام الدليل عىل حجي ته يصدق عليه اتباع لغري 

ة؛ فتكون اآلية ناهيًة  املعلوم؛ ألن  متعل ق اخلرب غري معلوم حتى لو كان اخلرب نفسه حج 

 .الواحد بحسب املآل عن العمل بخرب

إذ هذا هو الظاهر من اآلية الكريمة، حيث تنهى عن الركض  د؛وهذا اجلواب جيّ 

واللهث وراء أمور غري معلومة، وهو يصدق متامًا عىل مورد اخلرب الواحد ولو كان 

ًة فإن  متعل قه غري معلوم.  حج 

ل احلجي ة، وهو جواب وإن كان إال إذا قيل بأننا ال نت بع متعل ق األمارة، وإنام نتبع دلي

حمتماًل غري أنه غري عريف. نعم لو ثبتت حجية خرب الواحد صار مؤد ى األمارة معلومًا 

 عىل املستوى الظاهري، وإن مل يكن معلومًا عىل املستوى الواقعي.

إن  متييز السيد الصدر بني االقتفاء والعمل وإن كان حسنًا نظريًا، لكنه خالف  ثانيًا:

ع ـ عرفًا ـ عمليًا؛ وذلك أن  العرف ال يشك يف أننا نقتفي أثر أخبار اآلحاد، الواق

ونجعلها مستندًا ومرجعًا يف العمل، حتى لو كانت مرجعي تها راجعًة بدورها إىل 

مرجعية أخرى علمي ة هي دليل حجية اخلرب، فإن  وجود مرجعية مت بعة لألخذ بخرب 

عرفًا ـ مرجعًا ومستندًا. واملدار عىل الفهم العريف، الواحد ال ينفي صريورة هذا اخلرب ـ 

                                           
؛ 212: 2؛ وابن حزم، اإلحكام 228: 1؛ والذريعة 222ـ  222: 1املرتىض الرشي  سائل ر( 2)

ة يف أصول الفقه  ؛ 222: 2؛ والفخر الرازي، املحصول 228: 1، و212: 2والطويس، العد 

 .222، 288؛ واملحقق احليل، معارج األصول: 121: 2والغزا،ي، املستصفى 

 .2؛ اهلامش رقم222: 1( بحوث يف علم األصول 1)
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د يف أن يعترب خرب الواحد مرجعًا ومستندًا  فلو ُالقي هذا الكالم عىل العرف ال يرتد 

ومت بعًا، وإن كان بالتفكيك الدقيق ذا مرجعية سابقة، وإال فمن الصعب القول: إننا ال 

املحكمة إىل البي نة وإن ام يستند إىل دليل  نستند إىل خرب الواحد، فهل القايض ال يستند يف

نا ال نستند إىل القرآن والسن ة  حجي تها فقط؟! بل لو صح  هذا الكالم للزم القول بأن 

أساسًا، بل نستند يف عملنا بالقرآن والسن ة إىل حكم العقل بوجوب طاعة املوىل 

 سبحانه!

خرب الواحد، فيام دليل احلجي ة وهذا يعني أن  اآليات هنا تنهى عن االستناد إىل مثل 

 يدعونا لالستناد إليه، فالتعارض واضح.

ة، فام  ثالثًا: ما أورده السيد الصدر عىل نفسه، من أن  ظاهر النهي يف اآلية هو املولوي 

ر محله عىل اإلرشاد إىل حكم العقل بعدم جواز االستناد إىل غري العلم،  هو مرب 

 .إىل قرينة، وهي مفقودة فاإلرشادي ة خالف الظاهر، فتحتاج

 مها: عىل هذا اجلواب بام يرجع إىل رّدينالسيّد الصدر رّد وقد 

إنه ال يوجد أصل يف كلامت املوىل يفيد املولوية دون اإلرشادية، فالنهي بام هو  أ ـ

هني ليس ظاهرًا يف املولوية، بل ُتفهم املولوية بحسب سياق حال املتكل م املوىل، حيث 

حاله أن ه يتكلم من موقع مولويته؛ هلذا ُتفهم املولوية من النهي، إال أننا نرى إن  ظاهر 

أن  االرشاد من شؤون املوىل أيضًا، بل هو أحد أهداف دعوته، كام هي احلال يف 

اإلرشاد إىل طاعة اهلل وإىل ما حيكم به العقل يف كثري من املوارد، فكام يناسب شأن املوىل 

ولوية كذا يناسب شأنه وجود خطابات إرشادية عنده، ومعه أن تكون لديه خطابات م

 .فليس هناك أصل يرتكز عليه اسمه أصالة املولوية بعيدًا عن السياق املحيط

لنا احلديث يف بعض جوانبه يف كتابنا  ة،وهذا الكالم يف غاية األمهيّ  حجية وقد فص 

                                           
 .222: 1، ج1( مباحث األصول ق2)

 ، بتوضيح من السيد كاظم احلائري.2، اهلامش 222: 1، ج1ق ملصدر نفسها( 1)
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ه ال توجد يف حق  املوىل سبحانه ـ ، وقلنا: إنالسن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم

ة  وكذا النبي واإلمام والصحايب ـ أصالة التبليغية والديمومة واحلُكمية واملولوي 

ة يف كلامهتم، بل املوضوع تابع ملناسبات الكالم ومضمونه وسياقه فال نعيد؛  واإلرشادي 

ًا.  فهذا اجلواب من حيث قاعدته متني جد 

اهٌد عىل إرشادي ة صدرها حلكم العقل؛ وذلك أن ه ظاهر إن  ذيل اآلية الرشيفة ش ب ـ

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوالً ﴿يف التعليل:  ، وهو ما يفرض ﴾إِنَّ السَّ

ًا، ولذا وقع يف طول  املسؤولي ة قبل مرحلة هذا النهي، فيكون هذا النهي إرشادي 

 .لويًا لوقعت املسؤولي ة يف طولهاملسؤولي ة، ولو كان مو

ومعنى ذلك أن  النهي لو كان مولويًا لكان حق  الكالم أن يقال: حيرم عليك كذا 

ل املسؤولية، أما لو كان إرشاديًا فيكون هكذا: أنت  وكذا، وألجل هذه احلرمة تتحم 

ل مسؤوليًة ولذلك انتبه للموضوع الفالين. واآلية منسجمة مع الرتكيب  الثاين، تتحم 

 كام هو واضح.

ال أقل  ألجل اجلواب الثاين الذي  ليست يف حمّلها،الثالثة وعليه، فهذه املناقشة 

لناه عليها. هذا كل ه مضافًا إىل أن  هذه املناقشة كل ها قائمة عىل وجود دليل عىل  سج 

 حجي ة خرب الواحد، وإال فهي إقرار يف نفسها بداللة اآليات عىل عدم احلجي ة.

 االقتفاء بالقذف، نقد لغوّي تفسري ـ 

ت « ال تقُ  »ما ذكره أستاذنا السيد حممود اهلاشمي، من أن  املناقشة الرابعة:  فرس 

بالبهتان والقذف، ولعل  التعليل يناسب ذلك، ومعه فتكون اآلية أجنبية متامًا عن 

هذا  موضوع بحثنا، فهي تنهى عن قذف الناس دون بي نة واهتامهم دون دليل، وأين

                                           
 .211ـ  222حيدر حب اهلل، حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم: ( 2)

 .211ـ  222: 1، ج1( مباحث األصول ق1)
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، األمر من اتباع غري العلم بقطع النظر عن اهتام اآلخرين وقذفهم بألوان السوء؟!

املراد باآلية منع الشاهد عن جزم الشهادة إال ولعل  هذا يقرتب مم ا أفاده الغزا،ي من أن  

ق  .بام يتحق 

أي  االقتفاء،وهذا الكالم وإن كان حمتمالً، إال أّن الظاهر من احآية كون القفو بمعنى 

ال تت بع أثر يشء ليس لك به علم، من قولنا: اقتفاء األثر، وذيل اآلية ال ينايف هذا املعنى 

املعروف، فإهنا تريد أن تقول: ال تت بع غري ما علمت به؛ فإنك ُتسأل عن ما سمعت 

وأبرصت وأيقنت يف قلبك، فإن ات بعت ما مل تره ومل تبرصه تكون اتبعت واقتفيت أثر 

 هل، فالذيل عام يصلح للقذف وغريه، وال موجب لتخصيصه به.اجل

ين أيضًا كالطويس يف التبيان ، والزتخرشي يف وهذا هو الظاهر من مجلة من املفرس 

و.. واالقتفاء يف كتب  وجممع البيان، والطربيس يف جوامع اجلامع، الكشاف

لذي ذكره السيد األستاذ، كام هو واضح اللغة يقع هبذا املعنى أكثر من وقوعه يف املعنى ا

ملن راجع كلامهتم، بل هو املنرصف يف االستعامالت العربي ة. ولعل  من مؤي دات ذلك 

أن ه لو كان القفو بمعنى القذف لناسب أن يقول: وال تق  )تقذف أو ترمي( بام ليس 

ليق باقتفاء لك به علم، بينام اآلية وردت بلسان: وال تق  ما ليس لك به علم، وهو أ

 أثر غري املعلوم، ال القذف بغري املعلوم.

 وعليه، فهذه املناقشة الرابعة غري صحيحة.

                                           
 .2، اهلامش رقم: 222: 1بحوث يف علم األصول  (2)

 .121: 2املستصفى  (1)

 .122: 2( الطويس، التبيان 2)

 .112: 1( الزتخرشي، الكشاف 1)

 .222: 1امع ( الطربيس، جوامع اجل2)

 علمي(.)األ 121: 2الطربيس، جممع البيان  (2)
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 يف سياق البناء العقالئي، تعلي  ومالحظة النصوصـ إعادة إنتاج  

قه السيد الصدر أيضًا، مناقشًا  املناقشة اخلامسة: ق اإلصفهاين وعم  ما ذكره املحق 

مة، من أن  الظن ال يغني من احلق شيئًا، وذلك أن   االستدالل بآية سورة يونس املتقد 

، ونفس هذا السياق التعلييل شاهد  هذه اآلية الكريمة تريد استنكار االعتامد عىل الظن 

عىل كون القاعدة املذكورة سنخ قاعدة عقلية أو عقالئية مفروغ عنها مسبقًا، ال أهنا 

جاج عليهم ـ وهم كافرون ـ هبا، وإذا تأسيس لقاعدة ترشيعية، وإال ما أمكن االحت

دون باالعتامد عىل  لنا قاعدًة غري رشعي ة يف اإلطار املذكور وجدنا أن  العقالء يند  تأم 

الظن  بام هو، أما جعل احلجي ة للظن رشعًا أو عقالئيًا بحيث يكون املرجع هو دليل 

باع الظن دون وجود دليل يمنحه  احلجي ة فال إشكال فيه عندهم، فاآلية تنهى عن ات 

احلجي ة، وهذا أمر مقبول ال ينتج إسقاط اآلية حجيَة الظن  بنفسها وإثبات عدم إمكان 

منحه احلجي ة، وإن ام حجي ة الظن الذي مل تثبت له احلجي ة، فتكون متأخرًة عن دليل 

 .حجية خرب الواحد

لداخيل؛ فهو وذلك أن  فيه حمذور التهافت ا جواب والرّد،وهذا الكالم قابل لل

، وأن  اآلية تشري إىل هذا  يقول: إن  العقالء يسل مون بقاعدة عدم حجية الظن  بام هو ظن 

التأسيس العقالئي، ثم يقول: إن  اآلية ال تتصل بقاعدة رشعي ة، الفرتاض الكفار غري 

مسلمني بعد، وبعد ذلك يقول: إنه ال مانع وفق القاعدة العقالئية من إعطاء احلجية 

ة لقيام دليل احلجية يف مورده، ال لكونه ظنًا، للظن ، ومن ثم االعتامد عليه بام هو حج 

وهذا كل ه كالم فيه قدر من التهافت؛ إذ من سيعطي دليَل احلجية مع فرض أنه غري 

ترشيعي؛ إذ لو كان ترشيعيًا ملا آمن به الكفار، ومع فرض قيام السرية العقالئية عىل 

احلجي ة للظن وهم ال يرضون بحجي ته بام هو ظن  مع أهنم  احلجية كي  يقبل العقالء
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 أعطوه احلجي ة حسب الفرض؟!

، فكي  سيعطيه العقالء  وبعبارة أخرى: ة بام هو ظن  إذا كان الظن ليس بحج 

ر ـ إال بمالك الطريقية الناقصة، أي بمالك الظنية،  احلجية، وهي التي ال تثبت ـ كام قر 

حجية الظن ولو عرب سبب ما، فام معنى كلية هذه القاعدة فإذا كان العقالء يرضون ب

املذكورة يف اآلية من عدم إغنائه عن احلق  شيئًا؟! وبقول أخري: إن  التفكيك بني عدم 

حجي ة الظن بام هو هو وحجي ته إلعطاء احلجية له خالف الظاهر من اآلية، فهي تريد 

اء الظن شيئًا، فإذا كان ال يغني شيئًا أن تشري إىل قاعدة مستكن ة عقالئي ة وهي عدم إغن

كي  سيعطي العقالء أو الشارع احلجي ة له؛ إذ إعطاؤهم احلجية يعني أن  الظن يغني 

دة، فهذا التفكيك يف غري حمل ه.  شيئًا ولو ألسباب وعوامل متعد 

ق اإلصفهاين والسيد الصدر يقتيض التقييد يف اآلية  ولك أن تقول: إن  تفسري املحق 

يصبح معناها هكذا: إن  الظن  ال يغني ـ لو مل يقم عليه دليل احلجي ة ـ من احلق   بحيث

شيئًا، أو إن  )بعض( الظن  ال يغني من احلق  شيئًا، وهذا التقييد مفقود يف اآلية التي 

ر عدم إغنائه الظاهر يف  ظاهرها فعلي ة عدم إغنائه شيئًا مطلقًا ال تعليقي ة ذلك، فهي تقر 

 ىل عدم حجي ته بالفعل.اإلرشاد إ

عىل أن  هذا التقرير جيعل دليل احلجي ة واردًا عىل اآليات؛ ألن  اآليات تقول: الظن  

ة، ودليل حجية اخلرب جيعل الظن  اخلربي قد  الذي مل يقم عىل حجي ته دليل ليس بحج 

يد قام الدليل حقيقًة عىل حجي ته، فيخرج حقيقًة من حتت اآليات الكريمة، مع أن  الس

ل أحدمها يف  م، واعتربمها متعارضني ال يتدخ  الصدر رفض حتى احلكومة بينهام كام تقد 

 موضوع اآلخر!

بل إن  اآلية الرشيفة نفسها حيث كانت إشارة إىل أمر مرتكز يف الذهن العقالئي، 

فإهنا تكش  عن عدم اعتامد العقالء عادًة عىل الظنون وعدم اعتقادهم بقيمتها، وقد 

ة: إن  اإلطالقات والعمومات يف اللغة العربية عادًة ما تكون غالبيًة فال يمنع قلنا غري  مر 

من خروج بعض املوارد املحدودة لرضورة كقيام القضاء وفض  املنازعات عىل البي نات 
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ين قائمني عليه اليوم.الظني ة   يف اجلملة، ال مثل حجية الظهور واخلرب مما باتت الدنيا والد 

ا أن نفرضها إرشادًا حلكم العقل أو العقالء، أو تأسيسًا  إن   واخلالصة: اآلية إم 

ل تكون بنفسها حاكيًة عن عدم صالحي ة الظن  جلعل احلجي ة له عند  ترشيعي ًا، فعىل األو 

العقالء، وإن كان لو جعلت له احلجي ة خرج من حتتها موضوعًا، وإال فلو كان العقالء 

بنفسه ك طريقة التعبري يف اآلية نفسها، ولَفَرَض ذلك هلم تفصيل يف الظنون ما ناسب ذل

 أخذها عىل الفرض الثاين، وعىل الثاين يكون لساهنا نافيًا للصالحية بنفسه مطلقًا.

، فضاًل عن أهّنا تفرتض سلفًا ثبوت دليل فهذه املناقشة اخلامسة غري دقيقة ،وعليه

 حجّية خرب الواحد.

 الذّمة، حماولة نقدّية براءةـ ربط النصوص بالواقع دون  

ما ذكره السيد الصدر أيضًا، من أن  ظاهر اآلية الكريمة ـ بحسب  املناقشة السادسة:

مدلوهلا املطابقي ـ عدم إغناء الظن  عن احلق  والواقع، وعليه ففي كل  مورد كان 

ة،  املطلوب هو الواقع مل يكن الظن ـ بمقتىض هذه القاعدة القرآنية ـ مفيدًا وحج 

تص  داللة اآلية بأصول الدين، حيث املطلوب فيها الوصول إىل الواقع ال براءة فتخ

ة كام يف الفقه، وحيث مل يكن املطلوب يف الفقه الوصول إىل الواقع مل جتر القاعدة يف  الذم 

ص ال بالتخصيص  .مورده، فيخرج بالتخص 

ق اآلمدي من أن  هني ها عن الظن  ـ مع ولعل  روح هذه املناقشة هو ما قصده املحق 

وجود دليل احلجي ة ـ كاش  عن إرادة خصوص ما يلزم منه العلم فيها مثل أصول 

 .الدين

يمكن فرض « يغني عن احلق» وذلك أن  كلمة للجواب أيضًا، وهذا الكالم قابل 
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 ثالثة معاٍن هلا هنا:

ق إصابة الواقع اإلصابة، مقابل اخلطأ، فيكون املعنى: إن  الظن  ال حيق   املعنى األّول:

أبدًا، فإذا كان املراد من عدم إغناء الظن  عن الواقع هو عدم إصابته، فهو غري صحيح 

فقد يصيب وقد خيطئ، ومعه فال يصح  القول: إن  اليقني يغني من احلق  والظن  ال 

؛ الحتامل املطابقة يف الثاين، فال يراد من اإلغناء وعدمه املطابقة وعدمها،  يصيب احلق 

 ال بطلت القاعدة القرآني ة، فهذا املعنى غري مفهوم هنا.وإ

أن يراد باحلق  ما هو صواب وواقع بمالحظة العقل العميل واحلكم  املعنى الثاين:

باعه ال جيعل  ق لإلنسان صواب الفعل، فات  األخالقي، فيصبح املعنى: إن  الظن  ال حيق 

ف اإلنسان صحيحًا؛ ولو لكثرة أخطائه وعدم عقال ئية اختاذه سبياًل، فال ربط ترص 

ة  للواقع اخلارجي باملوضوع مبارشًة باملعنى الذي ذكره الصدر. بل تكون اآلية يف قو 

باع الظن  ليس صوابًا من الفعل والسلوك، وهذا معنى  ، وات  قولنا: إن يتبعون إال الظن 

الفعل(، الذي اإلغناء، أي إن ه ال يقوم ات باعك للظن  مقام اتباعك الصحيح )احلق  يف 

 كان يفرتض أن يكون للعلم.

ووفقًا هلذا املعنى ال يتم  كالم السيد الصدر؛ ألن  هذا املعنى يرتبط بنفس السلوك 

. ، ال بمتعل ق الظن   واجلري عىل وفق الظن 

، كام فهمه السيد  املعنى الثالث: أن يراد باحلق  الواقع اخلارجي الذي يتعل ق به الظن 

إن  العقالء حتى لو أعطوا احلجي ة للظن فإن ام يعطوهنا ألجل الواقع،  الصدر، وهنا يقال:

السي ام عىل نظرية الصدر نفسه من أن  اهلدف من منح احلجي ة للظنون هو احلفاظ عىل 

ى عنده بنظرية التزاحم احلفظي، أفال يغني الظن  حينئذ عن  مالكات الواقع، فيام يسم 

حلجي ة للظن ألجل حمافظته عىل مالكات الواقع نوعًا الواقع شيئًا؟! وأال يكون إعطاء ا

من اد عاء أن  الظن مفيد يف الوصول إىل الواقع وحتقيق القدر املمكن منه؟! فكي  ال 

يرتبط الفقه بالواقع كي نفصل داللة اآلية عن باب الفقه واألخالق؟ إذا كان الظن  ال 

ر العقالئي جلعل احلجي ة له؟!قيمة له عىل مستوى العالقة بينه وبني املظنون فام   هو املرب 
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والسبب يف هذا اخلطأ أن  السيد الصدر تأثر بمقولة التنجيز والتعذير، فظن  أن  

حجي ة الظن يف الفقه مرتبطة بمفهومهام، ومن ثم فال عالقة هلا بأن يوصلنا الظن  إىل 

ًة ألن   فيه درجة إيصال الواقع أو ال يوصل، مع أن  املفروض أن  الظن إنام جعل حج 

للواقع، فنحن أعطيناه احلجية ملا فيه من هذه اإليصالية ولو الناقصة، فإذا كان الظن  ال 

يغني شيئًا عن الواقع، فكي  جعلت له احلجي ة للحفاظ عىل مصالح الواقع 

ة؟! بل كي  ينسجم كالم السيد الصدر  ًة بمالك األماري  ومالكاته؟! وكي  صار حج 

األصولي ون من أن  نكتة املالك يف جعل احلجي ة للظن  هي طريقي ته ولو مع ما اتفق عليه 

الناقصة للواقع وحفظه ملصالح الواقع أو صريورة متعل قه حاويًا ملصالح الواقع، أو 

ق مصالح الواقع أو ما هو بديل عنها بنسبة كبرية تبعًا الختالف  كون السلوك وفقه حيق 

 مبانيهم املعروفة هنا؟!

ا قلناه مي ز الشيخ املظفر بني جمال خرب الواحد وجمال االستصحاب، فرفض ولعل ه مل

أن تكون آيات النهي عن الظن  ملغيًة حلجية االستصحاب؛ ألن  االستصحاب ليس 

طريقًا إىل الواقع حتى ترفضه اآليات التي تنهى عن جعل الظن  طريقًا للواقع، لكن ه ما 

ألمارية اخلرب وكونه طريقًا للواقع، واستبدله  قبل تطبيق هذا الكالم يف باب اخلرب؛

. وكالمه مقبول يف اجلملة، وإال فإن  بعض األصول العملي ة يمكن بأجوبة أخرى

ل كونه أيضًا للحفاظ عىل مصالح الواقع نفسه كأصالة االحتياط.  تعق 

 وعليه، فهذه املناقشة السادسة غري موّفقة عىل ما يبدو.

 واملردوع عنه، موقٌف نقدي رافض تناسب الرادع عدمـ  

ما ذكره املريزا النائيني وغريه من أن ه حتى لو سل منا داللة اآليات  املناقشة السابعة:

ص وال ناسخ وال معارض هلا، مع ذلك ال  الرشيفة عىل املطلوب وعدم وجود تخص 

                                           
 .121ـ  122، 21ـ  82: 1راجع: املظفر، أصول الفقه ( 2)



 282 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

، فدرجة يستند إليها يف الردع عن السرية العقالئية الراسخة يف العمل بأخبار الثقات

رسوخ السرية تستدعي داللة يقيني ة ونصوصًا عديدة للردع عنها، فال تكون اآليات 

 .رادعة

 :يمكن أن جيابو

ة الردع وضعفه بعدد النصوص فقط، بل بمدى حضورها  أوالً: ال يقاس معيار قو 

ل يف املجتمع عمومًا، ومن الواضح أن  نص  القرآن الذي ُيتىل عند املسلمني آناء اللي

ة  ة يف أوساطهم كتابًة وشفاهًا، وهذا القدر كاٍف يف حتقيق قو  وأطراف النهار حارض بقو 

 الردع.

نعم، لو كان النص  نص  سن ة رشيفة يف جواب عن سؤال هنا أو هناك، الحتاج إىل 

تكرار يف أكثر من موضع ومكان، السيام وأن  نصوص السن ة مل جتتمع يف مصح  

ره مجيع املسلمني ي وميًا، فكأن  النائيني والصدر قاسا نص  الكتاب عىل نص  السن ة، يكر 

 وهو قياس مع الفارق فيام يبدو.

س  عي هنا بلغ باآليات التي تكر  هذا كل ه لو فرض أن  النصوص قليلة، كي  واملد 

مرجعي ة العلم دون غريه، العرشات، فكي  لو ضممناها لنصوص السن ة اآلتية عىل 

 تقدير داللتها؟!

اًل بعون اهلل سبحانه، عند الوصول إىل دليل السرية  نيًا:ثا ما سوف يأيت بحثه مفص 

عىل حجي ة خرب الواحد؛ حيث سنثبت ـ وفاقًا للمريزا اإليرواين وغريه ـ عدم إحراز 

اعتامد العقالء عىل خرب الثقة الظني، ولو وجد فهو أمر قليل يف حياهتم، ال أنه ظاهرة 

خة حتى يقال ة مرتس   بحاجتها إىل قدر كبري من الردع. عام 

 أيضًا. ايف غري حمّلهه املناقشة السابعة وعليه، فهذ
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 ظميع، نقد حماولة األتهكفاية عن العلم ومقابلال الظّن بنيـ  

ية هو األمر ما ذكره الدكتور األعظمي، من أن  معنى احلق  يف اآلاملناقشة الثامنة: 

ية الكريمة أن  الظن  ال ، فيكون معنى اآليدفعها معنا يغنيالثابت قطعًا، وأن  كلمة 

وال يدفعه، ومن الواضح أن  حجي ة السن ة املحكية الظن ية ال  يعارض القطع واليقني

 .تدفع اليقني والقطع املأخوذ من سائر مصادر الدين اليقينية

ا، بل هن يدفعال تكون بمعنى  يغنيفإن  كلمة  ،للجوابلكّن هذا الكالم قابل 

بمعنى يكفي عنه ويقوم مقامه، واجلذر اللغوي لـ )غنى( يدل  عىل الكفاية كام يدل  عىل 

، وال يفيد الدفع، فيكون معنى اآلية أن  الظن  ال جيعل لإلنسان الصوت احلسن

 الكفاية من العلم، وكأن ه يف مقابل القول بأن  الظن  يكفيني من العلم فال حييجني إليه.

يت بـ  ُيغنين  إ قد يقال: يت بـ  عنلو عد  عنت  مندل ت عىل الكفاية، ولو عد 

اَل َظلِيٍل (، وقوله: 2)الغاشية:  اَل ُيْسِمُن َواَل ُيْغنِي ِمن ُجوعٍ الدفع، كقوله تعاىل: 

َهِب  ( بمعنى يدفع اجلوع واللهب، كام ذكره غري 22)املرسالت:  َواَل ُيْغنِي ِمَن اللَّ

ينواحد من املف  .رس 

هذا الطعام ال  هنا أيضًا بمعنى الكفاية، فإن ه يراد أن   يغنيأن   لكّن الصحيح

، كام عنتستعمل يف اللغة العربية بمعنى  منعىل أن  جيعلني يف كفاية بعد اجلوع، 

ن ِذْكِر اهللَِّيف قوله تعاىل:  َيا قوله سبحانه: و ،(11)الزمر:  َفَوْيٌل لِّْلَقاِسَيِة ُقُلوهُبُم مِّ

ْن َهَذا (، ومن عدم ذكر أهل اللغة معنى الدفع يف 22)األنبياء:  َوْيَلنَا َقْد ُكنَّا يِف َغْفَلٍة مِّ

يغني .يفهم أن  املعنى واحد فيهام، وهو املتبادر من اآليات الكريمة 

واملراد  ،قعاألمر الثابت يف الوا هو املراد باحلق  وقد ذكر الرازي اإلصفهاين هنا أن  
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ه بذلك وقد فرس  . يف احلكم به كافياً  إليه موصالً  عنه عدم كونه طريقاً  بعدم إغناء الظن  

وال يقوم  من العلم شيئاً  غنيال يُ  الظن   أي أن   ،أو أنه يراد به العلم ،الرازي يف تفسريه

 .الوجهني يفيد املقصود من ه الطربيس به يف املجمع، وعىل كل  مقامه، وقد فرس  

 فهذه املناقشة الثامنة غري صحيحة. ،وعليه

 ، نقد مقاربة القرضاويىاتباع اهلو مفهوممواشجة ـ الظّن و 

يف  ية قد تكون واردةً ن  اآلأمن ، س  القرضاويما ذكره الشيخ يو املناقشة التاسعة:

ح وإن ام لغرض نفيس، وهلذا ذكرت بعد ذلك  مورد ترجيح أحد االحتاملني دون مرج 

، فال تدل  عىل املنع (12)النجم:  إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما ََتَْوى اأْلَنُفُس تعاىل: قوله 

 .ىل دليلإاملستند  قل  الظن  أوال  ،عن مطلق الظن  

لكن  هذا التفسري للظن  يقع عىل خالف املعطيات اللغوية للكالم، فليس يف اآلية 

الت متساوية وما شابه ذلك، وإنام  تفيد النهي عن الكريمة إشارة إىل ترجيحات واحتام

اتباع الظن  الذي هو غري العلم، وجمرد جميئ النهي عن اتباع هوى النفس ال يدل  عىل 

رة من ناحية األخالق  ا ليست بسبل موضوعي ة مرب  أكثر من أن  اتباع سبل الظن  ـ مع أهن 

باع اهلوى، وأن ه البد  يف هذا املجال من اتباع الطرق  العلمي ة واملعرفي ة ـ هو من ات 

د امليول التي يساعد عليها الظن  يف العادة ال أكثر.  الصحيحة املوضوعي ة ال جمر 

 يضًا.أغري صحيحة التاسعة فهذه املناقشة  ،وعليه

 النائيينيف خطوة فارقة امل عقالئّيًا،الظّن اآلحادي علمّية ـ  

العمل بخرب الثقة  أن  النائيني يف موضع آخر، من ما ذكره املريزا  املناقشة العاُشة:
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لعدم  ؛يف طريقة العقالء ليس من العمل بام وراء العلم، بل هو من أفراد العمل بالعلم

ت عليه ملا قد جرت عىل ذلك طباعهم واستقر   ؛التفات العقالء إىل تخالفة اخلرب للواقع

ح ألن تكون اآليات الناهية ، فال تصلموضوعاً  ، فهو خارج عن العمل بالظن  عادهتم

عن العمل بخرب الثقة، بل الردع عنه حيتاج إىل قيام  عن العمل بام وراء العلم رادعةً 

 .الدليل عليه باخلصوص

ولعل  هذا هو مراد مجع من أصوليي أهل السن ة من أن  العلم يطلق عىل غلبة الظن  

اص وغريهوحكم الظاهر، فيشمل مثل أخبار اآلحاد كام أفاده اجل . وربام هو املراد ص 

، عنى 222مم ا نقله اآلمدي ) هـ( عن بعضهم، من أن ه حيث هنت اآليات عن اتباع الظن 

 .ذلك أن  اإلمجاع عىل خرب الواحد كاشٌ  عن إفادته العلم

وهذا الكالم ينايف املحاولة السابقة التي طرحتها مدرسة املريزا باجلعل التعب دي 

، فإن  املريزا هنا يستبق اجلعل االعتباري الترشيعي لعلمية اخلرب بجعل لعلمي ة اخلرب

ًا؛ ألن  كالمه إقرار  عقالئي لذلك، لكن ه بذلك ينس  ـ من حيث ال يشعر ـ أساسًا هام 

بأن  العقالء يرون ويتعاملون مع اخلرب اآلحادي بوصفه علاًم واطمئنانًا، وال يلتفتون إىل 

ن سريهتم ـ كام سيأيت بحول اهلل ـ دلياًل عىل حجية اخلرب احتامل اخلالف، فكي  تكو

 الظن ي غري االطمئناين؟! وكي  جعلها املريزا هناك عمدة األدل ة؟!

إن كان مراد املريزا من اخلرب الظن ي خصوص االطمئناين يف مقابل  وبعبارة أخرى:

طمئناين من العلم العلم اجلازم، فنحن نوافقه ونقبل بذلك، ونرى هذا اخلرب الظن ي اال

ا لو قصد ما يعم  اخلرب الظن ي غري االطمئناين، كام هو ديدن العلامء  واليقني يف اللغة، أم 

يف بحوثهم هنا، فهذه املناقشة منه هنا ُتبطل كالمه نفسه كام هو واضح. وسيأيت أن  
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سيأيت قريبًا  العقالء ال يعملون إال باخلرب املوثوق املطمأن  بصدوره، ال اخلرب الظن ي، كام

ًا رشح سبب هذا االلتباس املصطلحي ملفردات العلم والظن  يف كلامت األصولي ني  جد 

ا القول بأن  كل خرب ثقة هو خرب علمي مطلقًا، فهذا  واملريزا النائيني أيضًا، فانتظر. وأم 

 غري صحيح وسيأيت بعون اهلل بيانه.

 العكس.، وليس يات هنال باحآالعاُشة تقع لصالح االستدالفهذه املناقشة  ،وعليه

 رباق املسلمني، التعلي  على قراءة املظّفإطو ـ بني داللة اآليات 

د رضا املظفر، من أن ه لو كانت هذه  املناقشة احلادية عرشة: ما ذكره الشيخ حمم 

اآليات صاحلة للردع عن مثل خرب الواحد مم ا جرت عليه سرية العقالء واملسلمني، 

 .املسلمني وانكش  هلم، وملا أطبقوا عىل العمل هبذه األخبار الظن ية لُعرف ذلك بني

تها ـ بأن  اب وجي ـ بعد غض  النظر عن دعوى اإلطباق التي سيأيت عدم صح 

م مل يفهموا  املسلمني ربام استنتجوا ختصيص هذه اآليات بمثل آية النبأ أو غريها، ال أهن 

 واحٍد أو أكثر من الوجوه واملناقشات السابقة، منها سلب احلجي ة، أو ربام اعتمدوا عىل

ة قد تغلب هنا وهناك يف فهم نص  أو آخر. وال حجي ة لرأي  فهذه قضايا اجتهادي 

املشهور يف عامل الدالالت، وال جيرب نظرهم موقفًا يف داللة نص  هنا أو هناك، كام هو 

ر يأيت الحقًا إن  شاء اهلل. واضح. وتفصيل اجلواب عن كالم الشيخ املظف 

 غري واردة.احلادية عرشة فهذه املناقشة  ،وعليه

 زا القميبالنيّب، حماولة املري صوصالنبعض  اختصاصـ  

؛ بالنب (وال تق ) :يةآمن اختصاص  ،ق القميفاده املحق  أما  املناقشة الثانية عرشة: ي 

ه إ  .ليه فيهاألن  اخلطاب موج 
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 وقد جياب عنها:

 أصالة كذاوبالنبي   وجوب التأيس  يه الرازي اإلصفهاين، من أن  بام عل ق عل الً:أوّ 

انحصار تسمحان بشمول احلكم يف هذه اآلية لنا؛ بعد االشرتاك يف التكالي ، 

ات النبي  ب بل يمكن القول بأن  اخلطابات مجلتها،  ذكر ذلك يفتخصوصة مل يُ  أمورٍ تختص 

ته أيضًا ما مل هة للنبي  تعد  خطابًا ألم   تربز قرينة عىل عكس ذلك، وهذا ما فهمه املوج 

 احلكم ل ألحد يف شمولال تأم  املسلمون من النصوص القرآني ة. وبعبارة أخرى: 

 حسب ما هو ،ته يف احلقيقةم  أل طاٌب  النبي خاخلطاب إىل ة إما ألن  لألم  يف اآلية املذكور 

أو  األتباع،فعل  املتداول يف اختصاص اخلطاب بالرئيس مع كون املطلوب حقيقةً 

 .مجلتها ذكر ذلك يفيف أمور مل يُ النبي   نحصار خواص  ال نظراً  واإلمجاع، لالتفاق عليه

نا  ولكّن الرازي اإلصفهاين حاول رّد هذا اجلواب الذي قّدمه  منسل  بنفسه بالقول بأن 

 ؛إناطة احلكم به، وليس احلال كذلك يف املقام االشرتاك، لكن مع االتفاق يف ما حيتمل

 إذ ؛لنا ن من العلم، وليس ذلك حاصالً متمك  النبي   حيث إن   ؛لوضوح االختالف

 إلينا، فأقىص األمر أن جيري ذلك بالنسبة إىل املفروض انسداد سبيل العلم بالنسبة

 .وال كالم فيه ته،نني من العلم من أم  املتمك  

كالم الرازي ما يمكننا ذكره يف املقام ويوضح املوق  من بعض أطراف  ثانيًا:

هة بلسان تخاطبة  ه عىل نفسه، وحاصله: إن  اخلطابات القرآني ة املوج  اإلصفهاين ورد 

، ينبغي النظر يف أمرين متصلني هبا، مها: سياقات النص  الداخلي ة واخلارجي ة،  النبي 

ي اإلسالمي العام هلا؛ وعليه يمكن أن نقول:  والتلق 

وجدناها وقعت يف سياق جمموعة من النصوص لو نظرنا يف هذه اآلية الكريمة لأ ـ 

م عليهم كذا وكذا أو توجب عليهم، مثل توحيد اهلل،  التي ختاطب املسلمني وحتر 
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واإلحسان للوالدين، وقتل األوالد، وقتل النفس املحرتمة، واالقرتاب من مال اليتيم، 

ء بلسان والوفاء بالكيل والوزن، بينام نجد بعض اخلطابات داخل هذه املجموعة جا

، وهي بعض تفاصيل احلديث عن العالقة مع الوالدين، وإيتاء ذي القربى  تخاطبة النبي 

ه، وعدم التبذير، وعدم التقتري والبسط لليد، واآلية التي نحن فيها.  حق 

ولو نظرنا يف سياق اآليات ذات اللسان النبوي لرأينا أن ه خاطب النبي  بام يتصل 

 ﴾اً اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانَوَقََض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوْا إاِلَّ إِيَّ ﴿: باإلحسان للوالدين بعد قوله

(، وهذا ييش بأن  اخلطاب النبوي املتصل بالوالدين، ليس سوى تكملة 12)اإلرساء: 

ه للناس يف املوضوع نفسه، كي  والنبي  حينها مل يكن والداه حي ني  للخطاب العام املوج 

َوآِت ﴿عد حديثه عن إيتاء ذي القربى وعدم التبذير نجد السياق يقول: أبدًا. وكذلك ب

ُه َواملِْْسكنَِي َواْبَن السَّ  ْر َتْبِذيرَذا اْلُقْرَبى َحقَّ ِريَن َكاُنوْا إِْخَواَن *  اً بِيِل َوالَ ُتَبذِّ إِنَّ املَُْبذِّ

َياطنِِي َوَكاَن  ِه َكُفوراً الشَّ ْيَطاُن لَِربِّ ًا يف 21ـ  12 )اإلرساء: ﴾الشَّ (، فأعطى تعلياًل عام 

، وكذلك احلال يف  ًا بالنبي  املبذرين مطلقًا يفيد ـ بالداللة العرفي ة ـ أن  احلكم ليس خاص 

ا تقول بأن  السمع والبرص  ًا؛ ألهن  اآلية التي نحن فيها، حيث نجد الذيل التعلييل عام 

ل: )كنت عنه مسؤوالً(.. فهذه والفؤاد كل  أولئك كان اإلنسان مسؤوالً عنه، وإال لقا

ز فرضي ة العموم.  السياقات الداخلي ة تعز 

يضاف إىل ذلك السياقات اخلارجية القائمة عىل مقارنات، فكل  املوضوعات  ب ـ

ه للنبي  مم ا دل  القرآن الكريم يف مواضع أَخر عىل  التي وقعت هنا يف اخلطاب املوج 

ة الناس به، بل تعد  من واض ة كام هو ظاهر، بام تخاطبة عام  حات األحكام الديني ة العام 

ها لسائر اآليات املستدل  هبا هنا.. وهذا سياٌق بعيد  فيها اآلية حمل  البحث بعد ضم 

د الفكرة نفسها.  مقارن يؤك 

لو الحظنا طبيعة هذه املضامني التي يف هذه اخلطابات فهي بنفسها ذات إطالق  ج ـ

 خالقي، وهذا يساعد عىل التعميم.مضموين يف الوعي العقالئي واأل

يها يف الذهن العريف حلظة النزول  د ـ ، وتم  تلق  ًة بالنبي  لو كانت هذه اخلطابات خاص 
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عىل وفق هذا الفهم، لظهرت وامتازت وبانت، مع أن  أحدًا مل ُيرش ـ ولو يف خرب 

. ة بالنبي   ضعي  أو قوٍل شاذ ـ إىل أن  هذه املضامني خاص 

ها إىل بعضها بعضًا ـ أن ترفع من مثل هذه فهذه العنارص ا ألربعة يمكنها ـ بضم 

 االحتامالت الرصفة، مضافًا إىل ذلك كل ه مجلة مم ا قاله الرازي اإلصفهاين يف جوابه.

ريف من هذه النصوص، عوعليه، فهذه املناقشة الثانية عرشة غري واضحة يف الفهم ال

 .يف املقاماملستدّل هبا يات الواردة ر احآال بسائ ،ية واحدةآفضاًل عن كوهنا خاّصة ب

 ةاملفارقة الذاتّيأو ، لعدم حجّيتهـ استلزام حجية النهي  

ما أفاده املريزا القمي والسيد اخلميني أيضًا، من أن   املناقشة الثالثة عرشة:

، فيلزم من حجي تها عدم حجي تها  .االستدالل هبذه اآليات إنام هو بالظهور وهو ظن 

 :د جُياب عن هذه املناقشةقو

بام ذكره صاحب هداية املسرتشدين، من أن  الظن  الظهوري مقطوٌع بحجي ته،  أّوالً:

 .فرُيجع إليه إلسقاط الظن  اخلربي

وهذا الكالم سليٌم منطقي ًا لو مت ت حجي ة الظن  الظهوري، ومل ُيناف وجودها هذه 

عقول يف مرحلة مسبقة، وربام يسمح هذا اآليات هنا، وأمكن التوفيق بينهام بتخريج م

لدليل حجي ة اخلرب أن ُيعطي احلجي ة للظن  اخلربي لو قام، بالتخريج عينه، كام هو 

 واضح.

، ة الظن  مفاد الظنون املذكورة عدم حجي   ن  بام ذكره الرازي اإلصفهاين، من أ ثانيًا:

 بتلك الظواهر االتكال فليس املقصود من االحتجاج ،ةة مل يكن حج  حج   الظن   فلو كان

 ،عىل الظن   االتكال ه إذا مل يصح  حتى يرد أن   ة الظن  احلاصل منها يف عدم حجي   عىل الظن  
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الدليل الظني بعدم  ، بل املقصود أنه ملا قىضيف ذلك أيضاً  مل يصح االتكال عىل الظن  

 .فهو باطل ة بعدمها، وما قىض وجوده بعدمهقىض ثبوت احلجي   ة الظن  حجي  

وهذا الكالم متنٌي، وهو يقلب املعادلة، إال أن ه ال يسمح لنا ـ قبل ظهور دليل حجي ة 

الظن  الظهوري ـ بأن نقول بأن  القرآن الكريم منع عن الظن  وأسقط حجي ته، بل غاية 

ة؛ لعدم قيام الدليل عىل حجي ته مثاًل، وعدم إمكان  ما يسمح لنا هو أن  الظن  ليس بحج 

ر لنا من النصوص؛ ألن  جعلها يالزم بطالهنا، وهذا جعل احلجي ة ل ه إثباتًا وفق املتوف 

غري قيام النص  القرآين بسلب احلجي ة عن الظن  كام هو واضح من كالم من أراد 

االستدالل هنا هبذه اآليات الكريمة، وإن التقيا يف حتقيق النتيجة عينها. وهلذا لو قيل 

دال،ي يف نصوص السن ة الرشيفة فقط، مل يعد يمكن بقيام الدليل عىل حجي ة الظن  ال

مها الرازي اإلصفهاين. ة التي قد   االستناد للمحاولة النقدي 

عىل ـ  العمل بالظن   املتبادر من النهي عنبام ذكره صاحب الفصول، من أن   ثالثًا:

يم تعم، بل إن  النهي عن العمل بام عدا هذا الظن  ـ هو  اً ظني   هذا النهي تقدير كون

املقصود ليس منع  عىل أن  . احلكيم حكمه لنفسه يوجب اللغو املمتنع صدوره عن

مجاع لقيام اإل ؛احلاصل من خرب الواحد الظن   غري الكتايب أو بل الظن   ،ظن   ة كل  حجي  

عارضه ما ثبت حيث ال يُ  ،املجتهد إىل ظاهر الكتاب يف حق   املستند ة الظن  عىل حجي  

 .ةة ظاهري  حج   أن يف كل  كام هو الش ،عنده تهحجي  

 وسيظهر بعض التعليق عىل ما أفاده صاحب الفصول يف مالحظتنا القادمة، فانتظر.

إن  هذه املناقشة، وبعض من األجوبة عليها، تقوم عىل فرضي ة أن  النهي عن  رابعًا:

عي  بأن  اتباع الظن  أمٌر ظهوري ظن ي من هذه اآليات. وهو أمٌر ال نسل م به، بل نحن ند 

. نعم، حيتمل أن  فهمنا هذا غري  فهم النهي عن اتباع الظن  من هذه اآليات واضح جيل 
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ة، وليس  صحيح؛ لكن ه احتامٌل ضئيل بحيث يعارضه االطمئنان الدال،ي، وهو حج 

الظن  الظهوري، فاجتامع كل  هذه اآليات مع بعضها، مع عدم قيام مناقشة جاد ة 

تها، حيث أغلب املناقشات قامت عىل افرتاض واضحة يف التشكيك يف أصل دالل

تقديم دليل حجية الظن  اخلاص  عىل عموم وإطالق هذه اآليات، ال عىل إبطال أصل 

داللتها.. هذا كل ه يدفعنا لتحصيل االطمئنان الدال،ي من هذه النصوص القرآني ة، 

ة يف األجوبة ال ل. مضافًا لبعض عنارص القو  سابقة، فال فيصبح النقاش هنا بال حمص 

 نعيد.

 وعليه، فهذه املناقشة الثالثة عرشة غري صحيحة.

 باع بالظّنعن اتباع الظّن والنهي عن حصر االّت النهيـ بني  

ما ذكره الرازي اإلصفهاين أيضًا، من اإليراد عىل االستدالل  املناقشة الرابعة عرشة:

ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن َيتَّ ﴿بقوله تعاىل:  إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ ، وقوله: ﴾..بُِعوَن اال الظَّنَّ َوَما هَلُ

باع عىل حرصهم األمر يف ات  كان  بمقتىض ظاهر اآلية هنا الذم   أن  ، بَوَما ََتَْوى اأْلَنُفُس 

العلم يف بعض املسائل، وعدم جواز  اآلية عىل لزوم حتصيل . فغاية األمر أن تدل  الظن  

ومثل ذلك يف آية النهي عن اقتفاء  ألحد فيه.  اجلميع، وال كالميف االقتصار عىل الظن  

غري العلم، فهو يدل  عىل النهي عن جعل غري العلم هو املرجع دائاًم، ال عىل النهي عن 

جعل غري العلم مرجعًا يف بعض املوارد، فهي هني عن العموم وليست عمومًا يف 

 النهي.

 باع الظن  عىل ات   ظاهر سياق اآلية هو الذم   بأن   وقد رّد هو نفسه عىل هذه املناقشة

احلرص احلقيقي ال خيلو عن بعد، بل قد يقطع بفساده. وعىل  ومحلها عىل إرادة .مطلقاً 

عىل خصوص االنحصار فيه، بل ظاهر السياق كون  وارداً  فليس الذم   فرض محلها عليه

ال  : تقول يف مقام الذم  كام ،، وإن كان حرص األمر فيه أشنعباع الظن  عىل ات   أصل الذم  
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 .فالن إال بالعصيان، فإنه يفيد شناعة أصل العصيان، كام ال خيفى يشتغل

تهم عىل  كمل ردّ ويمكن أن ن صاحب هداية املسرتشدين، بأن  مجلًة من اآليات ذم 

، ثم عل لت بقانون عام يقيض بعدم إغناء الظن  عن العلم، واستدالُلنا  اتباعهم الظن 

ذا التعليل العام، كام أن  فرض أن  الكافرين ال يعملون يف حياهتم إال بالظن  يكمن يف ه

فرٌض غري واقعي لو أريد من اآليات احلديث عن عدم اتباعهم إال الظن  مطلقًا، ال يف 

خصوص املتنازع عليه يف موضوع هذه اآلية أو تلك، واألمر أكثر وضوحًا يف آية النهي 

ا ظاهرة جدًا يف عموم النهي، ال يف النهي عن العموم، عن اقتفاء أثر غري العلم،  فإهن 

وإال لزم من دليل النهي عن الزنا الوارد يف السياق نفسه أن نفهمه هنيًا عن حرص 

ل جيدًا.  العالقة اجلنسي ة بالزنا، ال عن مطلق العالقة اجلنسية غري الرشعي ة، فتأم 

ة عىل عدم ل عليها  وهبذا يتبني أن  اآليات الكريمة دال  ، غايته تسج  حجي ة الظن 

املناقشة الثانية بصيغتها األوىل، وهي قابلي تها للتخصيص بدليل حجية خرب الواحد أو 

ق التخصيص واقعًا كام هو واضح.  غريه، وهو غري حتق 

 هذا كّله، جريًا عىل السري املتعارف عندهم يف معاجلة داللة هذه احآيات الرشيفة.

 ةتارقرآنّية خممقاربة اجتهادّية  ،ثنائّية العلم والظّن

ل إىل مفادها يرجع قبل كل  يشء إىل حتليل  ياتاحآ هذهوالتحقيق يف فهم  والتوص 

مفرديت الظن  والعلم الواردتني يف اللسان العريب والقرآين، ومقاربتهام بتعامل الرتاث 

 :اإلسالمي األصو،ي والفلسفي معهام، وهو ما نرشحه ضمن الفقرات التالية

تعاطى علامء أصول الفقه مع مفردة الظن  انطالقًا من التفسري األرسطي هلا، أي  أ ـ

م جعلوا العلم هو حصول حالة اليقني اجلازم الذي ال يقبل البطالن بل يمنعه  أهن 

)اليقني باملعنى األخص(، بحيث جتزم باليشء مع االعتقاد باستحالة العكس، كام 
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التواتر، ويقابله الظن  الذي فيه درجة من االعتقاد لكن ه رشحناه سابقًا عند احلديث عن 

، ودون الظن  يقع الشك الذي تتساوى فيه االحتامالت، ودون ذلك  ال يبلغ هذا احلد 

ا حالة حصول اليقني، لكن ه يقني  يقع الوهم الذي تكون درجة االحتامل فيه ضعيفة. أم 

ثم جُيزم بعدمه وامتناعه، أو هو ال  ال يلتفت الحتامل اخلالف فيه، ال أن ه يلتفت له،

حيتمل اخلالف، لكن ه يقبل أن يزول منه ذلك لو نوقش مثاًل، فهذا ما عرب  عنه ابن سينا 

، يف  يف برهان الشفاء بأن ه شبه اليقني، ففصله عن اليقني، ومي زه يف الوقت عينه عن الظن 

ر  .رتب التصديق املقابل للتصو 

خص  هو اليقني العقيل الذي تعرفه علوم احلكمة، يف مقابل وهذا اليقني باملعنى األ

 اليقني العقالئي، الذي هو يف الغالب من نوع شبه اليقني، وفقًا للتسمية السينوي ة.

هذا التقسيم املنطقي لدرجات االحتامل يف الذهن، السيام تعري  اليقني باملعنى 

، محله األصو،ي معه إىل مباحث الظنون يف علم أصول الفقه؛ ألن  علم أصول  األخص 

رناه يف حمل ه ـ من رحم علم الكالم،  الفقه ولد أيضًا ـ عىل ما هو األصح  وفق ما قر 

الذي نام يف إطار البحوث النقاشي ة مع علوم احلكمة العقلي ة؛ وهلذا ملا واجه األصو،ي  

ها بعدم حصول حالة اجلزم وال يقني باليشء مفردة الظن  يف النص  الديني العريب فرس 

يقينًا نافيًا الحتامل اخلالف، وهو ما ال جيري يف حالته قانون حجي ة القطع، وهلذا جتد 

بعضهم يعرب  عن االطمئنان بأن ه ليس بعلم، وهلذا احتاجوا لدليل إمضاء جريان السرية 

ا اعتب ة العقالئي ة عىل العمل باالطمئنان كي ُيثبتوا حجي ته، فمي زوا بني حجي ته وأهن  اري 

ا ذاتي ة؛ ألن  املفروض أن  االطمئنان مغاير للعلم الذي  إمضائي ة، وحجي ة العلم وأهن 

 تكون حجي ته ذاتي ة، ومن ثم  فهو ال يملك هذه احلجي ة، بل حيتاج لغريه يف خلعها عليه.

                                           
؛ والفخر 22، وابن سينا، منطق الشفاء )الربهان(: 28: 2راجع: حممد رضا املظفر، املنطق ( 2)

؛ وأيمن املرصي، دستور احلكامء يف رشح برهان 22ـ  21: 2الرازي، رشح اإلشارات والتنبيهات 
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من هنا، وجدنا بعض التعابري التي تقول: الظن  االطمئناين أو الظن  املتاخم للعلم، 

م مل يفهموا العلم إال بمعناه الذي عرفته الفلسفة العقلي ة، وهو اليقني وهذا ك ل ه ييش بأهن 

اجلازم الراسخ الذي ال يقبل الزوال من حيث هو موجود يف ذهن صاحبه، األمر الذي 

ا تشمل االطمئنان  جعلهم ينظرون لنصوص النهي عن اتباع الظن  وعدم العلم عىل أهن 

به اليقني، فلزمهم إخراج االطمئنان وشبه اليقني والظنون وما أدرجه ابن سينا يف ش

ة عن حتت عمومات النهي القرآني ة هنا، ليلتفتوا فيام بعد إىل أن  بناء حياة العقالء  اخلاص 

 عىل هذه األمور التي ال تندرج يف العلم.

إال أن  وجهة نظر أخرى ختتل  يف رؤيتها هنا، وترى أن  الذي تفهمه العرب  ب ـ

العلم واليقني قبل دخول علوم اليونان إىل الثقافة اإلسالمي ة يف القرن الثاين من 

اهلجري، هو حصول حالة سكون النفس وعدم تذبذهبا، بقطع النظر عن مفهوم 

يه األصولي ون اطمئنانًا بمثابة  استحالة النقيض باملعنى الفلسفي، وهلذا كان ما يسم 

ه ابن سينا ـ كام أرشنا ـ شبه اليقني يف بعض العلم عند العرب ويف لغتهم، وإن سام  

، وال يوجد يف كتب اللغة يشء عن حرص تعري   حاالته، دون أن خيلع عليه اسم الظن 

العلم هبذا املفهوم األرسطي اخلاص لليقني؛ ألن  هذا اليقني هو اليقني العقالئي والعلم 

تها، ومعنى  ذلك أن  عدم اليقني يعني العادي العريف الذي تقوم عليه اللغات يف عفوي 

ك عىل وفقها عمليًا ـ برصف  عدم وجود حالة استقرار يف النفس جتعلها تنبعث وتتحر 

النظر عن انبعاثها عن غري العلم نتيجة االحتياط ـ سواء وصل ذلك إىل حد  اليقني 

م األرسطي أو كان ظنًا غالبًا تسُكُن إليه النفس، فإن ك إذا رجعت إىل آحاد الناس تسأهل

م ُيبقون احتامل اخلطأ بنسبة ضئيلة، غاية ما يف  يف أكثر ما يقولون: إنه علم، ستجد أهن 

م ال يضطربون لوجود هذه النسبة عندهم من احتامل اخلطأ، وهلذا كان ذلك  األمر أهن 

م تعريفًا فلسفيًا لليقني.  عندهم علاًم ويقينًا. وهذا هو حال املجتمع العريب الذي مل يقد 

، ال تعني يف مدلوهلا اللغوي العريف ما ال وبناًء  عليه، فمقولة: عدم العلم ـ الظن 

يفيد اليقني يف االصطالح املنطقي الصوري، بل ما يشمل حالة االطمئنان والوثوق 
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ا ال حترز متامًا الصدق أو الكذب باملعنى الفلسفي. ومن  واستقرار النفس، رغم أهن 

انوا يستخدمون أيضًا تعبري )العلم العادي( يف الالفت أن  الكثري من األصولي ني ك

اليقني الذي ال جُيامع احتامل اخلالف ولو من حيث عدم االلتفات إليه أصاًل، فراجع 

كلامهتم، مع أن  كلمة )العادي والعريف( عندما تضاف إىل هذا النوع من اليقني يلزم أن 

فيكون ذلك أقرب حلمل  تكون منب هًا بنفسها عىل شيوع هذا العلم يف حياة البرش،

 الكالم عليه.

زوا عىل  ج ـ وقد تنب ه إىل هذه القضية ـ يف املجمل ـ جمموعة من علامء اإلخبارية، فرك 

، حتى يفهموا مراد املوىل سبحانه وتعاىل من هذه املفردة، فقد ذكر «العلم»حتليل مقولة 

صد يف األصول والفروع( )يقاملعترب من اليقني يف البابني »هـ( أن  2122االسرتآبادي )

أقوى منه من أفراد اليقني، وباب  فال يتعني  حتصيل ما هو ،ما يشمل اليقني العادي

 ...«اليقظاين النفس واسع يشهد بذلك اللبيب اليقني العادي باٌب 

ث الكركي ) هـ( عىل أن  العلم املعترب رشعًا هو العلم العادي 2122كام نص  املحد 

ت به أنفسهم، وعىل هذا سار  املعروف بني الناس، الذي بحيث لو ألقيته إليهم استقر 

ة  .أصحاب النبي واألئم 

فالفرق بني فهم اإلخباري وفهم األصو،ي  الذي عمل أيضًا هبذا العلم، أن  

اإلخباري يعتربه علاًم، وهلذا سار عليه األصحاب والصحابة، فيام يراه األصو،ي غري 

 صحاب والعقالء عليه أعطاه احلجي ة.علم، لكن  جري الصحابة واأل

هـ( أكثر من ذلك، حيث يرى أن  عدم حذف 2211بل يرتق ى احلر  العاميل )

االحتامالت الضئيلة سوف يؤد ي إىل حصول الشك حتى يف اليقيني ات املنطقية التي 
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 إذ أي  يقني من هذه اليقينيات نضع يدنا، هي أساس مجيع العلوم يف الفلسفة واملنطق

عليه سوف نحتمل ـ ولو احتامالً يف غاية الضع  ـ بطالنه. وكأن  احلر  العاميل هنا 

د باقر الصدر بعد ذلك، من  ينطق بام يشبه ـ من حيث النتيجة ـ ما ذهب إليه السيد حمم 

ة، وليست أحكامًا عقلي ة قبلي ة.  أن  اليقينيات املنطقية يقينيات استقرائي ة بعدي 

ث ن س املحد  هـ( مفهومًا جديدًا للعلم عىل مستوى 2221عمة اهلل اجلزائري )كام أس 

التسمية؛ فمي ز بني العلم املنطقي والعلم الرشعي، معتربًا أن  العلم الرشعي ال حيتاج إىل 

ه عىل السيد العاميل صاحب  د الذي طرحه املنطقي ون، وذلك يف سياق رد  ذلك التشد 

 .املدارك

وذلك أن  أصل وجود مفهومني للعلم: أحدمها عند  إال أن  هذا التمييز ضعي ؛

املناطقة العقلي ني وثانيهام عند غريهم )الرشع(، أمر ال نشك  فيه، إال أن  اعتبار العلم ـ 

س مفهومًا للعلم  غرياملنطقي األرسطي ـ علاًم رشعيًا غرُي صحيح؛ فإن  الشارع مل يؤس 

نا مل نوافق  ـ إثباتًا عىل مستوى بحث حجية خرب حتى يكون عنده علٌم رشعي، كام أن 

الواحد ـ عىل مقولة جعل العلمي ة والطريقية التي طرحتها مدرسة املريزا النائيني، لتنتج 

م، كل  ما يف األمر أن  الشارع يف الكتاب والسن ة استخدم كلمة  منها علاًم تعبديًا كام تقد 

ب أن يكون عندك علم باهلل العلم والظن  بام هلام من معنى عريف لغوي؛ فإذا قال: جي

تعاىل، فإن  أقىص ما يفهمه العرف العريب ـ وال دليل أزيد من ذلك ـ هو بلوغ االحتامل 

حدًا يوجب حصول حالة االطمئنان واالستقرار النفيس، ال حتصيل العلوم الربهاني ة 

ه حممد أمني  األرسطية، وهلذا نحمل كلمة العلم عىل حصول هذا العلم ـ الذي سام 

هـ( بالعلم العادي ـ عند االنسان، ال أزيد، فلم تطرح الرشيعة 2122االسرتآبادي )

                                           
 .222العاميل، الفوائد الطوسية:  ( احلر  2)

؛ ولعل ه نفس مراد الكركي من 212ـ  212: 1رسار يف رشح االستبصار ( اجلزائري، كش  األ1)

م.  كالمه املتقد 
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 نوعًا للعلم وإنام جرت عىل مقتىض العرف والعادة.

نا نناقش  نعم، حصول حالة اليقني الربهاين ال شك يف شمول مفهوم العلم هلا، إال أن 

لم هو العلم العادي ال يف وقوف هذا املفهوم عندها، وبتعبري منطقي اصطالحي: فالع

ث اجلزائري  برشط من حيث الزيادة، ال أن ه برشط ال من حيثها، فام ذهب إليه املحد 

 غري صحيح.

لها الكركي، وذلك  أيت هنا عىل هذا التفسري ملقولة العلم والظن،ت ّيةوثمة إشكال سج 

املجال أنه إذا صدق عىل العلم العريف عنوان العلم، فإن  ذلك يعني أنه يكفي يف 

العقائدي حصول هذا النوع من العلم، ويكون اإليامن باهلل ورسله و.. صادقًا لو 

حصل أن اطمأن  اإلنسان بذلك حتى لو مل جيزم باستحالة اخلالف، وهذا ما خيلق 

مشكلًة عىل صعيد البحث العقائدي، فهل يصح  مثل هذا االعتقاد باهلل مع احتامل عدم 

 وجود اهلل؟!

كي عىل نفسه بالتفصيل بني أصول الدين وفروعه؛ ففي أصول وقد أجاب الكر

الدين جيب ـ عنده ـ حتصيل العلم الربهاين النايف الحتامل اخلالف، أما يف فروع الدين 

 .فيكفي العلم العادي الشامل للعلم الربهاين والعلم العريف

إذا كانت كلمة العلم يف ف رًا هلذا التمييز؛ه مل يضع لنا مربّ واملشكلة يف كالم الكركي أنّ 

العرف واللغة تعني العلم العادي، فإن  هذه الكلمة نفسها استخدمت يف النصوص 

القرآنية واحلديثية بنفس املعنى، سواء يف قضايا أصول الدين أم فروعه، ومن ثم فام هو 

ر هذا التمييز؟!  مرب 

ر عىل صعيد مسألتنا هنا، وال دليل  د االستخدام الظاهر أنه ال يوجد أي  مرب  عىل تعد 

اللغوي للكلمة، فال يبعد عىل مستوى بحثنا هنا القول بكفاية االعتقادات أيضًا عىل 

 هذا الصعيد، إال إذا دل  دليل مستقل  من اخلارج عىل غري ذلك، وبحثه موكول إىل حمل ه.

                                           
 .22برار: ية األا( انظر: الكركي، هد2)
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، تشري إىل أن  الظن  قد يكون د ـ  إن  مراجعة كتب اللغة واملعاجم يف تعري  الظن 

عىل  صحيح يدل   الظاء والنون أصٌل بمعنى الشك، وقد ُيستخدم بمعنى اليقني، وأن  

 ين الظنونالد  ، وأن  الشك هو الرتد د وخالف اليقني، وأن  يقني وشك :معنيني تختلفني

، درى أفيها ماء أم الالبئر ال يُ هي  الظنون، وأن  ال وآخذه أ درى أيقضيهالذي ال يُ هو 

م هو الظن  ملاءالقليلة ا :ويقال  .، وأن  الشك ال يلزم فيه تساوي الطرفني، وأن  التوه 

ويظهر من كتب اللغة أن  الظن  إذا مل يستعمل يف مورد اليقني، فهو يعني عدم العلم 

وعدم وضوح األمر وعدم حصول اعتقاد قوي يف اليشء، ولكن  املصطفوي ذهب إىل 

ضعي  غري جازم ليس فيه يقني مستند إىل  أن  األصل يف الظن  واحد وهو أن ه اعتقاد

 .دليل قاطع، وأن ه غالبًا ما ال يوافق الواقع

ا العلم فقد ذكر أهل اللغة أن ه املعرفة وأن ه نقيض اجلهل، وأن  أصله عالمة يف  أم 

اليشء متي زه عن غريه، فيكون بي نًا، وأن  بعض األمور الواضحة تستخدم فيها كلمة علم 

مثل البحر يقال له: عيلم، والَعَلم الراية، واجلبل الطويل، وما ينصب يف  واشتقاقاهتا

 .الطريق وغري ذلك

 عىل ما هو به عىل ءالعلم هو اعتقاد اليش أن  وجاء يف التفريق بني العلم واليقني 

ال جيوز أن يوص   سبيل الثقة، واليقني هو سكون النفس وثلج الصدر بام علم، وهلذا

م جيعلونه الشك، والشاهد أهن   بعد حرية ءاملوقن العامل باليش :ليقني، وقيلاهلل تعاىل با

 شك وعلم، فاليقني ما يزيل الشك دون :يقال اموقل   ،الشك فيقولون شك ويقني ضد  

                                           
ة: 221ـ  222: 8؛ والعني 1221: 2لصحاح ااجع: ر( 2) ؛ ومعجم 211ـ  212؛ والفروق اللغوي 

 .282: 1؛ والقاموس املحيط 122ـ  121: 2مقاييس اللغة 

 .282ـ  222: 2اجع: التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ر( 1)

معجم مقاييس ابن فارس، ؛ و222ـ  221: 1؛ والعني 2222ـ  2221: 2لصحاح ااجع: ر( 2)

 .112ـ  112: 8ت القرآن الكريم ؛ والتحقيق يف كلام221ـ  212: 1اللغة 
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 .ارتفاع الشك يف وجوده ن  أل ؛ي علمنا يقيناً وسم  .. غريه من أضداد العلوم

مي ني يظهر أن  العلم يرتبط بوضوح من خالل النظر يف معطيات اللغويني املعج

األمر عند العامل وعدم ترد ده، بينام الظن  يتصل بعدم الوضوح ووجود االحتامالت التي 

د أن  مفهوم العلم والظن  واليقني ال عالقة هلا  ال تسمح بحسم األمور، وهذا يؤك 

، وإن ام هلا عالقة بوضوح اليشء وعدم وضوحه و متي زه بالتعري  الفلسفي اخلاص 

د وجهة النظر الثانية التي  بحيث حيصل سكون النفس فيه والركون إليه. وهذا ما يؤك 

مال إليها اإلخباري ون؛ ألن  االطمئنان والعلوم العادية )شبه اليقني باصطالح ابن سينا( 

 حتصل فيها مثل هذه األمور التي من صفات العلم واليقني يف اللغة.

ر أن  اآليات الناهية عن الظن  تنهى عن الشك؛ لتفسري وطبقًا ملجمل ما قلناه، يظه

الظن  بالشك يف علم اللغة، وال يراد بالشك تساوي االحتاملني، كام هو التفسري 

وإنام عدم استقرار النفس ، األرسطي الذي تأثر به الراغب اإلصفهاين يف مفرداته

م بحالة وسكوهنا واطمئناهنا باليشء، فهذا هو الشك عندهم، وهو امل قابل لليقني املتقو 

ف اجلوهريُّ الشك  بأن ه خالف اليقني ، االستقرار النفيس كام رأينا، وهلذا عر 

ح الفيومي يف املصباح بأن   ًة عىل االستقرار، بل رص  واملفروض أن  اليقني صفة نفسي ة دال 

د بني ط ة اللغة يف تعريفهم الشك بأن ه خالف اليقني هو الرتد  رفني سواء استوى مراد أئم 

ح أحدمها  .طرفاه أم ترج 

                                           
ة: ( 2)  .221انظر: الفروق اللغوي 

؛ يشار إىل أن  بعض كتب اللغة وقعت حتت تأثري النزعات الكالمية 122 صفهاين، املفردات:( اإل1)

والفقهي ة للمذاهب، وهو أمٌر واضح معلوم ملن راجعها، وقد أشار إىل ذلك أيضًا السيد السيستاين 

 .11لم األصول: يف: الرافد يف ع

: 2؛ وانظر: املصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 2221: 1جلوهري، الصحاح ( ا2)

 .212ـ   212

 .211: 1لفيومي، املصباح املنري ( ا1)
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قًا لليقني واالستقرار بقوله تعاىل:  ز تقابل الظن  مع العلم بوص  الثاين حمق  ويتعز 

اَعُة إِْن َنُظنُّ إاِلَّ ﴿ اَعُة الَ َرْيَب فِيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما السَّ  َوإَِذا قِيَل إِنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌّ َوالسَّ

ا َقَتْلنَا املَِْسيَح ِعيَسى ﴿(، وقوله تعاىل: 21)اجلاثية:  ﴾َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقننِيَ  َظنّاً  ْم إِنَّ َوَقْوهِلِ

ْم َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه لَفِ  ي اْبَن َمْرَيَم َرُسوَل اهللَِّ َوَما َقَتُلوُه َوَما َصَلُبوُه َولكِْن ُشبَِّه هَلُ

َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتُلوُه َيِقينًا َبْل َرَفَعُه اهللَُّ إَِلْيِه َوَكاَن اهللَُّ َعزِ َشكٍّ ِمنُْه َما  ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ يزًا هَلُ

ُه ُقْل َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجو﴿(، وقوله سبحانه: 228ـ  222)النساء:  ﴾َحكِيامً 

ُرُصونَ نَّ َوإِْن َأْنُتْم إَلنَا إِْن َتتَّبُِعوَن إال الظَّ  (، فقد وضعت اآلية 218)األنعام:  ﴾ال خَتْ

 ً األوىل الظن  يف مقابل اليقني، بينام وضعت الثانية والثالثة الظن  يف مقابل العلم، ومنضام 

 ـ يف اآلية الثانية ـ إىل الشك.

 هـ ـ إذا راجعنا احآيات التي يستدل هبا هنا، سنالحظ أكثر من جمموعة:

باع غري العلم، دون استعامل لكلمة  ملجموعة األوىل:ا ما ورد بلسان النهي عن ات 

، مثل قوله تعاىل:  ْمَع َواْلَبرَصَ ﴿الظن  أو الشك   َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

ا النَّاُس (، وقوله تعاىل: 22)اإلرساء:  ﴾ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوالً  َواْلُفَؤاَد ُكّل  َ َيا َأَيُّ

بنٌِي  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن إِنَّ َّا يِف األَْرِض َحاَلالً َطيِّبًا َوالَ َتتَّبُِعوْا ُخُطَواِت الشَّ إِنَّاَم * ُكُلوْا مِم

وِء َواْلَفْحَشاء َوَأن َتُقوُلوْا َعىَل اهللِّ َما الَ َتْعَلُمونَ   (.228ـ  222)البقرة:  َيْأُمُرُكْم بِالسُّ

م ـ أن  العلم هو االعتقاد املفيض إىل اليقني بوصفه صفًة  ومن الواضح ـ بعدما تقد 

نفساني ة، فكل  من ينكش  له الواقع انكشافًا عن بي نة وسلطان أوجبا موضوعي ًا 

استقرار النفس، بحيث جيد نفسه يرى الواقع، فهذا عنده علم، ومن ثم  فالظنون 

لاًم، فهذه املجموعة تنهى عن اتباعها، ويكون االستدالل واألوهام والشكوك ليست ع

ًا.  هبا تام 

م ال يتبعون إال الظن   املجموعة الثانية: ، مثل أهن  ما ورد بلسان التنديد باتباع الظن 

َوإِْن ُتطِْع ﴿وإن هم إال خيرصون، ويف بعضها وقع ذلك مقابل العلم. قال سبحانه: 

 ﴾ال خَيُْرُصونَ إال الظَّنَّ َوإِْن ُهْم اهلل إن َيتَّبُِعوَن إ وَك َعْن َسبِيلِ ْرِض ُيِضلّ َأْكَثَر َمْن يِف األ
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ُه َلنَا إِْن َتتَّبُِعوَن ُقْل َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجو﴿(. وقال عز  من قائل: 222)األنعام: 

ُرُصونَ إال الظَّنَّ َوإِْن َأْنتُْم إ  (.218)األنعام:  ﴾ال خَتْ

ما ورد بلسان التنديد باتباع الظن  مع توصي  الظن  بأن ه ال يغني  ة الثالثة:املجموع

ْم بِِه ﴿من احلق  شيئًا، ويف بعضها وقع الظن  مقابل العلم، مثل قوله جل  وعال:  َوَما هَلُ

قِّ َشْيئاً   (.18النجم: ) ﴾ِمْن ِعْلٍم إِْن َيتَّبُِعوَن اال الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن احْلَ

 يمكن تقديم أكثر من مداخلة جتاههام:هاتان املجموعتان األخريتان 

اتني املجموعتني قال بأن  هناك افرتاضًا معيقًا لالستدالل هبقد يُ املداخلة األوىل: 

) حاصله احتامل أن  املراد بالظن  هنا ليس غري العلم  ،املشتملتني عىل كلمة )الظن 

ر أو اعتقاد ـ مهام كان ـ غري مطابق للواقع، أي كل  اعتقاد خاطئ  واليقني، بل كل  تصو 

د به يف  كاذب وكل  ختي ل باطل، ويستشهد لذلك بأن  بعض اآليات وضعت الظن  املند 

سياق أن ه ال يغني من احلق  شيئًا، مع أن  الظن  بمفهومه الذي نعرفه قد يصيب الواقع 

غري صحيح، ومن ثم  فرُياد من العلم يف  وقد ال يصيبه، فإطالق عدم إغنائه عن الواقع

، ومن الظن  مطلق االعتقاد غري  القرآن االعتقاد املطابق للواقع ولو كان غري يقيني 

 املطابق للواقع ولو كان مثل اجلهل املرك ب.

 يات له جانب صواب وجانب خطأ:إال أّن هذا االستنتاج يف مثل هذه احآ

العلم واليقني اخلاطئني واحلاصلني يف النفس فهو ما لو ربطنا  أّما جانب الصواب

رات غري موضوعي ة، وفرض عدم املطابقة للواقع، ففي مثل هذه احلال يمكن  بمرب 

ل أن  هذه النصوص ُتلغي قيمة القطع الذايت، ولو بمعنى أن  صاحبه غري معذور يف  تعق 

مات التي أوصلته إىل هذا القطع الذايت، فيكون بحكم االضطرار بسوء االختيار،  املقد 

 وهذا املفهوم ربام يلمسه اإلنسان من بعض النصوص القرآنية واحلديثي ة.

 :وأّما جانب اخلطأ، فهو يف حالتني

منا االرتباط بني الظن  ومطلق العلم واليقني غري املطابقني  احلالة األوىل: ما لو عم 

رات موضوعي ة أم غري موضوعي ة، بدعو ى أن  كل علم ويقني للواقع، سواء أتيا من مرب 
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غري مطابق فهو من الظن  املنهي عنه، فإن  هذا غري معقول؛ ألن  اآليات ـ بناء عليه ـ 

تصبح ُمدينًة لكل  صاحب اعتقاد خاطئ )ولو كان عن علم ويقني(، ولو كان صاحبه 

مات والنتيجة معًا، وهذا يشء غري معقول بداهًة؛  معذورًا يف اعتقاده عىل مستوى املقد 

سيصبح اإلنسان مكل فًا بالواقعي ات اخلارجي ة ال هبا من حيث انكشافها املمكن له،  إذ

 وهذا يف اجلملة تكلي  بغري املقدور.

منا االرتباط بني العلم يف اآليات وبني الظن  املطابق للواقع،  احلالة الثانية: ما لو عم 

يف احلد  األدنى ـ ظن  غري  فكل  ظن  مطابق للواقع فهو علم غري منهي  عنه، أو فقل: هو ـ

منهي عنه، فهذا لو انسجم مع نفي العلمي ة عام  هو غري مطابق للواقع، لكن ه ال ينسجم 

مع إثبات أن  الظن  املطابق هو علم، فهذا مناٍف للغة العربي ة، ومل يذكره أحد من علامء 

مة كام اللغة، ومناٍف لبعض املقابالت بني الظن  والعلم واليقني يف بعض اآل يات املتقد 

رات موضوعي ة، فال تقول العرب: هذا الظن   أسلفنا، حتى لو نشأ هذا الظن  من مرب 

، كام قيل يف بعض اآليات  علٌم، حتى لو صح  أن ُيطلق عىل العلم املطابق للواقع أن ه ظن 

 من أن ه تم  فيها استخدام الظن  وُاريد منه اليقني.

االعتقاد املطابق للواقع هو علم ولو كان غري  يضاف إىل ذلك أن ه لو كان مطلق

يقيني، أو هو ظن  غري منهي عنه، فنحن نسأل: كي  نعرف أن  ظنوننا مطابقة للواقع 

حتى ندرجها يف سياق العلم أو يف سياق الظن  غري املنهي عنه؟! ومن ثم فيكون 

ك هبذه اآليات يف غري مورد انكشاف الواقع لنا عن علم أمرًا ع ة التمس  بثي ًا، فهي يف قو 

قولنا: كل ظن  غري مطابق للواقع فأنت منهي  عنه، وكل  ظن  مطابق فأنت مأموٌر به أو 

عىل األقل  لسَت منهي ًا عنه، فكي  يعرف املخاَطب أن  ظن ه ـ ما دام ظن ًا ـ غري مطابق 

ن  للواقع حتى ينتهي عنه، أو مطابٌق للواقع حتى يعمل به؟! فحتى دليل حجي ة الظ

م إبطاله. بل لعل   اخلاص  ال يثبت له ذلك إال عىل مسلك العلمي ة والطريقي ة الذي تقد 

ق موضوع  ك بأصل عدم التقارن والتطابق بني الظن  والواقع ليحق  األصح  أن يتمس 

ل قرينًة لبي ة صارفة عن هذا االحتامل التفسريي.  االستدالل باآليات هنا، وهذا ما يشك 
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ن  صياغة قانون نفي احلجي ة بلسان: الظن  إذا مل يكن مطابقًا للواقع إ وبعبارة أخرى:

ر(.. هذه الصياغة عبثي ة؛ ألن  قيد )إذا  ز وال معذ  ة واتركوه )أي ليس بمنج  فليس بحج 

مل يكن مطابقًا للواقع( ال يمكن معرفته إال باخلروج من حال الظن  إىل حال العلم؛ 

مل يكن، ومن ثم  فلن تكون هناك فائدة من وراء هذا لنعلم أن  ظن نا كان مطابقًا أو 

ل جيدًا.  اخلطاب القانوين السالب للحجي ة، فتأم 

إن  غاية ما تفيده هذه اآليات ليس النهي عن اتباع الظن  أو سلب  إال إذا قيل:

؛ إذ لساهنا ليس لسانًا قانوني ًا، بل اإلخبار عن أن  ما اعتقدوه ال قيمة  احلجي ة عن الظن 

ه، من حيث كونه غري مطابق للواقع، فريتفع خصوص اإلشكال األخري الذي ل

لناه؛ ألن ه يقوم عىل فرضية أن نا تخاطبون قانوني ًا هبذه اآليات.  سج 

فظاهر التقابل بني العلم واليقني والظن  يف اآليات يلغي افرتاض حرص  وعليه،

ر له، و هبذا ُيفهم أن  هذه اآليات الكريمة ال الظن  بالظن  غري املطابق للواقع، فهذا ال مرب 

تريد اد عاء أن  الظن  ال ُيطابق الواقع أبدًا، بل إن  تعبري أن ه ال يغني من احلق  شيئًا يغلب 

فيه أن ه ال ينفع صاحبه وال يسمن وال يغني من جوع، فاتباع الظنون لتشكيل العقائد 

نا وهناك، فهذا هو املعنى العريف من واألفكار أمر عبثي ال ينفع، ولو أن ه طابق الواقع ه

هذا الرتكيب، فأنت تقول لشخص: إن  علومك التي تعل متها يف هذه اجلامعة أو تلك ال 

ا ال تنفع وال تسمن وال تغني من جوع، فهو تعبري تركيبي  تغني من احلق شيئًا، أي أهن 

املبالغة يف  يقوم عىل فهمه كمرك ب وليس عىل تفكيكه كمفردات، ويراد منه رضٌب من

 العبثي ة وعدم النفع، وهي مفاهيم تعني يف بابنا هنا عدم احلجي ة، فالحظ جيدًا.

أن يقال بأن  املراد بالظن  ليس ما ال يطابق الواقع من االعتقاد  املداخلة الثانية:

رات  الراجح، وال ما يقابل العلم مطلقًا، بل خصوص االعتقادات التي ال ُتبنى عىل مرب 

ة، بل ُتبنى عىل مصالح نفسية وذاتية، أو عىل إغراق يف املعصية واإلنكار، أو موضوعي  

عىل أوهام ال حيتاج صاحبها للكثري كي ينتبه إليها، كتقليد اآلباء، فكل  اعتقاد ـ مهام 

رات غري موضوعي ة  كان مستواه ـ يقوم عىل اهلوى أو الوهم الواضح أو عىل مرب 
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ا الرتجيحات )الظني ة( أو العلوم التي تقوم عىل عقالئي ًا وعقلي ًا فهذا هو ا ، وأم  لظن 

معطيات موضوعي ة، ويعمل هبا العقالء، فهذه خارجة عن املوضوع أساسًا، سواء 

يت علاًم أم ال.  طابقت الواقع أم ال، وسواء سم 

يفّّس الظّن أو قرآين ّي شاهد لغوي أمل أجد عليها ـ رغم مجاهلا ـ إال أّن هذه املداخلة 

حتى لو كان ما وصفه القرآن بالظن  يف اآليات هو ـ مصداقًا ـ من هذا  هبذا املعنى،

م التعليق عىل كالم الشيخ يوس  القرضاوي الذي ربط الظن  هبوى  النوع، وقد تقد 

النفس، وقلنا بأن  اآلية لو مل تدل  عىل التغاير فال تدل  عىل االحتاد بني الظن  واهلوى 

والتطابق املصداقي املشار إليه ال يوجب تقييد الظن  بخصوص  النفيس كام هو واضح.

ر بعد سائر اآليات والقرائن احلاف ة يف املقام، واملتصلة باملوضوع عينه،  ما كان غري مرب 

م األمر كام هو واضح.  حيث تعم 

إذن، ففي كل  مورد كان هناك استقرار نفيس واطمئنان، ولو كان ظنًا باملصطلح 

نا عنه بشبه اليقني، فيكون مشموالً لدليل حجي ة العلم، ويف املنطقي أو ال فلسفي أو عرب 

كل مورد مل يكن هناك هذا االستقرار جرى دليل عدم حجي ة الظن  أو عدم العلم، 

 ورست اآليات الناهية هنا.

وبناء عىل ذلك كل ه، فإن  اآليات هنا تنهى عن اتباع السبل التي ال حتوي بي نة علمي ة 

يشء تفيد استقرار النفس، غايته قد ُيلتزم بأن  هذا االستقرار النفيس جيب أن عىل ال

يكون نابعًا من معطيات موضوعي ة ال من أهواء نفسية، كام أملحت إىل ذلك اآلية 

 (.12)النجم:  إِن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوَما ََتَْوى اأْلَنُفُس الكريمة: 

عن أخبار احآحاد غري املوثوق بعمومها أو إطالقها ـ  ـفاحآيات الناهية إنام تنهى 

بصدورها حتى لو كان الراوي ثقًة، وال تنهى عن اخلرب املوثوق بصدوره، فال تنفي 

كام أّن دعوى كون احآيات هنا آبيًة عن التخصيص  حجية اخلرب املوثوق املطمأّن به.

 قريبٌة، لكنّها غري قاطعة كام تقّدم.

ال تكون ثابتًة بالسرية ـ املوضوعي عىل األقّل ـ ة االطمئنان وهبذا يظهر أّن حجي
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ة الرشعية التي استوعبت االطمئنان يف مفردات فقط كام قيل، بل بداللة األدلّ املمضاة 

 والبّينة والسلطان وغري ذلك.العلم واليقني 

  



 

 

 

 

 

 

 املستند احلديثي

 لنظرية عدم حجية خرب الواحد

 متهيد

ديثي هنا االستدالُل بمجموعاٍت من نصوص احلديث الرشي  ُيقصد باملستند احل

التي يستفاد منها عدم حجي ة الظن  الصدوري اخلربي. والبحث يف هذه املجموعات 

 مع املداخالت واملناقشات يمكن أن يقع عىل أكثر من جهة.

 وقفات مع اإلشكالّية املنهجّية يف االستناد للحديث لنفي حجّيته

لروايات عىل عدم حجية خرب الواحد مشكاًل؛ إذ يلزم من حجية يبدو االستدالل با

عى يف هذه الروايات أهنا متواترة بأحد  هذه الروايات عدم حجي تها؛ ولذلك يلزم أن ُيد 

مة، ولكي تكون متواترة يفرتض أن تكون ذات عدد ال بأس به حتى  معاين التواتر املتقد 

فال أقل  من لزوم كوهنا حمفوفة بشواهد يستفاد منها اليقني، وإذا مل تكن متواترة 

 ومعطيات تفيد القطع بصدورها.

لكن يمكن أن يقال بأن  وجودها وفقًا لقواعد اخلرب الصحيح يؤد ي ـ خالفًا ملا ذكره 

ا أخبار آحاد ـ إىل  الشيخ اخلراساين وغريه من رفض االستدالل بالروايات هنا؛ ألهن 

                                           
 .211: 1؛ والربوجردي، احلاشية عىل كفاية األصول 222انظر: كفاية األصول:  (2)
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ن يف النهاية عدم احلجي ة؛ إذ يلزم من حجية خرب هدم حجي ة خرب الواحد، وهو ما يك و 

الواحد األخذ هبا، ويكون األخذ هبا مفيدًا لعدم حجي ة خرب الواحد بام فيه هذه األخبار 

 نفسها، فيسقط دليل حجية خرب الواحد نفسه يف هذه احلال، وهو املطلوب.

هو التفصيل بني  ـ بغّض النظر عن نسبة األخص واألعم بني األدّلة هنا ـوالصحيح 

 ما:

إذا كانت هذه املجموعات احلديثي ة تفيد اليقني بالصدور والداللة، فتكون دليالً  أ ـ

يقيني ًا معارضًا لدليل احلجي ة، فيتساقطان يف الداللة لو فرض أن  داللة دليل احلجي ة 

 يقينية أيضًا، وينتج عن ذلك سقوط حجية الظن  اخلربي، إذ ال موجب لرتجيح يقنيٍ 

عىل يقني، أما لو فرضت داللة دليل احلجي ة ظني ًة فإن  هذه الروايات هنا تنهى عن 

م عىل الداللة الظني ة لدليل احلجي ة، مما ينتج سقوط  العمل هبذا الظن  الدال،ي، فتتقد 

.  دليل احلجي ة يف إفادة حجي ة الظن 

ون اليقني بالداللة؛ ب ـ إذا كانت هذه املجموعات احلديثية تفيد اليقني بالصدور، د

ة ظني ة فيها، ففي هذه احلال البد  من فرض حجية الظن  الدال،ي يف  ألن  الداللة ظهوري 

مرحلة مسبقة قبل االعتامد عليها، وإال مل يكن يمكن االعتامد عليها. ولو فرض وجود 

ًة، فإذا كان دليل حجي ة الظن  اخلربي حيمل داللًة  ظني ة هذا الدليل صارت داللتها حج 

حات أو التساقط. وإذا كان  أيضًا، وقع التعارض، ولزم إعامل قواعد اجلمع أو املرج 

حيمل داللًة قطعي ة، فإن أوجبت تلك الداللة القطعي ة اهندام الظن  الدال،ي من هذه 

 الروايات أو العكس فبها، وإال ُاعملت قواعد التعارض.

إىل مستوى اليقني بالصدور، بل  أن تكون هذه املجموعات احلديثي ة ال ترقى ج ـ

بقيت ظن ًا يأخذ حجي ته من دليل احلجي ة، ومل تتوف ر فيها رشوط احلجي ة التي يرشطها 

دليل حجية اخلرب، سقطت عن املزامحة هنا، وال قيمة هلا قطعًا، ويبقى األخذ بدليل 

.  احلجي ة هو املتعني 

مستوى اليقني بالصدور، بل  أن تكون هذه املجموعات احلديثي ة ال ترقى إىل د ـ
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بقيت ظن ًا يأخذ حجي ته من دليل احلجي ة، وفرضنا توف رها عىل رشوط احلجي ة التي 

يفرضها دليل احلجي ة، ففي هذه احلال يكون شمول دليل احلجي ة هلا نافيًا لنفسه، ومن 

عقولي ة ، إذا قلنا بمثم يسقط إطالقه الشامل هلا بال حاجة لسقوط أصل دليل احلجي ة

هذا التفكيك عرفًا، بل لو كان دليل احلجي ة هو القرآن الكريم لزم طرح هذه الروايات 

هنا؛ ملعارضتها للقرآن نفسه؛ ألن  القرآن يعطي احلجية للظن  اخلربي فيام هذه تسقط 

احلجي ة عن الظن  اخلربي فتعارضه، فُتسلب عنها احلجي ة يف هذه احلال، وسيأيت مزيد 

 القضي ة. تعميق هلذه

 اجملموعات احلديثّية الُعمدة النافية حلجّية الظّن الصدوري

البد لنا من رصد ومتابعة هذه األحاديث والروايات التي استدّل أو عىل أّية حال، و

 هي:، وقد وجدناها تقع ضمن جمموعات، يمكن االستدالل هبا هنا

 اجملموعة األوىل: أخبار الطرح أو العرض على القرآن الكريم

ة عىل عدم  املجموعة األوىل هنا هي أخبار العرض أو الطرح، وهي األحاديث الدال 

جواز العمل باألخبار إال إذا كان عليها شاهد من كتاب اهلل تعاىل أو من السن ة املعلومة، 

ومن الواضح أن  أغلب األحاديث والروايات الواردة يف املصادر احلديثية ليس عىل 

ب أو السن ة القطعية، فأخبار العرض أو الطرح تكون بنفسها مضموهنا شاهد من الكتا

دلياًل عىل عدم حجية اخلرب الظن ي، بل عندما تقول هذه األحاديث بأن ه البد  من أن 

يكون عىل أي  خرب يأتينا ـ ولو كان صحيح السند ـ شاهٌد من كتاب أو سن ة معلومة 

ة االكتفاء بأي  خرب ال يملك  هذا الشاهد، واخلرب الذي يملك هذا فهذا معناه عدم صح 

                                           
يان الذي ذكرناه ـ يمكن إرجاع ما أفاده الربوجردي، من وإىل هذه النقطة ـ سقوط اإلطالق بالب (2)

حجي ة اخلرب يف اجلملة ال مطلقًا، بام يشمل األخبار الناهية هنا، فانظر له: احلاشية عىل كفاية 

 .212: 1األصول 



 حّجية احلديث ................................................................. 121

الشاهد سيكون معلومًا حينئٍذ؛ ألن ه يشهد له مصدر قطعي كالكتاب والسن ة املعلومة، 

 وهذا معناه ـ بحسب النتيجة ـ أن ه ال يصح  العمل باخلرب الذي ليس فيه يقني.

ة عمومه أو بل قد يقال: إن ه قل ام خيلو خرب واحد من تخالفة الكتاب، ال أقل  من تخالف

إطالقه. وإال فال حُيتمل أن تكون هذه األخبار الكثرية قد وردت لطرح ما يباين القرآن 

اعني مل يكونوا هبذه السذاجة حتى  مباينًة تامة؛ إذ من الواضح أن  الكذابني والوض 

يناقض القرآن عىل نحو التباين التام؛ ألن  ذلك  يضعوا حديثًا عىل لسان النبي

 جمتمع املسلمني، فال مناص من أن يكون املراد ما يشمل التباين يفضح أمرهم يف

 .اجلزئي

ح الشيخ  ث مجلة من أعالم األصولي ني عن تواترها، فقد رص  وهذه الروايات حتد 

كثرية تبلغ »كام عرب  عنها املريزا النائيني بـ، «متواترة جداً »األنصاري أن  أخبار الطرح 

تها، مثل ما أو حتد  ، «حد  التواتر ثوا عن ما قد يكون بنظرهم قرينًة قطعي ة عىل صح 

، قاله اإلمام حييى اهلادي من أن  حديث العرض عىل الكتاب مم ا وقع اإلمجاع عليه

ك  ومعه، فيمكن االستناد إىل هذه الروايات إلثبات عدم حجية اخلرب الظن ي، وإن شك 

 .مثل السي د اخلميني يف تواتر هذه األخبار

 املالحظات األصولّية على االستناد ألخبار العرض، عرض وتعلي 

الروايات املجموعة من هبذه هنا وقد سّجلت ـ ويمكن أن يسّجل ـ عىل االستدالل 

 ، أمّهها:نقدّية عّدة مالحظات

                                           
 .221ـ  222: 2نصاري، فرائد األصول ( انظر: األ2)

 صدر نفسه.( امل1)

 .212: 2فكار العراقي، هناية األ :؛ وانظر221 ،221: 2( النائيني، فوائد األصول 2)

 .2حييى بن احلسني، تثبيت اإلمامة: ( 1)

 .122: 1اخلميني، هتذيب األصول ( 2)
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 املخالفة وعدم املوافقة، بيان وتعلي  األنصاري ملفهوَميأ ـ مقاربة 

يخ األنصاري، من أن  هذه الطائفة من الروايات تقع ما ذكره الش املالحظة األوىل:

 عىل قسمني:

ل: ما دل  عىل لزوم طرح اخلرب املخال  للكتاب الكريم.  األو 

 الثاين: ما دل  عىل طرح اخلرب الذي ال يوافق الكتاب الكريم.

فال داللة فيه عىل املنع عن اخلرب الذي ال يوجد مضمونه يف  أما القسم األّول،

السن ة القطعية، ومن الواضح أن  الكثري جدًا من أخبار اآلحاد املوجودة الكتاب و

بأيدينا ال يوجد مضموهنا يف القرآن الكريم، مثل تفاصيل أحكام الصالة والصيام 

ا تخالفة؛ إذ ال يكون اليشء تخالفًا ليشء إال عندما  واحلج و.. فال يصدق عليها أهن 

ثان معًا عن نقطة واحدة وخيتلفا  ن فيها، وهو أمر غري متوف ر هنا.يتحد 

بأنه ال يكاد خيلو القرآن من بيان حكٍم  وقد أشكل الشيخ األنصاري عىل نفسه هنا،

ل أنه ال  عى بالنسبة للقسم األو  من األحكام، ال أقل  باإلطالق أو العموم، فكي  يد 

ض القرآن الكريم ملضموهنا، فإن  مثل هذه األخ بار يشمل األخبار التي مل يتعر 

 واألحاديث ال وجود هلا أساسًا؟!

 شكال بجوابني:جابة عن هذا اإلاإلاألنصاري اول وقد ح

إن  تخالفة العمومات ال تعد  تخالفًة؛ إذ لو كانت تخالفًة لكانت األخبار اليقينية أ ـ 

ص وتقي د، فهل نطرح هذه  الصادرة عن أهل البيت تخالفًة للقرآن؛ إذ هي ختص 

قينية الصدور أو نقول بتخصيص أخبار العرض عىل الكتاب مع األحاديث مع أهنا ي

 أهنا آبية عن التخصيص؟!

إننا نتكل م يف األحكام التي مل يرد عموم فيها يف القرآن الكريم، وهي كثرية،  ب ـ

نعم، قد تكون هناك إطالقات لكن  تخالفة املطلق أوضح يف عدم صدق املخالفة فيها 

ًا السيام عىل املختار من عدم املجازية عند عرفًا؛ وذلك أن النص  املقيِّ  د يعد  نصًا مفرس 

 .التقييد
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ل، أي املخال  للكتاب، وأن  ما  وأما القسم الثاين، فُيحمل عىل ما يفيده القسم األو 

دل  منها عىل بطالن ما مل يوافق الكتاب حمموٌل عىل جمال أصول الدين، مع احتامل أن 

ا نحن تخالفًة إن ام هي يف واقع أمرها موافقة لباطن يكون بعض الروايات التي نراه

القرآن الذي يعلمه أهل البيت النبوي، فربام نجد نحن شيئًا غري موافق للكتاب إال أنه 

ل يف بطون القرآن ودالالته؛ وهلذا استشهد أهل البيت يف رواياهتم  يكون موافقًا بالتأم 

 يه.بالعديد من اآليات بام مل نفهم وجه الداللة ف

بل يمكن أيضًا أن نحمل ما دل  من هذه األخبار عىل عدم تصديق اخلرب الذي ليس 

عليه شاهد من الكتاب.. عىل خرب غري الثقة أو عىل صورة التعارض، كام يفهم من 

بعض األخبار العالجية التي استهدفت توجيهنا لكيفية مواجهة ظاهرة التعارض 

عليه فال تسقط هذه املجموعة كل  أخبار  واالختالف بني النصوص الدينية، وبناءً 

 .اآلحاد عن احلجي ة

كانت هذه حماولة الشيخ مرتىض األنصاري حلل  إشكالي ة أخبار العرض، وقد تبع 

العديد من األصوليني بعد األنصاري وجهَة نظره هذه يف حل  املوضوع، وإن زادوا هنا 

 .أو نقصوا هناك

 وهي:عض أطراف هذا الكالم، بعىل أجوبة ويمكن تسجيل مجلة 

إن  محل ما دل  من القسم الثاين من هذه النصوص عىل ما يتعل ق بأصول الدين ـ  5

يف غري حمل ه ـ برصف النظر عن املالحظة الثامنة اآلتية ـ حتى لو كان سياق روايٍة أو 

روايتني ذلك، وذلك أن  لسان هذه النصوص لسان كيل  وعام، ال يقبل احلرص 

يق بمجال أو حال، بال قرينة. والغريب من الشيخ األنصاري أنه يف موضٍع أقر  والتضي

ل هنا، لكنه حاول حل  روايات القسم  بعدم إمكانية ختصيص لسان روايات القسم األو 
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الثاين ـ بعد محلها عىل املخالفة ـ بحرصها بمجال أصول الدين وال أقل  من حرص 

وق  مع سياق بعض الروايات الواردة هنا  بعضها يف موضٍع آخر. والذي يبدو أنه

ث يف مضموهنا عن املغرية بن سعيد، مما جيعل السياق شاهدًا عىل أن   والتي تتحد 

: احلديث عن جمال األصول ال الفروع، مثل خرب هشام بن احلكم عن أيب عبد اهلل

من أحاديثنا  ال تقبلوا علينا حديثًا إال ما وافق القرآن والسن ة أو جتدون معه شاهداً »

ث  مة؛ فإن  املغرية بن سعيد ـ لعنه اهلل ـ دس  يف كتب أصحاب أيب أحاديث مل حيد  املتقد 

ا إذا ن  إف؛ هبا أيب، فاتقوا اهلل وال تقبلوا علينا ما خال  قول ربنا تعاىل وسن ة نبينا

 .«قال اهلل عز وجل، وقال رسول اهلل :ثنا، قلناحد  

قلنا ـ من كون مضمون الشاهد قاعدة عامة ال ختتص  لكن  ذلك ال يمنع ـ كام 

بمجال ديني دون آخر، علاًم أن  املغرية بن سعيد ال ُيعلم أن ه كان يدس  خصوص 

 روايات العقائد، كي  والغالة كانت هلم قضايا فقهي ة أيضًا.

إن  احلديث عن احتامل أن يكون احلديث موافقًا للكتاب ولكننا ال نراه كذلك،  ـ 2

تامٌل وارد يف حد  نفسه، لكن ه ال يمكن االعتامد عليه إطالقًا؛ وذلك ملا قلناه يف بعض اح

مباحث حجية السن ة الواقعية من أن  هذا االحتامل يساوق إبطال كل  نصوص العرض؛ 

إذ ما من رواية نضع يدنا عليها إال ونحتمل أهنا موافقة للقرآن بحسب بطونه ولكننا 

ها تخالفة أو غ ري موافقة، فلو كان ذلك مفيدًا ملا أمكن توظي  أخبار العرض نتومه 

والطرح إطالقًا مهام بدت لنا الرواية غري موافقة للكتاب، وهو ما يفيض إىل عبثية 

 صدور نصوص العرض والطرح عن النبي وأهل بيته.

د  نعم، ال ينبغي االستعجال باد عاء املعارضة أو عدم املوافقة وللوهلة األوىل، بل الب

من التفتيش جيدًا وتقليب وجوه املسألة؛ ليحصل إحراٌز للتعارض مستقرٌّ يف النفس 

 وراسخ.
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إن  محل هذه الروايات أو بعضها عىل غري خرب الثقة أو عىل صورة التعارض،  ـ 4

ة التي  ا ناظرة خلصوص األخبار النبوي  ومثله محل الفاضل التوين هذه الروايات عىل أهن 

، محٌل ترب عي وختصيص افرتايض ال شاهد عليه يف متام يف كتبهم رواها غري الشيعة

ز عليها ليست يف  أخبار العرض عىل الكتاب؛ بل إن  النقطة التي تريد النصوص أن ترك 

من ينقل األخبار أو يف سندها، بل يف متنها ومضموهنا، ومن الواضح أهنا ترشد إىل 

لكتاب، فلو كان املراد خصوص صورة خرب ممارسة نقد للمتن يقوم عىل مقارنته بنص  ا

غري الثقة لكان املفرتض واملتوق ع يف الروايات إلفات النظر إىل جانب السند ال املتن، أو 

مها معًا، وهكذا احلال يف صور التعارض أو يف ورود اخلرب يف مصادر أهل السن ة 

ة، فإنه ال شاهد عىل وجود معارضة أو عىل كون اخلرب من طريق  املخالفني يف خاص 

 املذهب.

ًا للنص  املطلق يف غري حمل ه، رغم شهرة هذه  ـ 3 إن  إطالق اعتبار النص  املقيِّد مفرس 

رين ، ففي بعض الصور املحدودة يمكن تتميم الفكرة للغاية عند األصولي ني املتأخ 

دة متبا عدة هذا الكالم، لكن  العرف يفهم من تقييد املطلق، السيام بتقييدات متعد 

ًا له، وقد بي نا ذلك يف مباحث حجية السن ة  الزمان، أنه تخال  للمطلق أو ناسٌخ ال مفرس 

صة واملقي دة ليست تفسرييًة عرفًا يف غالب احلاالت،  الواقعية، وقلنا: إن  السنن املخصِّ

بل العرف يرى تقييد املطلق بمقي د منفصل عدوالً عن جنبة الشمول املفروضة يف 

ل قانونه بذكر استثناءات، وال يرى املطلق؛ وهل ذا يقولون بأن  املوىل العريف قد عد 

ي من املطلق؛ فإن  هذا تخال   ل وإنام كش  عن املراد اجلد  العرف والعقالء أنه مل يعد 

 لسرية العقالء متامًا.
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ر التخصيص، لكن ه يف حقيقته ختصيص  نعم، لو صدر العام بعد اخلاص أمكن تصو 

ص السابق.متصل، بعد فرض أ  ن  العام ولد مأخوذًا معه املخص 

ولعل  ما ينب ه إىل ما نقول أن  أخبار الرتجيح قد ورد يف بعضها التعبري بطرح ما 

، خال  الكتاب من اخلربين واألخذ بام وافق، مثل خرب عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل

ق، مع أن  التعبري وقد فهم كثريون هناك منها املخالفة بنحو العموم واخلصوص املطل

متقارب، بل متطابق، فإذا مل يكن التخصيص والتقييد تخالفًة فال معنى لذاك التفسري 

ص  هناك، وإال كش  ذلك ـ مع وحدة التعبري ـ عن أن إطالق املخال  عىل املخص 

 واملقي د عريف  يف اجلملة.

برفع استدالل  ـ هبذه الطريقة ـوعليه، فالنقد الذي سّجله األنصاري هنا غري واٍف 

، وإن كانت فيه جهات صّحٍة يف بعض فقراته عىل املستدّل هبذه املجموعة من الروايات

 .ما سيأيت بيانه

 حماولة النائيين الضرورة يف تضيي  دائرة أخبار العرض،ب ـ حكم 

ما ذكره املريزا النائيني، من أن ه ال يمكن األخذ هبذه األخبار )أخبار  املالحظة الثانية:

عرض عىل الكتاب( هبذا املعنى املطروح يف االستدالل؛ إذ يلزم منه طرح مجيع ما ال

بأيدينا من روايات تقريبًا، وهو ما يلزم منه تعطيل األحكام، خصوصًا يف باب 

العبادات، فكي  يمكن بناء الدين مع طرح أكثر هذه األخبار؟! فال مناص من محل 

عموم واخلصوص من وجه، مع أن ه يقر  بأن  هذه الروايات عىل التباين الكيل  أو ال

 .حاالت التباين الكيل  ال وجود هلا بني األخبار والكتاب

حجية هذا النمط من البحث والتحليل واملعاجلة يف كتابنا  وقد كنّا ناقشنا بالتفصيل
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ر العمل السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم ضنا لدليل تعذ  ، وذلك عند تعر 

ة حجية السن ة الواقعية، وقلنا بأن  هذا املنهج خاطئ بالكت اب وحده وكفايته من أدل 

، وسوف وغري مصيب يف قراءة األمور، ونحن نحيل إىل هناك منعًا لإلطالة والتكرار

يأيت ما يرتبط هبذا املوضوع أيضًا يف مباحث حجي ة خرب الواحد من هذا الكتاب بعون 

 اهلل سبحانه.

 :وخالصة الكالم

ت اليوم أ ـ  ة يفرض أن  منظومة الفتاوى التي استقر  إن  هذا النوع من األدل 

صحيحة، ويبحث عن منهج اجتهادي  هلا، فيام املطلوب هو اإلخالص للمنهج مهام 

كانت النتائج، ونحن نعتقد أن  املقدار اليقيني من الدين ـ عرب دليل الكتاب وقطعي 

ة ودليل العقل ـ يمكنه النهوض ببناء فقهي بديل لو السن ة والسري العقالئية واملترشعي  

 أسقطنا أخبار اآلحاد الظني ة، كام هو غرض املستدل  هنا هبذه املجموعات احلديثي ة.

قة، فهو ـ لو  ب ـ ا وجود قدر مقطوع به من بني تلك النصوص يف األبواب املتفر  وأم 

والقرآن وغري ذلك ـ يلزم منه سل مناه، من حيث كونه ال يوجد دليل بديل له من العقل 

وقوع املعارضة بني دليلني قطعي ني مها أخبار العرض وتلك الروايات، واملفرتض طرح 

دة، ال االستعجال بواحد، ومن هذه احللول: التساقط، أو طرح  خيارات احللول املتعد 

وهنا أخبار العرض )وربام إيكال علمها إىل أهلها( كام فعل بعض علامء أهل السن ة؛ لك

من املشكوك بصدوره بعد معارضتها بعدد وافر من النصوص، أو محل كثري من تلك 

حنا هذا  قة عىل التقي ة؛ ألن  منهجها موافٌق جلمهور املسلمني ـ لو صح  األخبار املتفر 

 األسلوب من التقي ة ـ أو غري ذلك.

موم من وجه كام أن  محل كل  هذه النصوص هنا عىل صوريت: التباين الكيل  والع ج ـ

ـ وفقًا لفهم مشهور األصولي ني، من غري أمثال السيد الصدر، ألخبار الطرح ـ هو محٌل 
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عىل أفراد قليلة جدًا، فلامذا كل  هذا الرتكيز يف النصوص؟! وإن كان إدخال جممل 

مباحث الدين مثل العقائد والتاريخ و.. خيف   هذا املعضل األخري إىل حد  ما، وسيأيت 

 ق عىل املالحظة الثالثة القادمة ما يتصل هبذه النقطة األخرية هنا.يف التعلي

، نعم، قد يصلح مضموهنا للتنبيه وعليه، فاملالحظة الثانية غري تاّمة هنا هبذه الطريقة

 عن حّل، فيبقى استدالل املستدّل هنا بالنصوص عىل عدم حجّية خرب الواحد قائاًم.للبحث 

 بالدائرة األضي  يف أخبار العرضواألخذ  اإلمجاليج ـ التواتر 

ق العراقي وغريمها، من أن   املالحظة الثالثة: ما ذكره الشيخ اخلراساين واملحق 

روايات هذه املجموعة ليست متواترة تواترًا لفظيًا وال معنويًا؛ لعدم احتاد املحور الذي 

ث عنه، فال مناص من أن يكون تواترها إمجاليًا، بمعنى صدور بعضها لكن نا مل  تتحد 

ده، وبناًء عليه نأخذ بأضيق الروايات داللًة، أي باملقدار الذي تت حد فيه متام  نحد 

الروايات، وهو اخلرب املخال  للكتاب، وملا كن ا نقطع بصدور املخال  للكتاب بنحو 

، وال ضري  العموم واخلصوص، فُتحمل املخالفة حينئذ عىل املخالفة بنحو التباين الكيل 

 .يف ذلك

اجلزء )حتى لو حّولناها إىل تواتر معنوي(، لو رصفنا النظر عن وهذه املالحظة تاّمة 

وهو إخراج املخالفة بالعموم واخلصوص عن املخالفة املطلوبة يف  األخري منها،

م بعض التعليق سابقًا وسيأيت.  الروايات هنا، وقد تقد 

إن  جعل التباين  ه وحاصله:وقد حاول السيد اخلوئي اإليراد هنا بام سبق وقاله غري

هنا واملخالفة هو املخالفة بنحو التباين الكيل  أو العموم واخلصوص من وجه ينافيه 

إرصار هذه الروايات وكثرهتا، فإن  الوضاعني ما كانوا يضعون مثل هذه األحاديث 
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الواضحة املخالفة للقرآن، بل كان هذا منهم نادرًا؛ لوضوح انكشاف أمرهم بذلك 

حاهلم، فالبد  أن يكون املراد هو املخالفة حتى بنحو العموم واخلصوص املطلق  وفساد

صة واملقيدة للكتاب الكريم.  فتشمل األخبار املخص 

بأن  الوضاعني ما كانوا ينسبون الروايات هلم،  أجاب اخلوئي عن هذا اإلشكال ثمّ 

وهنا يف كتب الثقات من أصحاب األئمة ة املغرية بن ، كام ورد يف بل كانوا يدس  قص 

 .سعيد، فينطيل عىل اآلخرين أمرها حينئذ

فإن  وضعها يف كتب الثقات ال  حمّل نظر؛عىل اإليراد من السيد اخلوئي واب وهذا اجل

اع ال يريد فقط  يغري  من املشكل شيئًا عظياًم إذا كان أمرها واضح الفساد؛ ألن  الوض 

رير رواياته، فإذا كانت واضحة الفساد عدم انكشاف أمره هو بنحٍو شخيص، بل يريد مت

ت هذه الروايات يف كتابه  ر الثقة نفسه الذي ُدس  مل يسعفه وضعها يف يشء، إذا مل يترض 

أيضًا. كام أن ه من غري املعلوم أن  طريقة الدس  كانت طريقتهم الوحيدة، بل املعروف 

اعني  كانوا ينقلون بأنفسهم عند املشتغلني يف جمال احلديث والوضع وتارخيهام أن  الوض 

أيضًا كام يظهر بمراجعة أحواهلم، وأن  هناك كتبًا وصلت منهم وباسمهم، ولو كانت 

طريقة الدس  هذه هي الطريقة الوحيدة التي كانوا يستعملوهنا فإذا وقعوا يف السند 

بحيث سل موا هم الكتب إىل غريهم فاألمر تعبري آخر عن رواياهتم لألحاديث 

ا إذا مل يقعوا يف السند فكي  ظهرت أسامؤهم يف املوروث  املوجودة يف هذه الكتب، وأم 

؟!  اإلسالمي احلديثي وبكثرة لو انحرص عملهم بالدس 

بل األصح  يف اجلواب أن ه ليس كل   ،يرادوعليه، فليس هذا جوابًا دقيقًا عىل هذا اإل

والية التكوينية تخالفة تخالفة بنحو التباين مما يلزم ظهوره، فمن يقول بأن  روايات ال

للقرآن تخالفًة تامة، ليس من الرضوري أن يرى غريه هذه املخالفة بوضوح، السيام مع 
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طرح فكرة األرسار وبطون القرآن يف أوساط املسلمني منذ القرن الثاين اهلجري، 

 فاد عاء أن  تخال  القرآن قليل هبذا املعنى سيأيت إبطاله.

من أن  الوضاعني كانوا يريدون ـ بوضعهم املباين  يزي هنا،وأّما ما أفاده الشيخ الترب

م خيالفون  ة بني الناس وتقديمهم للمسلمني عىل أهن  التام  للقرآن ـ تشويه صورة األئم 

إذ ال توجد معطيات تارخيية تفيد أن  مجيع أو  ؛عىل إطالقه فغري واضح، كتاب اهلل

اعني كانوا هيدفون ذلك؛ بل األغل م كانوا يريدون مترير أفكارهم أغلب الوض  ب أهن 

الباطلة بنسبتها ألهل البيت، نظرًا ملا ألهل البيت من موقعي ة، متامًا كام هو ـ عادًة ـ 

ة ويريدون تشويه صورهتم  م كانوا ضد  األئم  ، فافرتاض أهن  غرض الكذابني عىل النبي 

م لو كانوا من فقط ال شاهد عليه من معطيات التاريخ لو أخذ بعرضه العريض، نع

ر ذلك، ولسان روايات العرض كثرٌي  النواصب أو من حاشية السلطة لربام أمكن تصو 

ة عن أنفسهم ورفع تشويه صورهتم. ل أن تقع يف سياق دفاع األئم   منها ال يتحم 

إلسقاط استدالل املستدّل بأخبار العرض هنا عىل  دةجيّ الثالثة هنا الحظة املوعليه، ف

الذي نتحّفظ عليه فيها، وء األخري زبرصف النظر عن اجللكن ، واحدعدم حجّية خرب ال

 يف اجلملة.

 واملخالفة للقرآن بني املعنى الفلسفي والعريف املوافقةوم هد ـ مف

ما ذكره السيد الصدر يف مباحث التعارض من علم أصول الفقه،  املالحظة الرابعة:

صله أن  هذا التعبري الوارد يف بعض ، وحا«ما مل يوافق الكتاب»موردًا عىل املقصود من 

د حاله بني احتاملني:  الروايات هنا يرتد 

ض ملضمونه ومل  أحدمها: أن  ما ال يوافق القرآن يقصد به ما كان القرآن قد تعر 
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رًا، فيام  مت تصو  ثتا عن موضوع واحد، إال أن  اآلية قد  يوافقه، فاآلية والرواية حتد 

رًا مناقضاً  مت الرواية تصو   .قد 

أن ال توافق الروايُة اآليَة ولو بنحو السالبة بانتفاء املوضوع، بحيث يشمل  وثانيهام:

ث اآلية عن هذا املوضوع أساسًا.  ما لو مل تتحد 

يشمل االثنني معًا، إال أن  العرف ال « مل يوافق»والتفسري املنطقي الفلسفي لتعبري 

ل، فام تورده الروايات مما ال وجود له يف القرآن  يفهم من هذه اجلملة إال املعنى األو 

 أساسًا ال يوص  يف العرف بأن ه ال يوافق القرآن الكريم.

ويؤي د هذا الكالم ما جاء يف بعض الروايات هنا، كخرب هشام بن احلكم وغريه، عن 

بمنى، فقال: أهيا الناس، ما جاءكم عن ي  خطب النبي»، قال: أيب عبد اهلل

؛ فإن  طبيعة املقابلة «لته، وما جاءكم خيال  كتاب اهلل فلم أُقْلهيوافق كتاب اهلل فأنا ق

ض له  ث عام  ال يتعر  د أن  املقصود باملوافق هو الذي ال خيال ، ال الذي يتحد  فيها تؤك 

ر استخدام ذلك هو املشاكلة البالغي ة )وافق ـ مل يوافق( كام  .الكتاب أساساً  ولعل  مرب 

 .ؤي دي الزيدياحتمله أبو احلسني امل

مها الصدر متطابقة مع نتيجة املالحظة  وهبذا تكون نتيجة هذه املالحظة التي يقد 

مة، وهي حتويل جمموعات أخبار الطرح إىل مفهوم واحد هو مفهوم  الثالثة املتقد 

املخالفة، بإرجاع عدم املوافقة إليها، ومن ثم  فهذه املالحظة من السيد الصدر حتتاج أو 

غة عن إخراج املخالفة بنحو العموم واخلصوص عن حي ز األخبار هنا، حتى هي فار
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ة املعارضة للكتاب، ومن ثم فال تكون أخبار الطرح  تقل ص من دائرة األخبار اآلحادي 

موجبًة لسقوط جممل أو أغلب أخبار اآلحاد التي بني أيدينا، حتى ُيستدل  هبا عىل عدم 

 حجي ة خرب الواحد.

يف حمّلها عىل االستدالل ببعض الروايات التي استخدمت هذا وهذه املالحظة 

مة  التعبري، فعرفًا ال تدل  عىل أزيد من املخالفة، السيام مع ضم  املالحظة الثالثة املتقد 

إليها، فيبقى فيها إشكال تخالفة القرآن الكريم ومدى شموله للعموم واخلصوص كام 

ق الع راقي. نعم االستشهاد بخرب هشام بن أسلفنا عند احلديث عن مالحظة املحق 

ة التي فيه؛ إال أنه مع ذلك ال  احلكم قد يناقش فيه من حيث بعض املشكالت السندي 

؛ ألن نا ال نريد االستناد إىل هذا اخلرب إلثبات حكم رشعي، بل إلثبات داللة  يرض 

يفهم أن  ما ال  عرفي ة؛ فحتى لو كان موضوعًا وتخَتَلقًا نفهم منه أن  العرف العريب آنذاك

يوافق يساوي ما خيال ، ولعل  هذا كاٍف يف تصحيح استشهاد السيد الصدر هبذه 

 الرواية.

وعليه، فاملالحظة الرابعة صحيحة يف اجلملة، نعم، تبقى إشكالّية املخالفة بنحو 

 .، وهي إشكالّية مبنائّيةالعموم واخلصوص

 لداخلّيةاملفارقة اشكالّية إوالقرآني،  نصوص الشاهدهـ ـ 

ما ذكره السيد الصدر أيضًا ـ ناقضًا عىل نصوص الشاهد  املالحظة اخلامسة:

والشاهدين وأمثاهلا ـ من أن ه يلزم من حجي ة هذه الروايات عدم حجي تها، أو فقل: من 

دليلي تها عدمها؛ إذ هذه النصوص ال شاهد عليها يف كتاب اهلل تعاىل ـ بناًء عىل عدم 

ة الدليل الكتايب م عىل عدم حجية خرب الواحد ـ وكل  ما يلزم من ثبوته عدمه صح   املتقد 

 .يكون حماالً 
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بأن  هذه الروايات تشمل  وقد حاول السيد الصدر اإلجابة عن هذا اإلشكال

باإلطالق كل  خرب ال شاهد عليه، ومن هذه األخبار التي ال شاهد عليها هي نفسها، 

طالقها موجبًا للتهافت، فنسقط هذا اإلطالق فغاية ما يلزم هو أن يكون األخذ بإ

ب هنا من  لنفسها ونبقيه لغريها. وال مانع من هذا التفكيك؛ ألن  هذه األخبار تقر 

 .القرآن الكريم، فُيعقل جعل احلجي ة هلا إلسقاط سائر األخبار املخالفة له

 مناقشته:وهذا الكالم كّله يمكن 

ت عىل عدم حجي ة الظن، ومنه اخلرب اآلحادي كام إن  اآليات القرآنية إذا دل   أوالً:

يناه، فال تكون دلياًل عىل عدم حجية ما مل يكن عليه شاهد أو شاهدين من كتاب اهلل،  قو 

وذلك أن ه كام يمكن أن يكون اخلرب اآلحادي مما ال شاهد عىل مضمونه يف كتاب اهلل كذا 

د عىل مفهوم االشرتاك  اخلرب املفيد لليقني يف نفسه، فالروايات هنا تريد أن تؤك 

ز  املضموين بني اآليات والروايات، ال عىل سند الرواية والطريق إىل مضموهنا، فيام ترك 

اآليات الناهية عن العمل بالظن  عىل إسقاط حجي ة السند دون أن يكون هلا عالقة 

عَل السيد باملضمون وأن ه ورد يف القرآن أم مل يرد بشكٍل أو بآخر، وهذا معناه أن  ج

ة االستدالل باآليات الناهية عن الظن،  الصدر أصَل املالحظة هنا مبني ًة عىل عدم صح 

 ليس واضحًا.

لو صح  كالمكم للزم معارضة الروايات الواردة هنا لكل  سبيل يقيني  قد تقول:

ُيثبت أمرًا خارج الكتاب، مع أنه لو كانت هذه الروايات هنا متواترة للزم تعارض 

 مع اليقني، وهلذا حرص السيد الصدر املعركة بني األخبار اآلحادية هنا. اليقني

وذلك أن ه حتى لو كانت هذه الروايات الواردة هنا  لكّن هذا الكالم غري دقيق؛

يقينية الصدور، وكان هناك مضامني غري موجودة يف القرآن يقينية الصدور أيضًا لزم 

وجود معارضة بني الطريقني اليقينيني غري إيقاع املعارضة، وما يقال عادًة من عدم 
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صحيح؛ فإن  املقصود من معارضة الطريق اليقيني آلخر مثله هو معارضتهام بام مها 

يقني لو خل يا ونفسيهام، األمر الذي يستدعي استئناف بحث فيهام للوصول إىل نتيجة، 

الستحالة ارتقائهام متامًا كاخلربين الظني ني اللذين لن يعودا ظني ني يف ظرف التعارض، 

ضنا لذلك يف كتابنا  ة السن ة يف الفكر معًا إىل ما هو أعىل من رقم اليقني، وقد تعر  نظري 

 .، فلرياجعاإلمامي

وعليه، فال ربط هلذا اإلشكال/املالحظة الوارد هنا بخصوص صورة قيام دليل 

قرآن الكريم عن قرآين عىل حجي ة الظن أو عدم حجي ته، بل املطلوب التفتيش يف ال

قاعدة تقول بأن  كل الدين موجود فيه بشكل أو بآخر، فهذا إذا ُوجد كان شاهدًا عىل 

ة مضمون هذه املجموعة من الروايات هنا، بحيث يصبح لدهيا شاهد من كتاب  صح 

د مضموهنا.  اهلل يؤك 

اًل حول موضوع اشت امل وقد كن ا بحثنا سابقًا يف مباحث حجية السن ة الواقعية مفص 

ة قامت عىل لزوم اشتامل القرآن عىل أغلب  القرآن عىل متام الدين، وهناك قلنا: إن  األدل 

، وهذا ما من شأنه أن يساعد بعض اليشء عىل الدين ال مجيعه، وال مقدار وسط منه

 داللة فهم هذه الروايات هنا وتقويتها، عىل تفصيل سيأيت.

نا قد بنينا عىل داللة اآلي ثانيًا: ات الناهية عن العمل بالظن  عىل عدم حجية اخلرب إن 

اآلحادي الذي ال يبلغ رتبة الوثوق واالطمئنان، وعليه فتكون روايات الشاهد 

والشاهدين ـ كام هو فهم السيد الصدر ـ مما قام عليه شاهٌد من الكتاب الكريم، وفقًا 

فينحل  اإلشكال  الستدالل املستدل  هبا هنا عىل سلب احلجي ة عن الظن  اآلحادي،

مبنائيًا؛ ألن  هذه الروايات هنا تدل  عىل عدم حجي ة خرب الواحد الظن ي، واملفروض أن  

القرآن قد دل  عىل األمر نفسه كام أسلفنا يف البحث القرآين، فتكون هذه الروايات مما 
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ة.  عليه شاهد من الكتاب، فرتتفع املالحظة النقدي 

يات التي اشتملت عىل مفهوم الشاهد والشاهدين إذا كانت جمموعة الروا ثالثًا:

متواترًة يقينية الصدور أمكن األخذ بتفكيك السيد الصدر، وهدم إطالقها لنفسها؛ 

لفرض العلم بحجي تها والشك يف حجي ة إطالقها لنفسها؛ فنُسقط هذا اإلطالق، أما إذا 

ًا ومعقوالً كام أملحنا يف بداية هذا البحث، إال أن ه  كانت آحاديًة فهو وإن كان ممكنًا نظري 

يف الغالب مشكل عملي ًا؛ وذلك أننا حينئذ سوف نشك  أيضًا يف حجي تها، بمعنى أن  

الشك يف إطالقها لنفسها مساوق للشك  يف حجي تها، واملفروض أن  حجي تها موقوفة 

د معقولية التفكيك ال تكفي هنا كام هو واضح  .عىل مسألة الشاهد والشاهدين. وجمر 

نحن ال نتعامل هنا بطريقة هندسي ة، بل بطريقة واقعي ة، فلو  وبعبارة أخرى:

ا  وصلتك نصوص تفيد لزوم طرح كل  ما ال جتد عليه شاهدًا من القرآن، ورأيت أهن 

بنفسها ليس عليها شاهد منه، فهنا أنت تشك  يف شموهلا لنفسها، ثم ترى أن  شموهلا 

لكن يف كثري من األحيان تكون هذه العملي ة بنفسها لنفسها ُيسقطها، فُتسقط إطالقها، 

ك يف شمول دليل احلجي ة هلا، ما مل ُتربز قرينة عىل انرصافها عن  موجبًة أو مصاحبًة لشك 

ل جيدًا. د وجود مشكلة يف شموهلا لنفسها، فتأم   نفسها، وهو غري جمر 

لكل  ما صدر عن  من الواضح أن  هذه الروايات هنا ال تريد وضع معيار تام رابعًا:

أهل البيت من نصوص، وإال يلزم لو ُنقل عن اإلمام الصادق بأن ه قد جاءته مجاعة من 

العراق وزارته يف البيت أن ال نأخذ هبذا النقل؛ ألن  زيارة هؤالء له ليس عليها شاهد 

من الكتاب! وهذا يعني أن  نظر هذه النصوص ـ بمناسبات احلكم واملوضوع ـ إن ام هو 

عى بأن  نفس خلصو ص األخبار التي خُترب عن الدين نفسه وتنسب له أمرًا، وعليه قد ُيد 

هذه األخبار ليس ما خُترب عنه أمرًا ديني ًا؛ بل هو أمٌر طريقي للدين، هيدف لتعليم الناس 

كي  يصلون إىل الدين من خالل ما ُنقل هلم عن أهل البيت، فال تشمل نفسها من 

ل، فريتفع اإلشكال ل. األو   عنها، فتأم 

يف رّد استدالهلم  حظة اخلامسة التي قّدمها السيد الصدر غري واضحةالوعليه، فامل
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 .باألخبار هنا عىل عدم حجّية خرب الواحد الظنّي

 ، ومفهوم خمالفة روح القرآن، النظرّية اجلديدةنصوص الطرحو ـ 

نصوص هذا الباب ما ذكره السيد الصدر أيضًا، من نظرية تفرس   املالحظة السادسة:

كل ه تقريبًا، أي باب أخبار العرض عىل القرآن الكريم، وقد وافقه فيها بعض 

وحاصل نظرية الصدر  ،املعارصين، كالسيد السيستاين والعالمة فضل اهلل وغريمها

أنه ال يقصد هنا إقامة نظام تعارض قائم عىل النسب األربع، وإنام املقصود ما خيال  

العامة أو يوافقها، فإذا جاء دليل يأمر بالدعاء عند رؤية اهلالل فهو الروح القرآنية 

يوافق القرآن وعليه شاهد منه؛ ألن  الروح القرآنية العامة تدعم الدعاء واملناجاة 

ع هلل تعاىل، أما إذا جاءت رواية تذم طائفًة من الناس، مثل األكراد وترى أهنم  والترض 

 ا تنايف الروح القرآنية يف إكرام بني آدم.قوٌم من اجلن  فيجب طرحها؛ ألهن

وهبذا تتغري  كل  معادلة باب التعارض تقريبًا من الناحية النظرية عىل األقل، وهذا ما 

يؤد ي إىل مالحظة كثرة وجود معارض للكتاب بالنسبة إىل نظرية مشهور العلامء، وال 

ه اإلسالمي باتوا يامرسون نستبعد أن  الكثري من فقهاء التيار النقدي املعارص يف الفق

هذه النظرية، أخص  بالذكر: السيد فضل اهلل، والشيخ شمس الدين، والشيخ صانعي 

 و.. وسوف تكون لنا وقفة مع هذه النظرية قريبًا إن شاء اهلل تعاىل.

وطبقًا هلذه النظرية، ال ُتسقط هذه الروايات حجي ة خرب الواحد وال تدل  هذه 

ىل عدم حجي ة املخال  للكتاب أو غري املوافق له هبذا املعنى، الطائفة عىل ذلك، بل ع

                                           
؛ 222ـ  221: 2؛ ومباحث األصول 221ـ  222: 2الصدر، بحوث يف علم األصول  (2)

؛ 122وله أيضًا: قاعدة ال رضر وال رضار:  ؛21ـ 22: 2يف علم األصول  والسيستاين، الرافد

وانظر: هاشم معروف احلسني، دراسات يف احلديث واملحدثني: ؛ 12ـ  12وحجي ة خرب الواحد: 

 .12ـ  12مامية: أصول اإل ،حسني إمامي كاشاين :؛ والحظ ـ ملزيد من االطالع ـ221
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ًا به يف اخلارج، ومن ثم  يمكن  وهو ما ال ضري فيه، بعد معقولي ة أن يكون مقداره معتد 

ة حجي ة اخلرب كام هو واضح. نعم، املخالفة بنحو العموم واخلصوص قد  مجعه مع نظري 

ا ختال  الرو ر يف بعض املوارد أهن  ح القرآني ة ـ كام قد يقال مثله يف باب األطعمة يتصو 

ق عدم املوافقة  ا حتق  قناه يف حمل ه ـ لكن ه يف حاالت حمدودة، وأم  واألرشبة عىل تفصيل حق 

فيها فليس بنادر، إال أن نا سابقًا وافقنا ـ من حيث املبدأ ـ عىل إرجاع عدم املوافقة يف هذه 

 النصوص إىل املخالفة، فلُيالحظ.

ـ وسيأيت  ةادسذه املالحظة الساألساس التفسريي والفهمي هله، فلو صّح وعلي

)جمموعة إسقاط االحتجاج هبذه املجموعة من النصوص احلديثية  يففهي تاّمة حتقيقه ـ 

 ة خرب الواحد.عىل عدم حجيّ العرض عىل الكتاب( 

 صولب الفاحفقًا لطبيعة البيان القرآني، مقولة صو ز ـ أخبار الطرح والتمييز

ما ذكره صاحب الفصول، من التمييز يف التعارض ليس فقط  املالحظة السابعة:

بحسب النسب من التباين والعموم واخلصوص ونحومها، بل بحسب لسان الدليل، 

ا لو عارض ظهورًا قرآني ًا، فهو غري مشمول  فام عارض رصحيًا قرآني ًا، لزم طرحه، أم 

از ختصيص عام الكتاب وتقييد مطلقه بخرب هلذه النصوص؛ ملا ثبت يف حمل ه من جو

الواحد. وحيث إن  اإلطالق والعموم من الظهورات عادًة فال تكون معارضتها 

مشمولة هنا، وال يصدق عليها عنوان تخالفة الكتاب، فإذا أرجعنا عدم املوافق إىل 

 .املخال  ارتفعت مشكلة قواعد اجلمع العريف

 :إال أّن هذا التمييز غري واضح

ل، ومن ثم حيث ال علم أ ـ  ًة من األو  ا أن ال تكون حج  فإن  الظهورات القرآني ة إم 

ٌة  يف موردها فال تنتسب للكتاب الكريم كام تنتسب الدالالت الرصحية، أو هي حج 

                                           
ة:  (2)  .128انظر: الفصول الغروي 
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معتربة عقالئي ًا وُيرجع إليها يف نسبة مفادها للمتكل م، هبدف االحتجاج له أو عليه، 

حمل  للتنازع أساسًا حتى نحتار يف مشكلة التعارض بالعموم ففي احلالة األوىل ال 

واخلصوص، لكن ه خالف الفرض؛ فإن  الفرض هو حجي ة الظهورات القرآني ة، ويف 

ة نسبتها للمتكل م، حيث  احلالة الثانية ال معنى إلخراج الظهورات القرآنية بعد صح 

ة له وعليه رشعًا وعقالئي ًا، فإن  نصوص العرض ع ىل الكتاب ليس فيها تقييد هي حج 

بخصوص تخال  النصوص القرآني ة الرصحية دون الظهورات مع فرض احلجي ة فيهام 

ة نسبة مفادمها معًا إىل املتكل م رشعًا وعقالئي ًا، ودعوى أن  تخال   معًا مسبقًا، وصح 

م. عيها، كام تقد   الظهور ليس بمخال  عهدهتا عىل مد 

مًة عىل ما نحن  كام أن  دعوى جواز ختصيص ب ـ الكتاب بخرب الواحد ليست مقد 

فيه؛ ألن ه قائم عىل فرض حجي ة خرب الواحد، ثم ختصيص الكتاب به، واملفروض هنا 

أن  الطرف اآلخر يستدل  هبذه النصوص عىل عدم حجي ة خرب الواحد أساسًا، فكي  

 ُنلزمه بام ال يزال هو حمل  االختالف بيننا؟!

ا القول بأن   ج ـ العلم بصدور التخصيص جيعل املخال  منحرصًا باملخال   وأم 

للرصيح؛ للعلم بصدور املخال  للظهور، فهو غري واضح أيضًا؛ ألن  العلم بصدور 

ن، وهو املعارضة بنحو العموم  ص يفرض ختصيص أخبار العرض باملقدار املتيق  املخص 

 نحرص الداللة واخلصوص، وال موجب لتخصيصها بمطلق املعارضة مع الظهور، ما مل

ة بالعموم واإلطالق ونحومها.  الظهوري 

وعليه، فهذه املالحظة غري واردة حتى ُتسقط استدالل املستدّل هنا هبذه األخبار عىل 

 عدم حجّية خرب الواحد الظنّي.

 والتخصيص مبجال أصول الدين ،أخبار الشاهدح ـ 

ية، من أن  روايات الشاهد ما ذكره السيد الصدر يف احللقة الثان املالحظة الثامنة:

ص بدليل احلجي ة يف غري  ة، تشمل أصول الدين وغريها، فتخص  والشاهدين هنا عام 
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وهبذا تكون النتيجة: إن  اخلرب الذي يأتيكم وال شاهد عليه يف القرآن  .أصول الدين

إن كان مضمونه واردًا يف العقائدي ات فاطرحوه، وإن كان مضمونه الوارد غري 

، فيمكنكم األخذ به أو فال أدعوكم إىل طرحه. وربام يكون ذلك ألن  العقائد عقائد ي 

 قد ُبي نت كل ها يف الكتاب دون الفقهي ات واألخالقي ات.

 وهذا الكالم:

 خاص  بروايات الشاهد والشاهدين، وال يشمل نصوص أخبار العرض كل ها. أ ـ

م هذا  إن  هذه املالحظة تفرتض قيام دليل احلجي ة عىل ب ـ خرب الواحد مسبقًا، وتقد 

الدليل عىل النصوص هنا باألخصي ة، وهذا مبني عىل قيام دليل احلجي ة والتسليم بأن  

روايات الباب تسلب احلجي ة، ثم يتم  ختصيص روايات الباب بدليل احلجي ة. وهذا غري 

 بحثنا هنا. البحث يف أصل داللة هذه األخبار عىل عدم حجي ة خرب الواحد، كام هو حمل  

إن  لسان أخبار الشاهد والشاهدين بعيدة عن هذا االفرتاض، فلنالحظ معًا  ج ـ

عن اختالف احلديث، يرويه من  قال: سألت أبا عبد اهلل عبد اهلل بن أيب يعفور،خرب 

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدًا من كتاب نثق به، ومنهم من ال نثق به، قال: 

فهل يقبل هذا  .«، وإال فالذي جاءكم به أوىل بهسول اهللاهلل أو من قول ر

السياق املوجود يف السؤال واجلواب أن يكون نظر السائل خلصوص أصول الدين بعد 

ة يف  افرتاض ثبوت دليل حجية خرب الواحد مسبقًا أو أن  ظاهره تأسيس قاعدة عام 

ضمون؟ وأين هي التعامل مع احلديث، بال فرٍق بني حديث وحديث من حيث امل

رائحة باب العقائد يف مثل هذه األلسنة؟ هذه أمور ال بد  من تقديم تفسري هلا، وليس 

ة: إن   د املقارنة التحليلية االفرتاضي ة بني مساحات النصوص، وقد قلنا غري مر  جمر 

                                           
 .112انظر: دروس يف علم األصول، احللقة الثانية:  (2)

، كتاب القضاء، أبواب 221: 12وسائل الشيعة ؛ وتفصيل 112: 2؛ واملحاسن 22: 2الكايف ( 1)

 .22ح، 2صفات القايض، باب
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ا لو كان سياق بعضها ال  ة، أم  له النصوص كاف  اجلمع بني النصوص يفرتض أن تتحم 

ل هذ .يتحم   ا اجلمع لو ُاريد فهمه وفقه، فإن  اجلمع سيكون غري عريف 

إذا »ـ يف حديث ـ قال:  عن أيب جعفر الباقر مرسل ابن بكري،وكذلك احلال يف 

جاءكم عن ا حديث، فوجدتم عليه شاهدًا أو شاهدين من كتاب اهلل، فخذوا به، وإال 

وه إلينا، حتى يستبني لكم  .«فقفوا عنده، ثم رد 

ُيعلم أن ه لو كانت هناك مؤرشات يف التعابري أو السياق أو طبيعة السائل ـ كام ومنه 

م  ة كهشام بن احلكم ـ ُتقدِّ لو كان ُيعرف عنه ويشتهر االهتامم بالنصوص العقائدي 

ة، كان اجلمع ممكنًا يف هذه احلال.  احتامل النظر إىل خصوص النصوص احلديثي ة العقدي 

نفسه ـ كام سيأيت ـ قد أقر  بأن  بعض النصوص هنا ينبغي والالفت أن  السيد الصدر 

التعامل معه بأن ه ناظر إىل سائر األدل ة يف باب حجي ة األخبار، لتقويمها وتفكيكها، 

ة احلجي ة، وهذا النظر واضح اإلطالقي ة يف  مًا عىل أدل  وحيثية النظر هذه جتعله مقد 

 روايات الشاهد والشاهدين.

مة ودليل قد يمكن إضاف د ـ ة يشء هنا، وهو أن  النسبة بني مثل الصحيحة املتقد 

احلجي ة هي العموم واخلصوص من وجه، فدليل احلجي ة يعطي احلجي ة يف خصوص 

الفقه خلرب الثقة أعم من أن يكون عليه شاهد أو ال، بينام هذه النصوص تسلب احلجي ة 

وسواء كان يف الفقه والعقائد أم  عن اخلرب الذي ال شاهد عليه سواء كان خرب ثقة أم ال،

 ال.

ة االجتامع التي يتعارضان فيها هي خرب الثقة يف الفقه الذي ليس عليه شاهد،  فامد 

 حيث يثبت دليل احلجي ة احلجي َة له، بينام تسلبها النصوص هنا.

وأما مادة افرتاق دليل احلجي ة، ففي خرب الثقة يف الفقه الذي عليه شاهد، حيث يثبته 

                                           
، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، 221: 12وسائل الشيعة ؛ وتفصيل 111: 1الكايف  (2)

 .28ح، 2باب
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 تنفيه نصوص الباب. وال

ة افرتاق النصوص هنا، ففي خرب غري الثقة الذي ليس عليه شاهد أساسًا،  ا ماد  وأم 

 سواء يف العقائد أم الفقه أم غريمها، حيث تنفيه وال يثبته دليل احلجي ة.

وعليه، فيكون التعارض بالعموم واخلصوص من وجه، ال مطلقًا حتى جيري 

ة االجتامع.التخصيص، واملفروض التساقط يف   ماد 

 وعليه، فهذه املالحظة الثامنة يف غري حمّلها.

كانت هذه أبرز املقاربات التحليلّية التي قّدمها األصولّيون هنا، وقد سّجلنا عليها 

 مجلة مالحظات، واملُخرجات أو املصادرات املهّمة منها وفيها ما ييل:

ة املأ ـ  ا ليست تخالفة أو أو ن،خالفة بالعموم واخلصوص مع القرآاعتبار صح  هي هن 

، ويصعب التنازل ال نقاش فيهمسبقًا أمرًا مسل اًم مفروضًا  ، اعتبار ذلكالفة مقبولةتخ

ة َحَكَمت  عنه، ومن ثم  جيب تكيي  نصوص العرض وفقًا له. وهذه مصادرة ُمهم 

 .نشاَط األصولي ني هنا

ة يف  ب ـ  ؛اع غري املوافق للمخال رجإتقديم املالحظة الثالثة والرابعة خطوة مهم 

ةلرفع معضل عدم املوافقة بنحو السالبة بانتفاء املوضوع  .، وهذه من املخَرجات املهم 

س  االستدالل بأخبار العرض عىل نتقديم املالحظة السادسة فهاًم جديدًا ي ج ـ

لأوهو فهم يستحق  الت ،خرب الواحد ةعدم حجي    .، ويعد  تُخَْرجًا مهاًم هنام 

 ه اجلولة، نقّدم تصّورنا وحتليلنا لنصوص العرض عىل الكتاب، كاحآيت:وبعد هذ

 تتّبعية مع نصوص العرض على الكتاب الكريم وقفة

اليشء املفرتض يف بحث هذه املجموعة أن ندرسها سندًا وداللة؛ لنرى هل فيها 

 ول:تواتٌر أصاًل أو ال؟ وهل هناك إمكاني ة لتفسريها أو ال؟ وكي  يفرتض فهمها؟ فنق

 إّن روايات هذه املجموعة ـ وهي املساّمة بأخبار العرض أو الطرح ـ هي:

إن  عىل : »، قال: قال رسول اهللعن أيب عبد اهلل الصادق ـ خرب السكوين، 5
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كل  حق  حقيقة، وعىل كل  صواب نورًا، فام وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خال  كتاب 

 .«اهلل فدعوه

 وهذا احلديث:

فهو ضعي  السند ال أقل  بالنوفيل، كام اخرتناه يف أبحاثنا  ة،من الناحية السنديّ ـ أما  أ

 ، وذلك بأسانيده الثالثة يف الكايف واملحاسن وأما،ي الصدوق.الرجالي ة

فهو مطلق، غري خاص  بالروايات واألحاديث، بل  ة،ب ـ وأما من الناحية الدالليّ 

ة يف نفسه بمعنى كل  يشء ديني )فيشمل كل  يشء،  قهي أو غري فقهي، ثبت بطريق حج 

ة كذلك( الحق عىل إثبات انتساب القرآن هلل تعاىل ـ سواء أتى من رواية أم  أو غري حج 

قياس أم استحسان أم.. ـ فاملرجع فيه كتاب اهلل، فتكون النسبة بني هذا احلديث وأمثاله 

وجه؛ ألن  هذا احلديث وبني دليل حجي ة اخلرب ـ لو تم  ـ هي العموم واخلصوص من 

ُيسقط حجي ة املخال ، سواء كان روايًة أم غريها، من ثقٍة جاءت أم من غريه، فيام دليل 

حجية اخلرب يثبت حجي ة رواية الثقة، سواء كانت موافقًة للكتاب أم تخالفة، ومقتىض 

قواعد باب التعارض عندهم هو تساقط حجي ة هذا احلديث مع دليل حجي ة اخلرب يف 

ة االجتامع، وهوما خرب الثقة املخال  للكتاب، فريجع فيه إىل أصالة عدم احلجي ة، وال  د 

ًة حينئٍذ، حتى لو قام الدليل عىل أصل حجي ة خرب  يكون اخلرب املخال  للكتاب حج 

 الثقة.

م هذا احلديث هنا عىل دليل احلجي ة، بقطع النظر عن مسألة  إال أّن الصحيح هو تقدُّ

ـ من الواضح أن  هذا احلديث له داللة  ية، إذ ـ كام يقول السيد الصدرالظنية واليقين
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م بمالك احلكومة،  ونظر وحاكمي ة عىل كل  ما يعطي احلجية خلرب الواحد وغريه، فيقد 

وهذا كالم عريف وواضح، وجيري يف كل  الروايات الواردة هنا من هذا القبيل. وهذا 

يصلح للداللة بنفسه عىل حجي ة خرب الثقة املعارض كل ه إذا سل منا أن  دليل احلجي ة 

 للكتاب واملخال  له.

م هذا احلديث معطى مفيدًا آخر أيضًا يف بحثنا، وهو أن  مطلعه واضح يف كونه  ويقد 

يف إفادة الطريقي ة ملا هو الواقع، فعندما يقول احلديث بأن  عىل كل  حق  حقيقة وعىل كل  

م معيار  موافقة الكتاب لألخذ بام يردكم، فهذا يعني أن  هذا املعيار صواب نورًا، ثم يقد 

ليس معيارًا عملي ًا فقط، بل هو لكون موافقة الكتاب نورًا وحقيقًة تشري إىل الصواب 

.  واحلق 

لكن  هذا احلديث ال ُيبطل سوى حجي ة اخلرب املخال  للكتاب، ال أي  خرٍب آحادي؛ 

 زيد توضيح.لعدم املساوقة بني االثنني، وسيأيت م

عن اختالف احلديث،  قال: سألت أبا عبد اهلل عبد اهلل بن أيب يعفور، خربـ  2

إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدًا يرويه من نثق به، ومنهم من ال نثق به، قال: 

 .«، وإال فالذي جاءكم به أوىل بهمن كتاب اهلل أو من قول رسول اهلل

 :والرواية

د املعروف ببنان، وهو أحد إخوة أمحد  ،سندمن ناحية الأ ـ  ضعيفة بعبد اهلل بن حمم 

د بن عيسى األشعري، ومل تثبت وثاقته.  بن حمم 

 :داللتها وقفاتب ـ وأّما من حيث الداللة، ففي 

يف الرواية حتتمل « اختالف احلديث»ذكر السيد الصدر أن  كلمة الوقفة األوىل: 

هو حالة وقوع تعارض بني حديثني، فريجع  صورة التعارض، أي أن  مورد الكالم
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دها، فيكون  ع األحاديث وتعد  حينئٍذ إىل مرجعي ة الكتاب الكريم، كام حتتمل تنو 

الكتاب مرجعًا لألحاديث حتى لو مل تتعارض فيام بينها، وحيتمل أيضًا أن يكون املراد 

كل ه ال يرض  معارضتها للكتاب أو السن ة القطعي ة وفيها الثقة وغريه، لكن  ذلك 

س لقاعدة عامة كل ية  .باالستدالل ما دام املهم هو جواب اإلمام الصادق الذي يؤس 

د املازندراين يف رشحه عىل الكايف صورة التعارض هنا، ثم قام بتأويل مجلة  وقد أي 

ا لبيان أمر آخر، وهو أن  بعض الروايات أمرها واضح يف  )ومنهم من ال نثق به( عىل أهن 

عتامد عليها، وهي روايات غري الثقات، إن ام كالمنا وسؤالنا يف روايات عدم اال

 .الثقات

بأن  جواب اإلمام وإن كان عامًا، ولكن ه جواب عن السؤال، فإذا  إال أنه قد يقال

افرتضنا أن  املراد باختالف احلديث هو تعارض النصوص، فمن املحتمل أن يكون 

ًا هبذه احلال ة فقط، فتكون هذه الرواية من األخبار العالجية ال من جواب اإلمام تختص 

أخبار الطرح، وال أقل  من احتامل قرينية املوجود واعتامد اإلمام عليه، فال ينعقد ظهور 

 يف اإلطالق لغري صورة التعارض.

فإن  الظاهر من اجلواب تأسيس مبدأ يسبق مرحلة  لكّن هذا الكالم غري دقيق؛

ل مبدأ التعارض، فهو مل يقل: إ ذا ورد عليكم احلديثان فخذوا باملوافق للكتاب، بل أص 

ليًا يف أي  حديث يرد، مستخدمًا صيغة املفرد دون التثنية أو اجلمع، وهذا اللسان  أو 

 البياين ظاهر عرفًا يف قاعدة أوسع من دائرة باب التعارض بني األحاديث نفسها.

واية بإيراد َقبرَله وحاصله: إن  هذه أورد السيد الصدر عىل هذه الرالوقفة الثانية: 

، فإذا دل ت عىل عدم حجية خرب الواحد بطلت؛  الرواية وما كان من قبيلها خرٌب آحادي 
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 .إذ كي  يستند يف إلغاء حجية خرب الواحد إىل خرب الواحد؛ إذ هو خل 

رية، لكنه يف تقريٍر آخر أورد عىل هذا اإلشكال بأننا نجعل دليل حجية اخلرب هو الس

وهي تثبت احلجي ة لوال الردع، فرواية ابن أيب يعفور مل ُيردع عنها، بينام سائر الروايات 

 .ردع عنها بخرب ابن أيب يعفور، فيلتزم بسقوط حجية اخلرب حينئذٍ 

 وذلك: ،وهذا الكالم فيه نقاش

إذا كانت السرية هي دليل احلجية، فهل يمكن الردع عنها بمثل خرب ابن أيب  أ ـ

اته ـ عىل أن  استحكام ي د دائاًم ـ عىل وفق منهجه ونظري  عفور، مع أن  السيد الصدر يؤك 

ًة يف دليل الردع؟! وهذا اإلشكال كأن ه أملح إليه السيد الصدر يف أحد  السرية يقتيض قو 

 .تقريراته

إن  السيد الصدر نفسه مل جيعل السرية العقالئي ة الدليل الوحيد إلثبات حجية  ب ـ

ة فيها، وهي كاشفة وليست موقوفة ا عة وله توليفة خاص  خلرب، بل إن ه يأخذ بسرية املترش 

عىل عدم الردع، كام أخذ ببعض الروايات التي اد عى االطمئنان بصدورها، كخرب: 

اًل بإذن اهلل سبحانه، ومعه تقع املعارضة بني «العمري وابنه ثقتان» ، كام سيأيت مفص 

عية وبعض األخبار من جهة، وبني مثل رواية ابن أيب يعفور، وال  دليل السرية املترش 

ة حينئذ. م الرواية اآلحادي   موجب لتقد 

نعم، إذا كان جواب الصدر افرتاضيًا، أي عىل تقدير عدم وجود دليل آخر عىل 

 احلجي ة غري السرية، فال يرد عليه هذا اإلشكال الثاين.

أن  رواية ابن أيب يعفور تريد إلغاء  إن  السيد الصدر افرتض يف أصل اإلشكال ج ـ

 دليل احلجية، وكأن  احلجية ثابتة يف املرحلة األسبق ويريد اخلرب إلغاءها، مع أن ه خل .
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لكن يمكننا أن نعكس الكالم بالقول: كي  يمكن إثبات دليل احلجية مع أنه يلزم 

أخبار الثقات ما  من إعطائه احلجي ة لكل  خرب ثقة أن ينفي حجية خرب الثقة؛ ألن  بني

يفيد عدم احلجية، فيلزم من حجية اخلرب عدم حجي ته، وهو باطل، فلامذا أخذ الشكل 

ل مع أن  األصح  ـ طبقًا ألصالة عدم احلجية ـ أن تكون الصيغة الثانية هي األكثر  األو 

 منطقيًة، ثم يفتش عن تخرج؟!

ة خرب الواحد، وذلك أنه قد يقال: إن خرب أبن أيب يعفور وأمثاله ال ُيسقط حجي د ـ

يقول: إن  اخلرب الذي عليه شاهد ال بأس به، واملراد ما كان من األخبار بحيث يندرج 

حتت عموم أو إطالق أو ما شابه ذلك، واألخبار التي ال تكون كذلك ليست بالكثرية، 

لبًا والفائدة حينئذ أنه إذا جاءنا خرب يوافق عامًا من العمومات القرآنية وبني  لنا مط

إضافيًا ال ُيستفاد من العام القرآين أخذنا به حينئذ، فام يذكره السيد الصدر من أن  خرب 

 ابن أيب يعفور هيدم حجية خرب الواحد يف غري حمل ه.

ال من جهة ما ذكره السيد الصدر من أن  الغرض  إال أّن هذا الكالم قد يناقش،

بل من ، يف الكتاب والسن ة القطعيةالعريف جلعل احلجية للخرب هو إثبات ما ال يوجد 

جهة أخرى نراها أرصح من كالم السيد الصدر، وهي إلقاء نظرة إىل سؤال السائل، 

فإنه إذا كان املراد من اختالف األحاديث هو تعارضها، كان املفرتض باإلمام أن يبني  

ة من أصل، حتى ي دخل يف األخذ بخرب من نثق به؛ ألن  خرب من ال نثق به ليس بحج 

ع األحاديث ال تعارضها فاألمر أوضح؛ إذ  دائرة املعارضة، وأما إذا كان املراد تنو 

يفرتض حينئذ بيان حجي ة خرب الثقة وسط روايات فيها أخبار ثقات وأخبار غري ثقات، 

ال اإلحالة إىل الشاهد القرآين ونحو ذلك، فهذا كل ه شاهد أكيد عىل أن  االمام بجوابه 

حجي ة السند يف خرب الثقة وأعطى معيارًا آخر، وهذا لوحده كاٍف عرفًا هذا أعرض عن 

يف فهم عدم احلجي ة لكن بلحاظ السند ال عدم حجية اخلرب الظن ي ولو الذي يأيت الظن  
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فيه من موافقة الكتاب، إال إذا قيل بأن  اخلرب إذا كان عليه شاهد من الكتاب صار 

م التعليق ل من هذا  مطمئنًا بصدوره، وقد تقد  عىل مثل هذا الكالم يف الفصل األو 

 الكتاب، فلرياجع.

وأما ما ذكره السيد الصدر من مسألة الغرض العريف حلجي ة اخلرب فيمكن مناقشته، 

اًل يف أبحاثنا يف حجي ة السن ة الواقعي ة : إن  جعل احلجية لسن ة وذلك أننا قلنا مفص 

سة منفصلة عن الكتاب ال تنحرص فائدته بأن يعطينا سن   النبي ًة مستقل ة مؤس 

الكريم، بل نفس تفسري القرآن وبيان معانيه ورد  الفروع إليه وتطبيق كل ياته عىل 

مواردها وغري ذلك، مثل السن ة التفسريية والتطبيقية واالستداللية واإلجرائية وغري 

ال تنحرص فائدته ـ  ذلك كل ه مطالب مج ة تعطينا إياها السن ة، فجعل احلجية خلرب الواحد

 حتى عرفًا ـ يف هذا املجال كام صار واضحًا.

بمالحظة خصوص حجّية  داللةً تام و ،تام سنداً غري وعليه، فاالستدالل هبذه الرواية 

 .السند ومعيارّيته

ما مل يوافق من احلديث القرآن »، قال: عن أيب عبد اهلل يوب بن راشد،خرب أـ  4

 .«فهو زخرف

 ة:وهذه الرواي

، فهي ضعيفة بأيوب بن راشد الذي مل يوثق يف كلامهتم أ ـ أما من الناحية السندية،

كام أن ه ال توجد له إال روايات قليلة العدد جدًا، وليس من املشاهري الذين وقعوا يف 

الطرق واألسانيد، نعم ورد يف رواية واحدة أو روايتني أن ه روى عنه صفوان، ولكن  
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ة يف األخبار عىل رواية صفوان هبذ ا القدر القليل من الروايات ال تثبت بعد كون احلج 

العلم، بل لو ثبت عندنا ذلك فإن  توثيقه بعنوان أن ه قد روى عنه صفوان غري ثابت؛ إذ 

د قرينة لو مت ت. وربام ملا قلناه ذكر العالمة املجليس أن  هذا احلديث جمهول  .هي جمر 

! ا وص  اخلواجوئي هذا احلديث بأن ه صحيح السندووفقًا لذلك، ال أدري ملاذ

ولعل ه وثق أيوب بن راشد عىل أساس رواية صفوان عنه، أو اعترب أن  املراد بأيوب بن 

راشد هنا هو أيوب بن احلر  الذي هو ثقة، وأن ه قد حصل تصحي ، ولو بقرينة الرواية 

، وهي الرواية رقم  التعبري بحيث تكون هذه جزءًا ، لتشابه 1اآلتية عن أيوب بن احلر 

د السندين، وتباعد كلمة )راشد( عن كلمة  من تلك، لكن ه حمض احتامل، بعد تعد 

 )احلر(، وسيأيت حال سند تلك الرواية أيضًا.

فهي ظاهرة يف بطالن حجية اخلرب املخال  عرفًا  ب ـ وأما من الناحية الداللية،

خالفة، كام قلنا سابقًا، وهلا نظر وحكومة، ظاهر عرفًا يف امل« مل يوافق»للكتاب، فإن  

م أن ه ال ُيساوق  م عىل كل  خرب آحادي يصدق عليه تخالفة الكتاب عرفًا. وقد تقد  فُتقد 

إسقاط حجي ة الظن  اخلربي مطلقًا، فال يصح  االستدالل هبا عىل عدم حجي ة الظن  

 اخلربي.

إىل الواقع ال إىل حتديد يضاف إىل ذلك أن  نظرها ـ من خالل تعبري )زخرف( ـ 

الوظيفة العملي ة، فهي تقول بأن  ما خيال  الكتاب فهو غري واقعي  وغري صحيح وغري 

ر ومزي  .  صادر، بل هو تختلق أو مزو 

كل  يشء مردود إىل »، يقول: قال: سمعت أبا عبد اهلل ـ خرب أّيوب بن احلّر، 3

 .«فهو زخرفالكتاب والسن ة، وكل  حديث ال يوافق كتاب اهلل 
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واخلرب من حيث الداللة حاله كحال سابقه، وأن ه ال يصلح لالستدالل عىل عدم 

حجي ة خرب الواحد، علاًم أن  مطلعه فيه الكلي ة والعموم للحديث وغريه بام يشبه اخلرب 

ل هنا، وأن ه طب ق القاعدة يف الذيل عىل احلديث والرواية، إال أن  األمر من جهة  األو 

د بن خالد الربقي، وقد بنينا يف أبحاثنا السند،  والسند ال مشكلة فيه، إال من ناحية حمم 

د بيشء، نعم الرجالي ة عىل عدم حصول وثوق بوثاقته اته لو تفر  ، فال ُيعتمد عىل مروي 

اته للمراكمة، كام سنرى إن شاء اهلل تعاىل.  تصلح مروي 

إذا جاءكم »ـ يف حديث ـ قال:  رعن أيب جعفر الباق ،بن بكريمرسل عبد اهلل ـ  1

عن ا حديث، فوجدتم عليه شاهدًا أو شاهدين من كتاب اهلل، فخذوا به، وإال فقفوا 

 .«عنده، ثم رد وه إلينا، حتى يستبني لكم

 والرواية:

د الرجل الذي روى عنه ابن بكري كام  أ ـ من حيث السند ضعيفة باإلرسال؛ إذ مل حيد 

 هو واضح.

فهي واضحة يف جعل املعيار املتني هو معيار حجي ة  ناحية الداللة،ب ـ وأما من 

احلديث؛ إذ مل متي ز ـ بحسب إطالقها ـ بني حديث الثقة وغريه، بل جعلت امليزان هو 

 وجود الشاهد القرآين.

يضاف إىل ذلك أن  تعبري )يستبني لكم( يفهم منه عرفًا أن ه لو كان عليه شاهد قرآين 

ة الشاهد  حلصل البيان لكم، واتضح األمر بعد لبسه، وهذا يوحي بأن  معياري 

ة ال يوجد  ة واقعي ة وليست بنحو الوظيفة العملي ة. وهذه املعياري  والشاهدين هي معياري 
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دليل عىل رشطها بكوهنا مفيدة لليقني بالصدور، بل تصلح ـ بمقتىض إطالق احلديث ـ 

ق من و جود الشاهد والشاهدين، وهبذا حلالة حصول الظن  بالصدور نتيجة التحق 

يكون معنى احلديث أن  وجود الشاهد القرآين يكفي ملنح احلديث احلجي ة واالعتبار 

ولو مل يكن هناك يقنٌي بالصدور يف مورده؛ ألن  االحتفاف بشاهد الكتاب يمكنه أن 

يرفع القيمة االحتاملي ة للخرب. وسيأيت مزيد تعليق عىل هذه النقطة يتصل بمفهوم 

م يظهر أن  هذا احلديث ال ُيبطل حجي ة خرب الواحد الظن ي، وإن  الشاهد، لكن بام تقد 

 أضع  من قيمة حجي ة السند.

 ما إذا كان تخالفاً من أن  هذا احلديث كأن ه حمموٌل عىل  وأّما ما ذكره العالمة املجليس،

ه إذا وصل إليكم املراد أن   بأن   قيلوأن ه قد ملا يف أيدهيم، أو عىل ما إذا مل يكن الراوي ثقة، 

 اً من كتاب اهلل يكون لكم مفر   فإن وجدتم عليه شاهداً  ،ا حديث يلزمكم العمل بهمن  

 عند املخالفني إذا سألوكم عن دليله، فخذوا املخالفني به وألزموهم وأسكتوهم وال

عند  وال تظهروه اً فقفوا عنده، أي فاعملوا به رس   قوا منهم، وإن مل جتدوا شاهداً تت  

فهو تأويالت وتقييدات ال ،  حتى نبني  نحن لكم شاهده من القرآن الكريماملخالفني

ومل نجد قرينة مساعدة يمكنها أن تفرض هذه  شاهد عليها من النّص إطالقًا،

التأويالت بوصفها احتامالً واقعي ًا. نعم، الرد  إليهم حتى يستبني يمكن أن يقال فيه بأن ه 

لبيت هلم أن ه عليه شاهد من كتاب اهلل، ولكن أنتم مل تلتفتوا إليه، يشمل توضيح أهل ا

 كام يمكن أن يشمل حاالت أخر أيضًا.

مة الكايف، وهو يف حال اختالف الروايات حيث  ـ مرسل الكليني، 2 الوارد يف مقد 

، فام واىف )وافق( كتاب اهلل عز »قال:  اعرضوها )اعرضومها( عىل كتاب اهلل عز وجل 

 .«ذوه، وما خال  كتاب اهلل فرد وه..وجل فخ
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م، لكن ال ُيعتمد  واخلرب ظاهر اإلرسال جدًا، ومضمونه غدا واضحًا طبقًا ملا تقد 

عليه إلرساله، بل ربام حيتمل أن  الكليني مل يذكر روايًة جديدة، بل هي مضمون 

جديد يف  روايات الباب ال أكثر، ولعل ه هلذا نقله باإلرسال، وعليه فليس هناك خرب

د النقل.  البني مؤك 

نعم، هذا اخلرب وارد يف الروايتني املتعارضتني وفقًا لسياق كالم الشيخ الكليني، 

ًا بمورد التعارض أو يمكن اعتباره معيارًا عامًا، وإنام  فهل يمكن القول بجعله خاص 

التي من باب تطبيق قاعدة عامة يف باب األخبار عىل حالة من احلاالت  ذكره اإلمام

تعرض األخبار وهي حالة التعارض؟ من ناحية أخرى: هل يمكن توظي  روايات 

العالج التي ذكرت الرتجيح بالقرآن يف هذا الباب هنا بحيث تبطل حجي ة خرب الواحد 

 الظن ي أو ال؟

 وللجواب عن هذا السؤال يوجد مستويان:

 حيث يقال: ثبويت،لّول: وهو املستوى ااألستوى امل

ظاهر أن ه ال يصح  جعل هذه الروايات دلياًل عىل إبطال حجي ة خرب الواحد؛ إن  ال أ ـ

نا قلنا يف مباحث حجية السن ة الواقعية أنه البد  وأن يكون أغلب الدين يف  وذلك أن 

القرآن الكريم، وعليه فإذا قلنا بحجي ة خرب الواحد وجاءنا خربان متعارضان، فإن  

لواقع أكرب من احتامل موافقة غريه له؛ نظرًا لكون احتامل مطابقة املوافق للكتاب ل

أغلبي ة الواقع موجودة يف الكتاب، فجعل موافقة الكتاب معيارًا يف باب التعارض 

يمكن أن جيامع أصل حجي ة خرب الواحد يف حد  نفسه بقطع النظر عن املوافقة 

ًة عىل القول  فة يف روايات العالج هو املعروف عندهم من أن  املراد باملخالواملعارضة، خاص 

املخالفة بنحو التقييد والتخصيص، وإن كن ا نرى أن  املراد هبا ما قد يكون شاماًل هلام ولغريمها. 

 خرب الواحد.وعليه، فال يصح  إقحام روايات التعارض هنا إلبطال حجي ة 
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د من إن ه ـ برصف النظر عن النقطة السابقة ـ ال يوجد مانع ثبويت من وحدة املرا ب ـ

موافقة الكتاب يف أخبار الطرح والعالج معًا، بحيث يكون معيار موافقة الكتاب يف 

باب التعارض هو بعينه معيار موافقة الكتاب يف باب الطرح، وال يكون بينهام 

 اختالف.

بمعنى مالحظة لسان النصوص ومالبساهتا  ،يتاملستوى اإلثبااملستوى الثاين: وهو 

روايات العالج والطرح أو اختالفهام، فإذا احتدا أمكن إدراج لنرى وحدة املعنيني يف 

روايات العالج يف روايات الطرح أيضًا )برصف النظر عن تصحيح االستدالل هبا عىل 

 وهنا توجد وجهتا نظر:عدم حجي ة خرب الواحد(، وإال فال، 

ح مغاير والتي ترى أن  مفهوم تخالفة الكتاب يف أخبار الطر أ ـ وجهة النظر السائدة

له يف أخبار العالج، ففي أخبار الطرح يراد منه التباين الكيل أو تخالفة روح القرآن، بينام 

 يف أخبار العالج ُيراد منه التباين اجلزئي بنحو التخصيص والتقييد.

وهي ترى أن  من ُيراجع روايات العرض من جهة  ،ب ـ وجهة النظر التي نرّجحها

جهة أخرى ال يرى اختالفًا لسانيًا بينها، فكام جاء  وروايات الرتجيح والعالج من

التعبري بموافق الكتاب يف أخبار العرض ورد أيضًا يف أخبار العالج، والتمييز بينهام بأن  

املراد هنا املخالفة بنحو التباين الكيل  مثاًل أو تخالفة الروح القرآنية فيام املراد هبا هناك 

ص فقط، ال يبدو واضحًا من الظهور الدال،ي هلذه املخالفة بنحو التقييد والتخصي

النصوص لو خل يت ونفسها، وإنام الذي أجلأ أنصار وجهة النظر األوىل إىل ذلك هو 

عة ذلك الزمان يستبطن حجي َة كل   ر أن  السؤال عن حديثني متعارضني من مترش  تصو 

ة مع الالحجة؛ ألن  منهام لو خيل  ونفسه، وإال ملا كان معنى للسؤال عن تعارض احلج  

ة عىل ما ليس  عي وهو تقديم احلج  اجلواب سوف يكون واضحًا يف الوعي املترش 

ة، وحيث إن  تخالفة الكتاب بنحو التباين الكيل  تسقط اخلرب عن االعتبار فيكون  بحج 

ة، وهو بعيد.  التعارض من تعارض احلجة مع الالحج 

ر غري واضح؛ إذ لو كان األم ر كذلك فلامذا سألوه يف أخبار العرض ولكن  هذا املرب 
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نفسها؟ وهل كان اإلمام يبني  هلم البدهييات حينام أجاهبم بلزوم عرض احلديث عىل 

عي، بل أجاهبم يف العديد من النصوص بمسألة  الكتاب؟ وملاذا مل يكت  بوعيهم املترش 

 العرض عىل الكتاب؟

رتجيح بالكتاب، فالبد  من من هنا، وإذا أردنا أن نكون عرفي ني يف فهم نصوص ال

محلها عىل ظاهرها، وهو ما يصدق عليه عرفًا أن ه خيال  وأن ه يوافق، وإال فكي  اعترب 

ى تخالفًة عرفًا وَقبرَل  الشيخ األنصاري أن  املخالفة بنحو التخصيص أو التقييد ال تسم 

رين يف أخبار الطرح، أما يف روايات العالج والرتجيح  ذلك مجهور األصوليني املتأخ 

 فحملوا املخالفة عىل هذا املعنى؟!

وهذا يعني أن  نصوص الرتجيح تريد أن تسأل: يأتينا عنكم خربان تختلفان ونريد 

ا معلوم الصدور لوال  أن نعرف أي  منهام هو الذي نأخذ به ما دام كل  واحد منهام إم 

جي ة دون الثاين، املعارضة، أو معلوم احلجي ة كذلك، أو أحدمها معلوم الصدور أو احل

ح  أو أن  كاًل منهام حمتمل احلجي ة والصدور معًا؟ فأجاب اإلمام بأن  املعايري التي ترج 

ًا بحيث ُينسب مضمونه للرشيعة هي: موافقته الكتاب، وتخالفته  صدور اخلرب جد 

 القوم، وأوثقي ة الراوي، وكونه غري شاذ، ونحو ذلك.

ـ من أن  أخبار  كالسيد حممد سعيد احلكيم من هنا، نعتقد أن  ما ذكره بعضهم ـ

ا تفرتض أن  الراوي يعترب  الرتجيح بموافقة الكتاب أدل  عىل حجية خرب الواحد، ألهن 

نني، غري واضح؛ ألن  السائل ـ بمقتىض إطالق  ة ويف الوقت عينه غري متيق  اخلربين حج 

تهام وحجي تهام، وقد جي زم بصدورمها لوال بعضها عىل األقل ـ قد ال جيزم بصح 

املعارضة؛ فإن  اخلربين الضعيفني سندًا قد يكونان مشمولني لسؤال الرتجيح بعد 

احتامل صدور أحدمها، ما دمنا ال نجزم بكذهبام، فأراد السائل أن يعرف الطرق التي 

جتعلنا نأخذ باخلرب، وأي  مانع يف ذلك؟ كام أن  اخلرب الضعي  السند يمكن ـ عندما 
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علوم الكذب ـ أن يؤثر عىل الوثوق بصدور اخلرب املعلوم الصدور لوال يكون غري م

املعارضة وهكذا، فروايات الرتجيح مثلها مثل روايات الطرح تقع يف سياق تعليم 

ة أو  ة يف باب األخبار وبيان الطرق للوصول املوضوعي للحج  كيفية حتصيل احلج 

 للمعلوم الصدور.

حات قائمة عىل مبدأ لو كان كالمكم صحيحًا ل قد يقال: لزم أن تكون سائر املرج 

ة والالحجة، مع أن  تخالفة أهل السن ة أو األوثقي ة كل ها ليست كذلك.  التمييز بني احلج 

ة مع  واجلواب: ٌة بتعارض احلج  عي بأن  روايات الرتجيح خاص  نحن ال ند 

ة  ة، بل نقول: هي مطلقة لتعارض اخلربين األعم من كوهنام حج  لوال التعارض الالحج 

أو أحدمها كذلك أو كالمها مل تثبت له احلجي ة بعُد، فالسائلني يف أخبار العالج يسألون 

عن العمل يف حاالت التعارض مطلقًا، والتي هي حاالت تبطأ فيها عملي ة حتصيل 

ة االحتاملي ة يف  م اإلمام طرقًا لرفع القو  أحد االطمئنان باخلرب أو احلجي ة النهائي ة له، فقد 

ة االحتاملي ة أعم  من حتصيل اليقني  اخلربين، برصف النظر عن كون هذا الرفع للقو 

حات  والظن  كام قلنا، وعليه فال مانع يف مورد تعارض خربين أن تكون هناك مرج 

حات إىل قطعية وظنية، أن  بعض  حات ظن ية، ومقصودنا من تنويع املرج  قطعي ة ومرج 

ة حات يوجب اجلزم بصح  إحدى الروايتني ومطابقتها للواقع أو االطمئنان،  املرج 

حات فال يفيض  ح لتحصيل هذه القناعة، أما البعض اآلخر من املرج  فيؤخذ هبذا املرج 

ني، ويكون ذلك مصداقًا  ح يف الظن  أحد النص  إىل ذلك بل يعطيها أرجحي ة ظنية فيرتج 

مانع يف ذلك؟! وهذا  حلكم العقل بُحسن تقديم الدليل األقوى عىل األضع ، وأي  

الكالم يشمل التقديم بمالك تخالفة القوم أيضًا؛ ألن  املراد بالعلم أو احلجية يف باب 

ي. وكأن  السائل يسأل: أي  الصدور هو كون النص  صادرًا من اإلمام بنحو هنائي جد 

 من النصني هو الكاش  عن الرشيعة الواقعي ة؟

حت كل ها يف البداية بمالك موافقة إن  ذلك يتم  لو أن  روايات  قد يقال: الرتجيح رج 

ح أوالً بغري ذلك،  حات، لكن  بعضها رج  الكتاب، ثم أردفت بالرتجيح بسائر املرج 
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ر  م اإلمام معيارًا لتقديم رواية عىل أخرى يوجب األقوائي ة الظنية فيام يؤخ  فكي  يقد 

حًا يوجب القطع ببطالن صدور إحدى الروايتني؟!  مرج 

عن هذه النقطة مرتبط ببحث الرتجيح، الذي يستفاد من جمموعه أن   واجلواب

اإلمام مل يكن بصدد الرتتيب وإنام العرض، والرتتيب نحن نقوم به، هذا بقطع النظر 

حات مثل مقبولة  دت املرج  عن وجود مشاكل سندية يف أخبار الرتجيح نفسها التي عد 

 عمر بن حنظلة.

الصدر من أن  املستظهر عرفًا من أخبار العالج وهبذا يظهر أن  ما ذكره السيد 

غري واضح، نعم هي ، ورودها يف مورد يفرغ فيه سلفًا عن احلجية يف املتعارضني

ظاهرة يف الفراغ عن احتامل احلجي ة يف الطرفني، بقطع النظر عن املعارضة، ال الفراغ 

 عن ثبوهتا، وهذا ما صار واضحًا.

عض أخبار العالج التي ذكرت الرتجيح بموافقة وعليه، يمكن االستفادة من ب

الكتاب أيضًا يف روايات الطرح، برصف النظر عن متامي ة هذه االستفادة من طرف من 

 يريد أن يستدل  هبا عىل عدم حجي ة خرب الواحد.

وهبذا يظهر ضع  ما ُنسب لبعضهم من محل أخبار العرض كل ها عىل صورة 

ن ه خالف الظاهر من أكثرها، وال موجب للتقييد إذا ، فإتعارض األخبار مع بعضها

قلنا بأن  أخبار العرض ال داللة فيها عىل إسقاط حجي ة خرب الواحد الظن ي باملطلق، كام 

 سيأيت بيانه.

الوقوف عند الشبهة خري من »، قال: عن أيب عبد اهلل ـ خرب مجيل بن دراج، 1

، وعىل كل  صواٍب نورًا، فام وافق كتاب اهلل االقتحام يف اهللكة، إن  عىل كل  حق  حقيقة
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 .«فخذوه، وما خال  كتاب اهلل فدعوه

والرواية متاثل الرواية األوىل عن السكوين، وتلك وإن كانت ضعيفة إال أن  هذه 

اًل  ة كتاب الراوندي، وسوف يأيت احلديث عنه مفص  ة السند بناء عىل صح  الرواية تام 

 يصح  هذا الكتاب املعروف برسالة الراوندي، والكالم فيها بحول اهلل تعاىل، وأن ه مل

مة متامًا فال نعيد وال نطيل.  كالكالم يف رواية السكوين املتقد 

وبالنظر يف التناسق بني مطلع الرواية وذيلها، يظهر أن  الرواية تريد أن تقول بأن  

ا من االقتحام يف األخبار التي تردكم عليكم أن ال تعملوا هبا دون بي نة؛ فإن  هذ

كم عليكم الذهاب نحو  الشبهات، ولكي يستبني لكم األمر وترتفع الشبهة يف حق 

احلقيقة ونحو النور املتصَلني باحلق  والصواب، وهذه احلقيقة هي مرجعي ة الكتاب، فام 

وافق كتاب اهلل فيمكنكم األخذ به، وبذلك ترتفع الشبهة ويزول اقتحام اهللكة، وهذا 

 هره بيان الطرق الواقعي ة ال الوظائ  العملي ة كام هو واضح.اللسان ظا

انظروا أمرنا وما جاءكم ـ يف حديث ـ قال:  عن أيب جعفر الباقر ـ خرب جابر، 8

 .«عن ا، فإن وجدمتوه للقرآن موافقًا فخذوا به، وإن مل جتدوه موافقًا فرد وه..

م احلديث فيه، وأن  مثلها ال  يدل  عىل عدم حجي ة خرب الواحد، ومضمون الرواية تقد 

 أما سندها فضعي ، ال أقل  بعمرو بن شمر املت هم بالكذب.

يف هنج البالغة املعروف بعهد مالك األشرت، عن أمري  ـ خرب السيد الريض، 9

واردد إىل اهلل ورسوله ما يضلعك )أي يثقلك( من : »املؤمنني عيل بن أيب طالب

( إىل اهلل األخذ )اآلخذ( بمحكم اخلطوب، ويشتبه عليك من األ مور..؛ فالرد  )فالراد 

                                           
 .22ح، 2، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، باب222: 12وسائل الشيعة  تفصيل( 2)

تاب القضاء، أبواب صفات ، ك211: 12وسائل الشيعة  ؛ وتفصيل121الطويس، األما،ي: ( 1)

 .22ح، 2القايض، باب
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 .«كتابه..

والرواية من الناحية السندية يمكن تصحيح سندها بطريق الشيخ الطويس يف 

الفهرست، إال أن  الكالم يف داللتها، فهي تأمر بالرجوع إىل الكتاب والسن ة عند كل  

اخلرب الظن ي، كام هو واضح؛ لعدم  معضل، وليس يف ذلك أي  داللة عىل إسقاط حجي ة

كون العمل باخلرب الظن ي تخالفًا للرجوع إىل الكتاب والسن ة املأمور به يف هذا احلديث، 

 ما مل نثبت بدليل آخر أن  الكتاب والسن ة قد هنيا عن العمل باخلرب الظن ي.

ق: »قال: قال أبو جعفر وأبو عبد اهلل ـ خرب سدير، 51 ق )تصد  ( علينا ال ُيَصد 

 .«إال بام يوافق )ما وافق( كتاب اهلل وسن ة نبي ه

ا ضعيفة السند باإلرسال؛ فقد رواها العيايش يف  والرواية اتضح مضموهنا، غري أهن 

تفسريه مرسلًة إىل سدير، فضاًل عن عدم ثبوت وثاقة سدير نفسه عندنا، فال يعتمد 

 عليها.

هلذه الرواية، حاصله أن  املراد عدم وقد احتمل السيد مصطفى اخلميني تفسريًا 

ولعل   .تصديق أي  َشني عىل أهل البيت، حيث نص  القرآن والسن ة عىل طهارهتم مثالً 

 ما دفعه إىل ذلك هو تعبري )علينا( ال تعبري )عن ا(.

ال : »قال: قال أبو جعفر ،مرسالً  عن أبيه، ـ خرب أمحد بن حممد بن خالد 55

( سبب، ونسب، وقرابة، تتخذوا من دون اهلل  وليجة، فال تكونوا مؤمنني، فإن كان )كل 

ام يضمحل الغبار الذي يكون عىل احلجر ووليجة، وبدعة، وشبهة )باطل مضمحل، ك

                                           
، كتاب القضاء، أبواب 212ـ  211: 12وسائل الشيعة  ؛ وتفصيل21ـ  22: 2هنج البالغة ( 2)

 .28ح، 2صفات القايض، باب

، كتاب القضاء، أبواب صفات 212: 12وسائل الشيعة  ؛ وتفصيل2: 2العيايش، التفسري ( 1)

 .12ح، 2القايض، باب

 .122: 2حتريرات يف األصول  انظر:( 2)
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 .«(، إال ما أثبته القرآنودالصلد إذا أصابه املطر اجلَ 

 وهذا اخلرب ـ إضافًة إىل ضعفه السندي بمحمد بن خالد الربقي، وكذلك بإرسال

ثنا عنها  سة، وقد حتد  الربقي له ـ ال يفيد هنا، بل حمل ه مبحث حجية السن ة الواقعية املؤس 

، عىل أن  حجي ة اخلرب اآلحادي إذا كانت بداللة الكتاب، مثل آية حجية السن ةيف كتابنا 

ا تم  النبأ أو النفر، تكون مم ا أثبته القرآن الكريم، وإن مل حيتو عىل مضمون اخلرب نفسه، إذ

 جتاوز إشكالي ة حجية السن ة الواقعية.

فام ».. يومًا ـ إىل أن قال ـ:  أنه سأل الرضا ـ خرب أمحد بن احلسن امليثمي، 52

ورد عليكم من خربين تختلفني فاعرضومها عىل كتاب اهلل، فام كان يف كتاب اهلل 

الكتاب فاعرضوه عىل  موجودًا حالالً أو حرامًا فات بعوا ما وافق الكتاب، وما مل يكن يف

 ...«سنن النبي )رسول اهلل(

م عند احلديث يف مرسل  والرواية واردة يف اخلربين املتعارضني، فيجري فيها ما تقد 

ا ضعيفة السند بمحمد بن عبد اهلل املسمعي الذي 2الكليني )رقم  (، فال نطيل، إال أهن 

فيعارض ما قد ُيفهم من توثيق  ذكر الصدوق أن  شيخه ابن الوليد كان يسء الرأي فيه،

ابن الوليد له يف عدم استثنائه من روايات حممد بن أمحد بن حييى ـ بناء عىل أن  عدم 

، االستثناء يفيد التوثيق، وهو قول مل نخرته يف أبحاثنا الرجالي ة ـ فيعود جمهول احلال

ة.  فتسقط الرواية عن درجة الصح 

، قال: قلت له: جتيئنا األحاديث عنكم ضاعن الر احلسن بن اجلهم، ـ خرب 54

                                           
بواب صفات أ، كتاب القضاء، 222: 12 يعةوسائل الش ؛ وتفصيل111: 8، و22: 2الكايف ( 2)

 .2ح، 21القايض، باب

، كتاب 222ـ  222: 12 وسائل الشيعة ؛ وتفصيل12: 2الصدوق، عيون أخبار الرضا  (1)

 .12ح، 2القضاء، أبواب صفات القايض، باب

 .22222، رقم: 122: 22معجم رجال احلديث ؛ و11: 1خبار الرضا عيون أ( انظر: 2)
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ما جاءك عن ا فقسه )فقس( عىل كتاب اهلل عز وجل وأحاديثنا، فإن كان تختلفة، فقال: 

 .«يشبههام فهو من ا، وإن مل )يكن( يشبههام فليس من ا..

والرواية من حيث السند مرسلة، بل ال سند هلا، أما من حيث الداللة فإن قصد 

عة، كانت من أخبار العرض، ال أقل  يف هذا املقطع منها، « ةتختلف»بوص   فيها أهنا متنو 

د ما قلناه  وإن أريد به أهنا متعارضة كانت من أخبار الرتجيح، وعىل التقدير الثاين يتأك 

سابقًا من إمكان أن يقصد بالرتجيح بموافقة الكتاب عني ما يقصد بأخبار العرض؛ 

لكتاب بنحو التقييد أو التخصيص فلامذا نفى اإلمام ألنه لو كانت املخالفة هنا ل

ص من بني «ليس من ا»الصدور، وقال:  ، مع أن ه من املحتمل أن يكون اخلرب املخص 

ة املشهور من  اخلربين املتعارضني قد صدر واقعًا دون أي  حزازة، السيام عىل نظري 

صات واملقيدات وعدم اعتبارها تخالفًة للكتاب عرف د أن  صدور املخص  ًا، فهذا يؤك 

 املراد من الرتجيح بالكتاب عني املراد بأخبار الطرح.

ح فرضية أن  يراد هبا املتعارضة، هو الرواية األخرى املرسلة « تختلفة»ولعل  ما يرج 

، حيث جاء املروية يف تفسريالعيايش عن احلسن بن اجلهم نفسه، عن العبد الصالح

تلفان، فقسهام عىل كتاب اهلل وعىل أحاديثنا، فإن إذا كان جاءك احلديثان املخ»فيها: 

، وإن مل يشبههام فهو باطل فإن  تشابه مضمون اخلربين مع وحدة ، «أشبههام فهو حق 

د ذلك، بناًء عىل أن   د اإلمام املسؤول يبع  الراوي يقوي  وحدة الروايتني، وإن كان تعد 

موسى الرضا، وإال فاألرجح  املراد بالعبد الصالح هو اإلمام الكاظم ال عيل بن

 وحدهتام.

                                           
، كتاب القضاء، 211ـ  212: 12 وسائل الشيعة ؛ وتفصيل218: 1الطربيس، االحتجاج ( 2)

 .11ح، 2أبواب صفات القايض، باب

، كتاب القضاء، أبواب صفات 211ـ  212: 12 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة2: 2تفسري العيايش ( 1)

 .18ح، 2بابالقايض، 
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إذا ورد عليكم : »قال: قال الصادق ـ خرب عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل، 53

حديثان تختلفان فاعرضومها عىل كتاب اهلل، فام وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خال  

 .«كتاب اهلل فرد وه..

قًا ملا قلناه يف إمكانية وداللة الرواية واضحة يف املطلوب باملعنى الذي سبق، طب

 االستناد إىل أخبار الرتجيح بموافقة الكتاب يف مقامنا هنا.

 حتقي  حول رسالة القطب الراوندي يف اختالف األخبار

ومن ثم نسبة الصدر بحثًا مطّوالً يف سند هذه الرواية، حمّمد باقر عقد السيد لقد 

السندية، ولن نخوض مطّوالً يف  توّصل فيه إىل صّحتهارسالة األخبار إىل الراوندي، 

 ر فقط، نكتفي هبا:وأم بثالثةبحثه، لكننا نعّلق 

 للتحّق  من حال أبي الربكات علي بن احلسني؟ سبيلأ ـ هل من 

إن  هذه الرواية موجودة يف كتاٍب )رسالة يف أحوال أحاديث أصحابنا  األمر األّول:

تها الذي تبدو وفاته يف القرن السادس ( لسعيد بن هبة اهلل الراوندي، وإثبات صح 

اهلجري؛ ألن ه يقع يف طبقة مشايخ ابن شهر آشوب املازندراين ومنتجب الدين الرازي، 

د وعيل حيث ترمجاه يف كتابيهام دون أن يذكرا له هذه الرسالة . وهو يروهيا عن حمم 

ه عن أيب ابنَي عيل بن عبد الصمد، ومها يروياهنا عن والدمها، الذي يروهيا بدور

الربكات عيل بن احلسني، الذي يروهيا عن أيب جعفر بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن 

د بن أيب عمري، عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل.  عبد اهلل ، عن أي وب بن نوح، عن حمم 

                                           
 .12ح، 2، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، باب228: 12 وسائل الشيعة تفصيل( 2)

ذكرت هلذه الرسالة تسميات عديدة فلرياجع يف حمل ه، السيام ما ذكره السيد اجلال،ي يف حتقيقه ( 1)

 هلا، عىل ما سيأيت بيانه إن شاء اهلل.

 .22ـ  28هرست: ؛ والرازي، الف21انظر: معامل العلامء: ( 2)
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 هـ(.122وهذا يعني أن  أبا الربكات معارٌص تقريبًا للشيخ املفيد )

ك بتوثيق احلر  العاميل له، ثم ُيشكل وعندما يريد الصدر أن يوثق  أبا الربكات يتمس 

هـ لنوثق شخصًا تويف 2211عىل نفسه: كي  نأخذ بتوثيق احلر  العاميل املتوىف عام 

هـ؟! وجييب الصدر عن ذلك باحتامل احلسي ة هنا، رغم البعد الزمني، 111قرابة عام 

شكل أكرب بكثري مما قبله، عىل أساس توافر املعطيات حول الرجال بعد عرص الطويس ب

فإن  مسألة احلسي ة واحلدسية يف نقل الثقة ال ترهتن دائاًم بمسألة القرب الزمني أو البعد 

كذلك، وإنام بمدى توافر املعطيات حول املخرَب عنه، ونحن نالحظ أن  املعطيات هنا 

 متوافرة جدًا يف الشخصيات التي أعقبت عرص الطويس، مما جيعل األمر واضحاً 

ز ذلك الوص  الذي ورد يف كتاب رياض العلامء لعبد اهلل  بالنسبة للحر  العاميل. ويعز 

د مفروغية وثاقة «اإلمام الزاهد»هـ( يف حق  الرجل، وهو 21أفندي )ق ، فإن  هذا يؤك 

 .الرجل عندهم

وهذا الكالم دقيٌق وعلمي، لكن برشط واحد، وهو أن تكون املصن فات الالحقة قد 

إذ ال يمكن أن يكون أمر الرجل مشهورًا إىل هذا احلد  يف القرون الالحقة،  وصلتنا؛

قرون التألي  والتصني  وبقاء الكثري من الكتب، وال نجد له ذكرًا إطالقًا، ال يف كتب 

الرجال وال يف كتب الرتاجم وال كتب الفهارس وال يف كتب الفقه واألصول وال يف 

. وروايته هذه مل ينقلها أحٌد قبل القرن احلادي عرش كتب احلديث، وال يف كتب التاريخ

اهلجري رغم أمهي تها، فضاًل عن أن  كتاب الراوندي أو رسالته هذه مل يذكرها أحٌد 

ل احلر العاميل إىل معطيات تبلغ ـ حسب تعبريهم  أيضًا، فهذا يضع   من احتامل توص 

قنا يف حمل ه بطالن أصالة احلس   عاة. بل لعل  املتتب ع لنتاجات  ـ درجة احلسي ة، وقد حق  املد 

احلر  العاميل يظهر له بوضوح أن  مصادره هي هذه الكتب التي بني أيدينا يف الغالب، 

 وليست لديه مصادر كثرية غائبة عن ا.

                                           
 .222ـ  222: 2( الصدر، بحوث يف علم األصول 2)
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يضاف إىل ذلك أن  أبا الربكات البد  أن يكون من تالمذة الشيخ الصدوق؛ ألن ه 

يف فهرستي الطويس والنجايش، ويف رجال الطويس  يروي عنه، فلامذا مل نجد ذكرًا له

أيضًا يف طبقة من مل يرو عنهم عليهم السالم، ومل نالحظه واقعًا يف الطرق واألسانيد إىل 

الكتب التي يمر  هبا اسم الشيخ الصدوق؟! وهل يلتزم السيد الصدر بوثاقة من يوثقه 

روض أن  أبا الربكات يف رتبة الشيخ احلر  العاميل من مشايخ الطويس والنجايش، واملف

؟  مشاخيهام، مع أن ه ال يلتزم هبذا املبنى الوسيع يف علم الرجال عىل ما نظن 

وهبذا يظهر أّن توثيق أيب الربكات بمثل نّص احلر العاميل، فضاًل عن عبد اهلل أفندي 

 غري صحيح.

 العاملي لرسالة الراوندي طري  احلّرب ـ وقفة مع 

هناك مشكلًة أخرى يف سند الرواية، وهي حتديد طريق الشيخ احلر  إن   األمر الثاين:

العاميل إىل نفس رسالة سعيد الراوندي هذه، حيث مل نجد أن ه ذكر هلا طريقًا يف خامتة 

ح هذه الرواية؟!  الوسائل، فكي  نصح 

 وجييب الصدر عن هذه املشكلة بضّم كالمني للحّر العاميل يف خامتة الوسائل:

ونروي »ذكره يف السادس والثالثني من طرقه إىل الكتب حيث جاء فيه:  ما أحدمها:

لسعيد بن هبة اهلل الراوندي « قصص األنبياء»وكتاب « اخلرائج واجلرائح»كتاب 

 .«باإلسناد..

ونروي باقي »إن ه بعد ذلك يقول يف خامتة بيانه للطرق إىل تختل  الكتب:  ثانيهام:

مما يعني أن  طريقه إىل سائر الكتب التي ذكرها يف  ،«الكتب بالطرق املشار إليها

تفصيل وسائل الشيعة ـ ومنها رسالة اختالف احلديث للراوندي املوجودة فيه هذه 

                                           
 .281: 21عة يوسائل الش تفصيل( احلر العاميل، 2)

 .282: 21 ملصدر نفسها (1)
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 .الرواية ـ هو عني الطرق السابقة، فيصح  الطريق

له النص،  إال أننا نالحظ عىل السيد الصدر أنه فهم من النص الثاين أمرًا ال يتحم 

ونروي الكتب املذكورة بباقي طرقها وأسانيدها املذكورة يف اإلجازات »ميل قال: فالعا

وكتب الرجال.. ونروى باقي الكتب بالطرق املشار إليها والطرق املذكورة عن مشاخينا 

 .«وعلامئنا..

إذن، فباقي الكتب يروهيا عن هذه الطرق، كام يروهيا عن طرق املشايخ والعلامء 

جازات وكتب الرجال، مما يعني احتامل أن ه روى كتاب اختالف املوجودة يف اإل

تها مجيعًا، السيام مع  احلديث للراوندي بسائر الطرق املذكورة للعلامء، وال جزم بصح 

عدم ذكر أحد هلذا الكتاب قبل احلر  العاميل، بمن يف ذلك من هم يف طبقة تالمذة 

.الراوندي كابن شهر آشوب ومنتجب الدين، وكذلك ال  عالمة احليل 

ة  ة طريق احلر  العاميل إىل هذا الكتاب، حتى حيكم بصح  ومعه، فال حيصل علٌم بصح 

ة طريق  الرواية، فاخلرب ضعي  السند، بل ضع  اخلرب ثابت حتى لو ُبني عىل صح 

اًل يف علم الرجال ـ  قناه مفص  رين ـ كام حق  الشيخ احلر  العاميل؛ ألن  غالب طرق املتأخ 

إىل النُسخ بنحو املناولة أو السامع أو القراءة، وإن ام إىل عناوين الكتب فقط، ليس طرقًا 

 مع حتصيل عني الكتاب وجادًة من األسواق، فال ترتت ب عليها نتائج الطرق احلقيقي ة.

ز بعض املعارصين هذا االستنتاج يف طريقة وصول الكتب للحر العاميل من  وقد عز 

يف بيان بعض »لفائدة اخلامسة من فوائد خامتة الوسائل: خالل ما قاله احلر  نفسه يف ا

 كًا،وترب   ناً وإنام ذكرنا ذلك تيم  . فيهاالطرق التي نروي هبا الكتب املذكورة عن مؤل  

لتواتر تلك ؛   العمل عليهباتصال السلسلة بأصحاب العصمة عليهم السالم، ال لتوق  

                                           
 .221ـ  222: 2؛ وبحوث يف علم األصول 211: 2، ج1انظر: الصدر، مباحث األصول ق (2)
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. فإن  هذا «أيت، إن شاء اهلل تعاىلتها وثبوهتا، كام يالكتب، وقيام القرائن عىل صح  

كي ة وليست حقيقي ًة، لكي نرت ب عليها آثار  النص  يعني أن  هذه الطرق تيمني ة ترب 

، وإال فهذه الكتب ثابتة ألصحاهبا بنحو التواتر وتعاضد القرائن، األسانيد الواقعي ة

رين جدًا ال يمكن االعتام د عىل قطعه بانتساب وشخص مثل احلر  العاميل من املتأخ 

ًا معروف املنهج يف كيفية التوثيق والتصحيح ـ بل  الكتاب ـ السيام بعد كونه إخباري 

رات قطعه.  البد  يف النظر بمرب 

ونحن وإن كن ا نوافق عىل أن  طرق املتأخرين ليست طرقًا حقيقي ة يف الغالب، وبحثنا 

ستشهاد به هنا قد يمكن إخضاعه ذلك بالتفصيل يف حمل ه، لكن  هذا النص  الذي تم  اال

كي، بل قال بأن ه ذكر هذه الطرق  ني ترب  للنقاش، فاحلر  العاميل مل يقل بأن  أصل طرقه تيم 

ك، وإال فالكتب متواترة النسبة ألصحاهبا؛ فقد تكون طرقًا حقيقي ة،  ن والترب  هنا للتيم 

د وجود طريق، فيصلح أن  يقال بأن ني أذكر تلك لكن  تواتر نسبتها ألصحاهبا فوق جمر 

ن بالسلسلة إىل املعصوم، وسبب كون الذكر تيمني ًا أن ني لست  الطرق احلقيقي ة هنا للتيم 

بحاجة إليه؛ ألن  العمل ال يتوق   عليها، للتواتر، ال ألهنا ليست طرقًا حقيقي ة، 

 فالحظ، فهذا النص  ال يكفي لفرض أن  طرق احلر  العاميل ليست طرقًا واقعي ة.

ومن هنا، ُيعلم أن  حماولة تصحيح نسبة الكتاب للراوندي بأن  العالمة املجليس 

ام أخذا مصادرمها من كتب مشهورة متواترة النسبة إىل  واحلر  العاميل قد ذكرا أهن 

ل فيها؛ فإن  عبارة املجليس تفيد أن  أكثر  أصحاهبا أو ثابتة بالقرائن ونحو ذلك، ال حمص 

وليس مجيعها، فال نحرز أن  رسالة الراوندي منها، فقد  الكتب حصل عليها كذلك،

إىل  أكثر الكتب التي اعتمدنا عليها يف النقل مشهورة معلومة االنتساب اعلم أن  »قال: 

                                           
 .222 :12 ملصدر نفسها (2)
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كام أن  كالم احلر  العاميل غاية ما يفيده أن ه يرى العلم بنسبة الكتب إىل  .«فيهامؤل  

ة التي ة باديٌة لنا، فال  أصحاهبا، وهذه قرائنه االجتهادي  ُيعرف هبا وفقًا لنزعته اإلخباري 

تكون ملزمًا لنا، السيام وقد رأينا العديد من كتبه يشكل األمر فيها جدًا، فلم تكن 

 معروفة ومل ينقل عنها أحد من قبل.

 ج ـ هل وصلت نسخة الراوندي إىل احلّر العاملي أساسًا؟

م، يمكن طرح السؤال التا،ي: هل لو رصفنا النظر عن جممل ما ت األمر الثالث: قد 

أساسًا كانت هناك نسخة من كتاب الراوندي عند احلر  العاميل، حتى نتكل م عن 

 تصحيح الطريق أو ال؟

إن  ما يظهر بالتتب ع هو أن  نسخًة من كتاب الراوندي أو تخترصه، قد كانت بني يدي 

. وعندما نراجع كتابه هـ(، حيث ينقل عنها يف2122أو  2122األمني االسرتآبادي )

ما نقله االسرتآبادي عن الرسالة بام نقله كل  من احلر  العاميل والفيض الكاشاين 

ل واملجليس الثاين والكركي والفاضل التوين، فسنجد أن  مصدرهم كان  واملجليس األو 

االسرتآبادي، فإن  العبارات املستخدمة متطابقة يف مطلع النقل، ويف توصي  

، والروايات متحدة بني احلر  العاميل واالسرتآبادي يف العدد والرتتيب، فلو الراوندي

ح أن  مصدرهم كان الفوائد املدني ة، فاألصل  أخذنا هذه احلقائق بعني االعتبار، سيرتج 

 .هو االسرتآبادي وال ُيعلم من أين أتى هبذه النسخة وال نعرف طرقه إليها

صل لالسرتآبادي أو للحر  العاميل ليس أصل وربام يمكننا احلديث عن أن  ما و

 كتاب الراوندي بل هو تخترصه، فإن  تخترص رسالة الراوندي يوجد له اليوم نسختان:

ث عنها السيد عبد العزيز 2112وهي ترجع إىل عام  النسخة األوىل: هـ، ويتحد 

                                           
 .12: 2بحار األنوار  (2)

 .281ـ  282انظر: الفوائد املدني ة:  (1)
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ا موجودة عنده خها من خط  ، ويف هذه الرسالة يذكر الناسخ أن ه نسالطباطبائي، وأهن 

ة املعظ مة من خط  م نقلت هذه الرسالة يف»املوىل االسرتآبادي، حيث يقول الناسخ:  ك 

د أمني األسرتآبادي ساحمه  رين أعني أستادنا وموالنا حمم  مني وأعلم املتأخ  أفضل املتقد 

يشري بعضهم إىل وجود لعل ه لذلك و. «2112تعاىل، يف سلخ مجادى األوىل سنة  اهلل 

ل من القرن احلادي عرش نسخ ة تخطوطة تابعة للموىل االسرتآبادي يف النص  األو 

 .اهلجري، ترجع إىل اختصار كتاب أو رسالة الراوندي هذه

هـ، وهي 2122وهي التي ترجع ـ حسب الظاهر ـ إىل حدود عام  النسخة الثانية:

د رضا من تخطوطات مكتبة الطباطبائي يف شرياز، أرسلها حممد بركت إىل ال سيد حمم 

اجلال،ي، واعتمد عليها اجلال،ي يف حتقيقه الثاين ملخترص رسالة الراوندي، واملنشور يف 

ل قد اعتمد فقط عىل نسخة السيد  كتاب: مرياث حديث شيعة، فيام كان يف حتقيقه األو 

ل منها  عبد العزيز الطباطبائي، ونرش حتقيقه هذا يف جملة علوم احلديث يف العدد األو 

 هـ.2128 عام

ولو راجعنا الروايات السبع ـ التي ينقلها كاًل أو بعضًا ـ كلٌّ من املجلسي ني واحلر 

العاميل والكركي والفاضل التوين والفيض الكاشاين، فسنكتش  وجود هذه الروايات 

ح أن  هذه الرسالة وصل تخترصها إىل  يف هذه الرسالة /املخترص، األمر الذي يرج 

، ومن ثم تم  تداول نسختها يف استنساخ آخر، وربام أكثر بعده. األمني االسرتآبادي

وهذا ما ُيضع  من احتامل وصول نسخة رسالة القطب الراوندي األصلي ة إىل 

                                           
: 22(، جمل ة تراثنا 2اطبائي، هنج البالغة عرب القرون )ملزيد من االط الع، انظر: عبد العزيز الطب (2)

رة 188ـ  182. وهناك ص 122 ، يذكر السيد عبد العزيز الطباطبائي أيضًا أن  لديه نسخة مصو 

من هذه الرسالة التي ترجع إىل القرن احلادي عرش، وأن  ما نقله املجليس عنها أخذه من الوسائل 

 بالتطابق.

 ، حتقيق السيد حممد رضا اجلال،ي.122: 2مرياث حديث شيعة رسالة الراوندي،  (1)

مة، اهلامش رقم  22: 2انظر: منهاج الرباعة  (2)  .2من املقد 
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، وماذا فعل يف عملي ة االختصار هذه، فلعل ه أساء 
اجلميع، وال نعرف من هو املخترصر

لية، وربام يكون املخترص عمدًا أو عن غري عمد بام أخرج الروايات عن سالمتها ا ألو 

 هو نفس االسرتآبادي الذي ال نعرف كيفية وصول هذه الرسالة إليه.

 اخلراساني يف تصحيح رسالة الراوندي الوحيدد ـ حماولة 

الشيخ الوحيد اخلراساين طريقة قريبة من ُاستاذنا ُيشار أخريًا إىل أّنه قد ُنقل عن 

 وندي، حيث قّرر كالمه ضمن نقاط:طريقة السيد الصدر لتصحيح رسالة الرا

ن  صاحب الوسائل ذكر طريقه يف خامتة الوسائل إىل كتابني من كتب القطب إ أ ـ

 ومل ُيرش إىل غريمها، وهذا الطريق ،الراوندي مها )اخلرائج واجلرائح، وقصص األنبياء(

 ومنه إىل القطب الراوندي. ،من صاحب الوسائل إىل العالمة احليل   يمر  

والتي أوردها  ،ا رجعنا لإلجازة الكبرية التي كتبها العالمة احليل  لبني زهرةإذ ب ـ

بتاممها الشيخ املجليس يف آخر البحار، نجد العالمة يذكر فيها طرقه إىل الكثري من 

 .الكتب، ومنها طرقه إىل مجيع مصنفات الشيخ قطب الدين الراوندي

نجده  ،يف خامتة الوسائلإذا رجعنا للطريق الذي ذكره صاحب الوسائل  ج ـ

متطابقًا مع الطريق الذي ذكره العالمة احليل  يف إجازته لبني زهرة، فرغم أن  صاحب 

الوسائل اقترص عىل ذكر كتابني فقط من كتب القطب الراوندي، إال أن  العالمة احليل  

ح بأن  الطريق املذكور طريق إىل مجيع كتب ومصن    فات الراوندي.رص 

لصاحب الوسائل نفس طريق العالمة الذي ذكره يف إجازته لبني  وبذلك يثبت أن  

صاحب الوسائل إىل رسالة الراوندي هو عني السند الذي زهرة، و بالتا،ي يثبت أن  سند 

ح العالمة ـ طريق إىل مجيع مصن فات القطب  ذكره العالمة لبني زهرة؛ ألن ه ـ وكام رص 

 .سالة إىل القطب الراوندي مسل امً ثبوت هذه الرالراوندي، وهبذا الوجه يكون 

                                           
رين إىل الكتب، صاحب الوسائل نموذجًا، جملة فقه أهل ( 2) انظر: فاضل الزاكي، طرق املتأخ 
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 وهذه املحاولة مبنّية عىل حقيقّية وواقعّية طرق املتأّخرين، وهو مبنى غري صحيح،

كام وترد عليها املالحظات السابقة، بل هي يف واقعها ال خترج بنظري عن حماولة السيد 

ل جيدًا حتى ال نطيل.   الصدر نفسها، فتأم 

لنراقي وغريه من أن  رسالة القطب الراوندي مل تثبت عنه وعليه، فاحلق  ما ذكره ا

، ومن ثم  ال يعلم وجود طريق إليها أساسًا، بل ال ُيعلم وصوهلا إىل ثبوتًا شائعاً 

رة، فهذه الرواية هنا ضعيفة.  أصحاب املجاميع احلديثية املتأخ 

 عوٌد إىل استعراض نصوص العرض على القرآن الكريم

 خطب النبي»، قال: عن أيب عبد اهلل احلكم وغريه،ـ خرب هشام بن  51

بمنى، فقال: أهيا الناس! ما جاءكم عني يوافق كتاب اهلل فأنا قلته، وما جاءكم خيال  

 .«كتاب اهلل فلم أقله

والرواية فيها مشكلة سندي ة يف اشرتاك اسم حممد بن إسامعيل الذي يروي عن 

والنيسابوري املجهول احلال، والقرائن التي الفضل بن شاذان بني الربمكي الثقة، 

حنا يف أبحاثنا الرجالي ة واحلديثي ة  ذكروها إلثبات أن ه الربمكي غري واضحة؛ هلذا رج 

التوق   يف هذا السند. ويف طريق آخر للرواية يوجد أبو أيوب املديني أو املدائني، ومل 

ا من ناحية الداللة فاألمر صار واضح م من روايات تثبت وثاقته، وأم  ًا مما تقد 

 وأحاديث، فال نعيد.

ة،  ة هنا، وهي أن  هذا احلديث وأمثاله هو من األحاديث النبوي  لكن توجد نقطة مهم 

                                                                                                           
ـ ذي  1ين، يوم األحد . فقد نقل ذلك عن درس الوحيد اخلراسا212ـ  212: 12البيت، العدد 

 هـ، يف مدينة قم.2112القعدة ـ 

 .221: 2انظر: اإلصفهاين، هناية الدراية ( 2)
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ر رد  احلديث النبوي إىل القرآن الكريم، وكان ذلك عىل إطالقه، لزم عدم إمكان  فإذا قر 

ة؛ إذ لو أمكن للنبي أن ينسخ ا لكتاب الكريم، فال معنى ألن نسخ القرآن بالسن ة النبوي 

يقول بأن  ما خال  كتاب اهلل فلم أقله، فهذا شاهد واضح عىل نفي نسخ الكتاب 

بالسن ة، وعدم صدور ذلك من النبي  نفسه، إال إذا قيل باختصاص النسخ بام كان 

ل جيدًا.  بلسان النظر ودعوى النسخ، فتأم 

عن ي ثتم د  إذا ُح »: ول اهللقال: قال رس، عن أيب عبد اهللخرب أّيوب،  ـ 52

 ن مل يوافقإفإن وافق كتاب اهلل فأنا قلته، و ،باحلديث فأنحلوين أهنأه وأسهله وأرشده

 .«كتاب اهلل فلم أقله

 وحال هذا احلديث حال سابقه، فال نطيل.

 دخله عىل أيبث أن اُ ة املحد  أبو قر   قال: سألني ،صفوان بن حييى ـ صحيحة 51

فسأله عن احلالل واحلرام  ،فدخل عليه، فأذن ،ي ،استأذنته يف ذلكف احلسن الرضا

 م الرؤيةاهلل قس   ا روينا أن  ة: إن  أبو قر   فقال ،واألحكام حتى بلغ سؤاله إىل التوحيد

وقع بينهام حوار يف مسألة الرؤية، ف م الكالم ملوسى وملحمدفقس   ،نيوالكالم بني نبي  

 بة: فتكذ  أبو قر  النصوص القرآني ة، إىل أن قال الرؤية يستدل  فيه اإلمام الرضا ب

بتها. وما أمجع للقرآن كذ   كانت الروايات تخالفةً  إذا»: بالروايات؟ فقال أبو احلسن

 .«ءبصار وليس كمثله يشوال تدركه األ ه ال حياط به علامً املسلمون عليه أن  

وث املتعل قة بموضوع فهذا احلديث املعترب اإلسناد، والذي ندر أن يذكروه يف البح

، وليست فيه إشارة ملفهوم  بحثنا هنا، واضٌح يف تكذيب صدور تخال  القرآن عن النبي 

 الشاهد، وال ملفهوم عدم املوافقة.

ال ، يا أهيا الناس» :قال رسول اهلل :قال ،عن عيل ،احلارثخرب  ـ 58

                                           
 .112: 2سن الربقي، املحا( 2)

 .221ـ  222؛ والصدوق، التوحيد: 22ـ  22: 2لكليني، الكايف ا( 1)
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م م إال ما حر  وال أحر   ،هللا إال ما أحل   حل  اُ  ال فإين   ،خيال  القرآن ءبيش متسكوا عيل  

 .!«وكي  أقول بخالفه وبه هداين اهلل عز وجل؟، اهلل

مة املتصلة بالنبي نفسه، عىل أن  هناك نقاشًا يف  وداللته مثل داللة األحاديث املتقد 

ة نسبة كتاب اإليضاح الذي بني أيدينا اليوم للفضل بن شاذان، والسند ـ مع ذلك  صح 

 ـ غري صحيح.

ك يف رواية ءما جا ،يا حممد» :قال: قال أبو عبد اهلل م،حممد بن مسل ـ خرب 59

 أو فاجر خيال  القرآن ك يف رواية من بر  ءأو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جا بر   من

 .«فال تأخذ به

والرواية ضعيفة السند باإلرسال؛ حيث ذكرت يف تفسري العيايش بال طريق إىل 

د بن مسلم، ومضمو ة، وتركيز العمل عىل حمم  هنا واضح يف عدم املباالة باحليثية السندي 

لية حتتمل الوظيفة العملي ة؛ لكن ها حتتمل أيضًا الظن   احليثي ة املتني ة، وداللتها األو 

 الصدوري املتني اآليت من موافقة الكتاب.

: . قال«رحى اإلسالم دائرة أال إن  » :قال اهلل رسول أن   ،ثوبان ـ خرب 21

 ،يفام وافقه فهو من   ،عرضوا حديثي عىل الكتابا» :قال ؟اهلل فكي  نصنع يا رسول

 .«هوأنا قلت

ويفهم من هذا احلديث أن  ما يصلكم من حديثي إذا خال  فلم أقله وإال فقد قلته، 

ن الصدور يف ذاته لوال املخالفة، وهلذا قال: فأنا قلته، وقد  فقد خيتص  باحلديث املتيق 

ي ة الظن  الصدوري اآليت من املوافقة املتني ة. ونظُر احلديث واضٌح للجانب ُيقصد حج

ة وليس للوظيفة العملي ة.  الصدوري عام 

                                           
 .222لفضل بن شاذان، اإليضاح: ا( 2)

 .8: 2تفسري العيايش ( 1)

 .222: 2؛ وكنز العامل 22: 1املعجم الكبري ( 2)
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إذا جاءكم احلديث فاعرضوه عىل كتاب  :أنه قال ،رسول اهللـ املروي عن  25

 .هفإن وافقه فخذو ،اهلل

ته بأن ه  ى زكريا الساجي عن حييى وقد حك ،ال أصل له حديث باطٌل ونوقش يف صح 

، ومل نعثر هلذا احلديث ـ لو امتاز عن هذا حديث وضعته الزنادقة :بن معني أنه قال

ة ـ عىل سند صحيح. ومضمونه صار واضحًا.  سائر روايات الباب النبوي 

ي فاعرضوه عىل كتاب ما جاءكم عن   :عن رسول اهلل ـ خرب ابن عباس، 22

 .ه وما خالفه فلم أقلهفام وافقه فأنا قلت ،اهلل

الزنادقة واخلوارج قال: عبد الرمحن بن مهدي وقد عل قوا عليه بأن ه موضوع، وبأن  

عند أهل العلم بصحيح  عنه ال تصح   ، وأن  هذه األلفاظوضعوا ذلك احلديث

نحن نعرض  :وقالوا ،وقد عارض هذا احلديث قوم من أهل العلم ،النقل من سقيمه

فلام عرضناه عىل  :قالوا ،ونعتمد عىل ذلك ،يشء كتاب اهلل قبل كل   هذا احلديث عىل

ال يقبل من حديث رسول أا مل نجد يف كتاب اهلل ألن   ؛لكتاب اهلل اً كتاب اهلل وجدناه تخالف

 به واألمر بطاعته بل وجدنا كتاب اهلل يطلق التأيس   ،إال ما وافق كتاب اهلل اهلل

كر الشافعي أن  هذا احلديث غري معروف عن رسول ، وذر املخالفة عن أمرهوحيذ  

، وأن  املعروف عنه خالفه، وهو االحتجاج بسن ته، وأن  عرض احلديث عىل اهلل

                                           
 .28: 2؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 121: 21انظر: عون املعبود ( 2)

؛ والشوكاين، إرشاد 28: 2؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن 121: 21ن املعبود انظر: عو( 1)

 .22الفحول: 

؛ وانظر: حييى بن احلسني، تثبيت اإلمامة: 221: 1؛ وجامع بيان العلم وفضله 111( الرسالة: 2)

 .212: 2؛ وتاريخ حييى بن معني )الدوري( 28: 2، و212: 2؛ واجلصاص، أحكام القرآن 2

، جامع بيان العلم وفضله ا( 1) ؛ 18؛ والفتني، تذكرة املوضوعات: 221ـ  222: 1بن عبدالرب 

ة 112: 1، و82: 2والعجلوين، كش  اخلفاء  ؛ والعظيم 12ـ  12: 2؛ والبيهقي، دالئل النبو 

 .121: 21آبادي، عون املعبود 
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، ومن هنا يالحظ أن  بعضهم احتج  بمعارض هلذا احلديث وهو ما ظاهر القرآن جهٌل 

 .دل  من النصوص عىل حجي ة سن ة النبي  

، األحناف هبذا اخلرب يف جمال روايات اآلحاد ولكن يظهر من اجلصاص أخذ

 .واعتربه الفخر الرازي حديثًا مشهوراً 

ا داللته فقد صارت واضحة.  وأم 

سألت اليهود عن موسى فأكثروا فيه  :عن النبي ـ خرب عبد اهلل بن عمر، 24

ا وسألت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصو ،وزادوا ونقصوا حتى كفروا

فام أتاكم من حديثي فاقرؤا كتاب اهلل  ،ي أحاديثنه ستفشو عن  إو ،حتى كفروا به

. وقريب منه وما مل يوافق كتاب اهلل فلم أقله ،فام وافق كتاب اهلل فأنا قلته ،فاعتربوه

 .يف ذيله اخلرب املروي عن ابن أيب كريمة، عن أيب جعفر، عن الرسول

وفيه أبو حارض عبد امللك بن بد اهلل بن عمر بالقول: وقد عل ق اهليثمي عىل خرب ع

 .وهو منكر احلديث ،هعبد رب  

رواة  ستكون عيل  : قال رسول اهلل :قال ، عن عيل،بن حبيش ـ خرب زر 23

وإال  ،فإن وافقت القرآن فخذوها ،القرآن)فاعرضوه عىل( عرضوا اف ،يروون احلديث

                                           
 .181؛ واختالف احلديث: 22: 2الشافعي، األم ( 2)

 .121: 21 انظر: عون املعبود( 1)

: 1، و222: 2؛ وأبو بكر الرسخيس، أصول الفقه 28: 2، و212: 2اجلصاص، أحكام القرآن ( 2)

 .22، 28ـ  22

 .11: 21فخر الدين الرازي، التفسري الكبري ( 1)

؛ 222: 2؛ وكنز العامل 221: 2؛ واهليثمي، جممع الزوائد 111: 21الطرباين، املعجم الكبري ( 2)

 .221وابن شاذان، اإليضاح:  ؛82: 2وكش  اخلفاء 

 .212: 2؛ والبيهقي، معرفة السنن واآلثار 228: 2الشافعي، األم ( 2)

 .221: 2جممع الزوائد ( 2)
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 .فدعوها

التي ذكرها أيضًا ابن حزم األندليس، وناقشها يف سندها  إىل غريها من األحاديث

، وذكر بعضها العالمة املؤي دي الزيدي يف رسالته يف العرض ومضموهنا بالتفصيل

ة  .عىل القرآن، وردت من مصادر الزيدي 

 املقاربة اإلمجالية ألخبار الطرح، عرض الفرضيات وحتليلها

العرض أو الطرح، يلزمنا هنا حتصيل  بعد هذا االستعراض التجزيئي لنصوص

ويمكن احلديث  يف التعامل مع هذه النصوص، وحتليل الفرضيات الكلّية ،النتائج

 :احآيتضمن 

تها، ألحد  األوىل:فرضّية ال أن نذهب خل  دعوى أن  هذه األحاديث موضوعة برم 

 سببني:

ا تعارض أصاًل قرآني ًا وديني ًا واضحًا رضو السبب األّول: ًا للغاية، وهذا ما إهن  ري 

فهموه، وهلذا شن وا هذه اهلجامت العنيفة عىل هذا  يظهر أن  مجعًا من علامء أهل السن ة

دة املتقاربة عندهم، انطالقًا من فهمهم أن  هذا احلديث ينس   احلديث بصيغه املتعد 

                                           
؛ 222ـ  222: 2؛ واملتقي اهلندي، كنز العامل 22: 22ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق ( 2)

 .222ـ  221: 1واألنصاري اهلروي، ذم الكالم وأهله 

 .22: 2م األ؛ وانظر: 111ـ  222: 1، اإلحكام ابن حزم( 1)

جمد الدين بن حممد بن منصور املؤي دي، فصل اخلطاب يف تفسري خرب العرض عىل الكتاب، جمل ة ( 2)

 .222ـ  221: 28علوم احلديث، العدد 

رة عاد هذا احلديث ومعه كل  قانون العرض عىل الكتاب الكريم للظهور بقو  ( 1) ة يف يف الفرتة املتأخ 

الوسط السني  حتى املدريس، ونافح عنه بعض العلامء مثل الشيخ حممد الغزا،ي والشيخ يوس  

القرضاوي وغريمها، فانظر ـ عىل سبيل املثال ـ ما كتبه املولوي دادكريم رسو،ي حتت عنوان: 

 عرض احلديث عىل الكتاب والسن ة من قواعد احلديث وأصول االجتهاد، يف جمل ة علوم احلديث،

 .22ـ  11: 28العدد 
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ة من أساسها، وحيرص املرجعي ة بالقرآن الكريم، وقد رأينا كي   تعاملوا مع السن ة النبوي 

اه علامء أهل السن ة يف القرن الثاين  هذا املوضوع، وغالب الظن  أن  هذا الفهم الذي تلق 

أو الثالث اهلجري، أث ر أو قد يكون أثر عىل درجة انتشار هذا احلديث؛ ألن ه لن ينرش 

ون هبا، بينام  هذا احلديث إال كل  رافض للسن ة، واملفروض أن  رافيض السن ة ال هيتم 

ون باحلديث والسن ة سيهجرون هذا احلديث لكونه واضح البطالن عندهم،  املهتم 

ٍة بي نٍة يف املتن.  وسيسقط عن درجة احلديث الصحيح ملا فيه من عل 

وال أظن  أن  هذا االجتاه كان يرفض مبدأ طرح احلديث بمخالفة القرآن بشكل 

خذ احلديث حجي ته من القرآن واضح؛ فقد رأينا جتربتهم، لكن هم كانوا يشعرون بأن  أ

معناه أن  أغلب األحاديث سوف تنهار؛ ألن  أغلبها ال جتد مضمونه بي نًا يف الكتاب 

ثي أهل السن ة هلذه األحاديث ال يتوافق فقط  الكريم. ونتيجة ذلك أن  فهم مجهور حمد 

لمني مع بطالن حجي ة خرب الواحد، بل مع اهنيار أغلب األحاديث التي بني أيدي املس

 قاطبة، وعدم جدوائي ة الباقي.

هذا املوق  من أخبار العرض مبني  عىل هذا التفسري، وسوف نرى أن  هذه 

األحاديث ال تدل  ـ بضم  بعضها إىل بعض ـ عىل هذا الفهم بالرضورة، بل هي ـ كام 

فهمها األحناف واإلمامي ة ـ بصدد إعطاء طريق منطقي عقالئي لتقويم األحاديث 

بحيث يكون ما كان موافقًا ملعطيات وتعاليم القرآن مأخوذًا به وما خالفها  الواردة،

ل إليه  يرتك، وقد رشحنا املعنى سابقًا ـ وسيأيت ـ بطريقة ال ُتفيض إىل الفهم الذي توص 

علامء أهل السن ة، ومن ثم  فال داعي الهتام )الزنادقة( بوضع هذه األحاديث، بعد أن 

 كان مضموهنا منطقي ًا.

ثني من موضوع معني  و ال بأس أن نشري هنا بشكل عام إىل أن  موق  مجهور املحد 

يؤثر يف تناقل روايات هذا املوضوع، فقد خيتفي ولو كانت رواياته متواترة مثاًل، 

والعكس صحيح، وال بأس أن نشري هنا إىل أن  ابن اجلنيد االسكايف الفقيه والعامل 

كتاب إظهار ما سرته أهل العناد من له كتابًا اسمه: ) الشيعي املعروف ينقل النجايشُّ أن  
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فإن  هذا العنوان ييش بأن  ابن اجلنيد يتهم ، (يف أمر االجتهاد ة العرتةالرواية عن أئم  

م سرتوا روايات رشعي ته، ومن ثم وهلذا السبب مل نعد نجد  املعارضني لالجتهاد بأهن 

ة نظر ابن اجلنيد، كي  وابن اجلنيد نفسه هذه الروايات يف كتب الشيعة اليوم من وجه

ه كان يرى ن  أال إه، نَ َس التصني  َح  دكان جي  اختفت كتبه حتى قال الطويس عنه بأن ه 

 .ل عليهاومل يعو   كت لذلك كتبهالقول بالقياس، فرُت 

ث قد يرتك نقل الروايات ألسباب ديني ة، رغم أن ه قد يرى  بل نحن نجد أن  املحد 

الصدوق يف مباحث رؤية اهلل من كتاب التوحيد ت صحيحة، يقول الشيخ هذه الروايا

ه:  واألخبار التي رويت يف هذا املعنى وأخرجها مشاخينا ريض اهلل عنهم يف »ما نص 

خشية أن يقرأها جاهل  ،ام تركت إيرادها يف هذا البابعندي صحيحة، وإن   فاهتممصن  

واألخبار التي ذكرها أمحد بن . و ال يعلمفيكفر باهلل عز وجل وه ،ب هبافيكذ   بمعانيها

أمحد بن حييى يف جامعه يف معنى  والتي أوردها حممد بن ،حممد بن عيسى يف نوادره

 جاهل به وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكل   أو ب باحلق  ها إال مكذ  الرؤية صحيحة ال يرد  

ة صلوات اهلل ألئم  ، وقد أمرنا اويثبت التوحيد خرب منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل

 .«قدر عقوهلم م الناس إال عىلعليهم أن ال نكل  

م(، 2212) جولدتسيهرما اعتقد به بعض املسترشقني، مثل أجناس  السبب الثاين:

ن هبدف تأمني غطاء للوضع يف جمال واد واملؤمنالزه  من أن  هذه النصوص قد وضعها 

 .األخالق واآلداب واالستقامة..

ثو السن ة إىل إن  جولدتسي ها اإلجيايب، فيام نظر حمد  هر ينظر هلذه األحاديث يف شق 

                                           
 .288ـ  282انظر: رجال النجايش: ( 2)

 .112الفهرست: ( 1)

 .211ـ  222الصدوق، التوحيد:  (2)

 .12ـ  12انظر: العقيدة والرشيعة يف اإلسالم:  (1)
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ها السلبي، فالشق  السلبي ينفي حجي ة ما مل يوافق الكتاب، هلذا فهو خطر عىل  شق 

د حجي ة ما وافقه. ونصوص الزهد واإليامن  احلديث ووجوده، فيام الشق  اإلجيايب يؤك 

ا جاء يف الكتاب الكريم، ومن ثم  وفضائل األعامل واألخالق وغري ذلك مم

اعون الزاهدون سوف يضعون ما يشاؤون من النصوص املنسجمة مع اجلو   فالوض 

اإليامين العام لتمريرها عرب موافقة الكتاب، بال حاجة للنقد السندي أو املتني من 

اجلهات األخر. وكأن  جولدتسيهر فهم من هذه النصوص املوافقة الروحي ة للقرآن كام 

رين.  فهمه بعض املتأخ 

بل األنسب ـ لو أن  هذه  ُيثبت الوضع؛ بال دليلجولدتسيهر دعوى ولكن  

اد السن ة،  كام فعل علامء أهل السن ة، األحاديث كانت موضوعة ـ أن تكون من صنع نق 

فالتفسري السن ي هلذه األحاديث يظل  أفضل من تفسري جولدتسيهر، رغم أن  التفسري 

أيضًا كام قلنا. وعليه، فليس بأيدينا دليل يثبت وضع هذه األحاديث،  السن ي غري دقيق

ق املتأخ  بعد التفسري الذي سنختاره هلا إن شاء اهلل، بل ل رون من علامء أصول قد حق 

أن  الرتجيح بموافقة الكتاب وكذلك طرح تخال  الكتاب يمكن خترجيه وفق الفقه 

صوص يف هذا املضامر، فلامذا نعترب أن  أخبار البناءات العقالئية أيضًا حتى لو مل ترد ن

العرض عىل الكتاب منحولًة بدل أن تكون تفسريًا عقالئيًا للتعامل مع احلديث، ومن 

 َثم  نتخذ منها موقفًا إجيابيًا؟!

هذا التفسري بنظرنا يظل  هو األقرب؛ ألن  هذه األحاديث ال تق  لصالح 

ارمًا توزن به أحاديثهم، إن  هذه النصوص لو ضع أمامهم معيارًا صاعني بعد أن تالوض  

ه يريد وضع حد  حلركة الكذب عليه باستخدام منهج نقد صدرت من النبي تعني أن  

د من أن  املتن، وهذا أمر معقول جدًا، فكي   اعني هم الذين اختلقوا هذه نتأك  الوض 

هذا  ؟! إن  ن ةأو هبدف نس  مرجعي ة الس األحاديث هبدف الرتويج للروايات األخالقية

 التفسري يظل  ناقصًا.

، ولو صّحت لسقطت هذه النصوص عن ففرضّية الوضع غري معلومة ،وعليه
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 .االعتبار، ومن ثّم مل يعد يمكن االحتجاج هبا يف إثبات عدم حجّية خرب الواحد الظنّي

 وهي الفرضي ة التي ترى أن  هذه الروايات مردودة ال ُيمكن العمل الفرضّية الثانية:

ة  هبا ـ ومن ثم يسقط االستدالل هبا عىل عدم حجي ة خرب الواحد الظن ي ـ وذلك لعد 

 أسباب:

ص واملقي د للقرآن  ـ 5 إن  األخذ هبذه الروايات يلزم منه عدم إمكان العمل باملخص 

الكريم؛ ألن  املخالفة يف هذه الروايات للقرآن تشمل التخصيص والتقييد كام قلنا 

ص واملقي د احلديثي للكتاب قد صدر بالفعل، فقد بطل سابقًا، وحيث ُيعل م أن  املخص 

 مفاد هذه األحاديث، وسقطت عن احلجي ة.

 :ـ بعد غض النظر عن أصل قبول ختصيص الكتاب وتقييده باألخبار ـ واجلواب

ح ـ بطالن ما كان من النصوص  أوالً: إن  هذه األحاديث تفيد ـ كام سوف نرج 

أو تخالفًا ملزاجه وروحه أو غري متوال  معهام، ففي كل  مورد يلزم منافرًا لنص  الكتاب 

من التخصيص أو التقييد عرفًا ذلك، لزم عدم األخذ هبام، وإال جاز، وما ُعلم فيه 

صات ال حُيرز شموله ملثل هذه احلال.  بصدور املخص 

معنى من أن تكون معلومي ة التخصيص والتقييد قرينة متصلة لبي ة عىل إرادة  ثانيًا:

املخالفة يف هذه النصوص ال عالقة له هبام، غايته بال فرق بني نصوص العرض 

 ونصوص العالج عىل ما بين ا سابقًا، فريتفع اإلشكال.

 وعليه فال موجب لطرح هذه األحاديث بعد إمكان خترجيها.

إن  األخذ هبذه الروايات يلزم منه عدم حجي تها؛ لفرض عدم كوهنا موافقة  ـ 2

اب، حيث مل يرد مضموهنا يف الكتاب، بل هي تخالفة له إذ ورد فيه حجي ة السن ة للكت

 تارًة، وحجي ة خرب الواحد أخرى.

ا بياٌن طريقي،  واجلواب: أوالً: بام مل نستبعده سابقًا من كوهنا ال تشمل نفسها؛ ألهن 

 الكتاب وليست بيانًا ألمٍر ديني يف نفسه، ونظر هذه األحاديث إن ام هو ملا كان يف

 واحلديث من أمر ديني.
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إن  هذه األحاديث ال ُيفهم منها عرفًا عدم حجي ة السن ة الرشيفة حتى تعارض  ثانيًا:

 الكتاب يف ذلك، كام قلنا، وسيأيت بيانه.

ة عىل أن  النبي  جاء لبيان الكتاب وإيصاله  ثالثًا: إن  النصوص القرآنية واحلديثي ة دال 

س مرجعي ة الكتاب  للناس، وأن  فيه اهلدى، وأن ه تبيان لكل  يشء، فأي  نص  يكر 

ب إليها سيكون ـ ُلب ًا ـ منسجاًم معه، ال معارضًا.  ويقر 

إن  هذه األحاديث ـ كام قلنا ـ ال هتدم حجي ة خرب الواحد الظن ي لو ثبتت،  رابعًا:

ا غري ناظرة إىل ظني ة احلديث أو يقيني ته كام قلنا، وال إىل مفروغ ي ة حجي ته وعدمها، ألهن 

ة وهي وجود أحاديث كثرية بني املسلمني وُيراد وضع معايري  بل هي ناظرة لظاهرة عام 

للتعامل معها، فوضعت هذه النصوص معيارًا، وال مانع من وضع معايري أخرى يف 

ة أخرى يقي د هبا إطالق األخذ بموافق الكتاب هنا. وبعبارة أخرى: هذه النصوص  أدل 

ا نقي د إطالق األخذ بموافقه تطلق طرح تخ ال  الكتاب، وتطلق األخذ بموافقه، فإم 

بخصوص ما إذا جاء به العدل ملثل منطوق آية النبأ، وترتفع املشكلة، أو نقول بوقوع 

التعارض بالعموم من وجه بني دليل حجي ة اخلرب وهذه الروايات، فيتساقطان يف ماد ة 

تاب، وخرب غري الثقة املوافق للكتاب، فتسقط االجتامع، وهي خرب الثقة املخال  للك

ة بال معارض.  حجي تهام، ويبقى خرب الثقة غري املخال  للكتاب حج 

ا ناظرة لدليل حجي ة خرب الواحد الثابت سلفًا، وتريد تقييد  هذا كل ه لو مل نقل بأهن 

إذا مل حجي ة اخلرب بام مل خيال  الكتاب ووافقه، وتكون النتيجة هي حجية خرب الثقة 

خيال  الكتاب بل انسجم معه روحي ًا، بل إذا قلنا بحجي ة خصوص اخلرب اليقيني فهي 

أيضًا ناظرة هلذه احلجي ة العقالئي ة، وتريد أن تبني  أن  املوافقة واملخالفة للكتاب معياٌر 

 موضوعيٌّ رضوري لتكوين اليقني بالصدور.

 وعليه، فهذا السبب ال يدعو لطرح هذه النصوص.

إن  هذه الروايات غري قطعي ة الصدور، وكل ها ضعيفة السند أو غالبها، وال  ـ 4

يمكن البناء عىل مثل ذلك يف تكوين قناعات أصولي ة منهجي ة، فالبد  من طرحها 
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 وجتميد العمل هبا.

ا إواجلواب:  فال شك  يف كوهنا من أخبار  ا قيل بحجي ة خرب الواحد الظن ي،ذأم 

ا إضعاآلحاد الظني ة وب ناين ئني عىل حجي ة اخلرب االطمذا بُ ها صحيح السند يقينًا. وأم 

الفريقني، وبعضها معترب السند  دعرشين رواية موجودة عن ت تزيد عنافإن  هذه الرواي

دًا،  فأي  وما نفهمه منها فقد عمل به املسلمون قاطبة تقريبًا، حتى عىل أكثر املباين تشد 

عىل ما  ،ي  مشكلة متنية فيهاأوجود  ا بعد عدمنان بصدورهئمانع من حصول االطم

موافقتها ملرجعي ة الكتاب، وللبناء العقالئي اآليت رشحه ، وسنرشحه قريبًا بحول اهلل

 قل  أنان بالصدور من نصوص كثرية أخرى ئكي  وقد حصل هلم االطم ؟!وغري ذلك

وصفه مضمونًا ه. نعم، يلزم أن نأخذ فقط القاسم املشرتك بني اجلميع بمن هذ اً عدد

 معلوم الصدور، وسيأيت بيانه.

ة الظن  أو  عي قو  عي اليقني بالصدور وال القطع به هنا، بل ند  ونحن ال ند 

االطمئنان. بل برصف النظر عن ذلك نحن نعترب أن  مفاد هذه األخبار يمكن خترجيه 

ة ن دوا من صح  سبة كالم عىل القاعدة بال حاجة لوجودها أصاًل؛ فإن  العقالء كي يتأك 

لشخٍص، يعرضوه عىل ما اعتادوه من كالمه وعلموه منه يقينًا وما اتسق صدروه منه، 

كون يف صدور  أو عىل األقل  لو رأوا تنافرًا ومل حيتملوا تغيري رأيه، ففي هذه احلال يشك 

ذلك اخلرب منه، فيسقط عن احلجي ة؛ النعدام الظن  فيه وفقدانه احلد  املطلوب من 

ظني ة التي هي مالك احلجي ة يف باب األمارات، وهذا معنى أن ه البد يف الكاشفية ال

دراسة نصوص منسوبة لشخص أن نقرأها يف ضوء نصوص ثابتة له يف املرحلة 

السابقة، كي ُيدرس النص  اجلديد يف سياق اإلطار الكيل  للنصوص. كام أن  وجود هذا 

كنا يف ثبوت حجي ة اخل رب املعارض للقرآن، ومن ثم  يوجب الكم  من أخبار الطرح يشك 

ة حجي ة اخلرب الظن ي عن اخلرب املعارض للكتاب، أو ختصيص أخبار  ا انرصاف أدل  إم 

الطرح ـ التي فيها الصحيح سندًا ـ إلطالق دليل حجي ة خرب الواحد بعد فرض ثبوته، 

ل جي دًا.  وعىل كل  التقادير تكون النتيجة لصاحلنا، فتأم 
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وهي الفرضي ة التي ترى إمكان األخذ هبذه الروايات هنا، وهذه  ة:الفرضّية الثالث

ة تفسريات ـ قد تتداخل ـ هلذه املجموعة من  الفرضي ة يمكن أن يطرح ضمنها عد 

 النصوص:

د الوظيفة العملي ة، فموافقة الكتاب  التفسري األّول: أن تفرس  بوصفها بيانًا ملجر 

الصدور يف اخلرب املخال  وال حيثية الصدور  وتخالفته معايري ال حتكي عن حيثية عدم

ة.  يف املوافق، بل نحن متعب دون بالعمل باخلرب املوافق خاص 

ت معنا احتوت قرائن تفيد النظر حليثية  :واجلواب: أوالً  إن  أغلب الروايات التي مر 

 الصدور، وقد استعرضناها سابقًا عند احلديث عن كل  رواية، فراجع.

بات احلكم واملوضوع وطبيعة سؤال السائلني ظاهرة يف كون مثل هذه إن  مناس ثانيًا:

املعايري للصدور، فالسائل عندما يسأل ناظٌر ألي  من هذه األحاديث هو الصحيح وأي ه 

ض بالوظيفة العملي ة بال حيثية كاشفة بعيد؛ بل إن   هو غري الصحيح، وفرضي ة التمح 

حاجة لوروده يف الروايات؛ فإن ه لو سألك مقتىض هذه النصوص عقالئيٌّ متامًا، بال 

شخص عن كتب ُتنسب إليك وتتداول يف السوق باسمك، فمن الطبيعي أن تضع له 

معيارًا، وهو النظر فيها وعرضها عىل كتايب املوسوعي الكبري الذي يعرب  عن مزاجي 

اد النصوص األدبي ة والتارخيي ة عندما يدرسون  ًا أدبي ًا وأفكاري، متامًا كام يفعل نق  نص 

سوهنا  منسوبًا لشخص من زاوية متنه وأسلوبه وروح أفكاره، فينفون نسبته لزيد أو يكر 

 نتيجة هذه العنارص.

وهبذا ُيفهم أن  هذه النصوص تريد أن ُتعل م الناس كيفية نسبة النصوص للنبي 

أن وأهل بيته، فال يأخذون باحلديث وال يقطعون بصدوره وال يمنحونه احلجي ة قبل 

ًا والذي ال يمكنهم أن خيالفوه  يعرضوا مضمونه عىل الكتاب األصل القطعي قطعًا تام 

يف قوهلم وبياناهتم، فهي نصوص يف منهج تصحيح اليقني بالصدور أو منهج تصحيح 

ا سابقة عىل احلجي ة أو ال، فإن   االحتجاج باحلديث. ولك أن تقول: هذه النصوص إم 

ة يف اخلرب، وإال كانت كانت سابقة دل ت عىل بيان ا لُسبل املوضوعي ة لتحصيل احلج 
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، وهو سالمة املضمون.  مقيِّدًة ـ بنظرها وحكومتها ـ لدليل احلجي ة برشٍط إضايف 

أن تفرس  بوصفها بيانًا ملعايري الصدور، لكن بمعنى حرصها معايري  التفسري الثاين:

ها باب املعيار السندي،  ويشهد له أن ه يف بعض الروايات الصدور باملعيار املتني، وسد 

م. ض حليثية الناقل، مع أن  املوق  مناسب كام تقد   ُيعرض اإلمام متامًا عن التعر 

ا أن يفرتض أن  هذا املعيار املتني هو معيار علمي يقيني، بمعنى أن   وهذا التفسري إم 

بمعنى أن  موافق موافق الكتاب صادر يقينًا وتخالفه غري صادر يقينًا، أو هو معيار ظن ي، 

ة هبذه النصوص. وحيث إن   الكتاب ظن ي الصدور بموافقته للكتاب، فهو حج 

د موافقة الكتاب ال يفيد  ل من هذا الكتاب ـ أن  جمر  الصحيح ـ كام قلنا يف الفصل األو 

موضوعي ًا اليقني بالصدور عادًة، فهذا يعني أن  هذه األحاديث تفيد حجي ة اخلرب الظن ي 

 ن ظن ه الصدوري آتيًا من املتن نفسه، ال من جهة السند.الذي يكو

وبناء عليه، فال تصلح هذه املجموعة من األخبار إلسقاط حجي ة الظن  اخلربي، بل 

 بالعكس، فهي تثبته يف اجلملة.

أن   وهذا التفسري حمتمل جدًا يف نفسه، ما مل يرتّجح عليه تفسري آخر، لكّن املشكلة فيه

ة حجي ة اخلرب التي الحظت هذه املجموعة من  األحاديث سوف ُتعارض حينئٍذ أدل 

جانب السند وطريقة وصول اخلرب إلينا، مثل آية النبأ، وكثري من الروايات التي استدل  

هبا عىل حجي ة خرب الثقة، وكذلك السرية العقالئي ة التي هتتم  بالتأكيد بمجموعة عنارص 

د عرضه عىل الك تاب، بال فرق بني أن نقول بحجي ة اخلرب الظن ي لألخذ باخلرب، ال بمجر 

وحجية اخلرب االطمئناين، وهذا ما ُيلزمنا القول بأن  احلديث أو احلديثني اللذين يظهر 

ته، البد  من التخيل   منهام هنا إعراض اإلمام عن السند بام ُيسقط حجي ة السند ومعياري 

ة السند يف اجلملة عند  عنهام، أو تقييدمها بدليل حجي ة السند، أو القول بمفروغي ة معياري 

ة، ومن ثم  تكون هذه املجموعة من الروايات بصدد بيان  السائل فيهام، مجعًا بني األدل 

 أحد معايري حجي ة اخلرب، ال متام املعايري.

ا تضع معيارًا لألخذ باألحاديث من  التفسري الثالث: أن تفرس  هذه النصوص عىل أهن 
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وص العقائد، والتي يفرتض أن  دليل حجي ة خرب الواحد ال حيث الصدور يف خص

ل، وتكون النتيجة أن  معيار األخذ باحلديث يف العقائد هو موافقته  يشملها من األو 

الكتاب، فيام معيار األخذ باحلديث يف غري العقائد هو حجي ة السند، ومعه ال يصح  

 الظن ي.جعل أخبار العرض دلياًل عىل عدم حجي ة خرب الواحد 

إن  مراجعة تختل  أطراف هذه الروايات ال يبدي لنا أي  رائحة للعقائد  واجلواب:

أو خصوصي تها يف أغلبي تها الساحقة، فال يوجد موجب للتخصيص أو احلرص، وال 

 دليل وال شاهد عليه، وقد سبق أن أملحنا هلذا فال نعيد.

 يف فهم نصوص العرض على الكتاب املختارةالنظرّية 

 ويمكن بيانه من خالل نقاط: تفسري الرابع: وهو التفسري املختار،ال

ن اجلامع بني هذه النصوص مجيعًا هو طرح املخال  للكتاب،  أ ـ إن  القدر املتيق 

نا فهمنا من بعض الروايات يف تعبريها بطرح ما مل يوافق الكتاب )ما مل يوافق  السيام وأن 

 خرب أيوب بن راشد، ومثله خرب أيوب بن من احلديث القرآن فهو زخرف، كام جاء يف

ا بمعنى تخال  الكتاب عرفًا. ( أهن   احلر 

ر يف مجيع أو أغلب هذه الروايات ينبغي طرحها؛  ب ـ إن  اخلصوصيات التي مل تتكر 

لعدم حصول علم إمجا،ي بالصدور فيها وال تواتر معنوي، مثل روايات الشاهد 

 والشاهدين، ونحو ذلك.

املخالفة للكتاب أو عدم املوافقة للكتاب، هو مفهوم عريف، ويقصد إن  مفهوم  ج ـ

منه األعم من املخالفة بنحو التباين الكيل، واملخالفة بنحو املناقضة بني آية وحديث، 

 ، واملخالفة بنحو املناقضة بني جمموعة آيات وجمموعة أحاديث يف موضوع معني 

مه القرآن بطريقة يبدو تقديم والتنافر بني مزاج القرآن العام يف موضوع بحي ث يقد 

، أو املناقضة بالتخصيص احلديث هلا غريبًا عن اجلو  القرآين وغري منسجم معه

                                           
يستخدم السيد كامل احليدري هلذه األلوان الثالثة للتعارض مصطلحات: العرض التجزيئي،  (2)
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والتقييد الفاحش الغريب عرفًا، بحيث يبدو وكأنه غري متوامل مع الكتاب أو غري ذلك 

ي العريف العفوي للمقارنة بني آية ورواية  أو بني جمموعتني من املوارد، فاملرجع هو التلق 

 من القرآن واحلديث أو غري ذلك.

إن  األمر بأخذ املوافق للكتاب يف مجلة من هذه النصوص ُيفهم منه عرفًا ـ بقرينة  د ـ

املقابلة مع املخال  للكتاب املعلوم معناه بشكل واضح ـ أن  املراد باملوافق هو ما 

كان منصوصًا عليه يف الكتاب ينسجم مع القرآن ويتوافق معه، ويسري يف ركبه، ال ما 

بعينه، وإال لكان األنسب بالبيان أن يقال: اتركوا حديثنا، وخذوا بالقرآن فقط، ال أن 

يمي ز يف حديثهم واألخذ به بني املوافق واملخال ، فإن  األخذ به بعد كونه موجودًا بعينه 

ل منه وال رضورة له، فلو جاءت أحاديث تدعو للدعا ء عند يف الكتاب ال حمص 

ا توافق القرآن؛ ألن  القرآن حيث الناس  االستيقاظ من النوم فهذه يصدق عليها عرفًا أهن 

ًا وعشي ًا، وإذا جاءت أحاديث تتكل م عن كيفيات  عىل الدعاء وذكر اهلل مطلقًا وغدو 

ا تسري يف طريق  الصالة وبعض أحكامها، فهذه تنجسم مع القرآن، من حيث املبدأ؛ ألهن 

ًا، تكريس الصال ة وقيام الناس هبا، فال ُيفهم من املوافق للكتاب عرفًا املتطابق معه نص 

ي ة.  وإن ام املنسجم معه مضمونًا بنظرة عرفي ة غري دق 

ويشهد لذلك أن ه لو مل يكن هذا هو املراد للزم أن  مجيع هذه النصوص قد أغفلت 

ا بصدد بيان  املوق  منها، وهي مساحًة ضخمة من األحاديث املبتىل هبا، مع أهن 

األحاديث التي مل يرد مضموهنا بعينه يف الكتاب، فمقتىض اإلطالق املقامي وأن  اإلمام 

أو النبي يف مقام وضع معيار عام يف التعامل مع األحاديث التي تصل إىل الناس 

ل قساًم ثالثًا غ ، وليس ثالثي ًا، ولو كان هناك مقدار يشك  ري عنهم.. هو أن  التقسيم ثنائيٌّ

املخال  واملوافق، لكان قلياًل، وإال لناىف احلكمة من بيان هذا املعيار يف سياق هذه 

                                                                                                           
لعرض املجموعي، فانظر له: ميزان تصحيح املوروث الروائي، معامل والعرض املوضوعي، وا

ة عرض الروايات عىل القرآن الكريم:   .221ـ  221، 21ـ  22نظري 
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ًة وأن   األحاديث، وخلال  مقتىض اإلطالق املقامي يف هذه النصوص مجيعًا، خاص 

ى بغري  أحدًا يف أي  رواية من هذه الروايات، مل يسأل اإلمام عن هذا القسم الثالث املسم 

، املوافق وغري امل ى هلذه النصوص زمن النص  خال ، مم ا يدل  عىل أن  الفهم العريف املتلق 

 هو فهٌم ثنائيٌّ باملعنى الذي ذكرناه.

م، ويف ضوئه نفهم املراد من  هلذا ُيفهم من املخال  معناه العريف الواضح الذي تقد 

اآلية أو  املوافق، وهو الذي يكون مضمونه منسجاًم مع اجلو  القرآين العام، أو مع هذه

 تلك، بحيث يكون متواملًا معها ال متطابقًا.

ن من هذه النصوص كاف ة، يمكن فهمه وفقًا لالرتكازات  هـ ـ إن  القدر املتيق 

العقالئي ة بال حاجة لورود هذه النصوص، فإن  الطبع العقالئي الذي يبلغه كالم عن 

العام، وعىل سائر  شخص قائم عىل أن يقيسه دومًا عىل ما يعرفه عنه وعىل مزاجه

نصوصه السابقة املعلومة منه، فام وافقها أو كان غري متنافر معها يأخذون به، وال يرون 

ا ما خالفها وبدا غريبًا عنها يف لغته أو أسلوبه أو مضمونه أو روحه  فيه مشكلة، وأم 

ثون، وال يعملون هبذه األخبار الواصلة إليهم، بل  ظون يف ذلك ويرتي  م يتحف  فإهن 

يتبي نون األمر، وهذا واضٌح للغاية يف مثل النص  القرآين الكريم، فبعد العلم بأن  النبي 

وأهل بيته صنو القرآن الكريم وال يناقضونه، وبعد كون الكتاب معلوم الصدور 

بشكل أقوى بكثري من السن ة الرشيفة الواصلة إلينا، فمن الطبيعي عرض أي  نص يأيت 

ة به املعصوم عىل القرآن هب د من صح  دف قياس العنارص املؤثرة سلبًا أو إجيابًا يف التأك 

هذا اخلرب، ومعه فنصوص العرض عىل الكتاب حتمل مضمونًا عقالني ًا عقالئي ًا مرتكزًا، 

وبالتا،ي فتكون يف روحها مشريًة أو تطبيقًا هلذا االرتكاز، وبناء عليه فال ينعقد أو ال 

من هذا االرتكاز، بعد احتامل ورودها يف سياق  ُيطمأن  بانعقاد إطالق هلا أوسع

ة إليه أو تطبيقه، ومقتىض هذا االرتكاز هو طرح تخال  الكتاب،  اإلشارة اإلرشادي 

 واعتبار املوافق له بمثابة اخلرب املقبول يف نفسه من حيث املتن.

ث وهذا ما جعلنا نعترب أن  هذه األحاديث ال تصب  يف إطار الوضع أو معاداة احلدي
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ا تصب  يف إطار تصويب تصحيح األحاديث، وكيفية التثب ت  الرشي ، بل األقرب أهن 

 منها، بتقديمها منهجًا عقالئي ًا واضحًا وبي نًا.

ومن هنا ينفتح عندنا فهم لصيغ األمر يف األخذ بموافق الكتاب )فخذوه(، فإن ه  و ـ

دًا أن يراد هبا جواز حيث وقعت يف مقابل النهي عن األخذ باملخال ، فمن املمكن ج

األخذ باملوافق أو مبدأ األخذ باملوافق، ال وجوب األخذ به مطلقًا؛ فهذا مثل قولك: ال 

تأكل املال املرسوق وُكلر املال احلالل، فإن  )ُكل( هنا وإن كانت صيغة أمٍر لكن ه يفهم 

ظي، منها الرتخيص ومبدأ اجلواز يف مقابل النهي واملنع؛ ألن  السياق هو سياق  حتف 

فاإلمام يقول هلم ـ يف جو  من األحاديث الواصلة إليهم والتي يريدون التمييز بينها ـ: 

ما أتاكم خيال  الكتاب فاطرحوه، وما أتاكم يوافقه فخذوا به، وهذا يعني أن  املوافق ال 

موجب للريب منه، وبالتا،ي فال يمنع ذلك يف نفسه عن دخول نصوص جديدة تفرض 

يف األخذ باخلرب املوافق للكتاب، كالسند أو الشهرة أو غري ذلك، لعدم رشوطًا أخرى 

 كونه يف سياق اإلطالق االلزامي باألخذ هنا.

ة  ولو غضضنا النظر عن هذه اخلصوصي ة التي ترفع التنايف بني هذه النصوص وأدل 

ا رشوط حجي ة اخلرب كالوثاقة أو غريها، فال حميص عن التوفيق بينهام بام قلناه سا بقًا إم 

ة االجتامع أو من احلكومة هنا، أو من كون كل  واحدة منها ناظرة إىل  من التساقط يف ماد 

ة، فال إطالق فيها من ناحية سائر احليثيات.  حيثية حمدد 

م، تكون هذه النصوص ساكتًة عن حجية خرب الواحد وعدم  ز ـ وفقًا ملا تقد 

 :حجي ته؛ الن ه يمكن فهمها ضمن املبنيني معاً 

ا ترشط احلجي ة  فإذا قلنا بحجي ة خرب الواحد، فهذه النصوص غاية ما تفعل أهن 

برشٍط إضايف، وهو عدم تخالفة احلديث للكتاب، وهذا الرشط ال ُيبطل حجية اخلرب 

وال حجي ة السند، بل يقي دها بكون املضمون مقبوالً بالقبول القرآين العام، ومن هنا ال 

حجي ة خرب الواحد، بل حتى لو أبطلنا حجي ة السند هبذه  تدل  هذه األخبار عىل عدم

ية الظن  الصدوري اآليت من موافقة الكتاب وغريه كام  األخبار، فقد تكون كافيًة حلج 
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 قلنا سابقًا.

ا إذا قلنا بأن  احلجي ة يف باب اخلرب منحرصة بالعلم واالطمئنان، فإن  هذه  وأم 

ا تكون ـ كام قلنا ـ يف سياق اإلرشاد للبناءات النصوص هنا ال تنايف هذا املبنى؛ ألهن  

العقالئية يف كيفية حتصيل العلم املوضوعي بالصدور، وأن  من معايري هذا العلم 

ا تريد أن تقول: ال تستعجلوا باليقني بصدور  املوضوعي العرض عىل الكتاب، فكأهن 

كتاب اهلل، فإذا  األخبار، وال يذهبن بكم زعم الوثوق بالصدور قبل أن تعرضوها عىل

صوها، ومن وسائل متحيصها العرض عىل كتاب اهلل، فإذا  واجهتم األخبار فمح 

نجحت يف كل  مراحل التمحيص فإن  اليقني بصدورها يكون مقبوالً مرضي ًا 

 وموضوعي ًا، وإال فهو يقنٌي غري موضوعي، والرشيعة تريد ترشيد الناس يف قطوعاهتم.

ة ال تكون هذه املجموعة من الروايات داّلة عىل عدم حجية إىل هذه النتيجوإذا وصلنا 

 خرب الواحد، فاألقرب عدم صّحة االستناد إىل هذه الطائفة لنفي حجّية خرب الواحد مطلقًا.

 رب يري معلوم الصدورالعمل خبالنهي عن اجملموعة الثانية: أخبار 

دم حجي ة خرب الواحد من املجموعات احلديثية املستدل  هبا عىل ع املجموعة الثانية

، الظن ي هي ما دل  عىل النهي عن العمل بخرب ال ُيعلم صدوره عن النبي وأهل بيته

 بقطع النظر عن موافقة القرآن وتخالفته وما شابه ذلك.

 وعمدة ما يف هذه املجموعة روايتان، مها:

دي( ، أنه كتب إليه )أي اإلمام عيل بن حممد اهلاـ خرب حممد بن عيل بن عيسى 5

، قد اختل  علينا فيه، فكي  يسأله عن العلم املنقول إلينا عن آبائك وأجدادك

ما علمتم أنه قولنا : »العمل به عىل اختالفه؟ أو الرد  إليك فيام اختل  فيه؟ فكتب

 .«فالزموه، وما مل تعلموا )تعلموه( فرد وه إلينا

                                           
، كتاب القضاء، أبواب صفات 211: 12 وسائل الشيعة ؛ وتفصيل281مستطرفات الرسائر:  (2)
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مه ينبغي الرد  إليهم وهذا احلديث ظاهر يف ربط القضي ة بالعلم، وأنه مع عد

 والتوق   يف األمر. وأخبار اآلحاد ال حيصل منها علم فال يمكن العمل هبا.

هـ( 228أما سند هذا احلديث، فهو مروي  يف كتاب الرسائر البن إدريس احليل  )

نقاًل عن كتاب مسائل الرجال، وسنده إليه ضعي  بجهالة حممد بن أمحد بن حممد بن 

ا ما ذكره بعض املعارصين من أن ه يكفي  زياد وموسى بن حممد بن عيل بن عيسى. وأم 

اعتامد ابن إدريس عليه، وهو ال يعتمد إال عىل اخلرب املعلوم الصدور، ومن ثم  فيكون 

، فغري واضح؛ لعدم العلم بموجبات اعتامد ابن اخلرب معتربًا هبذه القرينة احلاف ة

 .إدريس عليه لو ثبت أن ه يعتمد عليه فعالً 

، قال: حدثنا حممد بن عيسى، قال: أقرأين داود ـ خرب الصفار يف بصائر الدرجات 2

، وجوابه بخط ه، فقال: نسألك عن بن فرقد الفاريس كتابه إىل أيب احلسن الثالث

العلم املنقول إلينا عن آبائك وأجدادك، قد اختلفوا علينا فيه، كي  العمل عىل 

ما علمتم أنه قولنا »فقد اختل  فيه، فكتب وقرأته: اختالفه؟ إذا نردد )أفرد( إليك 

 .«فالزموه، وما مل تعلموا فرد وه إلينا

وهذه الرواية تشبه سابقتها، بل احتمل السيد اخلميني وحدة الروايتني وأن  خلاًل 

د ، وخالفه يف ذلك السيد الصدر، لفظيًا ما موجود يف رواية الصفار إذ اعترب أن تعد 

د وحدهتام، فاإلمام هناك هو اإلمام احلسن الراوي واإل مام املسؤول يف الروايتني يبع 

، ولعل  هذا التقارب العسكري، أما هنا فهو اإلمام اهلادي، كام أن  السائل تختل 

                                                                                                           
 .22ح، 2القايض، باب

ج، منتهى الدراية ا( 2)  .222 :8جلزائري املرو 

د املؤمن هذا اخلرب معترب السند، 212ـ  211( بصائر الدرجات: 1) ؛ هذا وقد اعترب الشيخ حمم 

 .122: 1فانظر: تسديد األصول 

 .21: 1( اخلميني، الرسائل 2)

؛ وبحوث يف علم األصول )مباحث احلجج 212: 1، ج1( الصدر، مباحث األصول ق1)
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 شاهد عىل الوضع يف احلديث، واهلل العامل.

د من أن  اإلمام املسؤول هو  واحد، وهو إال أن  مراجعة كتاب الرسائر جتعلنا نتأك 

اإلمام اهلادي، وال أدري كي  عرف السيد الصدر أن ه العسكري، فقد قال ابن إدريس 

مسائل  ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب»مطلع ما استطرفه من مسائل الرجال ما ييل: 

بن حممد  ومكاتباهتم موالنا أبا احلسن عيل بن حممد بن عيل بن موسى بن جعفر الرجال

فام ينقله  .«واألجوبة عن ذلك عليه السالمبن عيل بن أيب طالب  بن عيل بن احلسني

ا  يف الرسائر هو عن أيب احلسن الثالث الذي هو اإلمام اهلادي، فاملسؤول واحد، أم 

الراوي، فهو تختل ، وال ذكر لداود بن فرقد الفاريس، وإن كان هناك احتامل وقوع 

د يف سند الرسائر، وحممد بن عيسى سقط بني موسى بن حممد بن عيل بن عيسى الوار

 الوارد يف سند البصائر، واهلل العامل.

 أبرزها: ،بمناقشات جموعةوعىل أية حال، فقد نوقش االستدالل هبذه امل

قه السيد الصدر، من أن  ، ما ذكره الشيخ األنصاري وغريه ىل:واملناقشة األ وعم 

لنفي حجية خرب الواحد؛ ألن  حجي ته  هذه الرواية خرب واحد، فال يمكن االستناد إليها

تؤد ي إىل نفي حجي ته، وال نحتمل التمييز بني هذا اخلرب وغريه حتى تعطى له احلجي ة 

دون سواه، بل صدور مثل هذا اخلرب من املعصوم لغٌو؛ النعدام أي  أثر له؛ إذ ال حجي ة 

 .له

                                                                                                           
 .22 :21واألصول العملي ة ـ حسن عبد الساتر( 

 .282: 2الرسائر ( 2)

؛ 112: 2؛ والقزويني، تعليقة عىل معامل األصول 221: 2نصاري، فرائد األصول ( األ1)

 .212: 2؛ والعراقي، هناية األفكار 211: 1والربوجردي، احلاشية عىل كفاية األصول 

قة ؛ واحلل211: 1؛ وبحوث يف علم األصول 218ـ  212: 1ج ،1( الصدر، مباحث األصول ق2)

؛ وبحوث يف علم األصول )مباحث احلجج واألصول العملي ة ـ حسن عبد الساتر( 111الثانية: 

21 :22. 
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بخرب الواحد استدالل إن  االستدالل عىل عدم حجية خرب الواحد  واجلواب أوالً:

باطل، لكن يمكن قلب اإلشكال بأن يقال بأن  القول بحجية خرب الواحد الزمه القول 

بحجية هذا اخلرب؛ ألنه خرب واحد، وعليه فيلزم من جعل احلجية خلرب الواحد ـ بحسب 

م الكالم يف ذلك.  املآل ـ التعب د بعدم حجية خرب الواحد، وقد تقد 

للغوية الذي ذكره السيد الصدر يف غري حمل ه، وكأن  اإلمام حينام إن  افرتاض ا ثانيًا:

نطق هبذا اخلرب كان خربًا آحاديًا، مع أن ه خرب قطعي، وصريورته آحاديًا أمر الحق ال 

شأن لإلمام به، فهذا ما وصلنا منه ال هذا ما قاله، فاإلشكال فيه خلط بني مقام صدور 

ل ومقام وصول الن ص إلينا، واإلمام ليس مسؤوالً إال عن املقام النص للراوي األو 

ل، ولعل ه نطق هبذا النص كثريًا ومل يصلنا إال هذه الروايات القليلة.  األو 

ًا ينفي فيه حجية اخلرب، ثم وصلنا هذا النص  وبعبارة أخرى: لو أطلق اإلمام نص 

غوية بخرب آحادي، فهل هذه مسؤوليته أو مسؤولية ظروف نقل اخلرب؟ فافرتاض الل

 غري واضح؛ وعليه فهذه املناقشة غري واردة.

؛ إن  هاتني الروايتني ضعيفتا السند، فال يمكن االعتامد عليهام املناقشة الثانية:

م، وأما اخلرب الثاين فهو  ل ضعي  بجهالة أكثر من راو كام تقد  وذلك أن  اخلرب األو 

، بل فار، فال يستند إليهضعي  بعدم ثبوت كتاب بصائر الدرجات الذي بأيدينا للص

إن  مضمون هاتني املكاتبتني ُمْعَرض عنه عند األصحاب كام يالحظ بمراجعة كالمهم 

 .يف باب التعارض

                                           
؛ واحللقة الثانية: 211: 1؛ وبحوث يف علم األصول 218: 1، ج1( الصدر، مباحث األصول ق2)

111. 

ل ؛ وبحوث يف علم األصو1، هامش رقم: 221ـ  218: 1، ج1( احلائري، مباحث األصول ق1)

 .22ـ  21: 21)مباحث احلجج واألصول العملي ة ـ حسن عبد الساتر( 

 .222: 2حممد سعيد احلكيم، املحكم يف أصول الفقه ( 2)
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بل قد يقال: وبقطع النظر عن مسألة بصائر الدرجات، بأن ه ثمة إشكال سندي آخر 

ن َنَقَل له الكتاب، وهل هنا، وهو أن  الروايتني مكاتبتان، ومل ينقل لنا داود بن فرقد مَ 

د اد عاء أنه خط  اإلمام ال يفيد الوثوق بذلك؛ إلمكان  هو ثقة أو ليس بثقة؟ وجمر 

 التالعب باخلطوط، فاملكاتبات أمرها مشكل إال مع قرائن تبعد التزوير.

بل إن  داود بن فرقد الفاريس ال وجود له يف كتب الرجال، والظاهر أنه مل ُيلتفت إىل 

أنه داود بن فرقد األسدي الثقة املعروف، مع أنه ليس هو؛ ألن  األسدي   ذلك، فُظن  

كويفٌّ روى عن الصادق والكاظم فقط، ومل نجد ملحمد بن عيسى رواية عنه، أما هنا 

ًا كونه هو،  فريوي عنه حممد بن عيسى، وهو يروي عن اإلمام اهلادي فيبعد جد 

داود بن فرقد الثقة بالفاريس، فالرواية فيكون جمهوالً، السيام وأن  أحدًا مل يص  

حنا نسبة نسخة كتاب بصائر الدرجات للصفار.  ضعيفة، حتى لو صح 

تني داللًة؛  املناقشة الثالثة: ما ذكره السيد الصدر وغريه من أن  الروايتني غري تام 

وذلك لورودمها يف مورد التعارض، مما جيعل األخذ باملعلوم صدوره دون غريه مقياسًا 

 .اجعًا إىل ذلك الباب، ال معيارًا لألخذ بالروايات مطلقاً ر

ص الوارد، وأجاب بأن  هذا يكون  ثم أورد الصدر عىل نفسه بأن  املورد ال خيص 

املوصولة مهملة « ما»حينام يكون الوارد تام  اإلطالق يف نفسه، وهنا ليس كذلك ألن  

از، غايته حيتاج إىل قرينة كام حيتاج لفظيًا فتكون داللتها عىل املقي د باحلقيقة ال املج

 املشرتك إليها، ويكفي املورد قرينًة هنا.

بل حتى لو ناقشنا يف ذلك بمنع مرونة املوصول، مع ذلك ال إطالق فيه حيث كان 

 .اجلواب ظاهرًا يف مطابقة السؤال

عطاء هذا الكالم كل ه غري ظاهر عرفًا هنا؛ وذلك أن  الظاهر من اجلواب إ وقد يقال:

                                           
د املؤمن، تسديد األصول 212ـ  212: 1، ج1مباحث األصول ق( 2) ج، 22: 1؛ وحمم  ؛ واملرو 

 .122: 1منتهى الدراية 
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ر أن تكون حجية اخلرب يف مورد املعارضة  قاعدة عامة يرجع فيها إىل العلم، فهل يتصو 

ة باخلرب العلمي فيام يكفي الظن  يف غري مورد التعارض؟! مع أن  حتصيل العلم يف  خاص 

 حال التعارض أصعب عادًة، بل قد يكون نادرًا.

عام عىل شكل تقعيدي يف لكن  اإلنصاف صعوبة هذا التعميم؛ إذ ليس هناك لسان 

الرواية، كل  ما هنالك جواب عن حال التعارض، واحتامل التمييز بني صورة التعارض 

د يف مسألة التعارض، فقد يقبل اإلمام بالظن  إال أن ه ال  وغريها وارد؛ انطالقًا من التشد 

 يكتفي به يف مورد التعارض لكون املسألة إشكالي ًة يفرتض فيها التوق  .

إن  العمل بخرب الواحد عمل بالعلم؛ لعلمي ة دليل احلجي ة، بل  اقشة الرابعة:املن

 .ومتممي ته للكش 

ة القرآنية عىل عدم حجي ة خرب الواحد،  م الكالم فيام يشبه هذا يف بحث األدل  وقد تقد 

 فراجع حتى ال نطيل.

هتا حتى لو مت ت هذه الروايات سندًا فهي ظني ة الصد املناقشة اخلامسة: ور، وقو 

ة حجي ة خرب الواحد القطعي ة، فال تقاومها  .االحتاملي ة أضع  بكثري من أدل 

وهذه املناقشة مبني ة عىل قيام الدليل القطعي عىل حجي ة خرب الواحد الظن ي، 

ا ضعيفة ال تنهض سندًا وال داللًة،  واملفروض أن  بحثنا هنا هو يف نفسها، وقد تبني  أهن 

 يل الوثوق االطمئناين النهائي منها.فضاًل عن حتص

ة خرب قاط حجيّ جموعة من الروايات إلسالستناد إىل هذه املوهبذا ال يصّح أيضًا ا

 الواحد.

                                           
: 2؛ وراجع: اآلميل، جممع األفكار ومطرح األنظار 212: 2نظر: العراقي، هناية األفكار ( ا2)

 ، فلعل  هذا هو مراده.222

 .212: 1؛ وبحوث يف علم األصول 221ـ  221: 1، ج1مباحث األصول ق( 1)
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 اجملموعة الثالثة: نصوص النهي عن اإلفتاء والعمل بغري علم

 فتاء بغري علمعىل النهي عن اإل هي املجموعة التي تدل   هنا املجموعة الثالثة

دة معروفة، وهي نصوص بام ال يعلم، والتنديد بذلكوالتدي ن  ، يمكن مراجعتها متعد 

 .يف كتب احلديث

ة الداللة،  دة قوي  ا تُ ألوهذه املجموعة متعد  أو عمل أو تدي ن فتوى  ي  ألزم بكون هن 

ومن هذه مني فعمله ليس صحيحًا، فمن يفتي عن ظن  أو خت ،كون عن علميالبد  أن 

وال هدى  من أفتى الناس بغري علم»ن أيب جعفر قال: ذاء، عالروايات صحيحة احل

 .«لعنته مالئكة الرمحة، ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بفتياه

ل يف هذه الروايات يرجع الدال  منها ـ عىل أبعد تقدير ـ إىل مخس عرشة  والتأم 

تها الساحقة ضعيفة السند، ويمكن رجوع بعضها إىل بعض ، فال بأس هبا رواية، أكثري 

م يف هذه احلال، بعد موافقة مضموهنا للقرآن  دًا ومساندًا للدليل القرآين املتقد  مؤي 

الكريم، بل بعضها استشهد بالنصوص القرآني ة السابقة، وكذلك عمل العلامء هبا عرب 

 التاريخ برصف النظر عن اختالفهم يف صغرى العلم وعدم العلم، وموافقتها لالعتبار.

ا  نعم، قد عماًل بالعلم يف  ن ه سيكونومة لدليل حجي ة اخلرب لو ثبت، ألحمكيقال بأهن 

م ما يتصل هبذه النقطة يف البحث القرآين، فال نعيد.هذه احلال  ، وقد تقد 

 نتيجة البحث يف املستند احلديثي لعدم حجّية خرب الواحد

رب الواحد، نعم بعض إّنه مل يقم دليل قاطع من السنّة عىل عدم حجّية خ :والنتيجة

                                           
. فقد مجعا 22ـ  11: 12؛ وتفصيل وسائل الشيعة 211ـ  82: 2انظر: جامع أحاديث الشيعة ( 2)

 أغلب هذه الروايات.

 .112: 2و ،11: 2الكايف ( 1)

 .282: 2انظر: حممد الرجائي، منهاج األصول ( 2)
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لدليل لفتاء والعمل بغري علم ـ تصلح مساندًا جّيدًا ـ كنصوص النهي عن اإلالروايات 

 .، فال بأس هباالقرآين املتقّدم

  



 

 

 

 
 

 

 مستند اإلمجاع

 إلثبات عدم حجية خرب الواحد

استند العلامء هنا إىل االمجاع عىل عدم حجية خرب الواحد، متامًا كام اسُتند إليه 

إلثبات حجي ته، وقد تضاربت اإلمجاعات املنقولة يف املقام بني السيد املرتىض ومجاعة 

لنا إليه يف دراستنا املستقل ة يف كتاب  نظرية »وبني الشيخ الطويس ومجاعة، والذي توص 

هو أنه مل ينعقد إمجاع شيعي عىل حجية خرب  «السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي

زم بإمجاع تام كذلك عىل عدم احلجي ة، وإن أثبتنا هناك أن  الواحد، وال يمكن اجل

مني ـ والظاهر أن ه مذهب كثري من املعتزلة ـ مل يكونوا قائلني  مشهور اإلمامية املتقد 

ت هذه النتيجة التي  بحجية خرب الواحد، بينام مشهور غريهم عىل احلجي ة. وإذا صح 

لنا فيها القول هناك، سيسقط االستدالل ي هذه  فص  باإلمجاع عىل حجية اخلرب، وستقو 

الشهرة الكشَ  عن عدم حجي ته إمامي ًا، وسترتك أثرًا عىل دليل السن ة، ودليل السرية 

اًل إن شاء اهلل تعاىل عند الكالم  املترشعي ة عىل حجية خرب الواحد، كام سيأيت بحثه مفص 

                                           
 .221ـ  22: مامي الشيعيحيدر حب اهلل، نظرية السن ة يف الفكر اإل (2)

، نقاًل عن عبد اجلواد ياسني( يعلن أن  228: 2حظ كي  أن  اجلاحظ مثاًل يف )رسائل اجلاحظ ال (1)

الناطق والسن ة املجمع عليها والعقول الصحيحة،  احلالل واحلرام ال ُيعلامن إال من خالل الكتاب

وقيد املجمع عليها واضح يف أن ه ال يقبل سن ة غري متفق عليها عند اجلميع، وانظر ملزيد من 

 .211ـ  228االطالع: عبد اجلواد ياسني، السلطة يف اإلسالم: 
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ة حجي ة خرب الواحد.  عن نظري 

ًا عىل عدم احلجي ة، لكن ه ليس بدليل؛ الحتامل توافر فاإلمجاع هنا وإن كان شاهد

ة األخرى  القرائن يف عرصهم أو قل ة املباحث املسؤول عنها، أو استنادهم إىل األدل 

 فيكون مدركي ًا.

  



 

 

 

 

 

 

 املستند العقلي

 إلثبات عدم حجّية خرب الواحد

 متهيد

ض  من الوجوه التي صن فت  األصولي ون ـ السيام القدماء ـ للكثرياملتكل مون وتعر 

لنا يف العديد منها وجدناه وجهًا أوجوهًا عقلي ة للمنع عن حجي ة خرب الواحد، ولو ت م 

ًا قد يُ  عقلي ًا، فيام وجدنا قساًم آخر وجهاً  عيق الوثوق بمنح احلجي ة خلرب الواحد، اعتباري 

وقد هجر كثري  .باملعنى اخلاص  للكلمةاحلاسم ىل مستوى الدليل العقيل إدون أن يرقى 

ضوا ملناقشتها؛ لوضوح فسادها  م مل يتعر  ة العقلي ة، حتى أهن  رين هذه األدل  من املتأخ 

عندهم، حتى اعترب صاحب املعامل ـ بعد أن ترك ذكرها ـ أن  القول باملنع العقيل حقيٌق 

 .باإلعراض عنه

، وأبرز خرب الواحد لنفي حجيةـ عقاًل ـ ستند إليه الذي يمكن أن يُ وعىل أّية حال ، ف

 ما ذكروه أو يمكن أن ُيذكر يف هذا السياق هو األدّلة احآتية:

 (الرازي ابن قبة مقوالت) إشكاليات استحالة التعّبد بالظّنـ  

إنه يلزم من جعل احلجي ة خلرب الواحد ونحوه من الظنون، إما نقض الدليل األّول: 

                                           
 .282انظر: معامل الدين:  (2)
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ين أو ما شابه ذلك.  الغرض أو اجتامع الضد 

ذه هي اإلشكاالت املنسوبة إىل ابن قبة الرازي ومن جاء بعده، وقد ُعقدت هلا وه

لة يف أصول الفقه، أرشنا سابقًا إىل أننا نعرض عن بحثها، ونرى أن  جواز  أبحاث مفص 

 جعل احلجي ة للظن  أصاًل موضوعًا يف دراستنا هنا.

 بناء النظم االجتماعّية على الظنون عقالنّيةـ عدم  

ما ُيتداول اليوم يف أوساط عديدة يف حركة النقد الديني، من أن ه ال الثاين:  الدليل

يمكن إقامة الدين عىل الظن  يف أغلبه، كام يقول الوحيد البهبهاين من أن  طرق أكثر 

، أو كام يقول السيد حممد باقر الصدر من أن  حوا،ي مخسة يف األحكام هي طرق ظني ة

، والسبب يف ذلك ـ عدم إمكان إقامة الدين عىل الظنون فقط املائة من األحكام يقيني

رها يف حق  الفرد وآحاد الناس، مثل  ـ أن  الترشيعات الظني ة هبذه الطريقة يمكن تصو 

ل األمر إىل  االحتياط، حيث يمكن أن يبني الفرد حياته عىل االحتياط، أما حني نحو 

نظام دولة عىل أساس الدين، فإن ه ال يمكن فعل احلياة االجتامعي ة، السيام إذا أريد بناء 

ذلك عىل أساس االحتياط أو الظنون، ونحن نرى بعض اآلثار السلبية لبعض الفتاوى 

ا صريورة أغلب  ، أم  عمليًا وعدم إمكان تطبيقها. فقد نقبل بمساحة حمدودة جدًا للظن 

جع الفقهاء فيه إىل الدين ظني ًا فهذا أمر غري معقول، ونحن نجد أن  أغلب الدين ير

ة  أخبار اآلحاد، حتى أن ك جتد بعضهم يستدل  حلجي ة خرب الواحد بأن ه لو مل يكن حج 

 لسقطت الرشيعة وزالت حقائق العبادات واملعامالت.

إن  السيد حممد باقر الصدر حينام اجته نحو تأسيس فقه النظرية، الذي  وبعبارٍة ثانية:

                                           
، وفيها رسالة االجتهاد واألخبار، وله أيضًا: الفوائد 18 انظر: البهبهاين، الرسائل األصولي ة: (2)

ة:   .212ـ  228احلائري 

د باقر الصدر، اقتصادنا:  (1)  .122انظر: حمم 
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 الفقه الفردي الذي حتكمه ـ حسب تعبريه ـ النزعة هو الفقه احلكومي واالجتامعي، ال

االنكامشية.. اضطر  إىل حماولة ضم  فتاوى من هنا وهناك لتكوين صورة متكاملة؛ ألن  

االجتهاد الفقهي يقوم عىل نظام التنجيز والتعذير ال عىل نظام الواقع، من هنا وجد 

مة؛ ألن  الدليل ساقه إليها، نفسه ـ طبقًا لالجتهاد السائد ـ خيرج بنتائج غري منسج

ة، وهذا يعني أن  الفقه ال يصلح للواقع إذا استمر  يف االقتصار عىل  واهلدف فراغ الذم 

نظام التنجيز والتعذير، بل البد  من أخذ الواقع واليقني به بعني االعتبار، فليس الفقه 

دنيا ونظام ال علاًم لآلخرة فحسب، بل هو علم للدنيا، وكي  يمكن اجلمع بني علم ال

 يعرف سوى فراغ الذمة أمام اهلل يف اآلخرة؟!

ة للحياة االجتامعي ة، فاإلدارة  :مضافة وبعبارٍة أخرى ال يمكن ممارسة إدارة تعب دي 

د الظنون والتخمينات التي ال يفهم منها مربرات  البد  أن تكون عقالني ة مفهومة، وجمر 

د فيها من احلكم نفسه  ال يمكن معها بناء نظام اجتامعي. احلكم، بل ال ُيتأك 

وهذا اإلشكال يرسي يف أذهان رشائح كثرية اليوم، بطريقة أو بأخرى، وهو وإن مل 

يكن إشكاال عقليًا بحتًا، ولكن ه إشكال يمكن أن نعرب  عنه بالعقالئي، بحيث يكون 

لبي ة  اعتامد الدين عىل الظن  ضمن هذا السياق أمرًا غري عقالئي، فيكون ذلك قرينةً 

متصلة تدفع االجتهاد إىل اعتامد اليقني دومًا. ونحن نعتقد أن  استحضار هذه 

 اإلشكاالت املعارصة إىل البحث األصو،ي املدريس بات رضورة ال يمكن ختط يها.

 قول:ـ واجلواب طويل نخترصه ـ ن ّيةشكالاإل ههذعىل  التعليق ويف سياق

ن يف الدين بني الكم  والنوع، بمعنى أنه جيب التمييز يف مسألة املظنون وا الً:أوّ  ملتيق 

من املمكن أن تكون أعداد الفتاوى الظني ة أكربمن أعداد الفتاوى القطعي ة كاًم وعددًا، 

إال أن  املهم هو نوعي ة الفتوى اليقينية، بمعنى حجم هذا احلكم وسعته ومدى كونه 

 جتامعي.أساسيًا يف السل م الرتبي يف حياة اإلنسان ونظامه اال

ومن باب املثال عىل ذلك، نأخذ احلكم بوجوب االستقرار والطمأنينة يف الركوع 

ل وإن كان يساوي الثاين عددًا، إال  ة، فاألو  واحلكم بحرمة الربا يف املعامالت االقتصادي 
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ة وتأثريه عليها، فيام يبدو لنا، ليس كحضور الثاين  أن  حضوره يف حياة اإلنسان الدنيوي 

 ظني ته ليس فيها رضر ما دام احلكم بحرمة الربا قطعي ًا.أبدًا، ف

وهذا يعني أن  املهم يف احلياة االجتامعية والسياسية هو أن تكون معامل النظام 

نة؛ ألن  هذه املعامل هي  السيايس واالجتامعي واالقتصادي ومفاصله وأساسياته متيق 

ة الكربى يف حياة اإلنسان  ، ال املفردات الصغرية هنا أو هناك.التي متي ز املذاهب الفكري 

ز دائاًم أبحاثه  والذي نالحظه عىل مباحث الفقه اإلسالمي، السيام املدريس، أنه يرك 

عىل املفردات الصغرية جدًا، ويق  عندها كثريًا، إما بسبب كونه فقهًا فرديًا لفرتات 

ـ أحيانًا ـ طويلة السيام عىل صعيد املذهب اإلمامي، أو لعدم وجود إحساس عارم 

ات الكربى، هلذا جتد الكثري من الفقهاء يغرقون سنوات من عمرهم يف مباحث  بامللف 

ن عقاًل فقهيًا جزئيًا يالمس القضايا التفصيلية التي  فقهية جزئية جدًا وفردية، ما يكو 

، ولذلك احتملنا يف بعض أبحاثنا أن يكون سبب تبن ي الشيخ  يغلب عليها طابع الظن 

ة حجية خرب الواحد هو خوضه جتربة كتاب املبسوط، فكل ام كثرت الطويس لن ظري 

 الفروع كل ام تضاءل اليقني من حيث املساحة.

إذن، فسبب ظهور الظن  وسيادته هو غرق البحث الفقهي يف املفردات الصغرية 

د عىل  وعدم السعي لتكوين معامل نظري ات ومفاصل قانوني ة أساسية؛ ألن  الفقه مل يتعو 

ذا بناء قانوين، فاملطلوب الرتكيز عىل املعامل واملفاصل لكي تبدو أكثر فأكثر، بدل هك

الغرق يف املفردات وتضخيم حجمها من حيث نشعر أو ال نشعر، وإذا فعلنا ذلك 

سوف تبدو املعامل اليقيني ة يف الفقه والرشيعة أكرب من غريها حضورًا وإن كانت أقل  

 عددًا.

مة الظن  يف الدراسات الفقهية هو اعتامد الفقه التجزيئي ال أحد أسباب أز ثانيًا:

، فالبحث الفقهي يالحق األحكام الرشعي ة عىل شكل مفردات قد ال تبدو ذات  الكيل 

روه. م العلامء الفقه إىل أبواب وشج   هيكل واحد أحيانًا، وإن قس 

ام يف عرص وبظهور الفقه يف جمال احلياة االجتامعية والسياسية للمسلمني، السي
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النهضة اإلسالمي ة احلديثة، صارت هناك حاجة لفقه كيل  نظري، يعتمد الفتوى الكل ية 

ذات البعد التقعيدي العام، وهذا ما دفع السيد حممد باقر الصدر من جهة إىل طرح 

ة، كام دفع اإلمام اخلميني من جهة أخرى إىل طرح فكرة انصهار  مرشوع فقه النظري 

النظام احلكومي، وهذه العقلي ة اجلديدة سببها اإلحساس باحلاجة الفقه وأحكامه يف 

 للخروج من حركة جتزيئي ة الفقه إىل تقعيده، وتفعيل نظام القواعد بدل االستثناءات.

تني يف حركة التقعيد والكل ية،  والذي حصل عىل هذا الصعيد ظهور نظري تني مهم 

 مها:

فنجعل املفردات   تكوين الفقه الكيل،ة إىلأ ـ حركة الصعود من املفردات الفقهيّ 

ن الصورة الكلية، وهذا ما  قة أساسًا لنجمعها، فنكو  الفتوائية الصغرية يف املوارد املتفر 

ته، فجعل الفتاوى اجلزئية هي البناء التحتي، فيام جعل  اعتمده السيد الصدر يف نظري 

اًم، وإن النظريات الكل ية هي البناء الفوقي، مما أد ى إىل بقاء الف قه الفردي اجلزئي متحك 

ذهب بعض الفقهاء املعارصين ـ مثل الشيخ حممد عيل التسخريي ـ إىل إمكان 

ة ثانية للتأثري عىل املفردات.  االستفادة من التقعيد الكيل  مر 

وهذا  ،نعتربها أساس الدين إىل املفرداتالتي عامة القواعد الـ حركة النزول من  2

مهدي شمس الدين وأمثاله، بمعنى أن  هناك نصوصًا أساسي ة يف ما طرحه الشيخ حممد 

نة من الدين، وهي التي هلا حكومة وهيمنة عىل متام  الكتاب والسن ة، متثل القواعد املتيق 

املفردات الفقهية اجلزئية، مثل آيات األمر بالعدل واإلحسان احلاكمة عىل النصوص 

 ي دها بغري حالة الظلم.املطلقة جلعل الطالق بيد الرجل، فإهنا تق

ونعتقد أن  أطروحة السيد اخلميني يف أواخر حياته كانت متيل إىل هذا االجتاه، 

ُع متاَم املفردات له،  بجعل القواعد السياسية العامة القائمة عىل والية الفقيه أساسًا خُيْضر

ص له يف أواخر وهلذا بنى عىل الوالية العامة املطلقة للفقيه، وهو ما تشري إليه مجلة نصو

حياته وإن مل يتبن  النظرية متامًا، ولسنا هنا بصدد استعراض املواق  التفصيلي ة من هذه 

 املواضيع.
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ًة ويقينية وكل ية،  وطبقًا لالجتاه الثاين ستبدو املعامل الفقهية أكثر انسجامًا وتقعيدي 

س والرأي وتتبع منهجًا مقاصديًا حتى وفق أصول الفقه الشيعي بعيدًا عن القيا

ظ عليهام يف نصوص أهل البيت النبوي.  املتحف 

ومعنى ذلك كل ه، أن  اعتامد حجية اخلرب يمكن أن يكون ـ وفق بعض االجتاهات 

الفقهية األساسية ـ غري مرض  بيقينية الدين وواقعي ته، رضرًا بالغًا، فال ينبغي تغييب هذه 

وال قرص نظرنا عىل االجتاهات االجتاهات يف حكمنا عىل الظن  وحجي ته يف الدين، 

 املدرسي ة.

إن  احلديث عن أزمات الواقع حديث يف حمل ه يف اجلملة، إال أنه يمكن أن  ثالثًا:

تتفادى هذه األزمات بواسطة تفعيل العناوين الثانوية التي تبعث الدينامية واحلراكية يف 

ر والتزاحم و.. الترشيع اإلسالمي، مثل قاعدة ال رضر وال حرج، وقواعد االضطرا

 وهذا ما من شأنه تفادي مشكالت تطبيق الفتاوى واآلراء الفقهي ة.

وهذا اجلواب جيد ويقل ص من حجم املشكلة، غري أن  هناك مالحظة تستدعي أن 

نق  عندها، وهي أنه ال يمكن لنظام سيايس ـ اجتامعي دنيوي أن حيكم احلياة بعناوين 

د الذي حيكم احلياة، حتى ثانوية، ال بترشيعاته األصلية، فهذ ا أشبه يشء بالقانون املجم 

لو كانت الترشيعات الثانوية جزءًا من هذا القانون نفسه، من هنا ال يمكن االتكال عىل 

العناوين الثانوية املذكورة؛ ألن  توسعة جمال جرياهنا مثل قاعدة التزاحم و.. سوف 

لية، وهذا ما يريده الناقد، يؤدي إىل هيمنة الترشيع البرشي ال األحكام اإلهلي ة األو 

ينا احلكم باحلكم الوالئي أو احلكومي أو املصلحي أو.. يظل  حكاًم برشيًا  فحتى لو سم 

عنا دائرة هذا الفعل إىل حد  يصبح القانون  نابعًا من رؤية الفقيه ملصالح الواقع، فإذا وس 

د، فهذا يف روحه استبدال ملرجعي ة النص بم رجعي ة العقل، وإن األساس شبه جمم 

 أعطيت مرجعية العقل للعقل عرب النص هنا أو هناك.

وهذه يف احلقيقة نقطة أساسية، فمنطقة الفراغ الترشيعي التي يطرحها السيد الصدر 

ومدرسته أو احلكم الوالئي الذي يطرحه العالمة الطباطبائي والسيد اخلميني 
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سن  القوانني وترشيعها، ولسنا  ومدرستهام يعربان عن إعطاء العقل دورًا أكرب يف

لية بكثرة نتيجة  معارضني هلذا الدور، وإنام نعتقد بأن  جعله هييمن عىل الرشيعة األو 

، وإقرارًا ضمنيًا بعجزه عن  أزمات الواقع يمثل من جهة أخرى إفراغًا لدور النص 

ر احلياة، وهذا ينايف ما التزموا هم به من مصادرات قبلية يف ف هم نظرية مواكبة تطو 

 شمول الرشيعة.

ـ إجراء تعديل هنا، وذلك يف  من هنا، اقرتح بعضهم ـ كالدكتور أبو القاسم فنائي

نفس أنظمة حجي ة الظن، ومنها ظنون أخبار اآلحاد، وذلك بالقول: إن  العقالء عندما 

يعطون الظن  احلجية يرشطون ذلك برشط لب ي، وهو أن ال يؤد ي العمل بالظن هنا أو 

ناك إىل مفاسد يراها العقل واقعيًة، وسبب هذا الرشط العقالئي هو أن  العقل حيكم ه

بأن  األحكام الرشعية جاءت ملصالح دنيوية لإلنسان إىل جانب املصالح األخروية، 

وهذا معنى أن  هناك مصالح ومفاسد يف املتعل قات، وال نقصد باملصالح الدنيوية جمرد 

صلحة يلمسها اإلنسان يف الدنيا، سواء عىل مستوى الروح أم املصالح املادية، بل كل  م

املادة، وإذا كان هذا هو املبدأ العد،ي يف الترشيعات عنى ذلك أن  كل  حكم مقي د بقيد أن 

د احلكم أو ألغي، وهنا يرى  ال يرض  باإلنسان أو يلحق به املفاسد، فإذا حصل ذلك جتم 

ًة هلذا العقالء أن  الظن الذي يعطينا حكاًم ض ارًا أو غري صالح اليوم ال يكون حج 

 السبب.

وإذا أردنا صياغة املوضوع بطريقة أصولي ة قلنا: ال نحرز إعطاء العقالء احلجية 

لنتيجة ظنية يرى العقل فيها عدم الصالح، ال ألن  نظر العقل مصيب، فلعل ه ال يعرف 

ًا يف  النفس يمنع عن االطمئنان املصالح واملالكات، بل ألن  ما يكشفه العقل يعطي شك 

 باحلجي ة.

                                           
العقالنية العلامنية والعقالنية الفقهية، قراؤة تقويمية مقارنة، جملة االجتهاد والتجديد،  فنائي، (2)

 .211ـ  222: 1العدد 
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، فإن ه يقي د األحكام الرشعية الظن ية بأن ال يرى العقل مفاسد  وهذا الكالم إذا تم 

 فيها مطلقًا أو يف بعض احلاالت، وتفصيله يف حمل ه.

أحد أسباب بدو  الدين ظنيًا هو غياب مرجعية النص القرآين، وعدم  رابعًا:

ري من نصو ص السن ة توجد ترشيعات موجودة باألصل يف القرآن االلتفات إىل أن  يف كث

اًل يف مباحث حجية السن ة الواقعية من كتابنا:  حجية الكريم، كام رشحنا ذلك مفص 

، وهذا ما دفع الفقهاء غالبًا الستحضار نص  السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم

حيانًا ملصلحة السن ة، ولو أن  النص  القرآين السن ة أكثر من نص  القرآن، وتأويل القرآن أ

 أخذ دوره احلقيقي يف االجتهاد الفقهي حلصلنا عىل الكثري من النتائج املطمأن  هبا.

إن  القرآن حتى لو ثبت صدوره بالعلم واليقني عىل خالف أخبار اآلحاد،  قد تقول:

لت مرجعية إال أن  الدالالت كل ها ظهورية، والداللة الظهورية تظل  ظنية ، فحتى لو فع 

 النص القرآين سيبقى الظن  هو السائد.

إننا نختل  مع مجهور األصوليني يف اعتبار الظهورات هي أغلب  ب:واجلوا

مدلوالت كالم البرش، بل نرى أن  البرش حيصل هلم يف حياهتم اليومية اطمئنان 

ل علم عادي، موضوعي باملراد من الكالم، نعم ال حيصل يقني أرسطي، لكن ه حيص

عي أننا مل نجد سريًة عقالئية عارمة عىل العمل بالظهورات )الظنية(،  وهذا كاف، وند 

ب ذلك من نفسك  بل سريهتم عىل األخذ بمدلول الكالم من باب االطمئنان به، وجر 

 جتد صدق ما نقول.

لي ة ـ يف جمال القرآن الكريم، فاخلب عيه ـ من الناحية األو  ري بنص  وهذا متامًا ما ند 

د، وإن مل حيصل له جزم ونفي  الكتاب حيصل له اطمئنان بالتفسري يف مقدار دال،ي حمد 

للرأي اآلخر نفيًا قاطعًا، والذي أوحى بظني ة الدالالت يف القرآن الكريم هو أن  أي  

نص  لغوي يقرؤه العديد من الناس سوف خيتلفون فيه، وكثرة االختالف املمتد  أفقيًا 

ىل هذا النص  اإلهلي أوحى بالشك يف الداللة، مع أن  االختالف ال ينفي وعاموديًا ع

اليقني، فليس اختالف البرش يف يشء معناه أهنم ال يقني هلم به، فهناك فرق بني الظن  
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 واليقني اخلاطئ.

نعم، نحن ال ندعي االطمئنان بتامم دالالت الكتاب، بل ما نزعمه أن  مقدار 

مع احتامل خطئنا يف تشخيص الواقع، فلسنا معصومني ـ كثرية،  الدالالت املطمأن  هبا ـ

السيام ملن اهتم  بدراسة القرآن، ومل هيجره، ولك أن تراجع مثل جتربة العالمتني: 

د من حصول حالة االطمئنان هذه، وأن  احلركة اإلخبارية  الطباطبائي وفضل اهلل، لتتأك 

أيضًا يف النظر إىل القرآن نظرة ارتياب يف  ـ ثم  التيار االنسدادي ـ هي التي كانت سبباً 

 الفهم والداللة.

من هنا نؤيد كالم الشيخني: جعفر السبحاين وعبد اهلل جوادي آميل يف أن  

ة ـ ال البدوية ـ يقين ية فهذا التعبري )ظهور، يقني( وإن كان ، الظهورات القرآنية املستقر 

ختط يه عرب نحت مصطلح الدالالت القرآنية متناقضًا باملفهوم األصو،ي، إال أنه يمكن 

دة. ة التي تأيت بعد درس املواضيع من جهات متعد   املستقر 

وطبقًا ملرجعي ة القرآن هذه، وتفعياًل جلعله حَكاًم عىل النصوص احلديثية، يغدو 

النص  احلديثي حمكومًا للقرآن مضمونيًا، ويظهر أن  كثريًا من األحكام التي نسبناها 

ة ـ نتيجة هيمنة الرجوع للحديث أكثر من نص  الكتاب يف املامرسات للسن ة  اآلحادي 

ز حالة  الفقهي ة ـ هي يف احلقيقة قابلة لالستنتاج من الكتاب نفسه، وهذا ما يعز 

 االطمئنان بالترشيعات املستنتجة النهائي ة.

 إىل هناك مل   أسايس مغفول عنه يف دراسة أخبار اآلحاد، وتفعيله يفيض خامسًا:

احلصول إىل تواتر بدرجة أكرب، وهو استخدام طرق حساب االحتامل وجتميع 

ني أو االلتزامي،  النصوص التي تلتقي ضمن حمور، ال باملدلول املطابقي، بل بالتضم 

فإن  متركز التواتر الذي من هذا النوع يفيض إىل حصول يقني بنقاط عديدة، وعدم 

                                           
 ــ 22: 2تفسري تسـنيم  ،جوادي آميلو ؛22ـ  12يف علوم القرآن:  هج التفسرييةالسبحاين، املنا (2)
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 هذا النوع يضع  درجة اليقني.وجود دراسات ذات إطاللة شمولية من 

يضاف إىل ذلك، جعل مصادر احلديث اإلسالمي ة املختلفة حتت نظرنا بأمجعها، فهذا 

يزيد من فرص حتصيل الوثوق بصدور النصوص، عرب مقاربة األحاديث التي وجدت 

 .يف مناخات مذهبية ومناطقي ة تختلفة، وقد أرشنا لتفصيل ذلك يف بعض الدراسات

ة وظهورها يف الفرتة املتأخرة يف  سادسًا: إن  السري واألعراف العقالئية العام 

االجتهاد الفقهي يضاع  من حضور اليقني، والسري العقالئية واألعراف العامة يمكن 

حتصيل الكثري من األحكام اإلمضائية اليقيني ة فيها، يف أبواب املعامالت والتجارات 

يات سامهت يف صنع اليقني سابقًا مثل والسياسات، وقد الحظنا بعد سقوط نظر

اإلمجاع، ظهوَر نظريات بديلة ذات الدرجة نفسها، وتسليط الضوء عىل البناءات 

 العقالئية يزيد من عقالئية الترشيعات اإلسالمية، ويمنحها وثوقًا أكرب.

يضاف إىل ذلك تنشيط دور العقل يف االجتهاد، فاملستقالت العقلية مقولة أقرب إىل 

ية يف جمال االستخدام الفقهي، ومن املمكن تنشيطها بطريقة أفضل؛ لتنتج املزيد الومه

 من املعطيات املوثوقة واملعلومة أيضًا.

وجيب أن نعرف أن اليقني هنا ال نريد به أكثر من يقني املقن نني الوضعيني، أي يقني 

صعب عادًة،  موضوعي اطمئناين، وإال فتحصيل اليقني الربهاين يف جمال القانون أمرٌ 

كام نلفت النظر إىل أن  بعضًا من قوانني املقن نني يف التفاصيل القانونية ال يقوم عىل العلم 

واليقني، بل عىل الرتجيحات التي هي يف غالبها ـ لو فحصناها جي دًا ـ ظني ة، فال ينبغي 

رات مثالي ة مبالغ هبا عن أمور غري واقعي ة.  وضع تصو 

ملنهج التارخيي ـ طبقًا ملا ذكرناه يف مباحث تارخيية السن ة يف إن  استخدام ا سابعًا:

ـ وتطبيقه عىل النص  القرآين،  حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويمكتابنا 

سوف يضاع  يف مجلة من األحيان من توظيفات هذا النص  يف االجتهاد الفقهي، 

                                           
 .228ـ  212حيدر حب اهلل، مسألة املنهج يف الفكر الديني، وقفات ومالحظات:  (2)
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 حاجة إلعادة احلديث عن هذه النقطة وسيمنحنا داللًة أوسع يف الفرتات الالحقة، وال

 هنا، ألننا أوضحناها يف تلك البحوث فلرتاجع.

إن  هذه اإلشكالي ة )أو الوجه العقيل العقالين( املطروحة هنا،  وبعبارة هنائية خمترصة:

دة، وليست حمصورة  صحيحة يف اجلملة، إال أن  الذي نراه أن  مناهج االجتهاد متعد 

راه أن  بعض مناهج االجتهاد تقل ص من حجم املشكلة املوجودة بمدرسة واحدة، وما ن

هنا إىل حد  بعيد، ومعه فبقاء قدر من الظنون يف القضايا التفصيلية جدًا ال ضري فيه 

عقالئيًا. أو فقل: إن  هذا اإلشكال يرد عىل هيمنة الظن  اآلحادي عىل الفهم الديني، ال 

 عىل أصل جعل احلجي ة للظن  اآلحادي.

 تصدي  النيب وتصدي  يريهـ املقاربة بني  

مني، وخالصته أنه إذا مل جيز  الدليل الثالث: ما ذكره بعض العلامء واألصولي ني املتقد 

ة قوله، فبطريق أوىل ال جيوز  قبول قول الرسول إال بمعجزة تفيد العلم بصح 

 .االعتامد عىل قول غريه إال بسبيل يفيد اليقني

رب أن  املعجزة ال هدف من ورائها سوى حتصيل العلم واليقني، وال وهذا الكالم يعت

غرض فيها بنفسها، فاليقني هو املعيار، وإذا كن ا نطالب النبي  باليقني والدليل املفيد 

 فغريه أوىل بذلك.

بام ذكره السيد املرتىض والفراء، نقدًا ـ مع تعميٍق من ا ـ بأننا يف  وقد جُياب: أوالً:

ن عىل تقدير األخذ بقول النبي سوى صدور اد عاء النب ة مل يكن عندنا سبيل مؤم  و 

نه  ا هنا فاملفروض أن  القائل بحجي ة اخلرب لديه دليل قرآين أو غريه يؤمِّ املعجزة منه، أم 

                                           
ق ؛ واملحق  212ـ  211: 1املرتىض، الذريعة ؛ و182: 1اآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام ( 2)

ة 121 احليل، معارج األصول: ؛ والعالمة احليل، هناية الوصول إىل علم 22: 1؛ والفراء، العد 

 .228: 2األصول 
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 .عىل تقدير األخذ بخرب الواحد، فال ربط بني األمرين

 الواحد ناتج عن دليل ولكن  هذا الكالم غري واضح إذا ُبني عىل أن  العمل بخري

السرية العقالئي ة، بحيث يكون ذلك عىل مقتىض العرف العقالئي، فإن  املفرتض أن 

يأخذوا بخربه حينئٍذ، وهو الصادق األمني، فلامذا مل يأخذوا بخربه مع أن ه يفرتض هبم 

 األخذ؟! فيكون ذلك إشكاالً يف السرية نفسها.

ة قائمة ما ذكره األصوليون ـ وسيأيت  ثانيًا: بإذن اهلل ـ من أن  أصول القضايا العقدي 

عىل العلم؛ ألخذ العلم فيها، عىل خالف القضايا العملي ة التي يمكن عدم إقامتها عىل 

ة أخذ العلم يف  العلم، فأصل التمييز مربهٌن عليه، ومن ثم  ال يلزم بقانون األولوي 

يعني أن  املستدل  هنا عليه يف العملي ات لو ُاخذ العلم يف العقدي ات الكربى. وهذا 

عاة. ة املد   البداية إثبات وحدة املوردين، ثم الربهنة باألولوي 

إن  إخبار النبي  ال حُيرز أن ه أمر حيس  رصف، بل هو أمٌر حيتمل فيه اخلطأ  ثالثًا:

وااللتباس جدًا بحيث قد يرى ما ليس بواقع وقد تذهب به تخي لته، ويف مثل هذه احلال 

ة ال يكو ه لعدم حجي ة قول الثقة، بل يكون لعدم الوثوق بقوله من ناحية شد  ن رد 

، السيام يف املوضوع احتامل خطئه، إن مل حيصل علم أو ظن  بكذبه من دون املعجزة

ظ، وهذا يعني أن   اخلطري جدًا كأصل الديانة والتدي ن، مما يدفع العقل ملزيد من التحف 

ا لعدم الت د من حسي ة اخلرب، واملفروض أن  حجي ة اخلرب مرشوطة احلاجة ملعجزة إم  أك 

، أو خلصوصي ة عدم الوثوق يف العادة ما مل حيت   بقرائن العلم، واملفروض أن   باحلس 

حجي ة خرب الثقة مرشوطة بانتفاء الظن  باخلالف أو حصول الظن  بالوفاق، وأصالة 

قناه يف حمل ه من مباحث د ائرة حجية احلديث ويف علم الرجال احلس  غري ثابتة، كام حق 

 أيضًا.
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 بني األصول والفروع التسويةـ برهان  

ما ذكره بعضهم أيضًا، من أن ه لو جاز االعتامد عىل أخبار اآلحاد يف الدليل الرابع: 

م  باب األحكام جلاز يف باب العقائد واألصول أيضًا، والتا،ي واضح الفساد، فاملقد 

 .مثله

ة باملعجز  وقد أجاب السيد املرتىض عن ذلك بعدم املانع منه بعد ثبوت صدق النبو 

، وهو وجه ال بأس به عقليًا، نعم سيأيت يف مباحث حجية اآلحاد بني واليقني

العلمي ات والعمليات ما سوف جييب بالتفصيل عن هذا الوجه، وذلك يف كتابنا: دائرة 

 .حجية احلديث، وإليه يرجع كالم العالمة احليل

 التسوية بني خرب العدل ويريه برهانـ  

ما ذكره مجاعة أيضًا، من أن ه لو جاز التعب د بخرب العدل جلاز بخرب الدليل اخلامس: 

 .غريه؛ إذ العقل ال حيصل له الوثوق هبام معًا، فعل ة املنع يف أحدمها موجودة يف اآلخر

من التعب د بخرب الفاسق والعادل  ال مانع ـ كام يقول الفراء واملرتىض ـ ويناقش أوالً:

نا تعب دنا بالعمل بخرب العادل  .معًا، فهذا الوجه غري ملزم يف يشء، غايته أن 

ما يمكن أن يضاف هنا، من أن  العقالء يمي زون بني خرب العادل وغريه، من  ثانيًا:

، فال يرون قبحًا يف االعتامد عىل خرب العادل ة االحتامل والظن  دون الفاسق،  ناحي ة قو 

حه عندهم، فجامع عدم حصول اليقني للعقل منهام ال ينفي  ألقوائية الظن  وترج 

                                           
؛ والعالمة احليل، هتذيب الوصول: 212: 1ريعة املرتىض، الذ؛ و182: 1اآلمدي، اإلحكام ( 2)
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ة االحتاملي ة، وبالتا،ي فاألخذ بأحدمها دون اآلخر بمالك  تفاوهتام يف ذاهتام من حيث القو 

ة العقلي ة. ة االحتاملي ة ليس قبيحًا عقاًل يف ذاته، لو جتاوزنا سائر األدل   القو 

 الرتابط بني ضرورة العصمة ونفي حجّية اآلحاد هانبرـ  

من أن  الدليل ، ما ذكره حممد أمني االسرتآبادي يف الفوائد املدني ةالدليل السادس: 

، هو بعينه يثبت  الذي اعتمدت عليه الطائفة اإلمامية إلثبات عصمة اإلمام بعد النبي 

، ومنه أخبار اآلحاد  ة االعتامد عىل الظن  يف أمور الدين، فإهنم قالوا: لوال عدم صح 

باع اخلطأ، وهو قبيح عقاًل، فإذا كان هذا هو معيار  العصمة للزم أن يأمرنا تعاىل بات 

إثبات العصمة، فهو بعينه ينطبق عىل الظنون، أليس يف االستناد إىل خرب الواحد واألمر 

باع اخلطأ، فكي  جرى هذا الدليل هناك ومل جير هنا؟!  به أمٌر بات 

هه الفخر الرازي عىل الشيعة يف  من هنا، ذكر االسرتآبادي أن  هذا االشكال وج 

ري اإلمامية، وال يرد عىل املذهب  باعهم بعض الظنون، مشريًا إىل أن ه يرد عىل متأخ  ات 

 اإلخباري.

 ويناقش هذا الدليل بأمور:

ة هذا الدليل عىل إثبات لزوم العصمة، وهذا  الً:أوّ  ال يعني إبطال ال نوافق عىل صح 

ة أخرى إلثباهتا عندهم. وسبب  ة العصمة عند الشيعة، بل يمكن االستناد إىل أدل  نظري 

عدم املوافقة عليه هو متام ما ذكروه يف مباحث اجلمع بني احلكم الظاهري والواقعي؛ إذ 

هناك قد أثبتوا عدم قبح ات باع الظن  يف أمور الدين، فإذا بطلت هذه الكربى مل يعد 

 ن إثبات جرياهنا يف باب العصمة إال بشاهٍد إضايف.يمك

، من أن  هذا الكالم لو «الشواهد املكية»ما ذكره السيد نور الدين العاميل يف  ثانيًا:

تم  لورد عىل اإلخباري ني أيضًا؛ إذ لو مل يكن ُيكتفى يف اإلمام إال بالعصمة وبدوهنا يلزم 
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باع اخلطأ، جلرى هذا الك الم يف كل  الرواة حتى العدول؛ فإذا كانت قبح اإللزام بات 

وثاقتهم وعدالتهم تكفي للزم أن تكفي يف األئمة أنفسهم أيضًا، وإال للزم أن يكون 

متام الرواة معصومني حتى يرتفع اإلشكال، فاد عاء االسرتآبادي أن  هذا الدليل جيري 

 .عىل غري اإلخباري ني غري صحيح

د خوف فلو  وهذا اإلشكال يف حمّله، كانت املشكلة التي أد ت إىل العصمة هي جمر 

االعتامد عىل الظنون واألخطاء للزم جرياهنا يف متام الرواة؛ وإال لو كفت العدالة لكفت 

قنا يف مباحث حجية السن ة الواقعية أن ه ال مانع من جعل احلجية لسن ة  هنا، وقد حق 

 .حتى لو مل جير االعتقاد بالعصمة، فراجع النبي

 ـ استلزام الظّن االضطراب والُفرقة 

ة وجوه وبراهني الدليل السابع:  ما ذكره حممد أمني االسرتآبادي عىل شكل عد 

نجمعها يف صيغٍة واحدة؛ لرجوعها مجيعًا هلذه الصيغة، وهي: إن  االعتامد عىل الظنون ـ 

عن فتاوهيم ومنها أخبار اآلحاد ـ يوجب اضطراب النتائج واألبحاث، فيعدل الفقهاء 

ين عىل فهٍم واحد للدين، وكي  جيعل اهلل مسلكًا أساسًا ومناطًا  وال جتدهم مستقر 

ة وهو تختلٌ  باختالف األذهان واألحوال واألشخاص؟ بل  ألحكامه املشرتكة يف األم 

دة؟  كي  تكون الرشيعة السهلة السمحة قائمًة عىل استنباطات صعبة مضطربة معق 

لنا لوجدنا أن  اعتامد هذا السبيل يوجب الُفرقة بني املسلمني والفتن  بل لو تأم 

واحلروب يف وسطهم، من هنا وجدنا كي  صارت تربيرات احلروب األوىل بني 

املسلمني قائمًة عىل حصول االجتهادات الظنية هلم يف أحكام اهلل تعاىل، وهل يرىض اهلل 

 تعاىل بمثل ذلك؟!

                                           
 .282( نور الدين العاميل، الشواهد املكية: 2)
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من الوجوه  اخلامس والسادس والسابعوهذا الوجه هو حصيلة الوجه: الرابع و

التي أقامها االسرتآبادي عىل رفض الظن  يف الدين، وعىل رأسه بالنسبة إليه الظن  

 السندي املوجود يف أخبار اآلحاد.

 :هذه املحاولةناقش ويمكن أن تُ 

د  الً:أوّ  ر بأن  تعد  د االجتهادات، فتصو  لقد خلط االسرتآبادي بني الظن  وبني تعد 

ا ناشئة عن أسباب اال جتهادات واختالفها إنام هو وليد السبل الظنية يف الدين، مع أهن 

عديدة ومتداخلة، فال يوجد ربط منطقي  بني اليقني ووحدة الرأي، كام ال ربط بني 

ده، وهذا أمر بات واضحًا يف الدراسات املعرفية اإلنسانية، وشاهدنا عىل  الظن  وتعد 

هم اختلفت آراؤهم وفتاوهيم فيام بينهم اختالفًا واضحًا، ليس ذلك أن  اإلخباريني أنفس

يف الفروع الفقهي ة فحسب، بل حتى يف األصول االجتهادية، بل يدل  عىل ذلك واقع 

حال األصولي ني أنفسهم، فرغم أهنم اعتمدوا عىل اليقني غالبًا يف مباحث أصول الفقه 

ابلًة لإلحصاء العادي الرسيع. نفسها، وقعت خالفات عديدة بينهم، قد ال تكون ق

وحتى العلوم اليقينية يف الرتاث اإلسالمي كالفلسفة والعرفان والكالم، كم وقع فيها 

من اختالف وترشذم؟ وهذا كل ه شاهد عىل أن  موضوع اخلالفات الفكرية ليس رهينًا 

 ملسألة رشعية الظن  يف االجتهاد.

لة الرشيعة وسامحتها وبني صعوبة لقد خلط االسرتآبادي أيضًا بني سهو ثانيًا:

املباحث االستنباطية وتعقيدها، فقد حيتاج الفقيه إىل أسفار عديدة يف البحث الفقهي 

عة والسهولة، فسامحة الرشيعة أمٌر راجع إىل  و.. إال أن  نتيجته تكون الرخصة والس 

ة بناء الدين نتائج البحث الفقهي ال إىل ممارسته وآلياته وقواعده، إال إذا قال برضور

 نفسه عىل سهولة الوصول إىل تختل  قضاياه يف متام العصور.

دة أيضًا؟ أمل يأخذ  عة معق  بل لو راجعنا مصن فات اإلخباريني ألسنا نجد أبحاثًا موس 

                                           
 .222ـ  282االسرتآبادي، الفوائد املدنية:  (2)
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ث البحراين يف دورة غري مكتملة للفقه قرابة اخلمسة  علم الفقه لوحده من مثل املحد 

رها وطبيعة الُبعد عن عرص النص، وعرشين جمل دًا؟ إن  هذه هي طبي عة العلوم وتطو 

ظ عىل بعض ألوان التعقيد  وطبيعة األمانة العلمية والدراسة املوضوعية، وإن كن ا نتحف 

ظ عىل تغييب منطق السهولة والسامحة  والصعوبة يف بعض املباحث الدينية، كام نتحف 

دة ليس هلا واقع عميل.  أحيانًا، وعىل اختالق فروع معق 

ل لعل  البحث والتتب ع يشريان إىل أن  النتائج الفقهية التي خرج هبا اإلخباري ون ربام ب

ق  كانت أصعب وأقل  سامحًة من تلك التي خرج هبا بعض رموز األصوليني، مثل املحق 

األردبييل والسيد العاميل صاحب مدارك األحكام، فليس صحيحًا جعل اليرس 

أن  اإلخباريني قالوا ـ يف املشهور عندهم ـ بأصالة  والسامحة يف جانب دون آخر، علامً 

االحتياط يف الشبهات التحريمي ة، عىل خالف مجهور األصولي ني الذين قالوا بأصل 

 الرباءة، ويف هذا ما فيه من اليرُس والسهولة والسامحة.

إن  احلروب التي وقعت بني املسلمني كان بعضها بسبب اجلهل املرك ب  ثالثًا:

اليقني، وبعضها اآلخر بسبب طلب الدنيا وحب  الرئاسة، وبعضها بسبب  واعتقاد

قضايا عشائرية قبلية.. وبعضها بسبب اجتهادات ظني ة خاطئة.. فبأي  وجه تارخيي 

، يف عملية تسطيٍح للموضوع؟! وإذا كان بعض  نحرص سبب هذه الفتن باتباع الظن 

روا بعض احلروب األوىل بذلك مون تربيرهم لتامم  علامء أهل السن ة بر  فهم ال يعم 

احلروب والفتن اإلسالمية من جهة، كام أن  تربيراهتم هذه هلا منطلقها الفكري 

واأليديولوجي الذي قد نختل  معهم يف بعض مدياته، وإذا كان األمني االسرتآبادي 

 ال يوافقهم يف ذلك فال يعني ذلك أن تكون مسؤولي ة املوضوع هي الظنون.

أوحى لنا االسرتآبادي بأن  منهج الظنون هو املوجب لالختالف يف  لقد :رابعاً 

االجتهاد والفتاوي و.. لكي جيعل الروايات فقط هي املرجع، لكن نا نسأله: أمل يكن 

أحد أهم أسباب اختالف الفقهاء هو تعارض الروايات وتضارهبا، حتى أل   الطويس 

االستبصار  رواية، وأل   أبو جعفر الطحاوي حلل  تعارض ما يزيد عىل مخسة آالف



 حّجية احلديث ................................................................. 212

مشكل اآلثار  للغرض نفسه؟ وأمل يوجب اختالف األخبار اضطرابًا عقائديًا لبعض

ل والطويس؟ فلامذا تبسيط املشهد يف زاوية  ح الصدوق األو  الشيعة القدماء كام يرص 

 دون أخرى؟! فمنهج االسرتآبادي أيضًا يفيض إىل اختالف واضح.

 لوقوف عند الشبهاتاـ الظّن وبرهان  

ما ذكره األمني االسرتآبادي أيضًا ـ بتطويٍر من ا ـ وخالصته: إن  الظن الدليل الثامن: 

من الشبهات، وقد دل ت العقول واألحاديث العديدة الرصحية عىل لزوم التوق   عند 

وقد استعرض هذه الروايات العديدة اإلخباري ون يف مصن فاهتم لدى ، الشبهات

 أصالة االحتياط يف الشبهات احلكمية التحريمي ة. تأكيدهم

ون ـ روايات االحتياط  ويناقش بأن  األصولي ني قد ناقشوا بالتفصيل ـ وهم حمق 

دوا عىل عدم عمومي تها بام ال حاجة إىل  املذكورة وغريها، ورد وها داللًة وسندًا، وأك 

 اإلطالة به هنا، وإنام نوكله إىل حمل ه.

ن  األصو،ي يقول: إن  العمل ببعض الظنون عليه دليٌل عقيل أو يضاف إىل ذلك، أ

رشعي قطعي ويقيني، فال يكون االعتامد عىل الظن  حينئذ خوضًا يف الشبهات، فال 

ة الرشعية، متامًا كام يف باب  حمذور فيه عىل املستوى العقيل، بل هو اعتامٌد عىل احلج 

عتامده ـ يف قسم رئيس منه ـ الظن  والشهود القضاء الذي يقر  متام فقهاء املسلمني عىل ا

والبينات، فكام أن  هذا املورد من موارد الشبهات لكن جاز االعتامد فيه عىل الظن  لقيام 

ة عليه مه اإلخباري من جواب يف مثل تلك املوارد الدليل احلج  ، كذا يف املقام، فام يقد 

وال أقل  أغلبه، إال إذا جعل البي نة  وغريها يف الفقه قد يصلح جوابًا لألصو،ي أيضًا،

                                           
 ، مقترصًا عىل دليل الروايات.221: ملصدر نفسها( 2)

جاج عىل منكري حجي ة خرب الواحد عقاًل بالبي نات القضائي ة ونحوها سبق أن ذكره بعض حت( اال1)

؛ والفراء، 122ـ  122: 2؛ والغزا،ي، املستصفى 222علامء األصول مثل: الشريازي، اللمع: 

ة   .228، 222: 2؛ واحليل، هناية الوصول إىل علم األصول 22: 1العد 
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 واإلقرار علاًم.

 املوضوعات واألحكام األولوّية بنيـ الظّن وبرهان  

س مل يقبل يف تختل  املوضوعات إال بشاهدين  الدليل التاسع: ع املقد  إن  املرش 

ني عدلني، ويف بعض املوارد بأربعة شهود، كام يف حد  الزنا، فإذا علم منه اشرتاط االثن

ز االعتامد عىل اخلرب  واألربعة يف مثل هذه القضايا الصغرية، فكي  يمكنه أن جيو 

ل  اآلحادي الذي ينقله شخٌص عن آخر عن ثالث وهكذا.. عن املعصوم؟! هل يتعق 

د يف جمال املوضوعات والقضاء واملحاكامت والتساهل منه يف جمال أصل األحكام  التشد 

 .ع نطاقًا؟!الرشعي ة، وهي أهم  وأخطر وأوس

إن  اإلمام الشافعي وقع ـ كام يرى جورج طرابييش، الذي يص  الشافعي  بأن ه 

س احلجي ة اإليبستمولوجي ة خلرب الواحد يف اإلسالم ـ يف حماولة مماَثَلة خاطئة وهو  مؤس 

س حجية خرب الواحد يف كتاب الرسالة، فقد ماثل بني مسألة خرب الواحد ومسألة  يؤس 

لقضائي ة، يف حني أسقط يف أثناء هذه املامثلة رشوط الذكورة والعدد، كام أن ه مل الشهادة ا

يأخذ بعني االعتبار أن  الشهادات القضائي ة تدور مدار أموٍر شخصي ة تبقى بني اثنني، 

ة  ة بأكملها، فكي  ُيعقل بناء منظومة عمل ألم  م وحيل ل لألم  بينام خرب الواحد حير 

ة؟! واألغرب ـ ومضمون الكالم لطرابييش ـ أن  الشافعي يرفع من بأكلمها هبذه الطريق

ات، حيث يرى أن   مستوى الرواة يف وجوب األخذ منهم ليصل هبم حد  متثيلهم بالنبو 

ة حجي ة خرب الواحد أن  املرسلني كانوا أفرادًا وهم األنبياء، ومن ثم  يمكن  من أدل 

قابل للمقايسة بني من أرسله اهلل وبيده  االعتامد عىل خرب الواحد! مع أن  األمر غري

 .معجزة ومن أرسله البرش بال معجزة

                                           
 .122، 111ـ  112ن  فقيه: غروي اإلصفهاين، بريامون ظ( ال2)

 .111ـ  112، 228ـ  222نظر: جورج طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث: ا( 1)
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وهذا الكالم عقالئي ومنطقّي جّدًا، وينفع يف التشكيك العام يف أدّلة إثبات حجّية 

بفرض أن ه لو مل  خرب الواحد، لكن بإمكان الفريق احآخر أن يتعّلل باحتامل الرضورة،

ع احلجي ة يف  باب األحكام خلرب الواحد لضاعت السنن، ومع مثل هذا يعطر املرش 

ل منح احلجي ة خلرب الواحد يف باب األحكام بينام ال يكون األمر  االحتامل يمكن تعق 

 كذلك يف املوضوعات؛ لوفرة املعطيات فيها عادًة أو إمكاهنا.

ل إل ق الدليل عىل احلجي ة بعد بحثه والتوص  ،ي، يعل ل حتق  يه، ال وهذا اجلواب تنز 

ة السرية  قبله، وهلذا سيأيت ـ بحول اهلل تعاىل ـ التعليق عليه عند احلديث عن أدل 

 العقالئية عىل حجي ة خرب الواحد.

د الرواية والطريق حتى يصبح  يضاف إىل ذلك أن  غاية هذا الدليل هو اإللزام بتعد 

ًة، وهذا غري رشط العلم واليقني بالرضورة، فقد يلزم لألخ ذ باخلرب أن يرويه السند حج 

ثقتان أو أربعة، حتى لو مل حيصل منه العلم، وهبذا ال يساوق هذا الدليل بالرضورة 

رشط العلم يف حجي ة اخلرب، وإال فلو كان العلم هو املأخوذ هناك فلامذا تم  التمييز بني 

 شاهدين وأربعة شهود، ما دام الشاهدان يفيدان العلم بوقوع اجلرم مثاًل؟!

ة، أن ه ربام يكون قائاًم ـ كام يقول بعضهم يضاف أيض ًا عىل مستوى باب احلدود خاص 

، فال يريد املوىل سبحانه  ، بقدر ما هو قائم عىل الردع يف إقامة احلد  ـ عىل عدم إقامة احلد 

إقامة حد  الزنا يف اخلارج كثريًا، بل يريد أن ُيقام لو لزم ولو قلياًل بحيث لو ُاقيم يف هذه 

ات  ق املر  القليلة لكان موجبًا للردع، فلهذا كانت احلدود شديدة من جهة، وقليلة التحق 

د رشوط إثباهتا، وهلذا أيضًا كان األفضل للفاعل عدم اإلقرار  من جهة ثانية؛ لتعق 

باجلرم أمام القايض، بل التوبة بينه وبني اهلل، وهذه اخلصوصي ة ال حيرز وجودها يف جمال 

 الدين ولو بيانًا ظني ًا، األمر الذي يوجب اختالف املقام بينهام بام أخبار اآلحاد التي تبني  

ة املزعومة.  يبطل األولوي 

كان هذا هو مّهم األدّلة والشواهد العقلية ـ العقالئية ـ العقالنّية، التي ذكرت أو قد 

تذكر يف أصول الفقه القديم، ويف الدراسات األصولّية املتأّخرة، وكذلك الفكرية 
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ارصة، وعند اإلخباريني أيضًا، وقد ظهر عدم متامّيتها مجيعًا لنفي حجية خرب املع

الواحد، باستثناء الوجه الثاين الذي استجبنا له يف اجلملة عىل مستوى تعديل بعض 

املفاهيم االجتهادّية ال غري، وكذلك الدليل األخري الذي ستكون لنا وقفة مع بعض 

 فقراته الحقًا بعون اهلل سبحانه.

ًة أخرى إلثبات عدم حجية خرب الواحد عقاًل، أغلبها صار  هذا، وقد ذكروا أدل 

مني،  رون، وكان مذكورًا يف كتب املتقد  واضح الضع  للغاية، وقد هجره املتأخ 

كاملرتىض واآلمدي وغريمها، منها أن  خرب الواحد ال يفيد العلم فيجب أن ال نعمل به، 

لتي صار أمرها واجلواب عنها واضحًا بعد األبحاث ا إىل غريها من الوجوه العديدة

رت تارًة عىل صعيد نظريات اجلمع بني احلكم الظاهري والواقعي، وأخرى  التي تطو 

عىل صعيد نظرية حجية خرب الواحد نفسها وملحقاهتا وتفريعاهتا وما يتصل بدليل 

م فال نطيل.  االنسداد أيضًا وبعض ملحقاته وذيوله، وبعضها مم ا تقد 

  

                                           
؛ 211ـ  211: 1املرتىض، الذريعة ؛ و182: 1اآلمدي، اإلحكام : جوهراجع يف هذه الو (2)
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 نتائج البحث

 يف نظرّية عدم حجّية خرب الواحد

 بام تقّدم يتّم الكالم يف نظرية عدم حجية خرب الواحد، وقد خلصنا منها إىل:

ص له. ـ 5  وجود دليل قرآين عىل عدم احلجي ة، غري أنه موقوف عىل عدم ورود تخص 

دًة لل ـ 2 دليل القرآين، وهي وجود بعض الروايات النافية للحجي ة بنحو كوهنا مؤي 

مة، وهي أيضًا موقوفة عىل عدم قيام دليل تخصص أو  املجموعة احلديثية الثالثة املتقد 

 مقي د يثبت احلجي ة لظن  من الظنون.

ة االستدالل ببعض املجموعات احلديثي ة، وأيضًا ببعض اآليات  ـ 4 عدم صح 

عدم حجي ة خرب الواحد؛ فإن  يف القرآني ة، وكذلك باإلمجاع، وبأكثر الوجوه العقلي ة عىل 

 هذه كل ها جماالت للنقاش واإلشكال.

بعض الوجوه العقلي ة ـ كالوجه الثاين والتاسع ـ نافٌع يف تكوين رؤية صحيحة  ـ 3

 عن حجية الظن  يف الدين ومساحته، وسيأيت حتقيقه بحول اهلل.

ًة، تق  أيضاً  ـ 1 لصالح القائلني بعدم  إن  أصالة عدم احلجي ة فيام شك  يف كونه حج 

 حجي ة خرب الواحد أو الظن  الصدوري.

وبناء عليه، فنحن ملزمون ـ ولو قام الدليل عىل عدم احلجي ة ـ بالبحث يف دليل 

ص لدليل الكتاب والسن ة، وعدم وجود الرافع ملوجب  د من عدم املخص  احلجي ة، للتأك 

ة حجية خرب الواحد؛ ملعرفة أصالة عدم احلجي ة، وهذا ما حيوجنا إىل دراسة نظري  

تها األساسي ة، وهو ما سنعاجله يف املحور الثاين من هذا الفصل، إن شاء  وجوهها وأدل 

 اهلل تعاىل.





 

 

 

 

 

 

 احملور الثاني

 نظرّية حجية احلديث الظّني )خرب الواحد(

 متهيد

ة حجية احلديث الظن ي أو السن ة املحكي ة الظنية أو حجي ة خرب الو احد شاعت نظري 

د أنه  يف أوساط علامء أهل السن ة شيوعًا بالغًا، أما يف الوسط الشيعي اإلمامي، فاملؤك 

ة حجية خرب الواحد من 212ومنذ زمن العالمة احليل ) هـ( وإىل عرصنا، صارت نظري 

رين،  أصول االجتهاد وأركانه الكربى، إذا استثنينا وجهة نظر اإلخباري ني وبعض املتأخ 

نها بحثًا يف الواضحات، حتى أن ك جتد األصو،ي ـ بحسب صياغاته بل صار البحث ع

ل بحث حجي ة خرب الواحد، أن ه يلج بحثًا مفروغًا عن  وألوان تعبريه ـ يرى وهو يف أو 

لية منه، وأن  اخلالف يقع يف ختريج هذه النتيجة وتكييفها، فهل مدركها  النتيجة األو 

ة أو غري ذلك؟ وما هي حدودها ومساحاهتا ومستندها آية النبأ أو السرية العقالئي

 ورشوطها؟ وهكذا.

رون من تختل  مذاهب املسلمني يف  مون واملتأخ  وقد أفاض األصولي ون املتقد 

ة األربعة وما حييط هبا أيضًا من  كوا هلا باألدل  الربهنة عىل حجي ة اخلرب اآلحادي، ومتس 

ة ووجوه، ونجد تطويرًا ممي زًا يف القرون األ خرية يف علم أصول الفقه اإلمامي أدل 

ة. وقد أفضنا يف احلديث عن ذلك كل ه ـ من زاوية تتبعي ة تارخيي ة ـ يف  لدراسة هذه األدل 



 حّجية احلديث ................................................................. 221

ن والصريورةكتابنا   ، فال نعيد.نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكو 

ة التي شادوا عليها ة حال، بدورنا سوف نستعرض هذه األدل  ة حجي ة  وعىل أي  نظري 

خرب الواحد أو احلديث الظن ي بالتفصيل الذي قد يوجب امللل أحيانًا؛ ألن  نتائج هذا 

املوضوع بالغة األمهي ة للغاية، فال نريد اخلروج منه إال بعد استنفاد اجلهد لتأسيس رؤية 

ة إن شاء اهلل تعاىل وأعان، كي نرى ما هي النتيجة التي توص   لنا متكاملة وراسخة وجاد 

 إليها؟

 نظرّية حجية احلديث الظّني )اآلحادي(، األدلة والشواهد واملستندات

ة من  أرشنا إىل أن  علامء اإلسالم وأصول الفقه اإلسالمي أقاموا جمموعًة من األدل 

ة حجية خرب الواحد الظن ي، وقد تراكمت هذه  مصادر تختلفة، لتأسيس وتأصيل نظري 

رت عرب الزمن، حت ة وتطو  ى أصبحت نتائجها أشبه بالبدهية التي ال يمكن األدل 

 اخلروج منها.

ة ينتمي قسٌم منها إىل جمال النقل )القرآن الكريم والسن ة الرشيفة(، فيام  وهذه األدل 

ة العقلي ة ودليل االنسداد،  ينتمي القسم اآلخر إىل املجال العقيل والعقالئي )األدل 

ة، نقلي ًا ثم عقلي ًا، وفقًا للرتتيب الذي سار والسرية العقالئي ة و..(، ونذكر هذه األ دل 

قني البارزين يف هذا املجال.  عليه االجتهاد األصو،ي عند املحق 

  

                                           
 .122ـ  22انظر باخلصوص: نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي: ( 2)



 

 

 

 

 

 

 املستند القرآني

 لنظرّية حجية خرب الواحد

 متهيد

ة آيات قرآنية، استدل  هبا عىل حجي ة خرب الواحد  ُذكرت ـ عىل املستوى القرآين ـ عد 

هذه اآليات كان عند بعضهم أقوى من بعٍض آخر، وبالعكس، الظن ي، وبعض 

فبعضهم ـ كام سوف يأيت إن شاء اهلل تعاىل ـ جعل آية النبأ هي العمدة، فيام جعل 

 آخرون آية النفر أساسًا يف رشعي ة خرب الواحد الظن ي.

ونحن ذاكرون هذه احآيات؛ كي نحّلل دالالَتا ومعطياَتا بحول اهلل تعاىل، وذلك 

  الشكل احآيت:عىل

 اآلية األوىل: آية النبأ وتأسيس نظرّية حجية خرب العادل

مني منهم ـ إىل آية  استند الكثري من علامء أصول الفقه اإلسالمي ـ السيام املتقد 

ا الَِّذيَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتبَيَّنُوا َأْن تُ ﴿النبأ، وهي قوله تعاىل:  َ ِصيُبوا َقْومًا َيا َأَيُّ

ر من 2)احلجرات:  ﴾بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلتُْم َناِدِمنيَ  ا حتذ  (، وذلك من حيث إهن 

                                           
ل من يلوح منه االستناد إىل آية النبأ هنا هو البخاري يف اجلامع الصحيح ل( 2) ، 221: 8عل  أو 

 .2ـ  2: 2ومسلم بن احلجاج النيسابوري، يف الصحيح 
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خرب الفاسق مم ا يعطي فيها فسحًة لرشعي ة خرب العادل واعتباره وقيمته العلمي ة 

 واالستنادي ة.

ة، نق  وقبل الرشوع بذكر تقريبات وصياغات االستدالل هبذه اآل ية الكريمة املهم 

لية كي نطل  عىل اآلية بعيدًا عن املساجالت األصولي ة، لتكوين  ة أو  وقفًة تفسريية ولغوي 

فهم عريف وتارخيي هلا؛ ذلك أننا نعتقد بأن  واحدة من أخطاء البحث األصو،ي تكمن يف 

رواية  رشوع الكثري من األصولي ني يف االستدالل بآيٍة ما عىل موضوع أصو،ي، أو

ون فيها، بعيدًا عن  كذلك، دون دراسة عامة لسياق اآلية ونزوهلا وما قاله املفرس 

د اإلنسان أحيانًا عن اجلو  العريف يف فهم 
املامحكات البحثية األصولي ة، وهذا ما قد ُيْبعر

ل أن يطل  البحث األصو،ي عىل اآليات ضمن سياق  اآليات واألحاديث، من هنا نفض 

ي الذي يملك اخلربة الكافية يف فهم القرآن الكريم وأسلوبه وبيانه العقل التفسري

 وطريقته يف التعبري، بدل اقتطاع اآليات ثم التعامل معها بذهني ة مبتورة.

 تفسريية ولغوّية مقّدمات: أواًل

ة عىل الشكل اآليت: ة واللغوي  مات التفسريي   يمكننا ترتيب هذه املقد 

 واملالبسات التارخيّية أسباب النزول النبأ، ـ آية 

ة صيغ وأشكال لبيان سياق نزول آية  جاء يف النصوص التارخيية والتفسريية عد 

 النبأ، وهي:

ما جاء يف التفسري املنسوب إىل عيل  بن إبراهيم القمي، من أن  اآلية  ىل:والصيغة األ

بطية، وذلك أن  عائشة اهتمتها ة القر بالسفاح أو أن   الكريمة ـ آية النبأ ـ نزلت يف ماري 

بطي؛ لدخوله عىل مارَية كل  يوم،  ، وإنام هو من َجريح القر إبراهيم ليس ابنًا للنبي 

وطلب من عيل  أن يأخذ السي  ويأتيه برأس جريح، وملا حلق  فغضب رسول اهلل
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 .به عيل وجده جمبوبًا، فنزلت اآلية الكريمة

دان مضمون هذ ة: إحدامها مرسلة، وهناك روايتان يف تفسري القمي تؤك  ه القص 

والثانية ضعيفة السند بأمحد بن راشد املجهول، بل املهمل يف كتب الرجال، وربام يكون 

أبو أمحد بن راشد، وهو أيضًا جمهول، أو أمحد بن رشيد )كام يف نسخة أخرى(، وهو إما 

 وقد يكون أمحد بن راشد اهلال،ي الوارد يف بعض أسانيد كتب، جمهول أو ضعي 

فه فال يصلح سند هذه الرواية، السيام  ،السن ة، وهو جمهول احلال، بل بعضهم ضع 

 وأن نا ال نبني عىل توثيقات رجال القمي.

كام أن  هذا السبب للنزول ال ينسجم مع قيم النبي وخلقه الرفيع الذي ذكر يف 

امع اخلرب القرآن الكريم؛ إذ كي  يأمر بقتل إنسان دون شهادة الشهود أو حتى قبل س

منه؟! إال إذا قيل: إن  يف الرواية أمرًا لعيل  بالتثب ت أو أن ه أراد كش  حال عائشة، كام 

ي أيضًا. ت عليه الرواية األخرى يف تفسري القم   نص 

ين والرواة، ومل ترد يف  ُيضاف إىل ذلك أن ه مل تشتهر هذه الصيغة يف أوساط املفرس 

احلديث الكربى والرئيسة يف كتب املسلمني  مصادر التفسري األساسي ة وال مصادر

 قاطبة، مما يصع ب حصول الوثوق هبا.

نعم، هذه الصيغة تنسجم مع الداللة القرآنية؛ ألهنا تفرتض فسق الطرف الذي 

ض النبي  سلفًا والني ة السيئة له يف هذا األمر، فيصح  أن خياطب النبي  بأن يتثب ت من  حر 

بل التثب ت، كي ال يصيب قومًا بجهالٍة، ثم يندم. ومع األمر وال يطلب قتل الرجل ق

ذلك لو الحظنا اآلية الالحقة فقد تكون مشعرًة ـ لو احتدت مع هذه اآلية نزوالً كام 

                                           
 .111: 2وجممع البيان  ؛222: 1( تفسري القمي 2)

 .21: 11، و 212: 1معجم رجال احلديث انظر هذه األسامء يف: ( 1)

؛ وابن حجر، 12؛ وسبط ابن العجمي، الكش  احلثيث: 22: 2انظر: الذهبي، ميزان االعتدال ( 2)

 .221ـ  222: 2لسان امليزان 
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ح ـ بأن  الذين كادوا هيلكون هم املؤمنني، وأن  وجود النبي  هو الذي منع العنت  يرتج 

من اختذ القرار املفيض إىل إصابة القوم  واهلالك عنهم، مم ا يوحي بأن  النبي  مل يكن هو

 بجهالة.

د أن  النبي كان عىل علم برباءة مارية  لكن  الرواية الثانية يف تفسري القمي تؤك 

والقبطي، وإنام طلب شكلي ًا من عيل ذلك كي يرى مدى إرصار عائشة عىل ارتكاب 

 ملفروض أن  النبيهذا اخلطأ، وهذه الرواية ال تنسجم مع سياق اآلية نفسها؛ ألن  ا

ر من ذلك؟!  مل يقرص  يف األمر أو يستعجل قبل التب ني، فلامذا نزلت اآلية إذًا حتذ 

ة اإلفك هذه جاءت يف سياق أسباب نزول  ولعل  ما يزيد يف هذا التضعي  أن  قص 

آية اإلفك التي اختلفت املذاهب يف أن  املربأ فيها هل هو السيدة عائشة أو السيدة مارية 

ر احلادثة وهو الق بطي ة؟ فلو كانت آية النبأ قد نزلت يف هذا السياق أيضًا فهذا يعني تكر 

ًا، أو نزول آية النبأ مع آيات اإلفك وانفصاهلام قرآني ًا عىل مستوى اجلمع  بعيد جد 

 القرآين، وربام يكون بعيدًا أيضًا.

بسنٍد ضعي ،  إن  هذا كل ه يضاع  القناعة بضع  هذه الرواية املرسلة واملسندة

 فال يصح  االعتامد عليها.

بعث الوليد بن ُعْقَبة بن أيب ُمَعيط ـ  وهي التي تقول بأن  النبي الصيغة الثانية:

يعة، وكانت بينه وبينهم شحناء يف اجلاهلي ة، فلام 
ه ـ إىل بني َولر أخو عثامن بن عفان ألم 

، وقال: إهنم أرادوا وصلهم خرجوا إليه يستقبلونه، فخيش منهم فرجع إىل النبي

دهم النبي  قتيل، فلام  بلغهم األمر أتوا إىل الرسول وأخربوه بواقع احلال، عندئذ هد 

 بالقتل والسبي، فنزلت اآلية يف الوليد بن عقبة.

 .وهذه الصيغة ـ هبذا الشكل ـ وردت يف تفسري فرات الكويف

 ويمكن نقدها سندًا ومتناً:

                                           
 .112تفسري فرات الكويف:  (2)
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، وهو حممد بن مهمل جدًا فيه مل نجد له روايًة إال هذهفبورود رجل  أ ـ أما سندًا،

ال نجد شخصًا ثقًة يف هذه الطبقة « الرببري»عامد )عامر( الرببري، بل حتى لو حذفنا 

د بن عامد ال وجود له د بن عامر، وإال فمحم  ، وعىل تقدير عىل تقدير أن  اسمه حمم 

ه قد حصل تصحي ، فهو ضعي ، وعىل كونه محزة بن عامرة الرببري )اليزيدي(، وأن  

 األقل  مل تثبت وثاقته، فالرواية ال يصح  االستناد إليها.

د بن عامد الرببري يف كتاب الطرباين هو تصحي   نعم، احتمل بعضهم أن  حمم 

د بن محاد الرتمذي، أحد مشايخ الطرباين ، ولعل ه حممد بن حامد الرتمذي أحد ملحم 

ف السني   ثًا أيضًا، ويقع يف طبقة مشايخ الطرباين إمكانًا،  شخصيات التصو  وكان حمد 

وكان أخباريًا  هـ،182واملتوىف  عام ه حممد بن موسى بن محاد املعروف بالرببري عل  ول

د عاملاً  ، ولكن  تأكيد أن  الواقع يف سند فرات الكويف هو هذا أمٌر صعب، بل األمر جمر 

 .ظن  واحتامل ال يغنيان من احلق  شيئاً 

القاسم فرات بن إبراهيم بن  شيخ أيبُيضاف إىل ذلك أن  تفسري فرات الكويف هو لل

 أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابعه كان يعيش فرات الكويف، والذي يظهر أن

ال نملك من خالل كتب احلديث والرجال و هـ.221، وقيل: تويف عام اهلجري

يعد  من املهملني جدًا يف كتب الرجال عند  والرتاجم والتاريخ أي  معلومات عنه، بل

رًا يف األسانيد ويف قاطبة املسلمني ، إىل حد  أن  بعضهم ذكر أنه لو مل نجد اسمه مكر 

أساسًا يف وجود شخص هبذا االسم. نعم، حكم  كتب الشيخ الصدوق حلصل لنا شك  

                                           
 .228: 1لكبري رأيته واقعًا يف سند رواية، وردت عند الطرباين يف املعجم ا (2)

 .22ـ  21: 28( انظر: معجم رجال احلديث 1)

أبو الطيب ناي  بن صالح بن عيل املنصوري، إرشاد القايص والداين إىل تراجم شيوخ ( انظر: 2)

 .211الطرباين: 
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رأي ال نقول به، ، وهو لوروده يف أسانيد القمي ؛السيد اخلوئي بوثاقة فرات الكويف

 .كام ذكرناه يف أبحاثنا الرجالي ة

ينا الشيخ الصدوق،   نفسه، ذا جتاوزنا إشكالية املؤل  بل إ نجد أن  هذا التفسري وختط 

مل ينقل عنه أحد من العلامء ـ مع أن  أقدم نسخة له وصلتنا تعود إىل القرن العارش 

اء احلاكم احلسكاين، حيث أكثر هـ(، باستثن2222اهلجري ـ إىل زمن العالمة املجليس )

 .من النقل عنه يف كتابه شواهد التنزيل

 ا متنًا، فلسببني:مّ أب ـ و

لقد وصفت اآلية الوليد بأنه فاسق، مع أن  الرواية ال تشري إىل ذلك،  ّول:األالسبب 

م إرادهتم قتله، وهذا ال يصح  وصفه بالفاسق، ففسقه مل  بل أقىص ما هناك أنه توه 

ورًا هنا عىل تقدير وجوده، إال إذا قيل: إن ه فاسق من اخلارج، مع أن  هذا يلعب د

الوص  مشعٌر بالعل ية والتأثري، كام سيأيت، فلامذا مل َنَرُه يف تضاعي  الرواية التارخيية يف 

 سبب النزول؟!

عىل هتديدهم والوعيد هلم رغم  مل نفهم ملاذا أرص  النبي الثاين:السبب 

! مع أن  طريقة تربيرهم كانت تستدعي سؤال الوليد لتبني  األمر توضيحهم األمر؟

ف النبي غري مفهوم وال متوق ع.  بوضوح، األمر الذي جيعل ترص 

يضاف إىل ذلك ما ذكرناه آنفًا من إشعار اآليتني بأن  وجود النبي هو الذي حال 

املوق  املستعجل،  دون الوقوع يف اهللكة، األمر الذي يوحي بأن ه مل يشارك يف اختاذ هذا

 فيام هذه الرواية التارخيي ة جتعله هو صاحب هذا املوق  الغريب.

ق، لكن  الوليد مل  الصيغة الثالثة:
وهي عني الصيغة الثانية يف صدقات بني امُلْصَطلر

                                           
 .121ـ  122: 21 ( انظر: معجم رجال احلديث2)

مة 11ـ  2يف: التفسري، انظر: تفسري فرات الكوهذا ملزيد من االطالع حول  (1) ح ، مقد  مصح 

قه:   .حممد كاظمالكتاب وحمق 
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خيرب الرسول أهنم يريدون قتله، بل أخرب بارتدادهم ومنعهم الزكاة، وليس فيها حديث 

هتديدهم حتى بعد توضيحهم األمر له. وهذه هي الصيغة  عن إرصار النبي  عىل

 .املشهورة يف مصادر التفسري املختلفة

وهي صيغة مقبولة تنسجم مع اآلية الكريمة نفسها، نعم، ال يوجد خرب صحيح 

ا قد ال تنسجم مع االستيحاء الذي خرجنا به من ضم  آية النبأ إىل  السند عليها، كام أهن 

، واللتان ال تضعان النبي يف موق  من ارتكب هذا اخلطأ، وعليه فإن اآلية التي تليها

حصل اطمئنان من شهرة هذه الرواية التارخيي ة، وجتاوزنا إشكالي ة اآلية الالحقة، كانت 

 هي السبب احلقيقي، وإال فال نعرف سبب النزول.

 التفسريية آلية النبأ الصورةـ  

ون امل ا تطالب بالتبني  والتثب ت إن  الصورة التي طرحها املفرس  سلمون آلية النبأ أهن 

من مضمون اخلرب الذي جاء به الفاسق، وتنكري النبأ والفاسق شاهٌد عىل التعميم، أي 

أنه لو جاءكم أي  خرب وأي  فاسق فتوق فوا يف األخذ هنا، إىل أن تقوم الشواهد عىل 

ة مضمون اخلرب، وذلك كراهة أن تصيبوا أو كي ال تصيبو ا قومًا ـ أي  قوم ـ صح 

 .بجهالة، أي جاهلني بحقيقة األمر، فتندموا عىل ما فعلتم هبم

                                           
والراوندي،  ؛211: 2؛ وجممع البيان 111ـ  112: 2؛ وجوامع اجلامع 212: 2التبيان انظر: ( 2)

؛ 222: 28؛ وامليزان 12: 2والصايف  ؛2221: 1 ىصف؛ والتفسري األ221ـ  222: 2فقه القرآن 

: 2 ينانعوتفسري القرآن للص ؛122: 2بن سليامن  ؛ وتفسري مقاتل212ـ  211: 22مثل واأل

؛ وتفسري 212: 2وأحكام القرآن للجصاص  ؛221ـ  221: 12؛ وجامع البيان 122

؛ وأسباب النزول 22: 2؛ وتفسري الثعلبي 122: 1زمنني أيب وتفسري ابن  ؛218: 2السمرقندي 

 .و. 122للواحدي: 

ـ  111: 2ن اوجممع البي ؛111: 2؛ وجوامع اجلامع 122: 2التبيان راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: ( 1)

ـ  2221: 1 ىصفوالتفسري األ؛ 212: 2؛ وتفسري السمرقندي 221: 12وجامع البيان  ؛112

 .212: 22مثل واأل ؛181وتفسري شرب:  ؛222: 28وامليزان  ؛12: 2؛ والصايف 2221
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أن  النبأ هو اخلرب العظيم الشأن، وأن  الفاسق هو اخلارج عن وغريه ويف جممع البيان 

 .طاعة اهلل

ويرى صاحب تفسري األمثل ـ كام أملحنا قبل قليل ـ أن  يف اآلية التالية آلية النبأ 

ين عىل قتال بني املصطلقإ وذلك أهنا  ؛شارة إىل أن  مجاعة من املؤمنني كانوا مرص 

َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم َرُسوَل اهللَِّ َلْو ﴿تشري إىل أن ه لوال رسول اهلل هللكوا، قال تعاىل: 

َه ُيطِيُعُكْم يِف َكثرٍِي ِمَن اأْلَْمِر َلَعنِتُّْم َولكِنَّ اهللََّ َحبََّب إَِليْ  نَُه يِف ُقُلوبُِكْم َوَكرَّ يامَن َوَزيَّ ُكُم اإْلِ

اِشُدونَ  (.2)احلجرات:  ﴾إَِلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصياَن ُأولئَِك ُهُم الرَّ

ح الطربي يف جامع البيان أن  املراد بالفاسق هنا هو الكاذب ونقله السل مي ، ورص 

ح به مثل جممع البيان ـ وقيل: هو الفاسق ـ فيام يوحي باالختالف عام عن سهل  رص 

 .املعلن بالذنب

د القراءة يف اآلية الكريمة، حيث قرأت  ين عىل تعد  « فتبي نوا»وقد نص  أكثر املفرس 

.، وذكروا أنه ال فرق بني الكلمتني يف املعنى هنا«فتثب توا»وقرأت 

اء أهل بَي نُوااء يف قراءة قوله: َفتَ اختلفت القر  و»قال الطربي:  ة قر  ، فقرأ ذلك عام 

ا يف مصح  عبد اهلل منقوطة بالثاء. وقرأ ذلك بعض  «فتثب توا»املدينة  بالثاء، وذكر أهن 

ته، ال تعجلوا بقبوله، وكذلك  القراء فتبي نوا بالباء، بمعنى: أمهلوا حتى تعرفوا صح 

ام قراءتان «فتثب توا»معنى  املعنى،  متقاربتا عروفتانم. والصواب من القول يف ذلك أهن 

تهام قرأ القارئ فمصيب  .«فبأي 

                                           
 .212: 2؛ والتبيان 112 ـ 111: 2( جممع البيان 2)

 .212: 22 مثل( األ1)

 .22: 1وتفسري الثعلبي  ؛221: 2( الطربي، جامع البيان 2)

 .22: 2؛ وتفسري الثعلبي122: 1( تفسري السل مي 1)

 ( انظر املصادر السابقة.2)

 .28: 12لطربي، جامع البيان ( ا2)
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 اللغة واملفردات معـ وقفة  

توجد يف هذه احآية الكريمة بعض املفردات األساسّية التي البّد من نظٍر لغوّي 

 خالص هلا يف البداية، وهي:

يل إىل ذكر الفراهيدي أن  الفسق هو الرتك ألمر اهلل، وامل ،الفسقاملفردة األوىل: 

ويف صحاح اجلوهري: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قرشها، والفسق ، املعصية

اخلروج والفجور، ونسب إىل ابن األعرايب أنه مل يسمع يف كالم اجلاهلي ة وال يف شعرهم 

ب اجلوهري منه«فاسق»كلمة  ويف معجم مقاييس اللغة: إن  الفسق هو ، ، وتعج 

ويف لسان ، ب: فسقت الرطبة عن قرشها إذا خرجتاخلروج عن الطاعة، تقول العر

، وفسق..  العرب: الفسق العصيان والرتك ألمر اهلل عز وجل واخلروج عن طريق احلق 

أي فجر.. والفسق: اخلروج عن األمر.. وفسق فالن ماله إذ أهلكه وأنفقه.. والفواسق 

نحو ذلك ما جاء يف و، من النساء: الفواجر.. أصل الفسق اخلروج عن االستقامة..

 .وتاج العروس، وجممع البحرين، القاموس املحيط

والذي يبدو من مراجعة كتب اللغة أن  املعنى األصيل  لكلمة فسق هو اخلروج عن 

مقتىض اليشء عىل وجه الفساد، فاالستعامالت التي ذكروها للكلمة ـ بعيدًا عن الدين 

أن  تطبيقهم الفسق عىل اخلروج عن الدين مل يكن  ـ كل ها تصب  يف هذا املعنى، ونعتقد

                                           
 .81: 2( الفراهيدي، العني 2)

ولسان العرب  ؛211: 1معجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس، وانظر:  ؛2212: 1الصحاح  (1)

21 :218. 

 .211: 1عجم مقاييس اللغة م( 2)

 .218: 21( لسان العرب 1)

 .122: 2 ( الفريوزآبادي، القاموس املحيط2)

 .111: 2ي، جممع البحرين ( الطرحي2)

 .111ـ  112: 22الزبيدي، تاج العروس  (2)
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تفسريًا للمفردة، بقدر ما بات هو التطبيق الشائع للكلمة بعد هيمنة الثقافة اإلسالمي ة 

ي فاسقًا يف الرشع أم ال،  ة اليشء، سواء سم  والقرآني ة، فالفاسق هو اخلارج عن جاد 

ين  وا عنه هنا بالكاذب من املفرس  أخذوا سياق اآلية الرشيفة؛ ألن  ولعل  الذين عرب 

الفسق مادام هو اخلروج عن احلد  الطبيعي لألمور، فجعله يف سياق احلديث عن 

 اإلخبارات جيعل اخلروج فيه بمعنى الكذب؛ إذ هذا هو املعنى املتبادر واملنرصف.

 وإذا رجعنا إىل االستخدامات القرآنية للكلمة وجدنا:

نِّ َفَفَسَق َعْن ﴿ضحًا يف مثل: استعامهلا بمعنى اخلروج وا أ ـ إنَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اجْلِ

هِ  (، فلو كان الفسق خروجًا عن الدين للزم التكرار يف كالمه 21)الكه : ﴾ َأْمِر َربِّ

 تعاىل؛ ألن  أمر اهلل مستبطن يف كلمة الفسق.

ًا َكَمْن َكاَن َفاِسقًا ال َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمن﴿واستعامهلا يف مقابل اإليامن، كقوله تعاىل:  ب ـ

)آل ﴾ ِمنُْهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴿(، وقوله سبحانه: 28)السجدة:  ﴾َيْسَتُوونَ 

﴾ َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقونَ ﴿( وقوله عز من قائل: 221عمران: 

)احلديد:  ﴾نُْهْم ُمْهَتٍد َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َفاِسُقونَ َفمِ ﴿(، وقوله تبارك وتعاىل: 22)النور: 

12 :  ﴾َفآَتْينَا الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْهْم َأْجَرُهْم َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َفاِسُقونَ ﴿(، وقوله عز وجل 

 (.12)احلديد:

ولعل  هذه املقارنة واملقاربة يف النوع الثاين من االستخدامات هو الذي أوحى 

ن مفهوم اخلروج عن الدين وإسقاطه عىل كلمة الفسق، يف حال يمكن أن يكون  بتكو 

نا نستبعد أن تكون كلمة  ة؛ ألن   فاسقذلك تطبيقًا جلي ًا لالنحراف واخلروج عن اجلاد 

ذات معنى ديني يف لغة اجلاهلي ة، واالستخدامات القديمة هلا ال توحي بذلك، ولعل  

ود هذه الكلمة قبل االسالم بصيغة اسم هذا ما يطل  بنا عىل ما قيل من عدم وج

 الفاعل.

وعليه، فاألقرب يف اجلذر اللغوي أن يكون معنى الفاسق هو اخلارج عن احلد  

ة الوسط ومقتىض اليشء، والتي يمثلها اإلسالم أيضًا يف أكثر من موقع.  املستقيم وجاد 
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إن  لفالٍن نبأ: أي النبأ مهموز: اخلرب، و»يقول الفراهيدي:  ،النبأ املفردة الثانية:

وابن ، واالسرتآبادي، وابن األثري، وابن فارس ،ومثله قال اجلوهري، «خرباً 

 .منظور

الفرق بني النبأ واخلرب أن  النبأ ال يكون إال لإلخبار بام ال يعلمه املخرب، »وجاء: 

قال: ختربين عن نفيس، وجيوز أن يكون املخرب )اخلرب( بام يعلمه وبام ال يعلمه؛ وهلذا ي

وال يقال: تنبئني عن نفيس، وكذلك تقول: ختربين عام عندي، وال تقول: تنبئني عام 

عندي.. وقال عيل بن عيسى: يف النبأ معنى عظيم الشأن، وكذلك أخذ منه صفة 

، قال أبو هالل أي ده اهلل: وهلذا يقال: سيكون لفالن نبأ، وال يقال: خرب هبذا النبي

اج يف قوله تعاىل: املعنى، و )الشعراء: ﴾ َفَسَيْأتِيِهْم َأْنَباُء َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئونَ ﴿قال الزج 

(: أنباؤه تأويله، واملعنى: سيعلمون ما سيؤول إليه استهزاؤهم، قلنا: وإنام يطلق عليه 2

أ خرب هذا ملا فيه من عظم الشأن.. النبأ: اخلرب الذي له شأن عظيم، وقال الراغب: النب

ن هذه  ذو فائدة عظيمة حيصل به علم أو غلبة ظن، وال يقال للخرب: نبأ حتى يتضم 

 .«األشياء

 «:نبأ»هناك تفسريين لكلمة  ًا ـ أنّ حظ ـ لغويّ واملال

 ـ مطلق اخلرب، وهو ما ذكره أكثرهم. 5

وهو ما جاء يف الطبعة احلالي ة لكتاب الفروق  ـ خصوص اخلرب ذي الشأن، 2

                                           
 .281: 8فراهيدي، العني ل( ا2)

 .21: 2اجلوهري، الصحاح  (1)

 .282: 2معجم مقاييس اللغة  (2)

 .2: 2( النهاية يف غريب احلديث 1)

 .118( االسرتآبادي، رشح شافية ابن احلاجب: 2)

 .221: 2( ابن منظور، لسان العرب 2)

 .212( الفروق اللغوية: 2)
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ة ، ووجدناه سابقًا يف كلامت الطربيس يف جممع البيان. وجذر الكلمة هو انتقال اللغوي 

اليشء من موضع إىل آخر، هلذا تقول العرب: سيل نابئ أي أتى من مكان إىل مكان، 

والنبأة الصوت، خلروجه من مكان إىل آخر وهكذا، وسمي اخلرب نبأ ألن ه يأيت وينتقل 

 .من مكان إىل آخر أو من شخص آلخر

ا تنسجم مع مطلق اخلرب، كام  وبالعودة إىل االستخدام القرآين هلذه الكلمة، نجد أهن 

(، 12)املائدة:  ﴾َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ اْبنَْي آَدمَ ﴿حتتمل اخلرب العظيم الشأن، قال تعاىل: 

(، 22)األنعام: ﴾ تََقرٌّ لُِكلِّ َنَبأٍ ُمْس ﴿(، 21)األنعام: ﴾ َوَلَقْد َجاَءَك ِمْن َنَبأِ املُْْرَسلنِيَ ﴿

وقد وص  النبأ أحيانًا ، (، و..222)األعراف: ﴾َواْتُل َعَلْيِهْم َنبَأَ الَِّذي آَتْينَاُه آَياتِنَا﴿

 َعن﴿(، وقال سبحانه: 22)ص: ﴾ ُقْل ُهَو َنَبٌأ َعظِيمٌ ﴿يف القرآن بالعظمة، قال تعاىل: 

(1النبأ: )النََبٌأ الَعظِيم

ية التي نحن فيها فهي أيضًا حتتمل الوجهني، وقرينة السياق النزو،ي وإذا الحظنا اآل

تتقب ل هذا املوضوع، فاخلرب الذي جاء به الوليد بن عقبة كان عظياًم؛ إذ هو كفر وارتداد 

 مجاعة وليس أمرًا يسريًا يف دولة النبي الفتي ة آنذاك.

ين من وعليه، فإذا حصل اطمئنان ـ وليس بالبعيد ـ بكالم أغلب ال لغويني واملفرس 

ة اخلطرة. ن، وهو األخبار املهم   أن  املراد مطلق اخلرب كان به، وإال أخذ بالقدر املتيق 

يضع اللغوي ون اجلهالة يف سياق عدم العلم، وهذا هو ما  اجلهالة:املفردة الثالثة: 

ين، يقول الطرحيي:  جهل  اجلهل: خالف العلم، يقال:ملسناه سابقًا من مجهور املفرس 

اجلهالة: أن تفعل فعاًل بغري »ويف العني: ، ونحوه الصحاح .«فالن جهاًل وجهالة

                                           
 .21ـ  21: 21نظر، املصطفوي، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم ( ا2)

 .2، والتغابن: 12، وص: 2، والقصص: 22، والشعراء: 2براهيم: ، وإ22، ويونس: 21( التوبة: 1)

 .112: 2( الطرحيي، جممع البحرين 2)

 .2222: 1( اجلوهري، الصحاح 1)
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جهل: اجليم واهلاء والالم أصالن: أحدمها خالف العلم، »وقال ابن فارس: ، «علم

ل اجلهل نقيض العلم.. ة وخالف الطمأنينة، فاألو   .«واآلخر اخلف 

م افرتاضًا جديدًا، وهو وهذا النص األخري ـ بضم  اشتقاق ا جلهالة من اجلهل ـ يقد 

ة والسذاجة والسفاهة، وهو اليشء الذي ذكره بعض  كون معنى اجلهالة هو اخلف 

د ـ لغويًا ـ األصوليني كام سيأيت إن شاء اهلل ث عنه هناك، ولعل  ما يؤي  ، وسوف نتحد 

احلديث القائل: من كالَم ابن فارس هو ما ذكره ابن األثري يف النهاية من تفسري 

 .«أي من محله عىل يشء ليس من خلقه»استجهل مؤمنًا فعليه إثمه، قال: 

ين من أعطى للجهالة معنى  نا مل نجد يف كالم اللغويني واملفرس  لكن  اإلنصاف أن 

السفاهة، إال ما يستوحى مم ن ذكرناهم، وإال فاملتبادر عندهم هو اجلهل وعدم العلم، 

لعريب يف قضي ة العلم واجلهل مرتبٌط بالعمل عادًة، أكثر مما هو وإن كان اللسان ا

بمحض النظر، أي باحلكمة العملي ة أكثر من النظرية، السيام مع عدم أنس العرب 

ة والفلسفية آنذاك. وهلذا جتد أن  القرآن الكريم أطلق عنوان اجلاهل  باألبحاث النظري 

لَِقْوِمِه  َوإِْذ قاَل ُموسى﴿العمل، قال تعاىل: أو اجلاهلني وقصد منه شيئًا ذا صلٍة بجانب 

 ﴾اجْلاِهلنِيَ  ِمنَ  إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة قاُلوا َأَتتَِّخُذنا ُهُزوًا قاَل َأُعوُذ بِاهللَِّ َأْن َأُكونَ 

 عن نتائج (، فاعترب أن  اختاذه هلم هزوًا هو جهل، وهو يف احلقيقة تعبري22)البقرة: 

فات غري واعية، وقال تعاىل:  قاَل َهْل َعلِْمُتْم ﴿اجلهل التي تدفع باإلنسان عملي ًا لترص 

فون 82)يوس :  ﴾جاِهُلونَ  ما َفَعْلتُْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه إِْذ َأْنُتمْ  (، اي إذ أنتم تترص 

ين فًا جاهاًل صبياني ًا، وفقًا ملا ذكره بعض املفرس  ُنوٌح  َونادى﴿حانه: ، وقال سبترص 

                                           
 .221: 2( الفراهيدي، العني 2)

 .182: 2( معجم مقاييس اللغة 1)

 .12مال إىل هذا املعنى أيضًا: السيستاين، حجية خرب الواحد:  (2)

 .211: 2النهاية يف غريب احلديث  ثري،ابن األ (1)

 .111: 2نظر: جممع البيان ( ا2)
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هُ  قُّ َوَأْنَت َأْحَكُم احْلاكِِمنَي قاَل يا ُنوُح إِنَّ ُه َفقاَل َربِّ إِنَّ اْبنِي ِمْن َأْهيِل َوإِنَّ َوْعَدَك احْلَ  َربَّ

ُه َعَمٌل َغرْيُ صالٍِح َفال َتْسَئْلِن ما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إيِنِّ َأِعُظَك   َتُكونَ  َأنْ  َلْيَس ِمْن َأْهلَِك إِنَّ

ره من اجلهل نتيجة سؤاله ما ليس له به علم، 12ـ  12)هود:  ﴾اجْلاِهلنِيَ  ِمنَ  (، فقد حذ 

ف غري  وهذا ال معنى له إال اجلهل يف مقام العمل، أي أن  فعل اجلاهل هو الترص 

له منزلة اجلاهل من حيث العمل، وهذا ما نقصده من أخذ اللغة العربي ة  الصحيح، فنز 

قاَل َربِّ ﴿وم اجلهل بمالحظة العمل، ال بمالحظة املعرفة فقط. وقال تعاىل: مفه

ْف َعنِّي َكيَْدُهنَّ َأْصُب إِلَْيِهنَّ َوَأُكنْ  َّا َيْدُعوَننِي إَِلْيِه َوإاِلَّ َترْصِ ْجُن َأَحبُّ إيَِلَّ مِم  ِمنَ  السِّ

ري دليل عىل كون (، فجعل امليل إليهن  جهاًل، وهذا خ22)يوس :  ﴾اجْلاِهلنِيَ 

 استخدام املفردة قد جاء بمالحظة جانب العمل.

ة وعدم السكينة والطمأنينة باجلهل ملا ذكره املصطفوي من أن   ولعل  ارتباط اخلف 

ة، وهلذا تقول العرب:  العلم يفيد االطمئنان، واجلهل يفيد االضطراب واخلف 

كته فاضطرب، وتطلق الع ك استجهلت الريُح الغصَن، إذا حر  رُب عىل اخلشبة التي حير 

ل هبذا املعنى . ولعل  ما قلناه هو ما دفع هبا اجلمر: جمهل، فيعود الوص  الثاين لألو 

ة، وأن  اجلهل  ل والروي  د رضا املظفر لتفسري اجلهل بام قابل احلكمة والتعق  الشيخ حمم 

ئة عىل الثقافة مقابل العلم باملعنى النظري هو من تأثري املصطلحات الفلسفي ة الطار

. وسوف يأيت تفصيل الكالم يف مفردة اجلهالة يف االستخدام القرآين الحقًا إن العربي ة

 شاء اهلل تعاىل.

ح اجلهل مقابل العلم، لكن ها كثريًا ما  لية هنا ترج  وعليه، فاملعطيات اللغوية األو 

 الحقًا، إن شاء اهلل. بجانب العمل والسلوك، وسيأيت ما خيص  داللة اآلية الكريمةتربطه 

بان يبني والفراق، وهو ـ كام يقول اجلوهري ـ من الَبني وهو  املفردة الرابعة: التبنّي،

                                           
 .221ـ  222: 1لتحقيق يف كلامت القرآن الكريم ا (2)

 .21ـ  22: 1ملظفر، أصول الفقه ا (1)
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ة بيناً  وبينهام بون ، وبينونة، والبني: الوصل، وهو من األضداد. والبون: الفصل واملزي 

 فالن: ن، وفالن أبني منابعيد، والواو أفصح. والبيان: الفصاحة واللس بعيد وبنيٌ 

ء من الداللة وغريها، وبان اليشء ، والبيان: ما تبني  به اليشأفصح منه وأوضح كالماً 

: ءأوضحته، واستبان اليش يوأبنته أنا أ ،فهو مبني ءوأبان اليش .ات ضح، فهو بني   :بياناً 

فته  .ظهر، واستبنته أنا: عر 

شافه. فالبني الفراق، ء وانكعد اليش: أصل واحد، وهو بُ (بنيوذكر ابن فارس أن  )

 ءيون: البئر البعيدة القعر. والبني قطعة من األرض قدر مد  البرص. وبان اليشوالبَ 

 .وأبان: ات ضح وانكش 

، وجاء بائن عىل األصل. وأباَن إبانة وبني  وذكر  الفيومي أن  باَن األمر يبني فهو بني 

سم البيان، ومجيعها يستعمل وتبني  واستبان، كل ها بمعنى الوضوح واالنكشاف، واال

يًا إال  الثالثي، وبان اليشء: انفصل فهو بائن. وتباينوا تباينًا: إذا كانوا مجيعًا  الزمًا ومتعد 

 .فافرتقوا

هو االنكشاف والوضوح بعد الكلمة  يف ي  املعنى احلقيقيذهب املصطفوي إىل أن  و

قت األجزاء اإلهبام واإلمجال، بواسطة التفريق والفصل. يقال: است ، وفر  خرجته فتبني 

. ففيه جهتان: التفريق، فبانت وانكشفت، وبي نت ذلك املوضوع بعد ما كان مبهامً 

وما  .فليس معناها البعد املطلق و ال الظهور املطلق، بل بالقيد املذكور، واالنكشاف

 ذكره املصطفوي قريب جدًا.

مة التارخيي ة التفسريية اللغ وية املوجزة، لنرشع اآلن بالتقريبات ونكتفي هبذه املقد 

 والبيانات التي ذكرها األصولي ون لالستدالل بآية النبأ عىل حجي ة خرب الواحد الظن ي.

                                           
 .1182ـ  1181: 2لصحاح ا (2)

 .218ـ  212: 2معجم مقائيس اللغة ( 1)

 .21: 1املصباح املنري ( 2)

 .222ـ  222: 2القرآن الكريم لتحقيق يف كلامت ( ا1)
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 : بيانات االستدالل بآية النبأثانيًا

ة بيانات وتقريبات يف جمال أخذ نظرية حجي ة خرب العادل  ذكر العلامء املسلمون عد 

من مفهوم الوص ، وبعضها من مفهوم الرشط وهكذا، من آية النبأ، بعضها انطلق 

ها ما ييل:  وأمه 

 بآية النبأ عرب مفهوم الوصف، صيايات ومناقشات االستداللـ  

ة صيغ وأشكال لالستدالل بآية النبأ عىل حجية خرب الواحد الظن ي من  ُذكرت عد 

 خالل مفهوم الوص ، وأبرزها:

وم عىل القول بحجي ة مفهوم الوص ، فإن  وهي الصيغة العامة، وتق الصيغة األوىل:

اآلية الكريمة ذكرت وص  الفاسق، وهذا معناه عدم وجوب التبني  يف خرب املخرب 

الذي ال يتص  بوص  الفاسق، فحال هذه اجلملة حال اجلملة الرشطية بناًء عىل 

معناه أنه وجود مفهوم هلا، فكأهنا قالت: إذا كان املخرب فاسقًا فتبي نوا من خربه، وهذا 

، وهو معنى احلجي ة يف خرب العادل  .إذا مل يكن فاسقًا ال جيب التبني 

 بأمور: ه الصيغةوجياب عن هذ

ما ذكره غري واحد من األصولي ني، من إبطال قاعدة مفهوم الوص  يف  ّول:األ

مباحث املفاهيم من علم أصول الفقه، فيكون هذا االستدالل باطاًل من أساسه، وهذا 

ـ غري معتمد عىل موصوف، « فاسق»ل مبنائي، السيام وأن  الوص  هنا ـ وهو إشكا

 .فهو أقرب إىل مفهوم اللقب الذي هو من أضع  املفاهيم

                                           
؛ 222، 221: 1 صولمصباح األ؛ واخلوئي، 222ـ  222: 1الرازي، املحصول ( انظر: 2)

؛ واخلميني، 111: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق211: 1وبحوث يف علم األصول الصدر، و

 .112: 1هتذيب األصول 

ة: 222مفاتيح األصول:  (1) ؛ ووسيلة 228ـ  222: 2ل فرائد األصو؛ و122؛ والفصول الغروي 

بحوث يف ؛ و212؛ والكاشاين، جممع الفرائد يف األصول: 212الوصول إىل حقائق األصول: 
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وقد بني  املريزا النائيني ذلك بأن  القضية الوصفية أقىص ما تفيد تعليق احلكم 

ث عنه ، فقد يكون احلكم باملوضوع املقي د بالوص ، لكن ها ساكتة عن غريه ال تتحد 

ة، وهي  شاماًل لتامم أفراد العامل يف مسألة وجوب إكرامه، لكن  املتكلم أراد بيان حص 

 وسيأيت التعليق قريبًا بعون اهلل. .العامل العادل؛ ملصلحة ما، فال يفيد ذلك مفهوماً 

ته يف مفهوم الوص  ـ من أن   الثاين: ذكر  ما ذكره السيد اخلوئي ـ انسجامًا مع نظري 

الوص  يفيد ربط احلكم به يف اجلملة، وإال صار ذكره لغوًا، فإذا قال: تبني  يف خرب 

الفاسق، فال معنى عرفًا ألن ال يكون للفسق أي  دور، بل البد  من أن يكون له دور ما، 

لكن  هذا ال يعني العلي ة التامة االنحصارية بحيث ينتفي طبيعي  احلكم عند انتفاء 

هذا بحاجة إىل دليل، بل معناه االنتفاء عىل نحو السالبة اجلزئية، أي  وص  الفسق؛ إذ

أن  بعض خرب غري الفاسق ال جيب التبني  فيه، كام لو كان خرب الفاسق جيب فيه التبني  

دًا، وهذا كاف  مطلقًا، أما خرب العادل فيجب فيه التبني لو كان واحدًا ال ما لو كان متعد 

 .ير ذكر الوص  يف املنطوقـ عرفًا وعقالئيًا ـ لترب

وهذا الكالم أكثر عرفيًة من إنكار مطلق مفهوم الوص ، ونحن هنا ال نبحث باب 

م أكثروا فيها، ويف الكثري من مباحث األلفاظ، من البحث  املفاهيم التي نرى أهن 

د عىل أن  املطلوب ـ قبل الرجوع إىل القواعد العامة يف  التحلييل غري العريف، لكننا نؤك 

باب األلفاظ ـ مالحظة خصوص املورد ملعرفة ما ينسبق إليه ذهن العرف العام وما 

 يقتضيه الظهور املوضوعي.

ولكن إذا أردنا احلديث بقدر من الكّلية والعمومّية نرى أّن ذكر املتكّلم لوصٍف من 

                                                                                                           
؛ ودروس يف علم األصول، احللقة 112: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق211: 1علم األصول 

ل:   .112الثالثة، القسم األو 

 .222ـ  222: 2( النائيني، فوائد األصول 2)

 .222: 1ألصول ( مصباح ا1)
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األوصاف يدّل عىل مزيد نظر وتركيز له عليه، فمن الرضوري أن ال يكون ذكره له 

 وًا، وهذا معناه أّنه من الرضوري البحث عن مرّبر لرفع هذه اللغوية:لغ

فقد يكون ذكر املتكل م للوص ؛ ألنه موضوع البحث، بال أي  مطلب إضايف، كام  أ ـ

: هل جيب إكرام العامل العادل؟ فأجاب: نعم، أكرموا العامل العادل، لو سئل النبي

ر لذكر الق يد هو أن  التخاطب بني طريف املحاورة كان ففي مثل هذه احلال يكون املرب 

زًا عىل هذا املوضوع، فال ملزم للمتكل م أن يبني  أزيد من ذلك، وهذا يعني أن   مرك 

ر لذكر الوص ، كام لو كان املتكل م  السياق املقامي أو احلا،ي أو.. قد يكون هو املرب 

ة به بصدد احلديث عن أحكام العادل يف اإلسالم، فهو غري ملزم ببي ان األحكام املختص 

 دائاًم، بل قد يبني  ما يشمله ويشمل غريه أيضًا.

ومن مجلة السياقات املحيطة، تلك السياقات التارخيية التي قد تفرض عىل املتكل م 

التنصيص عىل العادل؛ لوجود جدل يف الساحة حوله بخالف الفاسق مثاًل، فيأيت 

ال إلفادة االختصاص، وهذه نقطة جديرة التنصيص إلفادة ترسيخ الشمولي ة للعادل، 

 تربط القيود يف مقام البيان باألوضاع التارخيي ة التي تفرض بعضها يف بعض األحيان.

ة احلكم، كام لو  ب ـ وربام يكون الرتكيز عىل ذكر القيد لبيان مزيد االهتامم أو شد 

لعادل، فيدفع ذلك كان جيب إكرام العامل مطلقًا، لكن  هذا الوجوب يشتد  يف العامل ا

املتكل َم إىل إفراده بالذكر لبيان مزيد اهتاممه به، وهذا رائٌج يف اللغة العربية، ومنه ذكر 

 اخلاص  بعد العام أو قبله، كام ذكروه يف علم البالغة.

وقد يكون ذكر القيد الوصفي لبيان اإلطالق يف طرفه، يف إشارة إىل وجود  ج ـ

قال: أكرم العامل العادل، فإن  وجوب إكرام العامل العادل  تقييدات يف طرف غريه، كام لو

عند املوىل وجوٌب إطالقي، بحيث إن  العامل الفاسق جيب إكرامه، ال أن  طبيعي 

الوجوب منتٍ ، بل ألن  وجوب إكرام الفاسق ليس وجوبًا إطالقيًا، بل فيه صور 

ام دون بعض، فألنه وحاالت، كام لو كان الفسق عىل درجات وبعضها جيب معه اإلكر

ليس بصدد بيان متام أحكام وجوب اإلكرام وال يريد ذكر تفاصيل الصور واحلاالت، 
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يقترص عىل بيان وجوب إكرام العادل حتى يبني  أن ال قيد فيه، وأنه جيب مطلقًا، وهذه 

هي نظرية السيد اخلوئي، وهلذا قلنا: إهنا أقرب إىل الفهم العريف، لكن ها ليست السبيل 

وحيد لرفع لغوية ذكر القيد الوصفي، فنحن مع السيد اخلوئي يف منطلقه الذي اختذه ال

وهو معيار اللغوية وعدم اللغوية، لكن نا لسنا معه يف حرص الرافع للغوية بالسالبة 

اجلزئية، فإن  هناك حاالت أَخر لرفع اللغوية، ال تنحرص بالقسمة العقلية، وإنام 

ي.بمالحظة االستعامالت، وممار  سة التتب ع والتقر 

رًا عرفيًا واضحًا لرفع هذه اللغوية ، فإن  العرف وهذا هو املعيار، فإذا مل نجد مرب 

وعليه فاالستدالل بقاعدة مفهوم  قد يرى للجملة الوصفي ة مفهومًا بقدر جزئي،

 الوصف بصيغتها األّولية غري موّفق.

ريزا النائيني فيها قدٌر من الصّحة وهبذا يظهر أّن إبطال مفهوم الوصف عىل طريقة امل

 :وقدر من الضعف

فهو اقتصاره عىل حمض إمكان أن يكون املتكل م بصدد بيان  ا،أما قدر الضعف فيه

ة ال غري، مع شمول احلكم لسائر احلصص، فإن  اإلمكان هنا ال يكفي،  حكم هذه احلص 

العقالئي، حيث يتساءل بل البد من ربطه دومًا بنظام املحاورة العريف ونظام التربير 

ة مع أن  سائر احلصص هلا نفس  العرف عن السبب يف اقتصاره عىل بيان حكم احلص 

رات ويرى  احلكم؟ نعم، يتم  كالم املريزا ويرتفع الضع  عندما يبحث العرف عن مرب 

وجود احتامل عقالئي يف أن يكون قد ذكر هذا الوص  لسبب تارخيي كون هذا 

آنذاك، وهناك من أنكر احلكم بإكرام العادل مثاًل، فهنا حتى لو املوضوع كان مطروحًا 

                                           
، إىل أن  اآلية 212ـ  22ُيشار إىل أن  السيد عيل السيستاين ذهب يف كتابه: حجية خرب الواحد: ( 2)

وإن ورد فيها رشٌط ووص ، لكن ها واردة مورد التوبيخ عىل ما فعلوه، فال ترتت ب نتائج عىل 

ه يعطي  احتامالً نضيفه هنا، لكن  الوص  والرشط من حيث املفهوم، وكالمه وإن أطال فيه، غري أن 

ة، وال نريد أن نطيل، فراجع: املصدر نفسه:  ترجيحه أو تعي نه غري مقنع، ومل ُيقم عليه معطيات قوي 
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ا  د من عملي ة الربط هذه بني الوص  والواقع التارخيي، فال أقل  من أهن  مل نستطع التأك 

تبقى ممكنًة باإلمكان العقالئي فتوجب بعض اإلمجال ومتنع حتى عن تطبيق قانون 

 السالبة اجلزئي ة.

فهو اعتباره إمكاني ة ذكر القيد ملصلحة حتى لو كان احلكم  وأما قدر الصّحة فيها،

شاماًل لغري املقي د، وأعتقد أن  هذا ما فتح الباب للسيد اخلوئي للحديث عن اللغوية 

 التي وافقنا عىل مرجعي تها يف حتديد باب مفهوم الوص .

ق وعليه، فلو أحرز العرف أن ذكر القيد الوصفي كان لغايٍة ما ترفع اللغوية  وحُتق 

املصلحة، فيتبع الظهور حينئذ هذه الغاية، أما إذا أحرز انعدام الغايات األَخر بحيث ال 

ر ذكر الوص  إال إرادة املفهوم، ثبت املفهوم حينئذ، أما إذا احتملت الغايات  غاية ترب 

األَخر ـ باملعنى الواقعي لالحتامل ـ ومل تستظهر بشكل حاسم أشكل استفادة املفهوم؛ 

 انعقاد ظهور فيه حينئذ كام ذكرنا. لعدم

ومعنى هذا الكالم كل ه، أن  االستناد العام لقاعدة مفهوم الوص  يف غري حمل ه، بل 

البد من التفتيش عن الوجوه التفصيلي ة التي ذكروها إلفادة املفهوم الوصفي، فإن  هذه 

ر لذكر الوص  سوى إراد  ة املفهوم.الوجوه هي التي تساعد عىل اكتشاف أن ال مرب 

رات هو أن  املوىل أراد التحذير من العمل بخرب الفاسق  ومن هنا نحتمل أن  أحد املرب 

ة يف  ولو أورث االطمئنان، أو العلم العادي مم ا يعقل سلب احلجي ة عنه، فكأن  احلج 

ر من  باب األخبار خصوص العلم ولو العادي، واملوىل أراد هبذه اآلية أن حيذ 

من أخبار الفساق، وأن ه جيب فيه الرتي ث؛ ألن ه غري موضوعي  االطمئنان اآليت

واحتامالت اخلطأ فيه كبرية، بخالف االطمئنان اآليت من خرب العادل، فإن ه من العقالني ة 

باع السبل غري الصحيحة يف تكوين العلوم  العمل وفقه، فتكون اآلية حتذيرًا من ات 

 .ض العلامء املعارصينالعرفي ة، وقد أملح هلذا األمر أيضًا بع
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األوىل لتقريب االستدالل عرب مفهوم الوصف غري تاّمة وال كافية،  ةوعليه فالصيغ

، إن مل يقل بيقات القاعدة التي قلناهاطولو ألجل كالم السيد اخلوئي الذي هو أحد ت

شخص بأّن الغرض من ذكر الفاسق هنا هو جمّرد بيان فسق الوليد بن عقبة، ال ربَط 

 .ّية بأمر كيل، وإن كان بعيدًا جداً القض

ما ذكره الشيخ مرتىض األنصاري، ورأيت روحه يف كلامت بعض  الصيغة الثانية:

علامء السن ة وبعض القدماء، وهو أن  يف خرب الفاسق وصفان: أحدمها ذايت، وهو كونه 

ة خرب الفا سق شأٌن ذايت خربًا واحدًا، وثانيهام عريض، وهو كون املخربر فاسقًا، فإن  خربي 

 ، له، أما فسق اآليت به فهو أمر عريض، والذي يستدعي وجوب التبني  هو فسق املخربر

ة اخلرب؛ ذلك أن  الفسق يناسب عدم قبول اخلرب معه، وهذا يعني أن  خربية اخلرب  ال خربي 

، وإال لكان معنى ذلك أن  التبني  مرتتب  ال تصلح ألن تكون هي السبب يف لزوم التبني 

أمر ذايت يف خرب الفاسق، وهذا معناه أن ه كان من الالزم تعليل التبني  بخربية اخلرب  عىل

بًا عىل اخلرب، وطرو  الفسق ال قيمة له، وحصيلة ذلك أن ه ال جيب  فيكون الوجوب مرتت 

ا وجوب قبوله،  التثبت عند إخبار العدل؛ ألن  سبب التثب ت منتٍ  فيه، وهذا ينتج إم 

ه وعدم الدعوة إىل التثب ت منه، وهذا ما يصري  خرب وهذا معنى حجية  خرب العادل، أو رد 

ة بعد التبني عىل  الفاسق أفضل من خرب العادل؛ إذ خرب الفاسق يلزم تبي نه فيكون حج 

، وال يفسح له يف املجال ليصري  تقدير املطابقة، أما خرب العادل فال جيب تبي نه بل يرد 

 .له معَتَمدًا بعد تصديق التبني  

وقد أوضح املريزا النائيني واملحقق العراقي ـ وتبعهام السيد اخلوئي ـ صيغة 

األنصاري بأن  يف خرب الواحد الفاسق وصفني: أحدمها وص  ذايت، وهو كونه خربًا 

واحدًا، وثانيهام وص  عريض، وهو كونه فاسقًا، ومن الواضح أنه لو اجتمع يف يشء 
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خر عريض، وكان منشأ احلكم هو الوص  الذايت تعني  واحد وصفان أحدمها ذايت واآل

س مع أنه  ذكره طبقًا لطرائق أهل املحاورة، متامًا كالتعليل لنجاسة الدم بمالقاته املتنج 

نجس ذاتًا، فهذا قبيح عرفًا، وعليه فذكر الوص  العريض ـ وهو الفسق ـ كاش  عن 

تبني ثابتًا يف مورد خرب عدم علي ة الوص  الذايت لوجوب التبني، فيكون وجوب ال

الفاسق، أما العادل فال يوجد مقتٍض لوجوب التبني  فيه من ناحية خربية اخلرب، فإما 

ه مطلقًا، مما جيعله أسوأ من خرب الفاسق، حيث  جيب قبول خربه وهو املطلوب، أو رد 

، أما يف العادل فال، فيكون أسوأ  .فيه جيب التبني ويمكن األخذ بعد التبني 

ا مل تغري  شيئًا أساسيًا؛ إذ افرتضت أن  ربط  ذه الصيغة غري تاّمة أيضًا؛وه وذلك أهن 

وجوب التبني  بفسق املخربر دون مطلق اخلرب ربٌط له بأمر عارض، فلو كان اخلرب بام هو 

خرب جيب فيه التبني  لكان ربط وجوب التبني  بالفسق ربطاً َ له بأمر عريض ال ذايت، مع 

ه بأمر ذايت، وهذا كل ه ال يصح  إال عىل تقدير افرتاض اللغوية؛ إذ لو مل أن  األصح  ربط

لغوًا، لصح  الربط بالعرض أيضًا، فالصحيح « خرب الفاسق»يكن الربط بعنوان 

ر لإلتيان بعنوان الفاسق مع املحافظة عىل أن يكون ثبوت التبني   التفتيش عن مرب 

ًا عىل األخبار كل ها، فلو قلنا: إن   ذكر الفاسق كان ألجل إثبات املفهوم بنحو  مستقر 

 السالبة اجلزئية مل يكن هذا التقريب صحيحًا كام هو واضح.

وهذا كل ه معناه أن  املوضوع ال ربط له بذاتية العنوان أو عرضي ته، فحتى لو كان 

ل،  العنوان عرضيًا سريد التساؤل نفسه، وهو أنه لو أريد التبني  ألجل العنوان األو 

ل، وحيث ذكر العنوانان دل   فذكر العنوان الثاين لغو، بل البد  من الربط بالعنوان األو 

ذلك عىل الربط هبام، فهذه املحاولة تعرب  عن خروج من الداللة العرفية إىل نوع من 

م جديدًا، ولقد أجاد السيد اخلوئي حينام اعترب أن  الكالم يف  فلسفة االستدالل بام ال يقد 
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الكالم يف الوجه السابق، أي يف االستدالل بمفهوم الوص ، وأنه مل  هذا الوجه عني

م جديداً  ، ولعل ه من هنا أيضًا ذكر الصدر واخلميني وغريمها أن  ذكر وص  يقد 

رًا دون حاجة  الفسق قد يكون للتنبيه عىل فسق املخرب، وهو الوليد، فيكون الذكر له مرب 

م  .إىل افرتاض ما تقد 

ما اعتربه السيد الصدر وجهًا يف تفسري مراد الشيخ األنصاري،  لثة:الصيغة الثا

وذلك أنه لو كان اخلرب يف نفسه ال يقتيض احلجي ة، فسيكون عدم حجي ته من باب عدم 

ة اخلرب تدليل  وجود املقتيض هلا فيه، وعليه فإناطة عدم احلجي ة بفسق املخرب ال بخربي 

انع ـ وهو الفسق ـ ال إىل عدم املقتيض وهو خربية عىل أن  هذا العدم راجع إىل وجود امل

 .اخلرب، فيفهم من ذلك أن  اخلرب ـ لوال مانع الفسق ـ كان مقتضيًا للحجي ة

ة يف وهذه الصيغة تناقش ـ عند السيد الصدر ـ  بأنه يمكن أن يكون اخلرب غري حج 

حتامل اخلالف يقوى عند نفسه دائاًم لوجود املانع وهو احتامل اخلالف، غاية األمر أن  ا

كون املخرب فاسقًا، فأنيط وجوب التبني  بفسق املخرب كونه املانع األقوى، مع احلفاظ 

 .عىل وجوب التبني  يف غريه، وال ضري يف ذلك عقاًل وعرفاً 

ألن  افرتاض احتامل اخلالف مانعًا، يوحي بأن   إال أّن هذه املناقشة غري واردة هنا؛

ه اليقني لوال احتامل اخلالف، مع أن  احتامل اخلالف ليس هو الذي اخلرب يقتيض بنفس

يمنع اليقني بل هو عينه عدم اليقني، فمثاًل نقول: فسق املخرب أد ى إىل حدوث احتامل 

اخلالف، َفَمنََع حصوَل اليقني الذي هو عدم احتامل اخلالف، ال أن  احتامل اخلالف منع 
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مها حصول اليقني. إال إذا أريد أن الض د  بمعنى النقيض مانع، ففي املناقشة التي قد 

 الصدر يشء من املساحمة.

إن  اخلرب يف نفسه ال يوجب  اجلواب عن هذه الصيغة أن يقال:عليه، فاألفضل يف و

، لكن  هذا ال يعني حجي ته، فإن  اخلرب أعم  من اخلرب اليقيني وغريه، ومن خرب  التبني 

تكون العناوين الطارئة عليه هي التي تعطيه احلجي ة الفاسق والعادل، فمن املمكن أن 

أو ُتفقده إياها، فال هو يف نفسه يقتيض التبني  )عدم احلجي ة( وال هو يقتيض عدم التبني  

، وإذا كان املخرب فيه فاسقًا اقتىض  )احلجي ة(، وإنام إذا أفاد اليقني صار ال يقتيض التبني 

، أما غريمها فليس بأيدينا م ا يفيد أن  عنوان العادل لو ضم  إىل اخلرب يفيد التبني  أو التبني 

 ال يفيد.

إذن، فإناطة وجوب التبني  بالفسق ال يعني متامية املقتيض يف اخلرب، وإنام يعني 

عروض أحوال عليه تفيد حجي ته تارة وعدمها أخرى، واآلية كانت بصدد بيان إحدى 

ن يف بعض أخبار العدول حجيًة ويف املواضع التي ال حجي ة للخرب فيها، وقد يكو

بعضها اآلخر عدم حجية، فنرجع إىل أصل االستدالل بمفهوم الوص  بصيغته 

ة فلامذا ذكر خصوص خرب الفاسق؟!  األوىل، وهي أنه لو كان خرب العادل ليس بحج 

 فليس يف هذه الصيغة مطلب إضايف حقيقي.

يف نفسه يقتيض احلجي ة، لكن   غاية ما تفيده هذه الصيغة أن  اخلرب وبعبارة أخرى:

اقتضاء احلجي ة ال يعني فعلي تها؛ الحتامل أن  الفسق مانع، واحتامل أن ه توجد رشوط 

د املخربين، فذكرت اآلية  لتفعيل تأثري املقتيض فيام يقتضيه، مثل رشط العدالة أو تعد 

ر، فاقتضاء اخلرب موردًا من موارد عدم احلجي ة، وهو وجود املانع، وربام هناك موارد أَخ 

ًة هلا، وهذا معناه أن  اآلية ال يمكنها االكتفاء  ًة تام  للحجي ة ال يعني كونه يف نفسه عل 

 بالتعويل عىل خربية اخلرب؛ لفرض كونه مقتضي ًا للحجي ة.

ق اإلصفهاين، من أن  األمر ال خيلو من احتامالت: الصيغة الرابعة:  ما ذكره املحق 

فني عل ة، فاخلربية اآلحادية وكذا الفسق يف املخرب إذا أن يكون جمموع الوص ـ5
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د زوال أحدمها، كام  ، وهذا هو املطلوب؛ ألنه بمجر  ًة لوجوب التبني  اجتمعا كانا معًا عل 

.  يف فسق الراوي، ال جيب التبني 

أن يكون الوص  العريض هو العل ة فقط، أي الفسق، وهذا هو املطلوب أيضًا؛  ـ 2

 ن احلجي ة وعدمها مدار الفسق وعدمه.ألن  معناه دورا

أن يكون الوص  الذايت هو العل ة فقط، أي كونه خرب واحد، وهذ تخال   ـ 4

 لظاهر اآلية من وجود دور وتأثري للوص  العريض.

ًة، وهو ممكن، لكن ه خالف الظاهر أيضًا؛ ألن  مآله  ـ 3 أن يكون كل  منهام عل ًة مستقل 

ة ذكر الوص  العر يض، إذ كل ام كان هناك خرب واحد وجب التبني سواء أتى إىل لغوي 

 به الفاسق أم العادل، فلامذا ذكر الفسق يف اآلية إذًا؟!

ًة وهناك علة أخرى يف خرب العادل عرضية أيضًا، وقد ذكر  ـ 1 أن يكون الفسق عل 

اسق الفسق من باب ذكر أحد املوردين، وهذا باطل؛ ألن ه إن كان كل  من العل تني يف الف

والعادل عل ة مستقلة لزم صدور الواحد من الكثري، أي وجوب التب ني من عل تني، وإذا 

 .كان اجلامع بينهام هو العل ة كان هذا تخالفًا لظاهر اآلية يف جعل الفسق بعنوانه عل ة

فإذا أخذنا االحتامل الثالث، وهو أن يكون  وهذه الصيغة غري صحيحة أيضًا،

عل ة، فقد اد عى اإلصفهاين أنه تخال  لظاهر ذكر الوص  يف اآلية، الوص  الذايت هو ال

ل، ومل يبني  ملاذا كان خالف  وهذا هو اد عاء مفهوم الوص  املذكور يف التقريب األو 

ظاهرها؟ مع أن ه مل ين  متام االحتامالت األَخر لذكر الوص ، ومل يستعرضها، وقد بينا 

ذه احلال دون أن يكون هناك مفهوم، وال أقل  هناك أنه يمكن ذكر الوص  عرفًا يف ه

ة يف بعض املوارد  من أن ه يكفي قصد السالبة اجلزئي ة بحيث يكون خرب العادل حج 

كالبي نة يف باب القضاء حتى لو مل تفد العلم، وحيث ال ُيعلم أن  املوىل يف مقام بيان متام 

بني املصطلق، هلذا اكتفى  تفاصيل حجي ة األخبار؛ ألن  السياق سياق حديث عن مسألة
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بذكر املورد العام، وهو الفاسق؛ ألن  العادل فيه تفصيل، وهذا ال يثبت حجي ة خرب 

 العادل كام هو واضح.

وهكذا احلال يف االفرتاض الرابع؛ إذ مل يبني  لنا وجه اللغوية، أليست البيانات 

ن موارد بيان بعض الرشعية عندهم قائمة عىل بيانات جزئي ة؟! ولعل  هذا املورد م

، وهي التي جيتمع فيها الوصفان معًا، ويبني  أن  الباقي أيضًا جيب  حاالت وجوب التبني 

فيه التبني  فيام بعد، أليس هلذا نظائر يف النصوص والروايات كثرية؟! أليس هذا مثل 

د الرشط واحتاد اجلزاء فيام نجد األحاديث فصلت يف البيان بينهام تارًة ومجعت  تعد 

أخرى؟! لقد كان من املطلوب هنا البحث أكثر عام يرفع اللغوية إلبطاله، ال اد عاء 

 اللغوية فورًا، ال أقل  يف مقام اإلثبات.

وأما االفرتاض اخلامس فحاله حال االفرتاض الرابع، من أنه يمكن ذكر أحد 

الواحد مصاديق اجلامع، ويسكت عن الباقي ليبني  يف نص  الحق، كام أن  تطبيق قاعدة 

والكثري هنا واضح البطالن؛ فإن  العلي ة هنا متثل اعتبارات ترشيعي ة، وال يوجد واحد 

شخيص حتى تطب ق عليه القاعدة، بل قواعد عمالنية من شؤون العقل العميل تدخل 

: أحدمها فسق  دائرة االعتبار ال الواقع، فأي  مانع أن يكون هناك سببان لوجوب التبني 

، وثانيهام كون اخلرب مظنون الكذب ولو كان املخرب اآليت باخلرب ول و أفاد خربه الظن 

 عادالً، وليس يف ذلك استحالة عقلي ة حتى لو اجتمعا يف مورٍد واحد أحيانًا.

إن  حماولة اإلصفهاين ـ كعادته رمحه اهلل ـ فلسفي ة، ونرى أن  مثل  وحصيلة الكالم:

صوص، وهذا بحث كيل  كربوي عام نحيله هذه املداخل تشل  الوعي العريف يف فهم الن

ة يف مفهوم  لنا حماولته فهي ترجع بروحها أو تقوم عىل الصيغة العام  إىل حمل ه. بل لو تأم 

 .الوص  كام أملحنا، وكام انتبه إليه السيد الصدر نفسه أيضاً 

ما اعتربه السيد الصدر أفضل صيغ االستدالل بمفهوم الوص   الصيغة اخلامسة:

                                           
 .112: 1، ج1مباحث األصول ق( 2)
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وهو أن  اآلية تربط وجوب التبني  بعنوان خرب الفاسق، وهذا دال  ـ بقانون هنا، 

احرتازية القيود ـ عىل انتفاء شخص احلكم يف مورد خرب العادل، وهو مساوق حلجي ته، 

، فإما جيعل عىل اخلرب بعنوانه األعم من  وذلك أنه لو كان هناك وجوب آخر للتبني 

غوية أخذ عنوان الفاسق، أو جُيعل بعنوان العادل بام الفاسق والعادل، فهذا يؤد ي إىل ل

 .هو عادل، وهذا باطل؛ ألن  العدالة ال تؤثر يف وجوب التبني  إن مل تؤثر يف عدمه

 وقد أجاب السيد الصدر عن هذه الصيغة بجوابني:

ثمة احتامل ثالث، وهو أن جيعل وجوب التبني  عىل عنوان بينه وبني خرب  ّول:األ

موم من وجه، مثل عنوان املظنون بخالفه، أو غري املظنون بصدقه، أو ال تقوم الفاسق ع

أمارة عىل عكسه ولو غري معتربة أو.. وكذا نوعي ة املخرب به ومضمونه، ومعه كي  حيرز 

 بقانون احرتازية القيود انتفاء سنخ احلكم يف متام حاالت خرب العادل؟!.

و عدم وجود اقتضاء احلجي ة، وهذا ال يامنع أن إن  املقصود باألمر بالتبني  ه الثاين:

يكون خرب العادل بام هو خرب عادل كذلك، وليس معنى ذلك أن  العدالة أوجبت 

 احلجي ة، وال ضري يف ذلك
 .التبني، بل مل تعطر

عىل كالم سنذكره يف حتليل حقيقة وجوب التبني  يف  وكال جوايب السيد الصدر تاّم،

 اآلية الكريمة.

ما ذكره ُاستاذنا السيد حممود اهلاشمي، ويلوح من كالم السيد  غة السادسة:الصي

كاظم احلائري، من أن  االستدالل بالوص  عىل املفهوم بنحو السالبة اجلزئي ة كاٍف 

بالنسبة إلينا هنا، وذلك أن ه ُيثبت أن  خرب العادل ال جيب فيه التبني  يف اجلملة، فنأخذ 

                                           
؛ 111ـ  112: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق212: 1لصدر، بحوث يف علم األصول ا (2)

ل:   .112ـ  118ودروس يف علم األصول، احللقة الثالثة، القسم األو 

؛ ودروس يف علم 112ـ  118: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق212: 1حوث يف علم األصول ب( 1)

ل:   .112األصول، احللقة الثالثة، القسم األو 
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ن من تلك ا حلاالت، وليس هو حصول العلم واالطمئنان من خرب العادل؛ القدر املتيق 

لعدم الفرق بينه وبني خرب الفاسق يف احلجية لو حصل منهام االطمئنان، فيتعني  أن 

يكون هو خرب العادل املظنون صدوره وال أمارة مطلقًا عىل خالفه، وهذا كاٍف يف 

نا لسنا بصدد بيان حدود احلجي ة، بل بصدد   .بيان أصلها، وقد ثبتاملقام؛ ألن 

فالسيد اهلاشمي كأن ه يقر  هنا بكل  املالحظات عىل االستدالل بمفهوم الوص ، 

 ويأخذ القدر الباقي من الداللة بعدها، لُيثبت به أصل احلجي ة.

 لكن قد يمكن التعليق:

 بام ذكره االُستاذ اهلاشمي نفسه، من أن  ذكر وص  الفسق كان ملا له من دور الً:أوّ 

د للتبني  الذي ذكرته اآلية، وعليه فاملفهوم اجلزئي يثبت انتفاء  يف احلكم بالوجوب املشد 

، وهذا ال ينايف ثبوت حكم آخر يف العادل يوجب التبني لكن ه غري  د للتبني  املحكم املشد 

د هنا فهو يأخذها من  د. وعندما يرشح اهلاشمي فكرة احلكم املشد  د وال مشد  مؤك 

ته، كام يف قولك: أكرم وص  الفسق؛ أل د احلكم وشد  ن  الوص  قد يكون مؤثرًا يف تأك 

ته، ثم استوحى السيد  ر، ينتفي احلكم يف مرحلة شد  ر، فبانتفاء التبح  العامل املتبحِّ

م  .اهلاشمي هذه الصيغة من اجلواب من كالم السيد الصدر املتقد 

ة الوص  ال تساوق يف الداللة ا يناقشربام و ة احلكم، فال يوجد بأن  شد  لعرفي ة شد 

ر، فكالمها وجوب  ًة وضعفًا بني: أكرم العامل وأكرم العامل املتبح  فرق يف احلكم شد 

رشعي منصب  عىل موضوع، ما مل نحرز من اخلارج أن  الشارع لديه اهتامم مستقل  

ة احلكم من ضم  الدليل إىل قرينة اخلارج، نعم لو قالت ا ر، فنستوحي قو  آلية: باملتبح 

 فتبي نوا تبي نًا عظياًم، لربام صح  هذا الكالم.

                                           
؛ 112ـ  111: 1د اهلاشمي، أضواء وآراء، تعليقات عىل كتابنا بحوث يف علم األصول حممو( 2)

 .2، اهلامش رقم: 112: 1، ج1واحلائري، مباحث األصول ق

 .112: 1أضواء وآراء ( 1)
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ن يكون يف نطاق احلاالت، مع أن ه قد  ثانيًا: إن  أصل الصيغة يوحي بأن  القدر املتيق 

ن من  يكون يف نطاق املوارد، أو يف نطاق احلاالت واملوارد معًا، حيث إن  القدر املتيق 

دًا من ب ن ليس حجي ة خرب العادل هو حجي ته متعد  اب البي نة يف القضاء، وهذا القدر املتيق 

افرتاضي ًا بل هو واقعي، فأي  مانع أن يكون املفهوم اجلزئي هو حجي ة خرب العادل يف 

ن املعلوم رشعًا هو البي نات القضائي ة؟ وهبذا ال تثبت حجي ة خرب  اجلملة، وقدره املتيق 

 العادل باملعنى املفيد لنا هنا يف أصول الفقه.

بام أملحنا إليه سابقًا، وذلك أن  السيد االُستاذ اهلاشمي افرتض أن ه ال يعقل أن  الثًا:ث

ن من املفهوم اجلزئي هو حالة حصول العلم واالطمئنان من خرب  يكون القدر املتيق 

العادل، لفرض حجي تهام يف خرب الفاسق أيضًا، ولكن  هذا االفرتاض غري صحيح، إذ 

أراد التحذير من العمل بخرب الفاسق ولو أورث االطمئنان، أو من املمكن أن  املوىل 

ة يف باب األخبار خصوص العلم  العلم العادي مم ا يعقل سلب احلجي ة عنه، فكأن  احلج 

ر من االطمئنان اآليت من أخبار الفساق،  ولو العادي، واملوىل أراد هبذه اآلية أن حيذ 

واحتامالت اخلطأ فيه كبرية، بخالف  وأن ه جيب فيه الرتي ث؛ ألن ه غري موضوعي

االطمئنان اآليت من خرب العادل، فإن ه من العقالني ة العمل وفقه، فتكون اآلية حتذيرًا من 

باع السبل غري الصحيحة يف تكوين العلوم العرفي ة، وعليه فال يثبت املفهوم اجلزئي  ات 

 حجي ًة للخرب الظن ي مطلقًا.

صيغة لالستدالل بمفهوم الوص . من هنا، البد لنا من وهبذا ظهر أن ه ال تصح  أي  

بحث اآلية بعيدًا عن هذه الصيغ التي يبتيل بعضها باخلروج عن الروح العرفية يف فهم 

النصوص، وهو ما سنوكله إىل ما بعد بحث تقريبات االستدالل بمفهوم الرشط، إن 

 شاء اهلل تعاىل.

 ؟هو املقصود بوجوب التبّين يف آية النبأ ما

هـ( يف بحثه الذي أرشنا إليه مسألًة، وهي 2182طرح الشيخ مرتىض األنصاري )
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أن  اآلية الرشيفة إذا دل ت ـ بمفهوم الوص  أو الرشط ـ عىل عدم وجوب التبني  يف 

، وهو مطلوب من يثبت  خرب العادل، احتمل يف ذلك احتامالن: أن ه يؤخذ به بال تبني 

، وقد اعترب أن  االحتامل الثاين فيه  بآية النبأ حجية خرب العادل، أو يرد  مطلقًا بال تبني 

مشكلة، وهي أن  الزمه صريورة خرب الفاسق أحسن حاالً من خرب العادل؛ إذ يمكن 

فيه األخذ به مع التبني  املطالبني به، دون خرب العادل الذي يرد  وال نطالب يف مورده 

يكون خرب العادل أسوأ من خرب بالتبني  لفسح املجال لألخذ به، فهل يعقل أن 

 الفاسق؟!

مًة إلثبات  مة التي تنفي االحتامل الثاين مقد  وقد طرح هنا مدى احلاجة إىل هذه املقد 

ل، أي أن  املستدل  بآية النبأ ال يمكنه ـ مهام فعل واستدل  بأي  مفهوم من املفاهيم ـ  األو 

مة ا مة التي باتت ُتعرف بمقد   .ألسوئي ةإال أن يضم  هذه املقد 

من هنا، انفتح البحث يف حقيقة وجوب التبنّي هنا، وهل هو وجوب نفيس أو 

 ُشطي أو..؟ وظهرت هنا عّدة احتامالت هي:

، بمعنى فتبي نوا»أن يكون  ّول:الحتامل األا ة عىل ثبوت وجوب نفيس للتبني  ، دال 

وكأن  اهلل سبحانه جيب ـ تكليفًا نفسيًا ـ التبني  والبحث والفحص يف خرب الفاسق، 

فرض علينا الفحص كل ام سمعنا بخرب أتانا به فاسق، وعليه فإذا كان لآلية مفهوم عنى 

ذلك سقوط هذا الوجوب النفيس يف مورده، فال جيب التبني  يف خرب العادل، وهذا 

مة األسوئي ة  .معناه احلاجة إىل ضم  مقد 

 سوئّية، وأخرى يف أصله، فهنا أمران:ناقش يف صّحة مقّدمة األوهذا االحتامل مّرًة يُ 

                                           
 خيفى أن  مقدمة األسوئي ة ظهرت يف كلامت السابقني، وليست وليدة العرص األخري، فانظر ـ ال( 2)

؛ والعالمة احليل، هتذيب الوصول: 222: 1ـ: فخر الدين الرازي، املحصول  عىل سبيل املثال

 .222؛ والشيخ حسن العاميل، معامل الدين: 112

د الرجائي، منهاج األصول ( 1)  .112: 2يظهر اختيار هذا االحتامل من السيد حمم 
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 ال؟ وصحيحة أـ عىل هذا االحتامل  بناءً ـ ية ئسوّول: هل مقّدمة األاألاألمر 

ذكر الشيخ األنصاري أهنا غري صحيحة؛ ألنه من املمكن أن يكون خرب العادل 

، لكونه عماًل بالع ، وجيب بعد التبني  لم والفاسق معًا ال جيب العمل هبام قبل التبني 

احلاصل بعده، إال أن  الذي يدفع لإللزام بالتبني  يف خرب الفاسق هو التفتيش عن مدى 

صدقه لكش  كذبه، وجتنيب العادل مثل هذا املوق ، فهذا جيعل خرب العادل أحسن 

 .حاالً من خرب الفاسق ال أسوأ

 وهذا االفرتاض منطقي ومعقول، إذا أخذنا هبذا االحتامل.

 أصل هذا االحتامل صحيح؟ الثاين: هلاألمر 

ر عنه ـ وزادوا ـ يف وجاهة هذا االحتامل  ناقش الشيخ األنصاري وتبعه من تأخ 

 وذلك:

بام ذكره الشيخ األنصاري، من انعقاد اإلمجاع عىل عدم ثبوت وجوب نفيس  الً:أوّ 

اق، وإنام ألزموا به عند إرادة العمل باخلرب ال مطلقًا، فهذا االحتامل  للتبني  يف أخبار الفس 

ر السيد الصدر هذا الكالم من الشيخ األنصاري  .تخالٌ  لإلمجاع فينفى وقد طو 

عندما انتقل من مفهوم اإلمجاع إىل مفهوم االرتكاز والرضورة، حيث رأى أن  االرتكاز 

 .اإلسالمي منعقٌد عىل عدم هذا الوجوب

باإلمجاع، كام أن  االرتكاز ولعل  الذي دفع الصدر إىل تطوير الدليل هو عدم اقتناعه 

يصلح جعله قرينًة متصلة لبي ة ترصف اآلية يف العقل العريب اإلسالمي عن أن ُتفهم 

هبذه الطريقة، فتساعد يف باب الظهورات، وإال فقد يمكننا مناقشة اإلمجاع هنا بأنه غري 

                                           
مباحث ؛ و218: 1؛ والصدر، بحوث يف علم األصول 222: 2نصاري، فرائد األصول ( األ2)

 .222، 221: 1، ج1األصول ق

 .222: 2نصاري، فرائد األصول ( األ1)

 .222: 1، ج1( الصدر، مباحث األصول ق2)
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ة، أو أنه ال يؤخذ به يف مقابل ظهور اآلية الكريمة، عىل خالف احلال يف االرتكاز  حج 

 الذي قد ال يسمح لنا بانعقاد ظهور أساسًا.

إذ ما املانع أن يراد من الوجوب هنا الوجوب النفيس  إال أّن هذه املناقشة غري واردة؛

إرادة »عند إرادة العمل، وهذا أمٌر مل ينعقد عىل عدمه ال ارتكاز وال إمجاع، وشاهد قيد 

، فإن  إصابة الغري بجهالة يكون عند ﴾مًا بَِجَهاَلةٍ أْن ُتِصيُبوا َقوْ ﴿َهو ذيل اآلية: « العمل

، وذلك مع ضم   ترتيب أثر، فيكون هذا الذيل مانعًا عن انعقاد إطالق يف وجوب التبني 

االرتكاز واإلمجاع، فيثبت الوجوب النفيس املقي د بإرادة ترتيب األثر عىل خرب الفاسق، 

ر ترتيب الوجوب عىل اإلرا دة، فاألعامل واجبة عىل تقدير إرادة بال مانع. ويمكن تصو 

ة.  املكل   اإلحرام للحج  املستحب أو للدخول إىل مك 

بام ذكره الشيخ األنصاري أيضًا، من أن  التعليل املوجود يف اآلية ال ينسجم مع  ثانيًا:

، فقوله:  ال يناسب الوجوب  ﴾َأْن ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجَهاَلةٍ ﴿الوجوب النفيس للتبني 

، فيكون وجوب التبني  طريقياً النفيس  .، بل يناسب حرمة العمل بدون تبني 

عندما يكون األمر بالتبني  نفسيًا  وهذه الصيغة لوحدها يمكن النقاش فيها بالقول:

يف مورد إرادة العمل باخلرب، فإن ه من املعقول حينئذ أن يربط ذلك بالتعليل بعدم إصابة 

 يصري  الوجوب طريقيًا، فإن  كثريًا من اآليات القوم باجلهالة، فهذا التعليل ال

َكمها، فلامذا ال يكون الوجوب  والروايات أشارت إىل علل األحكام أو مالكاهتا أو حر

ط يف إصابة اآلخرين بجهالة؟ فليس كل  تعليل  النفيس للتبني  ثابتًا ومالكه عدم التور 

عن ظهور صيغة األمر يف معناه الطريقي ة أو الغريية؟ وهل هذا يكفي لرفع اليد 

 النفسية؟

ل، وهي الوجوب النفيس  وكأن  هذا الوجه الثاين مسكون بإشكالي ة الوجه األو 
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 مطلقًا ولو مع عدم إرادة ترتيب األثر، فإذا ارتفعت اإلشكالي ة األوىل ارتفعت الثانية.

« التبني  »رة ، من االستناد إىل قرينة نفي النفسي ة بعباما ذكره السيد الصدر ثالثًا:

نفسها، فإن التبني  بوصفه مفهومًا سيق لرتتيب األثر عىل اخلرب، ظاهٌر يف الطريقي ة ال 

 املوضوعي ة النفسي ة.

فإن  العرف يفهم من األمر بالتبني  عند إرادة العمل،  وهذا اإليراد هو الصحيح؛

املوجود يف بحث إحراز الواقع وكشفه والبناء العلمي عليه، متامًا مثل عنوان الرؤية 

اهلالل، ومثل عنوان التعل م وغريها من العناوين التي يراد منها استطراق هذه األمور 

ملعرفة الواقع، فاملهم هو معرفة الواقع، فإذا حصلت حصل املطلوب، وإال وجب 

حتصيلها، ومثل هذا االحتامل ـ ال أقل  ـ يمنع عن انعقاد ظهور يف النفسية، وهذا ما 

 اإلشكال الثاين. يفرس  حينئذ

ما تبن اه الشيخ األنصاري وغريه، من أن  هذا الوجوب وجوٌب  االحتامل الثاين:

، فإذا ثبت املفهوم يصبح  رشطي، بمعنى أن  جواز العمل بخرب الفاسق مرشوٌط بالتبني 

، فتثبت احلجي ة، وهذا هو  املعنى أن  جواز العمل بخرب العادل غري مرشوط بالتبني 

 .السيد اخلوئي أيضًا، تبعًا للنائينياملفهوم من 

 عليه: الحظي ،وهذا الفهم لوجوب التبنّي 

ما ذكره السيد الصدر ـ ببسط وتوضيح من ا ـ من أن  القضية الرشطية ال تثبت  الً:أوّ 

وال تنفي مرشوطها مطلقًا، ومعنى ذلك أن  اآلية الكريمة ساكتة عن جواز العمل بخرب 

، لكن متى يكون هذا اجلواز فال العادل، فهي تقول: إن   اجلواز غري مرشوط بالتبني 

.  نعرف، فلعل ه ال جيوز مطلقًا مع التبني 
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مة األسوئي ة، أو ضم  عدم إمكان عدم  وقد أجاب عليه الصدر بأنه يمكن ضم  مقد 

، الستلزامه سلب احلجي ة عن القطع، وهو  جواز العمل بخرب العادل حتى مع التبني 

 .حمال

ما نعتربه تطويرًا إلشكال السيد الصدر ـ ويراد منه االلتزام بالوجوب  ًا:ثاني

الرشطي دون إثبات ذلك حلجي ة خرب العادل ـ بأن نقول: إن  الرشطية ال ُتثبت املرشوط 

، لكن متى جيوز  وال تنفيه، فهي تقول بأن  جواز العمل بخرب العادل غري مرشوط بالتبني 

د:  فقد ال جيوز مطلقًا، والزمه األسوئي ة أو يلزم منه سلب  ـ أالعمل بخربه، فال حتد 

وقد جيوز العمل  ج ـوقد جيوز مطلقًا، وهو معنى احلجي ة.  ب ـاحلجي ة عن القطع. 

بخرب العادل يف اجلملة، كام لو قلنا بجوازه إذا مل تقم أمارة عكسي ة ولو غري معتربة 

تبني  بمقتىض داللة اآلية مفهومًا، بوجهه، فحينئذ يمكن العمل به بال حاجة إىل ال

وعليه، فاآلية ال تدل  بالرضورة عىل جواز العمل بخرب العادل مطلقًا حتى نثبت هبا 

حجي ة خرب العادل، فتبقى تفيد احلجي ة املهملة إن جاز التعبري، أي جواز العمل بخرب 

م أن  احلجي ة املهملة حمَرزة يف باب ال بي نات القضائي ة، ومن ثم العادل يف اجلملة، وقد تقد 

 ال يصلح االستدالل هنا إلثبات مطلب أصو،ي يف باب حجي ة خرب الواحد.

، وهو  ونتيجة ذلك أن  املفهوم هو أن  جواز العمل بخرب العادل غري مرشوط بالتبني 

ن وهو احلجي ة املهملة، أعني احلجي ة يف اجلملة،  ال يثبت نفس اجلواز، فنأخذ القدر املتيق 

يكون خرب الفاسق أحسن حاالً يف هذه احلال؛ ألن  جواز العمل بخرب العادل مع  وال

ة  ة ال باملفهوم الرشطي أو الوصفي، فيكون خرب العادل حج  التبني  يمكن إثباته باألولوي 

ة مع التبني   ا خرب الفاسق فحج  ة من دونه يف باب القضاء، أم  ة، وحج  مع التبني  باألولوي 

ة مطلقًا من دونه، وهبذا نثبت عدم إنتاج حجي ة خرب )إذا صح  التعبري (، وغري حج 

العادل ـ باملعنى املطلوب أصولي ًا ـ بناء عىل الوجوب الرشطي، بال حاجة ال لضم  
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مة األسوئي ة وال سلب احلجي ة عن القطع.  مقد 

ـ بناًء عىل ثبوت املفهوم لآلية الكريمة ـ  وهذا الكالم يمكن اجلواب عنه أيضاً 

باالستناد إىل املقابلة اإلطالقي ة بني املنطوق واملفهوم، فإذا قال املنطوق بأن  جواز العمل 

بخرب الفاسق مرشوٌط بالتبني  مطلقًا، فإن  املفهوم سيكون أن  جواز العمل بخرب العادل 

غري مرشوط بالتبني  مطلقًا، فإن  هذا هو مقتىض الظهور العريف املنسجم يف املفهوم مع 

ة املنطوق، فال يرد هذا اإلشكال عىل هذا االحتامل؛ ألن  اآلية مل ترد عىل نحو دالل

حتى حيصل إمجال يف طرف املفهوم، بل عىل نحو « جواز العمل..»اجلملة اإلسمي ة 

، فاملفهوم: جيوز العمل  اجلملة الفعلي ة، أي: ال جيوز العمل بخرب الفاسق إال مع التبني 

كنا به يف  بخرب العادل بال حاجة إىل ك باإلطالق يف املفهوم، كام متس  ، فيتمس  التبني 

املنطوق، وهذا هو التعبري العريف للرشطي ة عندما يراد سوقها عىل هنج القضية الفعلية ال 

اإلسمي ة. فهذا االحتامل معقول وقريب للفهم العريف، لكن ه ال يقترص عىل هذه الصيغة، 

 أيضًا. بل يمكن صياغته عىل الطريقة القادمة

ع عىل كون اآلية الرشيفة قد  لكّن اإلنصاف أن  انعقاد اإلطالق يف املفهوم متفر 

وردت يف مقام البيان من ناحية متام تفاصيل املفهوم ورشوطه أيضًا، وهو أمٌر غري 

ا واردة يف مقام البيان من ناحية املنطوق ال املفهوم بتامم  ن منها أهن  معلوم؛ ألن  املتيق 

ق تفاصيله، و ال أقل  من الشك، فال حيرز اإلطالق. وقرينة املقابلة إن ام تتم  بعد حتق 

ق رشوط تبلور اإلطالق يف  رشوط تبلور اإلطالق يف املفهوم، وال يكفي فيها حتق 

املنطوق، كام هو واضح. هذا فضالً عن أن  اإلطالق يف طرف املفهوم ال عالقة لنا به؛ 

نا نلتزم بأن  جواز العمل بخرب  العادل غري مرشوط بالتبني  مطلقًا، فكل ام حصل ألن 

، لكن  الكالم يف أن ه متى يكون هذا اجلواز، ويف أي  مورد، ال يف إطالق  اجلواز فال تبني 

ل جيدًا.  عدم رشطية التبني  كل ام وجد اجلواز، فتأم 

إىل عدم وهو أن يكون األمر بالتبني  أمرًا إرشاديًا، أي إن ه إرشاد  االحتامل الثالث:

حجي ة خرب الفاسق وأن ه ال اعتبار له؛ ذلك أن  هذا اللسان البياين أحد ألسنة سلب 
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 .احلجي ة عرفًا، وهذا ما اختاره السيد الصدر

فاآلية يفهم منها العرُف سلَب احلجي ة، بمعنى عدم كون خرب الفاسق مم ا فيه حجية، 

ًة، وهذا االحتامل ال حاجة  مة األسوئية وال فيكون خرب العادل حج  فيه ال إىل مقد 

، فأنت عندما تقول:  تبني  من »غريها، كام أن  هذا االحتامل يناسب طبيعة مفهوم التبني 

، فإن  هذا معناه عدم حجي ة خربه، كام أن ه مناسب مع الطريقي ة ومع التعليل «خرب زيد

 الوارد يف اآلية الكريمة.

معنى احلجية هو التنجيز والتعذير، وسلبها  فإن   ؛بعيد حتاملهذا اال نّ قد يقال: إو

ر أمام املوىل،  ز وال يعذ  سلبهام، فيكون معنى اآلية: إذا جاءكم فاسق بخرب فخربه ال ينج 

كي ال تصيبوا اآلخرين بجهالة فتندموا فيام فعلتم معهم، مع أن  األنسب أن نقول ـ 

بخرب فال ُتقدموا عىل فعل وهذا ما ينسجم أيضًا مع أسباب النزول ـ: إذا جاءكم فاسق 

صوا األمر، أي إن  أقدامكم عىل اختاذ إجراء مرشوط بتبني  األمر،  يشء إال أن تتفح 

والسبب يف ذلك أن ال ترتكبوا يف حق  اآلخرين ما تندمون عليه، فالصيغة الثانية أقرب 

ز اخل رب أو إىل العرف وفهمه، فاآلية ليست بصدد تبيني موق  العبد أمام رب ه، هل ينج 

ر أمام املوىل؟ بل بصدد التحذير من اإلقدام العجول عىل أمر يندم اإلنسان عليه  يعذ 

ره، فاألنسب هو الوجوب الرشطي، أي إنه ال  نتيجة عدم انطالقه من معطيات ترب 

جيوز وال يصح  منكم اإلقدام عىل العمل بخرب الفاسق ما مل تتبي نوا، فمفهومه جواز 

 ل ولو يف اجلملة بناء عىل ثبوت املفهوم.اإلقدام يف خرب العاد

وعليه، يظهر إشكاٌل أساس هنا، بناًء عىل ترجيح الوجوب الرشطي ـ وفاقًا 

لألنصاري والنائيني واخلوئي ـ وحاصل إشكالنا هنا: أن  أقىص ما تفيده اآلية الكريمة 

ص حوله، ب ينام جيوز حينئذ عدم جواز العمل بخرب الفاسق إال إذا تبني  اإلنسان وتفح 
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، وهذا ال يعني وجوب العمل بخرب العادل،  العمل بخرب العادل بال حاجة إىل التبني 

فلو أخربين العادل بحرمة رشب اخلمر، فأقىص ما تفيده اآلية أنني يف رخصة من أمري 

ص املوىل بالعمل بأحد اخلربين املتعارضني، بناًء عىل  أن أعتمد هذا اخلرب، مثل ما لو رخ 

خبار التخيري يف باب التعارض، فإن  بإمكاين هناك أن أعمل باخلرب الدال  عىل اعتامد أ

ي، كام أن  بإمكاين العمل باخلرب الدال  عىل  الوجوب، فيصبح احلكم هو الوجوب يف حق 

ي، بحسب مرحلة الظاهر.  احلرمة فيصبح احلكم هو احلرمة يف حق 

ادل إذا شئت، وأرت ب عليه وهنا جيري األمر عينه، حيث يمكنني العمل بخرب الع

أثرًا، لكنه ال دليل عىل وجوب العمل؛ ألن  الوجوب الرشطي ينتج ـ يف مرحلة املفهوم 

، يف مقابل وجوب التبني إذا أردت العمل  ـ أن ه جيوز لك العمل بخربالعادل بال تبني 

فحتى بخرب الفاسق، وهذا ال يدل  عىل وجوب العمل بخرب العادل وإنام أقصاه اجلواز، 

لو ثبت املفهوم ال تعطي اآلية أي  داللة عىل حجية خرب الواحد العادل باملفهوم 

ة.  األصو،ي للحجي ة، أو فقل: يثبت نحو حجية ختيريي 

إن  القول بأن  خرب العادل ال يشرتط يف العمل به التبني ليس له إال أحد  :جيابقد و

، وهو باطل معنيني: إما حجي ته وهو املطلوب، أو عدم جواز العم ل به حتى بعد التبني 

ة العرفي ة، فيتعني  القول  مة األسوئي ة وببطالن سلب احلجية عن القطع، وباألولوي  بمقد 

ية.  باحلج 

إننا نختار شقًا ثالثًا هو ظاهر اآلية، وهو جواز العمل وترك العمل به،  ب:واجلوا

صح  العمل وفق خربه إال إذا فإذا جاء الفاسق بخرب يقول: إن  بني املصطلق ارتدوا فال ي

، لكن إذا مل  تبي نا األمر، أما إذا جاء العادل بذلك فيصح  العمل به حتى من دون تبني 

نعمل به إال مع اليقني فال ضري، فيرتك األمر لنا يف اختيار املسألة وفقًا لالعتبارات 

بال حاجة إىل الزمنية وخصوصيات املخرب عنه، فهذا فارق واضح بني املنطوق واملفهوم 

إقحام مقولة احلجي ة األصولية، وال إىل احلديث عن األسوئية أو سلب احلجية عن 

 اليقني.
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إن  جتويز العمل بخرب العادل ال يمكن أن يكون ذا منشأ  :إال أّن اإلنصاف أن يقال

 تعب دي، فاألخبار إن ام يتم  التعامل معها ـ من حيث االعتامد عليها وعدمه ـ انطالقًا من

كاشفي تها عن الواقع وطريقي تها إليه، فلو كان يمكن العمل بخرب العادل فهذا يعني أن  

له كاشفي ة عن الواقع مقبولة، وهذا هو التعبري اآلخر عن منحه احلجي ة، وهكذا لو مل 

، فإن  هذا ليس له معنى عريف وعقالئي سوى أن ه  جيز العمل بخرب الفاسق إال بعد التبني 

ه يف نفسه، بل البد  من اختاذ سبيل آخر لتبني  الواقع، فأي  معنى حينئٍذ ال اعتبار ب

 للتخيري بني العمل به وعدم العمل به؟!

وعليه، فالصحيح يف فهم وجوب التبني  هنا هو أن ه إرشاد إىل عدم احلجي ة ورضورة 

و يف التثب ت من الواقع، فيكون املفهوم ـ لو ثبت ـ هو إثبات حجي ة خرب العادل، ول

 اجلملة، وقد قلنا بأن  الثبوت يف اجلملة ُتشبعه أمثال حجي ة البي نات القضائي ة.

 ة.ونكتفي هبذا القدر من االحتامالت خلروج سائرها عن الروح العرفيّ 

 بآية النبأ عرب مفهوم الشرط، عرض وبيان االستداللـ  

رشطية، وإذا  ة مجلةً ياآليف  ة لالستدالل بمفهوم الرشط هنا هي أن  طالصيغة املبس  

:ثبتت   قاعدة مفهوم الرشط، نطب ق تلك القاعدة عىل اآلية، فينتج املفهوم منها، وذلك أن 

.املأ ـ   نطوق: إذا جاء الفاسق بالنبأ وجب التبني 

 فهوم: إذا مل يأت الفاسق بالنبأ ال جيب التبنّي.املب ـ 

ًة.وعليه، فمجيء العادل بالنبأ يندرج يف املفهوم، فال جي  ب التبني  يف مورده، فيكون حج 

مفهوم الرشط يعني انتفاء سنخ احلكم عن املوضوع عند انتفاء  وبعبارٍة أخرى:

الرشط، وهذا معناه هنا انتفاء سنخ وجوب التبني  عن اخلرب عند انتفاء جميء الفاسق به، 

 .أي عند جميء العادل به، وهذا ما نريده
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وم الرشط يف احآية الكريمة هو أّن فيها ثالثة ولعّل أفضل صيغ االستدالل بمفه

 :ذكرها املحّقق العراقي احتامالت

أن يكون النبأ هو موضوع احلكم وجميء الفاسق به هو الرشط فيام  ّول:االحتامل األ

، فيكون معنى اآلية: النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبي نوا، وعليه  احلكم هو وجوب التبني 

، وأما ما معنى فيكون مفهوم اآلية:  النبأ إن مل يأتكم به الفاسق فال جيب عليكم التبني 

مها معًا:  عدم إتيان الفاسق بالنبأ فهذا ينحل  إىل حالتني يمكن تصور 

حالة السالبة بانتفاء املوضوع، وهي عدم جميء أحد بأي  نبأ، فيصدق  األوىل:احلالة 

، وعىل هذا االحتامل ال مفهوم وال هنا عدم جميء الفاسق بالنبأ؛ لعدم وجود نبأ أساساً 

 دالالت لفظي ة، بل هو أمر عقيل.

حالة السالبة بانتفاء املحمول، وهي أن ينعدم جميء الفاسق بالنبأ؛ ألن   الثانية:احلالة 

 العادل قد أتى به، وهنا يتم  املفهوم، وهو املطلوب.

بأ بام هو هو، فيكون أن يكون املوضوع هو نبأ الفاسق ال مطلق الن الثاين:االحتامل 

معنى اآلية: نبأ الفاسق إن جاءكم به فتبي نوا، وهذا معناه أن  مفهوم اجلملة هو السالبة 

عى  بانتفاء املوضوع؛ إذ لو مل يأت الفاسق بالنبأ فال يوجد نبأ فاسق حتى نتبني  منه. ويد 

 أن  هذا خالف ظاهر اآلية، وسيأيت بحثه.

ضوع هو النبأ املجيء به، ويكون الفسق رشطًا، أن يكون املو الثالث:االحتامل 

فيكون معنى اآلية: النبأ الذي جيء به إن كان اآليت به فاسقًا فتبي نوا، وهنا يكون املفهوم 

                                                                                                           
وبحوث يف ؛ 211 :؛ وكفاية األصول222: 2؛ وفوائد األصول 222: 2فرائد األصول ؛ و21

والبهائي )وإن كان كالمه عامًا(، ؛ 112: 1، ج1ث األصول ق؛ ومباح212: 1علم األصول 

نوار أ؛ و222: 1ومصباح األصول ؛ 212: 12؛ واأللويس، روح املعاين 22زبدة األصول: 

: 2؛ ومعجم القواعد الفقهي ة اإلباضي ة 22ـ  21: 1؛ واملظفر، أصول الفقه 182ـ  181: 2اهلداية 

221. 
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من باب السالبة بانتفاء املحمول؛ ذلك أن  النبأ الذي جيء به، إن مل يكن الذي جاء به 

ملطلوب، وال معنى لعدم وجود النبأ عىل فاسقًا فال حمالة البد  وأن يكون عادالً، وهو ا

نحو السالبة بانتفاء املوضوع؛ ألن  املفروض أن  موضوع احلكم هو النبأ املجيء به ال 

 مطلق النبأ.

 مناقشات يف االستدالل مبفهوم الشرط يف آية النبأ

لها العلامء ـ أو يمكن تسجيلها ـ عىل االستدالل  تنقسم املالحظات التي سج 

ط يف آية النبأ عىل حجية خرب العادل ـ وهي يف نفسها مالحظات كثرية بمفهوم الرش

 ـ إىل قسمني: ذكر الشيخ األنصاري أهنا قد تبلغ نيفًا وعرشين، كثري منها قابل للدفع

املالحظات التي ترجع إىل عدم وجود املقتيض يف اآلية، بمعنى أهنا  ّول:القسم األ

 عىل املفهوم.من األساس ليس فيها طاقة الداللة 

املالحظات التي ترجع إىل وجود املانع، بمعنى أن  مقطع االستشهاد  القسم الثاين:

 يف اآلية له قابلي ة الداللة، إال أن  هناك مانعًا يمنعه عنها.

 وهذا القسم له قسامن أيضًا مها:

ضاء أن يكون املانع متصاًل، بمعنى أن  هناك يف اآلية نفسها ما يمنع عن اقت ّول:األ

 مقطع الشاهد الداللَة عىل املفهوم.

ة عىل املطلوب، لكن  الثاين: أن يكون املانع منفصاًل، بمعنى أن  اآلية بتامم أجزائها دال 

 يوجد مانع خارجي  يمنع عن األخذ بداللتها هذه.

ض األصوليون يف سياق بحثهم يف املالحظات عىل االستدالل بآية النبأ إىل  وقد تعر 

ها مبحث حجية اخلرب مع ما أسموه اعرت اضات عامة تشمل آية النبأ وغريها، وأمه 

الواسطة، وهذا النوع من االعرتاضات ال يفيد بحثه هنا يف أغلبه، بل املفرتض جعله 

                                           
 .222: 2( فرائد األصول 2)
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ة احلجية، ال إقحامه يف خصوص آية النبأ، هلذا لن  قساًم برأسه يعقب البحث حول أدل 

ض له هنا إطالقًا، فضاًل عن أننا نرا ه ـ كام أغلب األصوليني ـ غري وارد عىل نظرية نتعر 

حجية خرب الواحد بشكله السائد، وتفصيل الكالم حوله نرتكه ملباحث دائرة حجي ة 

ض هلا بحول اهلل تعاىل يف كتابنا الالحق حول دائرة حجي ة  األخبار، والتي سنتعر 

 احلديث من سلسلة مرشوعنا هذا يف السن ة واحلديث.

 من احلديث عن املانع املتصل واملنفصل ال خيتص  ـ يف الغالب ـ كام أن  ما سيأيت

بمفهوم الرشط يف آية النبأ، بل يعم  مفهوم الوص  أيضًا؛ لكن نا أدرجناه هنا وفقًا 

 ملنهجتهم ومنعًا للتكرار، فاقتىض التوضيح.

 إشكاليات عدم املقتضي يف الداللة )معضلة الشرط املسوق لتحّق  املوضوع(ـ  

مها علامء أصول الفقه اإلسالمي إلشكالي ة عجز تعد   دت الصيغ والبيانات التي قد 

املقتيض يف الداللة عن إثبات املفهوم آلية النبأ، ونحن نذكر بياناهتم وصيغهم ونعل ق بام 

 .نراه مناسبًا، إن شاء اهلل سبحانه

 الشيخ األنصاري مداخلةـ  ـ  

ستدالل بمفهوم الرشط يف اآلية الكريمة؛ مل يرتضر الشيخ مرتىض األنصاري اال

ق املوضوع، وقد ذكر يف مباحث املفاهيم أن  الرشط  وذلك أنه اعتربها مسوقًة لبيان حتق 

ق املوضوع ال داللة يف مجلته عىل املفهوم.  املسوق لبيان حتق 

وقد بني  األنصاري ذلك بأن  اجلملة املفهومي ة يف اآلية هي عدم وجوب التبني  عند 

عدم جميء الفاسق بالنبأ، وهذا أمر طبيعي؛ إذ ال معنى للتبني  عند عدم وجود نبأ، 

                                           
نشري إىل أن  بعض األصوليني اكتفى هنا يف مقام بيان عجز املقتيض للداللة بالتعليق بأن  هذا ( 2)

مبنيٌّ عىل دليل اخلطاب وعىل املفهوم، ومل يثبت يف حمل ه، فانظر ـ عىل سبيل املثال ـ: املرتىض، 
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 ﴾َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأْنِصُتوا﴿فتكون هذه اآلية عىل شاكلة قوله تعاىل: 

)النساء:  ﴾ِمنَْها َوإَِذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا بَِأْحَسنَ ﴿(، وقوله سبحانه: 111)األعراف: 

 (، و.. فال مفهوم هنا.82

 وقد أورد الشيخ عىل نفسه بإيرادين يظهر منه أهنام موجودان يف كلامت العلامء قبله:

إن  عدم جميء الفاسق بالنبأ يشمل حالة جميء العادل به، فال جيب  ّول:يراد األاإل

 التبني  حينئذ.

التبني  يف خرب الفاسق إذا جاء بأن  اآلية دل ت عىل وجوب  وقد أجاب عن ذلك

الفاسق به، وهذا معناه ـ عرفًا ولغًة ـ عدم وجوب التبني  يف خرب الفاسق عند عدم جميء 

الفاسق به، أي إن  خرب الفاسق هو الذي ال جيب التبني  فيه عند عدم جميء الفاسق به ال 

 يف املفهوم.خرب العادل، وهبذا ال إشارة يف اآلية للعادل، ال يف املنطوق وال 

ومن الواضح أن  هذا التفسري الذي يطرحه الشيخ األنصاري هنا هو عينه االحتامل 

مة. ق العراقي املتقد   الثاين املذكور يف رشح اآلية يف كلامت املحق 

فال  جّدًا،لآلية العرف فهم لكّن اإلنصاف أّن جعل املوضوع هو نبأ الفاسق خالف 

ا لو مل يأتكم به تريد اآلية أن تقول: إن  نبأ الف ة، وأم  اسق إذا أتاكم به الفاسق فليس بحج 

الفاسق فال جيب التبني  فيه؛ لفرض عدمه، إذ ال معنى ألن  جُيعل نبأ الفاسق مفروضًا يف 

حال عدم جميء الفاسق، فإن  هذا تفكيك ذهني وليس عرفي ًا، فالعرف يرى عند عدم 

الفاسق، ال أن ه يفرض ولكن مل يأتر به  إتيان الفاسق بالنبأ أن ه ليس هناك فرض لنبأ

الفاسق، كام أن  تركيبة اآلية الكريمة قد ال تساعد عىل استظهار ذلك منها، فإن  تنكري 

النبأ يساعد عىل التعميم، ولو أراد تفسري األنصاري هنا لقال: إن جاءكم فاسق بنبئه 

ل جي دًا.  فتبي نوا، فتأم 

ق املوضوع، إن  تفسري الشيخ  يراد الثاين:اإل ا مسوقة لتحق  األنصاري اآلية عىل أهن 

معناه محل القضية السالبة يف املفهوم عىل السالبة بانتفاء املوضوع، وهو خالف الظاهر 

عرفًا؛ فإن  الظاهر من املفهوم عادًة غري ذلك، فلو قال شخص: ليس عبدي يف الدار، 
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ني أن ال يكون له عبد أساسًا ودار األمر بني أن يكون له عبد لكنه ليس يف الدار، وب

فيصدق أنه ليس يف الدار أيضًا، فإن  العرف يفهم من هذه اجلملة السالبة بانتفاء 

املحمول، أي أن  لديه عبدًا لكنه ليس يف الدار، وكذا هنا فإن  عدم وجوب التبني عند 

 عدم وجود خرب الفاسق معناه وجود خرب آخر، وليس إال خرب العادل.

بأن  هذا الكالم صحيح يف القضايا اللفظي ة  نصاري عن هذا اإليرادوقد أجاب األ

املنطوقة، كام يف هذا املثال، ال يف قضايا غري ملفوظة، كحالة باب املفاهيم، فإنه ال وجه 

 حلكم العرف هنا بكون السالبة بانتفاء املوضوع خالف الظاهر.

القضي ة بالشكل الذي وذلك أن ه عندما نفرض  ؛هنا واحلّق مع الشيخ األنصاري

طرحه، فهذا معناه أن  حالة عدم جميئ الفاسق بالنبأ غري منظورة يف اآلية، وإن ام رفعنا 

نحن وجوب التبني  فيها رفعًا ذهني ًا عقلي ًا؛ ألن  السالبة هنا كانت بانتفاء املوضوع، وإال 

بفرض فإن  كالم األنصاري يساوق عملي ًا فرض عدم وجود مفهوم، فكي  يناقش 

املفهوم قضي ًة موجودة ثم يناقش فيها؟! ولعل  هذا هو ما أراده من التمييز بني امللفوظ 

 وغريه بمعنى التمييز بني املنظور واملقصود وغريه مما يستنتج استنتاجًا عقالئي ًا.

هذه هي عصارة إشكال األنصاري عىل االستدالل بمفهوم الرشط هنا، وتابعه عليه 

وهذا اإلشكال فتح الباب عىل مرصاعيه أمام األصولي ني للبحث  .يف اجلملة آخرون

مة يف كالم العراقي هو الصحيح، فذهب الشيخ  يف أي  االحتامالت الثالثة املتقد 

، األنصاري إىل أن ه االحتامل الثاين، وذهب غريه ـ مثل الشيخ اخلراساين ـ إىل الثالث

َل يف صي ق العراقي األو  م.فيام طرح املحق   غة جامعة يثبت املفهوم هبا أيضًا كام تقد 

                                           
مها يف ( انظر2) ؛ وراجع: الغروي 228: 2: فرائد األصول كالمه واإليرادات واألجوبة التي قد 

؛ 212ـ  212؛ واإلصفهاين، وسيلة الوصول: 218ـ  212اإلصفهاين، بريامون ظن  فقيه: 

 .122: 1؛ واخلميني، هتذيب األصول 112: 2والرجائي، منهاج األصول 
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 املريزا النائيين مداخلةـ  ـ  

صاغ املريزا النائيني اإلشكال هنا عىل الشكل التا،ي: إن  عالقة الرشط باجلزاء تقع 

 عىل نحوين:

أن يكون اجلزاء متوق فًا عقاًل عىل وجود الرشط، بحيث لو مل يكن للرشط  أحدمها:

إن ركب األمري فخذ »رى معنى لوجود اجلزاء، وذلك من قبيل: وجود فالعقل ال ي

ره عقاًل إال إذا ركب األمري، ومثل: «ركابه إذا »، فإن  أخذ ركاب األمري ال يمكن تصو 

َقه والداه، بحيث ولد «رزقت ولدًا فاختنه ر عقاًل إال إذا ُرزر ، فإن  ختان الولد ال يتصو 

ر ا ملفهوم؛ إذ يلزم من ثبوت املفهوم هنا أن يكون ووجد. ويف هذه احلال ال يمكن تصو 

لكل  اجلمل الرشطية واحلملية مفهوم؛ إذ حتى القضايا احلملية تنحل  إىل قضية رشطية 

مها املوضوع وتاليها املحمول؛ فإذا قلت: أكرم الولد، أمكن حتويلها إىل: إذا كان  مقد 

االستدالل عىل املفهوم  هناك ولد فأكرمه، وهذا واضح البطالن عرفًا؛ فإن  معناه

ة القيود.  بقاعدة احرتازي 

أن ال يكون اجلزاء متوق فًا عقاًل عىل وجود الرشط، بمعنى إمكان فرضه  ثانيهام:

، فإن  حتقيق إكرام زيد «إن جاءك زيد فأكرمه»عقاًل دون حاجة لفرض الرشط، مثل: 

 غري موقوف ـ عقاًل ـ عىل جميئه، فقد تكرمه وهو مل يأت بعُد.

ره أخرى، إذ هناك صورتان: ر املفهوم تارًة وعدم تصو   ويف احلالة الثانية يمكن تصو 

أن يكون الرشط قيدًا للحكم ال للموضوع، وهذا معناه انتفاء الصورة األوىل: 

ن يف ظرف بقاء املوضوع،  احلكم بانتفاء قيده، وهو الرشط، فيحصل املفهوم ويتكو 

ملجيء قيدًا لوجوب اإلكرام، فيام يكون املوضوع مثاًل: إن جاءك زيد فأكرمه، يكون ا

هو زيد، فيكون معنى اجلملة: زيد إن جاءك فأكرمه، ومفهومها سليم وتام، وهو: زيد 

 إن مل يأتك ال جيب إكرامه.

أن يكون الرشط قيدًا للموضوع ال احلكم، فبانتفاء الرشط ينعدم  الثانية:الصورة 

ر ا م يكون معنى املوضوع، وبانعدامه ال يمكن تصو  ملفهوم، كام قلنا، ففي املثال املتقد 
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اجلملة: زيد اجلائي أكرمه، فإن  عدم املجيء يوجب انعدام املوضوع، فال حمل  لوجوب 

 اإلكرام، فيكون عدم وجوب اإلكرام من باب السالبة بانتفاء املوضوع.

ه إىل وهنا، يرى العرف أن  عود الرشط إىل املوضوع خالف الظاهر، فيتعني  عود

 احلكم، فيثبت املفهوم.

وطبقًا ملجمل القاعدة هذه كل ها، ننظر إىل اآلية الكريمة، فنجدها من احلالة األوىل، 

ال الثانية بكل  صورها؛ ذلك أن التبني  عن اخلرب فرع وجود اخلرب ومما يتوق   عليه 

فاء قهري عقيل، عقاًل، وهذا معناه أن  انتفاء اخلرب عند انتفاء جميء الفاسق باخلرب انت

النبأ إن »فيكون من باب السالبة بانتفاء املوضوع، وهنا ال مفهوم، وتفسري اآلية بصيغة: 

ف « كان اجلائي به الفاسق تبي نوه خالف الظاهر، وإال لكانت كل قضية يمكن الترص 

 فيها بصورة يصبح هلا معها مفهوم.

قريب من تقريبات مفهوم الوص  نعم، عاد املريزا النائيني وَقبرل مفهوم آية النبأ بت

ت سابقاً   .التي مر 

 ـ مداخلة السيد أبو القاسم اخلوئي ـ  

م السيد اخلوئي هنا رؤية تختلفًة بعض اليشء، وكي ندرس مسامهته يف املوضوع  قد 

لية لإلشكال، فبعد ذكره  البد  لنا أن نذكر السبب الذي دفعه إىل التخيل  عن الصيغ األو 

بًا من صيغة املريز ا النائيني، ذكر أن  الرشط قد يكون أمرًا واحدًا، وقد يكون مرك 

 أمرين:

فإن كان الرشط أمرًا واحدًا، فهنا إن كان هذا األمر الواحد مما يتوق   عليه  ـ 5

اجلزاء عقاًل فال مفهوم، وإال كان هناك مفهوم، وهذه متابعة من السيد اخلوئي ألستاذه 

 النائيني.
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بًا من أمرين، فهنا حاالت:وأما إذا  ـ 2  كان الرشط مرك 

أن يكون كال األمرين مما يتوق   اجلزاء عليه عقاًل، وهنا ال مفهوم  ىل:واألاحلالة 

أيضًا، للسبب عينه الذي طرحه النائيني، ومثاله: إن رزقك اهلل مولودًا وكان ذكرًا 

وعىل كونه ذكرًا، فال مفهوم  فاختنه، فإن  اخلتان مما يتوق   عقاًل عىل رزق اهلل باملولود،

 هنا.

أن يكون كالمها مما ال يتوق   عليه اجلزاء عقاًل، ومن الواضح هنا ـ  الثانية:احلالة 

طبقًا للقاعدة املريزائية ـ وجود املفهوم بالنسبة لكال الرشطني، أي حصول االنتفاء عند 

اًم انتفاء أحدمها فضاًل عن كليهام. ومثال ذلك أن يقال: إن جاءك ز يد وكان معم 

مه؛ إلمكان إكرامه  فأكرمه، فاالكرام ليس متوق فًا عقاًل ال عىل جميء زيد وال عىل تعم 

م، أو املجيء، أو  اًم، فهنا يثبت املفهوم بزوال وص  التعم  حتى لو مل يأت ومل يكن معم 

 كليهام.

اين، ومثاله: إن أن يكون أحدمها مما يتوق   عليه اجلزاء عقاًل، دون الث الثالثة:احلالة 

ركب األمري وكان ركوبه يوم اجلمعة فخذ ركابه، فإن  أخذ ركاب األمري موقوف عقاًل 

عىل ركوبه، ال عىل كون ركوبه يوم اجلمعة، وهنا ال يكون هناك مفهوم عند انتفاء 

الرشط املتوق   عليه اجلزاء عقاًل، بخالف الثاين فيكون فيه املفهوم. ذلك كل ه تطبيقًا 

م.وتعمي  قًا للكالم املريزائي املتقد 

بة من جزءين: النبأ وكون اجلائي به  وبتطبيق هذه املعايري عىل آية النبأ نجد أهنا مرك 

فاسقًا، فالنبأ هو املوضوع، وال مفهوم عند انتفائه؛ ألن  التبني  موقوف عليه عقاًل، 

تفاؤه مثبتًا للمفهوم، بخالف كون اجلائي به فاسقًا، إذ ال يتوق  التبني  عليه، فيكون ان

ق املوضوع يف املقام  .وهبذا يندفع إشكال حتق 

فالسيد اخلوئي أخذ نظرية املريزا النائيني ورّد هبا عىل املريزا نفسه، مستخدمًا آلياته، 
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وهذا ما دفعه إلعادة ذكر صياغة أخرى لإلشكال خمتلفة عن الكالم السابق. وحاصل 

طي ة عىل املفهوم هلا ميزان عام، وهو أن يكون املوضوع إن  داللة القضية الرش صياغته:

فيها مفروض الوجود، وتكون له حالتان، وعل ق احلكم عىل إحدى احلالتني تعليقًا 

مولويًا ال عقليًا، فمثاًل إذا قلنا: إذا جاءك زيد فأكرمه، فإن  املوضوع الذي يفرض 

يء، وقد عل قت القضية وجوده هنا هو زيد، ولزيد حالتان: أن جييء، وأن ال جي

الرشطية وجوَب اإلكرام عىل جميئه، لكن بنحو التعليق املولوي، ال العقيل؛ ألن  وجوب 

اإلكرام ليس متوق فًا عقاًل عىل جميء زيد، فيمكن أن يوجد حتى لو مل يأتر زيد، وهذا 

 معناه انتفاء وجوب اإلكرام عند انتفاء املجيء.

إذا ركب األمري فخذ بركابه، فاملوضوع يف هذه وعىل العكس من ذلك ما لو قلنا: 

القضي ة هو األمري، وهو وإن كانت له حالتان بأن يركب حينًا وال يركب أخرى، لكن  

تعليق أخذ الركاب عىل ركوبه إنام هو عىل نحو عقيل؛ لعدم صدق أخذ الركاب إذا مل 

باب بيان املوضوع، يكن األمري راكبًا، وهبذا تكون القضية عند عدم ركوب األمري من 

 فال مفهوم هلا.

وإذا قمنا بتطبيق هذه القواعد عىل آية النبأ، سنجد أن  املوضوع فيها هو النبأ، وله 

حالتان: األوىل: أن يأيت به الفاسق، والثانية: أن يأيت به غري الفاسق، وإذا دق قنا يف طبيعة 

لتبني  عىل جميء الفاسق التعليق املأخوذ يف اآلية الكريمة، سنرى أنه عل ق وجوب ا

ر وجوب التبني  لو كان  بالنبأ، وهو تعليق مولوي وليس عقليًا؛ ألن  بإمكاننا تصو 

اجلائي بالنبأ هو العادل، فال يتوق   وجوب التبني عىل كون اجلائي بالنبأ فاسقًا، فرتجع 

 اآلية إىل: إن  النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبي نوا، فتدل  عىل املفهوم.

ر املوضوع يف آية النبأ عىل شكلني آخرين مها: لكن  يمكن تصو 

أن يكون املوضوع هو اجلائي بالنبأ، وله حالتان مها: الفسق وغريه،  ّول:األالشكل 

فيعل ق وجوب التبني  عىل الفسق عىل نحو التعليق املولوي؛ ألن  وجوب التبني  عىل 

ة: اجلائي بالنبأ إن كان فاسقًا فتبينوا، تقدير العدالة ليس ممتنعًا، وعليه فيكون معنى اآلي
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 فيثبت املفهوم هنا أيضًا.

أن يكون املوضوع هو الفاسق، وله حالتان: اإلتيان بالنبأ وعدم  الثاين:الشكل 

اإلتيان به، ويعل ق وجوب التبني  عىل اإلتيان بالنبأ، فهنا يصبح هذا التعليق عقليًا؛ لعدم 

ر وجوب التبني  دون جميئه با لنبأ؛ ألن  احلالة الثانية هي عدم جميئه، ويف مفروضها تصو 

 أنه ال خرب، فال معنى للتبني  حينئذ، فال مفهوم.

 وهذا كل ه يعني أن  آية النبأ صارت أمام احتامالت ثالثة هي:

 ـ النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا = وجود املفهوم. 2

 د املفهوم.ـ اجلائي بالنبأ إن كان فاسقًا فتبي نوا = وجو 1

 ـ الفاسق إن جاءكم بنبأ فتبي نوا = عدم وجود املفهوم. 2

دًا إىل آية النبأ نجد االحتامل الثالث هو املتعني  إثباتًا فيها؛ إذ ال فرق بني  وبالعودة جمد 

ق  ق به، فإن  هذا معناه وجوب التصد  اآلية، وبني قولنا: إن أعطاك زيد درمهًا فتصد 

ق النعدام موضوعه؛ إذ العرف عندما يعطي درمهًا، وأم ا إذا مل يعطه فال معنى للتصد 

ق عىل إعطائه الدرهم، وهو  يفهم أن  املوضوع هنا هو زيد، وقد عل ق وجوب التصد 

ق املوضوع، وال أقل  من ترد دها بني  تعليق عقيل، فتكون القضية مسوقة لبيان حتق 

 .االحتامالت الثالثة فتغدو جمملًة ال ُيستدل هبا

 ـ مداخلة السيد اخلميين، امتياز املنهج العريف عن العقلي  ـ  

تعاطى السي د اخلميني يف دراسة آية النبأ بمنهج عريف تام  بعيد عن كل  التحليالت 

 ، السابقة، فقد ذكر أن  ظاهر اآلية الكريمة هو: إذا جاء الفاسق بالنبأ وجب التبني 

. وقد أخذ اخلميني هذا املفهوم  فيكون مفهومها: إذا مل يأت الفاسق بنبأ ال جيب التبني 

م يرون أن  له مصداقان: أحدمها: عدم جميء الفاسق بالنبأ  وقام بترشحيه فقال: إهن 
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بمعنى عدم وجود نبأ أساسًا، وهذا املصداق يعد  فردًا ذاتيًا. ثانيهام: جميء العادل بالنبأ، 

ف، فيشمل املفهوم احلالتني فال وهذا فرد عريض يف نظر العقل، وحقيقي يف نظر العر

 جيب التبني  فيهام معًا.

إال أن  الصحيح أن  جميء العادل بالنبأ يمثل من الناحية العقلي ة أحد مصاديق عدم 

ين ينطبق عىل وجود الضد  اآلخر، فعدم جميء  جميء الفاسق به؛ ألن  عدم أحد الضد 

االنطباق انطباٌق عقيل وليس عرفي ًا، الفاسق بالنبأ ينطبق عىل جميء العادل، بيد أن  هذا 

فالعرف ال يفهم من عدم الضد  صورة وجود الضد  اآلخر؛ فاآلية ساكتة عن خرب 

ومن هذا القبيل تفسري اآلية بجملة: النبأ املأيت به إن كان اآليت به  .العادل إذا جاء به

، فإن  هذا التفسري خالف الظاهر من اآلية  .فاسقًا وجب التبني 

إن  اجلانب العريف يف كالم اخلميني هو أن  انتقال الذهن من عدم جميء الفاسق بالنبأ 

 إىل جميء العادل به هو انتقال عقيل، وليس عرفي ًا.

 ـ مداخلة السيد حممد باقر الصدر ـ  

الظاهر من أحد تقريرات السيد الشهيد الصدر بياٌن تفصييل لعدم وجود مفهوم آلية 

ن املفهوم للجمل الرشطي ة رشطان:النبأ، وحاصل ب  يانه هذا أن ه يشرتط يف تكو 

أن يكون ملوضوع احلكم ـ واملراد بموضوع احلكم عنده هنا هو ما  ّول:الرشط األ

ة اجلزاء يف املرتبة السابقة عىل التقييد بالرشط ـ قبل عروض التقييد  تعل قت به ماد 

ملذكور هدمًا هلذا اإلطالق، وإال مل يعد عليه من طرف الرشط إطالٌق، ليكون التقييد ا

ر تقييد له من قبل الرشط كي نستخرج منه املفهوم، ومثال ذلك أن يقال  يمكن تصو 
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لك: إذا حي اك شخص بتحي ة رد  عليه التحية، فهنا ال معنى للمفهوم؛ ألن  الرد  ليس فيه 

بتداء، فال يعقل الرد  إطالق حلالة ما قبل ابتداء اآلخر بالتحية، حتى نقي ده بحال اال

 ، فال يكون للقضي ة مفهوم.دون االبتداء

، أن ال يكون موضوع احلكم داخاًل حتت دائرة التقدير الرشطي الثاين:الرشط 

ودليل ذلك الفهم العريف، مثاًل إذا قيل لك: إن أخربك زيد فال هتتم  إلخباره، فال يمكن 

رمة االعتناء بإخبار عمرو، بخالف ما إذا االستناد إىل مفهوم الرشط إلثبات عدم ح

 قيل لك: إن كان اإلخبار من زيد فال تبا،ي.

وسبب التمييز العريف بني املثالني هو ما ذكرناه؛ فإن  اإلخبار الذي هو موضوع 

ل داخاًل حتت الفرض الرشطي، فيام كان يف املثال الثاين  احلكم صار يف املثال األو 

 فيه إىل: اإلخبار إن كان من زيد فال تبا،ي. خارجًا، ألن  اجلملة ترجع

 ويعني هذا الكالم عند الصدر أّن أمامنا عّدة عنارص يف القضّية الرشطّية:

 ما يكون يف الرشط داخالً حتت التقدير واالفرتاض، وهو رشط القضي ة الرشطي ة. أ ـ

يه ال ب ـ صدر ما يكون يف الرشط خارجًا عن دائرة التقدير واالفرتاض، ويسم 

 موضوَع القضي ة الرشطي ة.

ن مجلة الرشط من: رشط وموضوع. فمثاًل عندما نقول:  ومن هذين القسمني تتكو 

وهو  ـ اإلخبار، 2إن كان األخبار من زيد فال تبا،ي به، ترجع مجلة الرشط هنا إىل: 

يه موضوع القضي ة الرشطي ة.  ـ كون اإلخبار من  1خارج عن الرشط والتقدير، ونسم 

م بالتقدير. زيد،  وهذا هو رشط القضي ة الرشطي ة الذي يتقو 

                                           
 هذا املثال ذكره السيد الصدر نفسه عىل ما يف التقريرات، ولنا عليه مالحظة نرتكها اآلن.( 2)

وموضوع احلكم الذي ال يكون داخاًل حتت دائرة التقييد الرشطي عنده هو موضوع القضي ة ( 1)

ى بموضوع الرشطي ة، فموضو ع القضي ة الرشطي ة خارج عن دائرة الفرض والتقدير، وهو يسم 
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ة اجلزاء يف  ج ـ موضوع احلكم الذي هو ـ أي احلكم ـ اجلزاء، وهو ما تعل قت به ماد 

ق عىل الفقراء، فإن   املرتبة السابقة عىل التقييد بالرشط، فإذا قال يف مجلة اجلزاء: فتصد 

 الفقراء هم موضوع احلكم.

 :نينا هذا الكالم عىل آية النبأ، سنجد أّن فيها احتاملوعليه، فإذا طّبق

أن يكون موضوع احلكم فيها هو الفاسق نفسه، بمعنى أن يكون  ّول:االحتامل األ

 التبني  تبي نًا عن حال الفسق ومدى إمكان أن يكون قد كذب يف هذا املوضوع.

د من أن يكون املوضوع هو النبأ، أي مالحظة مضمون ا االحتامل الثاين: خلرب للتأك 

ته. ته أو عدم صح   صح 

د أن  هذه القضية لن يكون هلا مفهوم؛ ألن   ّول،خذ باالحتامل األـ فإذا اُ  5 فمن املؤك 

مني غري متوف ر هنا )رشط وجود إطالق يف موضوع  ل من الرشطني املتقد  الرشط األو 

لعادل، احلكم قبل عروض الرشط(؛ إذ الفاسق ليس له قبل الرشط إطالق يشمل ا

 حتى يكون ذكر الرشط يف اآلية تقييدًا له، فال مفهوم.

وهو أن يكون التبني  تبينًا عن النبأ ال عن املخربر وهو  ـ وإذا أخذنا باالحتامل الثاين، 2

 الفاسق، كان هنا احتامالن أيضًا:

، أي جيب «جاءكم»هو اإلنباء املأخوذ من كلمة « فتبي نوا»أن يكون مرجع  ّول:األ

م التبني  من اإلنباء الذي حصل ووجد، وهنا ال مفهوم؛ النعدام الرشط الثاين عليك

م )أن ال يكون موضوع احلكم داخاًل حتت دائرة التقدير الرشطي(؛ وذلك ألن   املتقد 

اإلنباء واملجيء باخلرب قد ُاخذ يف دائرة االفرتاض والتقدير، وهلذا نحن نالحظ بوضوح 

 «.نبأك زيد فتبني  عن ذلكإن أ»أنه ال مفهوم لقولنا: 

 هو النبأ ال اإلنباء، فهنا ال مفهوم أيضًا وذلك:« فتبي نوا»أن يكون مرجع  الثاين:

مني  أوالً: إننا نحتمل عىل هذا االفرتاض انخرام الرشط الثاين من الرشطني املتقد 

النعقاد املفهوم يف اجلملة الرشطية )أن ال يكون موضوع احلكم داخاًل حتت دائرة 

أهنا كل ها داخلة « إن جاءكم فاسق بنبأ»التقدير الرشطي(؛ ألن  العرف يرى يف مجلة: 
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ة قولك: الفاسق إن جاءكم بنبأ، «الفاسق»حتت التقدير سوى كلمة  ، يشهد لذلك صح 

حيث نرى عرفًا أن  الفاسق فقط هو اخلارج عن التقدير، أما غريه من املجيء والنبأ 

د من انعقاد املفهوم يف اجلملة.فداخل يف التقدير، ويكفينا   هنا االحتامل كي ال نتأك 

ل من رشطي انعقاد املفهوم أيضًا )رشط وجود  ثانيًا: إننا نرى اهندام الرشط األو 

« النبأ»إطالق يف موضوع احلكم قبل عروض الرشط(؛ إذ عندما يرجع التبني  إىل كلمة 

التبني  هو نبأ الفاسق، فإن   فهذا معناه ـ بحسب الظهور العريف ـ أن  موضوع وجوب

د  كلمة نبأ وإن كانت مطلقة تدل  عىل طبيعي النبأ يف حد  نفسها، لكن  تطبيق نظام تعد 

ة بنبأ الفاسق، بمساعدة الباء  وكذلك بمعونة اهليئة « بنبأ»الدال واملدلول جيعلها خاص 

ة قوله: بنبأ الفاسق ، فإذا كان موضوع الرتكيبة للجملة، بحيث يصبح قوله: بنبأ، يف قو 

احلكم هو نبأ الفاسق صار معنى اآلية: إن جاءكم الفاسق بنبئه فتبي نوا نبأه، و )نبأه( 

 ليس هلا إطالق قبل عروض الرشط الذي هو إتيانه بالنبأ، فال مفهوم.

 .وهبذا يظهر أنه عىل متام التقادير ال يوجد مفهوم لآلية الكريمة

ات اإلشكال عىل أصل انعقاد املفهوم يف اجلملة كانت هذه أبرز املداخالت وصياغ

الرشطّية يف آية النبأ، انطالقًا من عجز مقتضيات الداللة، وقد الحظنا اختالفها يف 

التعبري والطول والقرص ويف املقّدمات أيضًا، وإن كان بينها قدر ال بأس به من التشابه 

 والتقاطع املضموين.

 تنتاجات وتعليقات ومالحظاتوالصيايات النقدّية، اس املداخالت

 سنجري بعض االستنتاجات واملالحظات وأبرزها: ،من هنا

رون، قد استخدموا  ّول:االستنتاج األ الحظنا أن  األصوليني هنا، السيام املتأخ 

طريقة بيان القاعدة األصولية اللفظية يف استخراج املفهوم، ثم قاموا بتطبيق هذه 

                                           
 .111ـ  122، 121ـ  122 :1، ج1( مباحث األصول ق2)
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ذا وجدوا أن  أركان انعقاد املفهوم للجملة الرشطية القاعدة عىل اآلية الكريمة، فإ

موجود يف اجلملة الرشطية يف آية النبأ قالوا باملفهوم، وإذا الحظوا اختالل أحد األركان 

ر زمانًا، عمد  قالوا بعدم وجود املفهوم، ومل نجد أحدًا منهم إال القليل، السيام من تأخ 

منها كذا وكذا، وربام يكون السبب يف ذلك  إىل اآلية مبارشًة، وقال: إن  العرف يفهم

د  ة، فيضطر  األصو،ي كي ُيلزم خصمه أن يقع  كثرة اد عاء االستظهارات املتضاد 

 املوضوع ليجعله ميزانًا ومعيارًا.

نعم، الحظنا مثل اإلمام اخلميني حاول االبتعاد عن حركة التقعيد التي استخدمتها 

 سائر الصيغ.

خدام طريقة التقعيد تظل  املنهج األفضل حيث يمكن؛ ألن  والذي نراه أن  عدم است

، لكن حيث  عدم التقعيد جيعل القارئ للنص  أكثر عفويًة يف التعامل مع مدلول النص 

يضطر  الباحث إىل استخدام عملية التقعيد للتحاكم إليها، فإن  األفضل ـ كي حتفظ 

م صيغة التقعيد  بشكل بالغ التبسيط، وقائم عىل الروح العرفية يف فهم النص ـ أن يقد 

نظام األمثلة واملنب هات الوجدانية، طبقًا للقاعدة املناهجية القائلة: إن  منهج البحث 

ة البحث، هلذا ال يصح  ـ عادًة ـ استخدام منهج ريايض يف فهم ظاهرة  ولغته يتبعان ماد 

 اللغة، وال منهج عريف تساحمي يف حتليل قضي ة فلسفية.

د لنا أنه كل ام اقرتبنا من روح اللغة وممارستها مل يكن اإلعراب وهذا ما يؤك  

مًة لفهمنا للمقصود، وكلام ابتعدنا احتجنا إىل هذه القواعد النحوية  القواعدي مقد 

 والرصفية.

ه فهم  من هنا، نجد أن  بيان السيد الصدر هنا كان بعيدًا عن اللغة العرفية مما قد يشو 

ية وربام غريها من اجلمل الرشطي ة، كام أن  بيان املريزا النائيني املدلول العريف من نص  اآل

وإن كان جيدًا إال أن  استخدام مقولة التوق   العقيل تدفع الذهن ناحية حماكامت 

معيارية فلسفية قاسية، وحتى بيان السيد اخلميني رغم أننا نراه أكثر عرفيًة من حيث 

سفية حتى أنه استشهد بكالم للفيلسوف صدر املضمون، إال أنه اقرتب من اللغة الفل
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 الدين الشريازي.

ته.  وهذه مالحظة عامة نراها رضوريًة حفاظًا عىل عرفية الفهم وسالمة عفوي 

لقد الحظنا عند األصوليني هنا أهنم عندما كانوا يريدون وضع  االستنتاج الثاين:

ثال يوضح للقارئ أو قاعدة أو ركن من أركان قيامة املفهوم، كانوا يكتفون بذكر م

ة أخرى، وهي أن  املطلوب من  عى، لكن هنا نقطة عام  انية الركن املد  السامع حق 

ة الركن الفالين فحسب، بل أن حيسم أنه ال  األصو،ي ثبوتًا أن ال يأيت بمثال عىل صح 

 يوجد مثال آخر هيدم القاعدة، فإن  بعض األمثلة ينطبق عليها التقعيد انطباقًا تامًا، لكن  

بعضها اآلخر ال حيرز انطباق القاعدة عليه، وبقدر ما استطاع األصو،ي أن حيسم األمر 

عيه شاماًل.  عىل مستوى متام االفرتاضات بقدر ما كان أقدر عىل جعل الركن الذي يد 

مثاًل: قد يكون عدم وجود الركنني اللذين ذكرمها السيد الصدر موجبًا لعدم انعقاد 

وري أن يكون وجودمها موجبًا دومًا النعقاده؟ فبعض مفهوم، لكن هل من الرض

األركان تنفع يف طرف السلب دون اإلجياب وربام يكون العكس صحيحًا، وقد يغرق 

األصو،ي أحيانًا يف املثال الذي يعطيه للقضية فيدور بحثه مدار هذا املثال، وربام تكون 

مون املثال دورًا يف بعض هناك أمثلة تختلفة عن طبيعة هذا املثال، حيث قد يلعب مض

 اخلصوصيات.

الذي الحظناه أن  مجلة من األفكار التي طرحها األصوليون  االستنتاج الثالث:

رة، السيام ما وجدناه  املتأخرون هنا موجودة يف كتب قدماء الشيعة والسن ة، لكنها مطو 

غ عند الشيخني: األنصاري واخلراساين، مثل قاعدة األسوئية وغريها، لكن  صي

رين مجعت كالم القدماء تقريبًا وزيادة.  املتأخ 

إذا تتب عنا الرشوط التي ذكرها األصوليون ـ بقطع النظر عن  االستنتاج الرابع:

 اخلالفات بينهم ـ سنجد أهنا:

أن ال يكون توق   اجلزاء عىل الرشط توق فًا عقليًا، بل رشعي  ّول:الرشط األ

 زا النائيني.مولوي، وهذا الرشط ذكرته مدرسة املري
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أن يكون الرشط قيدًا للحكم ال للموضوع، فينتفي احلكم عن  الرشط الثاين:

املوضوع عند انتفاء الرشط، ويظل  يف ظرف بقاء املوضوع، وقد ذكر هذا الرشط املريزا 

 النائيني.

أن يكون املوضوع مفروض الوجود، وله حالتان، وعل ق الرشط  الرشط الثالث:

ًا ال عقلي ًا، وهذا ما ذكره السيد اخلوئي. عىل إحدامها تعليقاً   مولوي 

أن يكون املفهوم أحد املصاديق العرفي ة لعدم املنطوق، وال يكفي  الرشط الرابع:

 الصدق العقيل، وهذا ما ذكره السيد اخلميني.

أن يكون ملوضوع احلكم إطالق سابق عىل الرشط يعرض الرشط  الرشط اخلامس:

 ذكره الشهيد الصدر.عليه فيقي ده، وهذا ما 

أن ال يدخل موضوع احلكم حتت التقدير الرشطي يف اجلملة،  الرشط السادس:

 وهذا ما ذكره السيد الصدر أيضًا.

فهذه ستة رشوط مستنتجة من كلامت األصولي ني بوصفها قواعد عامة النعقاد 

ليلها قد املفهوم يف اجلمل الرشطي ة، سواء يف آية النبأ أم غريها. وهذه الرشوط بتح

ل والثاين والثالث  نالحظ إمكانية دك  ودمج بعضها يف بعضها اآلخر، مثل الرشط األو 

واخلامس، فإن  هذه الرشوط ترجع ـ بحسب الروح ـ إىل نقطة واحدة واضحة، وهي 

نقطة بدهيي ة تقتضيها ماهي ة املفهوم وهويته، فإن  املفهوم يفرتض انتفاء احلكم عن 

ته، وإال مل يكن هناك مفهوم، فهذا رشط منبثق من طبيعة فهمنا املوضوع يف بعض حاال

ف املفهوم لن تقدر سوى عىل ذكر هذا  للمفهوم وليس شيئًا جديدًا، فأنت عندما تعر 

الرشط بأي  صياغة وأي  تعبري. فيبقى للمفهوم رشطان؛ ألن  هناك فرقًا بني الرشط 

نفس التعري ، والثاين ليس الالحق العارض عىل املفهوم، والرشط املستخرج من 

ل هنا مثاًل ليس غري نفس املفهوم؛ ألنك حينام تقول: انتفاء  رشطًا إضافي ًا، فالرشط األو 

احلكم بسنخه وطبيعي ه عن املوضوع عند انتفاء الرشط، فأنت تفرتض املوضوع 

موجودًا لكي جيري احلديث عن بقاء احلكم وعدمه عند زوال الرشط، وإال فأين 
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حلكم؟! ومن الواضح أن تعل ق اجلزاء بالرشط تعل قًا عقليًا معناه عدم وجود ينصب  ا

املوضوع عند انتفاء الرشط، طبقًا ملا ذكره املريزا كام يتضح من بيانه، مثاًل: إذا رزقت 

ولدًا فاختنه، انتفاء الرشط هنا معناه انتفاء املوضوع وهو الولد، فلم يعد للموضوع 

ل يف هذه الرشوط حالة ثانية، حتى نبحث يف  حلوق احلكم هلا وعدم حلوقه. فالتأم 

األربعة يرجعها إىل حقيقة واحدة مأخوذة يف تعريفنا للمفهوم، فهي رشط واحد 

 وليست رشوطًا أربعة، وكل ها صحيحة إذا أخذنا الصيغة اجلامعة هلا.

 يبقى ُشطان:

قدير بحسب رشط السيد الصدر األخري، وهذا الرشط إن أريد منه الت ّول:األ

اللسان اللفظي، فهو غري تام، فاملثال: إن جاءك زيد فصاحله )فهو مثل: إن أخربك زيد 

ر املفهوم فيه، وذلك عندما  ، عنيت املثال الذي ذكره الصدر(، يمكن تصو  فال هتتم 

ر وافرتض افرتاضًا رشطيًا  ُتْرَبُط مصاحلته بأن يأيت هو، فهنا رغم أن  موضوع احلكم قد 

ـ مع ذلك ـ قد يفهم العرف أن  له مفهومًا، بحيث يراد عدم مصاحلته عىل تقدير إال أنه 

عدم جميئه، وهكذا إذا قيل: إذا مل يعَتدر عليك الكافر فال حتاربه، فإن  العرف يفهم هنا 

ر تقديرًا وفرض ورشط بنفس القضي ة، فهذا الرشط  وجود مفهوم رغم أن  املوضوع قد 

 مثل: إن جاءك زيد فأكرمه عدم وجود مفهوم يف بعض غري واضح، نعم نحن نقبل يف

 األحيان، لكن ذلك ليس ألجل ما ذكره رمحه اهلل، بل ألمر آخر كام صار واضحًا.

ة هنا، وهي أن  حتويل اجلملة الرشطي ة أمر ممكن بأكثر من طريقة،  بل هناك نقطة مهم 

دير واالشرتاط، فيام بحيث يمكنك عىل أحد التحويالت إدخال املوضوع يف دائرة التق

خترجه عىل تقدير آخر، وقد ذكر السيد الصدر أن  املعيار هو العرف، فإذا كان هو املعيار 

ومل نضع له قانونًا يف حتديد اخلارج والداخل، فلنذهب إىل العرف مبارشًة يف أصل 

 داللة كل  مجلٍة رشطي ة عىل حدة، لننظر ماذا يقول، بال حاجة لتطويل املسافة.

رشط السيد اخلميني، وهو أن ينطبق املفهوم يف اآلية انطباقًا عرفيًا عىل عدم  اين:الث

املنطوق، وهذا رشط صحيح؛ ألن  املرجع يف باب الظهورات اللفظية هو العرف، وما 
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مل يفهم العرف هذا االنطباق فال يقع انطباق أصاًل، وهذا مثل قولنا: صل  الوترية بعد 

ة وإن صدقت ـ عقاًل ـ عىل الوترية الواقعة بعد عرشين سنة صالة العشاء، فإن البعدي  

من صالة العشاء، إال أن  العرف يفهم البعدية العرفية، فأصل هذا الرشط من حيث 

 املبدأ صحيح.

ل والثاين  وعليه، يصح  القول بوجود رشطني للمفهوم مها: ما يرجع إىل الرشط األو 

وإذا تأملنا هذين الرشطني سنجدمها  والثالث واخلامس؛ ورشط اإلمام اخلميني،

يرجعان لروح املفهوم من جهة، وللقواعد الظهورية العامة من جهة أخرى، فهام حتليل 

 عريف ملسألة لغوية، بعيدًا عن صياغتهام.

ام رشطان يف طرف السلب، بمعنى أن  عدمها هيدم املفهوم، لكن ال  ومن الواضح أهن 

ق املفهوم دومًا، فمثاًل إذا قلت: إذا جاءك زيد دليل عىل أن  وجود هذين الرشطني  حيق 

قان، لكن مع ذلك ال يرى العرف مفهومًا هلذه اجلملة  فأكرمه، فالرشطان هنا متحق 

 دومًا، وسيأيت بيانه بإذن اهلل.

جيب الفصل يف االستدالل باآلية بني مفهوم الرشط ومفهوم  االستنتاج اخلامس:

ر الوص ، فنحن ال نريد هنا سوى ا الستناد إىل مفهوم الرشط بقطع النظر عن مرب 

، فإن  هذا راجع إىل مفهوم الوص ، وطبقًا لذلك نجد أن  أبسط تفسري فاسقكلمة 

عريف النعقاد مفهوم يف هذه اجلملة هو مقارنة املنطوق مع املفهوم، فاملنطوق يقول: إن 

و ما قاله اإلمام اخلميني جاءكم فاسق بنبأ فتبي نوا، فيكون مفهومها ـ بكل  بساطة ـ ه

، أما القول بأن  املراد: إذا كان اجلائي بالنبأ  وهو: إن مل يأتكم فاسق بنبأ ال جيب التبني 

فاسقًا.. أو النبأ الذي جيء به إن كان اجلائي به فاسقًا.. أو نبأ الفاسق إن جاءكم به.. 

لتبديل يف الصيغ فهذه تفسريات حمتملة لكن ها ال ترقى إىل حد  الظهور؛ إذ هذا ا

مة واملتأخرة فيه قدٌر من التطويل، ومن َثم التكل   والبعد  والتحويل يف الكلمة املتقد 

ل يشء ينرصف  ر: إذا جاءكم فاسق بنبأ، فإن  أو  عن العفوية العرفي ة، فاآلية عندما تقر 

دة هو أنه: إذا مل يأتكم الفاسق بالن بأ، مع إليه ذهن اإلنسان العريف، ويقع صيغًة مؤك 
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التأكيد عىل غض  الطرف عن قضية مفهوم الوص ؛ ألن  فكرة الوص  يبدو أهنا 

مة.  لعبت دورًا يف بعض هذه الصيغ املتقد 

وإذا ثبت هذ الكالم ظهر أن  املهم هو أن نعرف: هل هذه الصيغة النافية: إذا مل 

ل العقيل يأتكم الفاسق بالنبأ، تشمل جميء العادل به أو ال؟ واجلواب: إن  الشمو

صحيح، غري أن  العرف ال يرى ذلك إال بقرينة، وفاقًا ملا ذكره اخلميني، وال أقل  من 

د واإلمجال.  الرتد 

ة، وهي ضم  خصوصية الوص  إىل الرشط، بمعنى أن  استبطان  نعم، هنا نقطة مهم 

  الرشط يف اجلملة وصفًا يوحي بربطه به، فبضم  الداللة اخلفيفة عىل املفهوم يف الوص

إىل جانب قضية الرشطية يعطي للجملة مفهومًا، بحيث يصبح: إذا مل يأتكم الفاسق 

بالنبأ.. شاماًل ملجيء العادل به، وهذا يشء دقيق وعريف أيضاً َ إذا مل نستطع إجياد 

تربيرات أَخر لذكر الوص  يف اجلملة، وعليه غايته أن ه يثبت املفهوم اجلزئي الذي قلنا 

 تج النتائج األصولي ة يف باب حجي ة خرب الواحد.سابقًا بأن ه ال ُين

إن  داللة الرشطي ة عىل املفهوم ال تكون من خالل عملي ة  االستنتاج السادس:

تفكيك الرشطي ة التي يدرسها املنطقي ون، بل تكون من خالل نظام اللغة، فنحن نتكل م 

بعض األصولي ني عن رشطي ة أهل اللغة، وليس عن رشطي ة املناطقة، ويبدو ،ي أن  

، ومن هنا  درسوا الرشطي ة من خالل نظام املنطق ال اللغة يف بعض املوارد عىل األقل 

نالحظ أن  قيام املفهوم للجمل الرشطي ة يؤثر فيه السياق املقامي بالدرجة األوىل، وهذا 

 فهناك فرق بني حالتني:يشء مل يشريوا إليه بخصوصه فيام رأيت، 

ثم ُيصدر مجلته  بصدد بيان حكم إكرام زيد يف كّل احلاالت، أ ـ أن يكون املتكّلم

الرشطي ة: إن جاءك زيد فأكرمه، كام لو سأله شخص فقال له: ما حكم إكرامنا لزيد؟ أو 

قال له: متى جيب إكرام زيد؟ أو قال له: بي نوا لنا موق  الرشيعة من إكرام زيد، أو غري 

كون يف سياق مقامي يفرض عليه بيان متام ذلك من القرائن التي تعطي أن  املجيب سي

احلاالت. وهنا إذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، فإن  العرف يفهم الداللة املفهومي ة 
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بوضوح، ويقول بأن  هذا التعليق عىل املجيء ال يعني سوى أن  وجوب إكرام زيد ثابٌت 

ق عىل الرشط، يف خصوص حالة املجيء، وإال لذكر احلاالت األَخر ومل يامرس التعلي

ونفس كونه يف مقام البيان من حيث مواقع اإلكرام وعدمها يفهم منه أن  طبيعي احلكم 

منتٍ  يف غري حالة املجيء. علاًم أن  اإليقاع الصويت واملؤرشات احلاف ة بصدور اجلمل 

 الرشطي ة يلعب دورًا كبريًا يف فهم سياقها هذا.

ي يفرض عليه تعيني متام حاالت احلكم ب ـ أن ال يكون املتكّلم بصدد سياق مقام

فُيصدر ابتداًء مجلًة تقول:  بإكرام زيد تبعًا ملختلف حاالت زيد وحاالت العالقة معه،

إذا جاءك زيد فأكرمه، أو يقول: إذا رأيت زيدًا يف الطريق فأكرمه، ففي هذه احلال ال 

بيان متام حاالت إكرام  يفهم العرف ـ أو ال حُيَرز أن  العرف يفهم ـ أن  املتكل م بصدد

زيد يف متام الصور والفروض، حتى يكون ذكر التعليق يف اجلملة الرشطي ة مفيدًا 

للمفهوم النايف لطبيعي  احلكم يف غري صورة املنطوق، وهذا واضح جدًا؛ ألن ه سيقال يف 

ن ه مل هذه احلال: إن  املتكل م أراد بيان وجوب إكرام زيد يف صورة مالقاته يف الطريق، لك

يتكل م عن سائر الصور؛ ألن ه ال حُيرز وجود سياق مقامي جيعله يف مقام البيان من متام 

 اجلهات يف قضية إكرام زيد.

والحظ ذلك من نفسك، فإن ه لو قال املوىل ـ ومل يكن يف سياق ُيثبت أن ه يريد بيان 

ن هن اك مفهوم متام خصوصيات وحاالت إكرام زيد ـ: إذا جاءك زيد فأكرمه، وتكو 

فهذا يعني أن  العرف سيسمع هذه اجلملة عىل الشكل التا،ي: إذا جاءك زيد ثبت عليك 

ا إذا مل يأتك فإن ني ُاعلمك بأن ه ال يوجد يف رشيعتي وديني أي   وجوب إكرامه، وأم 

وجوب إلكرام زيٍد عىل اإلطالق، فهل ترى من نفسك أن  هذه اجلملة تعطي هذا 

ل م تصدر منه اجلملة الثانية النافية بحيث لو دل  دليل منطوقي املعنى؟ وهل ترى املتك

آخر عىل وجوب إكرام زيد لو رأيته يف املسجد لشعرت بوجدانك العريف بأن  ذلك 

ًا تشعر هبذه  الدليل يعارض هذا النص  هناك معارضَة املنطوق للمفهوم؟ هل حق 

ل عندما يأتيني، ثم دعاين إلكرامه  املعارضة أو تقول بأن ه دعاين إلكرامه يف النص  األو 
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يف املسجد، فال أفهم نفيه وجوب اإلكرام مطلقًا يف غري هذه احلال وال أفهم إثباته هلذا 

 الوجوب أيضًا؟

وهذا يعني أن  املفهوم يف اجلملة الرشطي ة ـ بل وغريها أحيانًا ـ خيضع يف الغالب 

( الذي جيعل املتكل م بصدد بيان متام للسياق املقامي )إىل جانب العنارص السياقي ة األَخر

األحكام املتصلة بإكرام زيد وحاالته، وهبذه الطريقة ال نحتاج حتى للمداخلة التي 

مها السيد اخلميني حتى ننفي التبني  عن خرب العادل أو ال ننفيه؛ ألن  كالم اإلمام  قد 

ز عىل مصداقي ة خرب العادل لعدم خرب الفاسق، وكأن ه يفرض مفهومًا، ثم  اخلميني يرك 

يقول بأن  خرب العادل غري داخل عرفًا يف دائرة هذا املفهوم، فيام الذي نريد قوله هنا هو 

أن ه ما مل ُنثبت أن  املتكل م كان بصدد بيان أحكام العمل بأخبار املخربين من متام 

ة القيود احليثيات فإن ه ال يوجد مفهوم أصاًل، وغاية ما هنالك هو جريان قاعدة احرتازي  

ال أكثر، فينتفي شخص احلكم بانتفاء جميء الفاسق بالنبأ انتفاء تلقائي ًا طبيعي ًا، ومن 

الواضح أن  زعم كون آية النبأ بصدد بيان أحكام العمل باألخبار وحجي تها بحيث 

 ينعقد فيها هذا السياق املقامي يف غاية البعد، السيام لو ضممنا أسباب النزول.

رين فطريقةمن هنا  مي األصوليني كانت أكثر عرفي ة وبساطة من املتأخ   .تعامل متقد 

له إىل ما بعد  وهنا نأيت إىل حتديد موق  تفسريي هنائي من آية النبأ، لكننا سوف نؤج 

ذكر سائر اإلشكاالت عليها؛ ألن  هذا املقدار هنا ال ُيثبت املفهوم، بل غايته بعد ضم  

ا ال الوص  إىل الرشط أن ه يعطي ا لسالبة اجلزئي ة عىل طريقة السيد اخلوئي، وقد قلنا بأهن 

 تكاد تنفع األصو،ي هنا يف يشء.

                                           
، أقر  ـ بكل  عرفي ة ـ بعدم وجود مفهوم 212ـ  218: 2الحظ كي  أن  اآلمدي يف اإلحكام ( 2)

حاول خلق االستدالل بضم آية النبأ إىل آية النفر، وانظر أيضًا: احليل، معارج األصول: آلية النبأ، ف

121. 
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 وجود املانع يف الداللة )املانع املتصل واملنفصل( إشكالياتـ  

ة مانع عن هذا  عىل تقدير وجود مقتٍض للمفهوم يف اجلملة الرشطية يف آية النبأ، ثم 

يكون متصاًل وأخرى منفصاًل، فالبد  من رصد نوَعي املانع االقتضاء، وهذا املانع تارًة 

 هذين، ثم مللمة املعطيات واخلروج بنتائج.

 بالتعليل املفهوم عالقةاملتصل عن الداللة أو  املانعـ  ـ  

املانع املتصل الرئيس عن داللة اجلملة الرشطي ة يف آية النبأ عىل املفهوم هو ذيل 

، حيث ﴾ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنيَ  َأنْ ﴿اآلية، حيث جاء فيه: 

ـ بأن  هذا التعليل املوجود يف اآلية يشمل  يقال ـ كام ذكر بعض األصولي ني القدماء

املنطوق واملفهوم معًا؛ ألن ه كام حيصل إصابة للقوم عن جهل وعدم علم يف خرب 

ال يف خرب العادل؛ ألن  أخبار العدول ال تفيد العلم واليقني، الفاسق، كذلك هي احل

م داللة املنطوق لتتجاوز الفاسق إىل العادل، وهبذا ال ينعقد ظهور يف  فهذا التعليل يعم 

املفهوم ليفيد حجية خرب العادل، أو عىل أقل  تقدير تقع املعارضة بني داللة التعليل 

م داللة التعلي ة لرصاحتها وذكرها لفظًا.وداللة املفهوم فتقد   ل العام 

وجيب أن نعرف أن  هذا املانع املتصل ال خيتص  بمفهوم الرشط يف آية النبأ، بل 

يشمل مفهوم الوص  أيضًا، وإن لوحظ يف ذكر هذا املانع يف كتب بعض األصولي ني ـ 

كالسيد الصدر ـ أنه راجع إىل مفهوم الرشط، لكنه ـ وكام تشري إليه عبارات هنا 

 ـ شامل، كام هو واضح، لكل  داللة مفهومية يف اآلية مهام كان منطلقها. وهناك

والالفت للنظر أن  بعض األصوليني كاإلمام الغزا،ي، وضعوا آية النبأ ـ نتيجة هذه 

                                           
ة 222ـ  222: 1املرتىض، الذريعة ( راجع: 2) ؛ واحليل، معارج األصول: 222: 2؛ والطويس، العد 

 .122ـ  121

 .122، 222، 212؛ وبريامون ظن  فقيه: 222: 2 صول( راجع: فرائد األ1)
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 .املقاربة لذيلها ـ يف عداد اآليات التي استدل  هبا عىل عدم حجي ة خرب الواحد

 كلة املانع املتصل، عرض وتعليقاتاجلوابية على مش احملاوالت

 أبرزها: ه اإلشكالّية،كرت حماوالت لإلجابة عن هذوقد ذُ 

إن  النسبة بني املفهوم والتعليل هي العموم واخلصوص من  ىل:واألاجلوابّية املحاولة 

وجه؛ وذلك ألن  إطالق املفهوم يشمل خرب العادل العلمي والظني، أما التعليل فهو 

والعادل غري العلمي ني، فيفرتق املفهوم عن التعليل يف خرب العادل  يشمل خرب الفاسق

العلمي، ويفرتق التعليل عن املفهوم يف خرب الفاسق غري العلمي، وجيتمعان يف خرب 

العادل الظن ي، لكن مع ذلك ومع أن  مقتىض القاعدة أن يصار إىل التساقط وعدم 

قديم العموم املوجود يف املفهوم لتدخل حجي ة خرب العادل الظن ي، إال أن ه جيب هنا ت

ة االجتامع فيه ويكون احلكم فيها من صالحياته؛ وذلك أنه عىل تقدير خروج خرب  ماد 

العادل الظني عن حتت املفهوم سيبقى فقط خرب العادل العلمي، واإلبقاء عليه معناه 

ة  ة هذا املفهوم؛ إذ ال فرق يف اخلرب املفيد للعلم ـ وأن ه حج  ـ بني خرب العادل وخرب لغوي 

م شيئًا.  الفاسق، فيكون املفهوم من الدالالت التي مل تقد 

بل يضاف إىل ذلك القول بأن  اخلرب العلمي ـ سواء كان خرب العادل أم الفاسق ـ 

تها، فهي مسوقة للحديث عن اخلرب الذي ال يعطي  خارج مطلقًا عن داللة اآلية برم 

لة التعليل شاملة لكل  خرب ظني، سواء أتى به الفاسق أم علاًم، وبناًء عىل ذلك تكون دال

العادل، فيكون املفهوم أخص  من عموم التعليل؛ ألنه يدل  عىل حجية خرب العادل 

ة، فيؤخذ باألخص  حينئذ  .الظن ي خاص 

                                           
 .122: 2الغزا،ي، املستصفى جع: ( را2)

؛ 222: 1؛ وانظر: الصدر، بحوث يف علم األصول 222ـ  228: 2ائد األصول رنصاري، ف( األ1)
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 هي: ،النقدية تعّرضت بدورها لردوداجلوابّية هذه املحاولة 

ة، وأوضحه وأجاله غريه، وحاصله إننا ما ذكره الشيخ الطويس  ّول:الرّد األ يف العد 

نسل م بأن  املفهوم أخص  من عموم التعليل، لكن  ظهور التعليل يف العموم أقوى من 

ظهور اجلملة يف املفهوم، بمعنى أن  االستغناء عن مفهومي ة اجلملة وعدم وجود مفهوم 

 .هلا أوىل من ارتكاب التخصيص يف التعليل

روا يف مباحث األصول جواز ختصيص العام  ا الردّ وقد جُياب عن هذ م قر  بأهن 

بمفهوم املخالفة، وهذا من هذا الباب، فإن  املفهوم هنا من مفهوم املخالفة، سواء كان 

ص العام ويقي د املطلق، وهنا من هذا النوع،  وصفًا أم رشطًا، ومفهوم املخالفة خيص 

 لقبول هبا هنا؟!فلامذا قبلنا هبذه القاعدة هناك، وال نريد ا

 ومنهم الشيخ األنصاري، أجاب عن هذا اجلواب: ،نيلكّن بعض األصوليّ 

صات املنفصلة ال املتصلة. أوالً:  إنه تختص  باملخص 

إن ه خاص بغري حالة التعليل وعالقة العل ة باملعلول؛ ألن  العرف يفهم هنا  ثانيًا:

 .تبعية املعلول للعل ة يف التعميم والتخصيص

اهر من الشيخ األنصاري قبول هذا الرد  عىل هذه املحاولة، مما يدل  عىل تسليمه والظ

 بأصل اإلشكال بوجود مانٍع متصل.

ما ذكره السيد الصدر، وكأن ه تعميق للنقطة األخرية التي ذكرها الشيخ  الرّد الثاين:

نية شخصية األنصاري، وحاصله: إن  مقام التعليل مقام نظر إىل املعل ل، فيكون فيه قري

وحكومة، ومن الواضح أن  احلكومة وخصوصياهتا تظل  أقوى دالليًا من القرينية 

ية  .النوعية املتمثلة باألخص 

                                           
 .222: 2نصاري، فرائد األصول األو ؛222: 2 ( انظر: الطويس، العدة2)
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 .112: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق222: 1( بحوث يف علم األصول 2)
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وهذا الكالم تام كربويًا وقواعدّيًا، لكنه يواجه مشكلة صغروية ميدانّية تسّجل عىل 

 ورود قيد وهي أنه إذا استطاعا تفسري كلامت الشيخ األنصاري والسيد الصدر معًا،

الفاسق يف املنطوق بحيث خيرجه عن اللغوية دون حاجة إىل افرتاض وجود املفهوم أو 

تفسري التعليق عىل الفاسق، مل ينعقد املفهوم حينئذ حتى نبحث يف وجود مانع متصل 

عنه، وأما إذا مل يستطيعا تفسري الوص  أو الرشط إال بافرتاض املفهوم، فهذا معناه أن  

ة من جديد. من هنا نالحظ تقديم التعل ته، فيعود إشكال اللغوي  يل عليه مساوق للغوي 

أن  مجلة من األصولي ني تعاملوا مع العالقة بني املفهوم والتعليل عىل أهنا عالقة 

ختصيص أو حكومة من هذا الطريق أو ذاك، ومل ينظروا إىل أن  تقديم التعليل عىل 

ة الوص  حينئذ، وإش ة أقوى. وهبذا يظهر أيضًا أن  املفهوم يساوق لغوي  كال اللغوي 

ص املتصل واملنفصل. وبه يظهر أن  احلديث عن إثبات  املوضوع ليس موضوع املخص 

ة معاَرض هنا بظهور التعليل يف اجلملة، وربام يكون منب هًا لعدم  املفهوم بمسألة اللغوي 

ة أساسًا يف املقام.  وجود اللغوي 

الصدر أيضًا، وحاصله أن  التعليل ظاهٌر يف إلغاء ما ذكره السيد  الرّد الثالث:

ًا للمفهوم الظاهر يف أخذها، فيقع التعارض املستقر  بني  خصوصي ة املورد، فيكون مضاد 

 .الطرفني، ال عالقة العام واخلاص

وال نعرف كي   وهذا الكالم من السّيد الصدر كأّنه يرجع إىل ما قلناه قبل قليل،

 كالمه اآلن  الذكر، إال إذا كان جدليًا يف أحدمها، فإن  قوله سابقًا مجع الصدر بينه وبني

باحلكومة ينايف قوله بالتضاد  هنا، والذي نراه أنه حتى عىل تقدير التضاد  املذكور مل يبني  

، فهل هو سقوط عموم التعليل مع ظهور املفهوم أو العكس أو كليهام،  لنا الصدر احلل 

 ذلك؟ مع أن ه كان من األنسب بيان ذلك.لعل ة أو ألخرى أو غري 

ا  الرّد الرابع: إن  الظاهر من اآلية الكريمة ـ برصف النظر عن وجهة نظرنا فيها ـ أهن 

                                           
 .228ـ  222: 1بحوث يف علم األصول و ؛118ـ  112 :1، ج1مباحث األصول ق (2)
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بصدد احلديث عن اإلخبارات غري العلمي ة، فال معنى جلعل النسبة بني املفهوم 

سق والعادل، فيام والتعليل هي العموم من وجه، وإنام التعليل عام لكل  خرب أتى به الفا

املفهوم خاص  بخرب العادل، فيدور األمر هنا بني ختصيص عموم التعليل وإلغاء 

م املنطوق يف التعليل عىل املفهوم ألقوائية الداللة، وهو  املفهوم، وهنا إما أن يقال بتقد 

انعقاد حمل  نظر، أو يقال: إن ه بضم التعليل إىل املفهوم ـ ومها قرينتان متصلتان ـ ال حيرز 

املفهوم؛ الحتامل قرينية عموم التعليل يف املقام، ويكون ذلك موجبًا لإلمجال يف أصل 

داللة املفهوم، حتى لو مل نستطع تفسري ذكر القيد والوص ؛ ألن  املفهوم ال ينعقد إال 

بتاممية شخص الكالم، ووجوُد التعليل يوجب الشك بالنسبة إلينا، كام أنه ال حيرز 

التعليل فإنه ال يراد بالعموم هنا املعنى املصطلح الذي يعطي داللة انعقاد عموم 

وضعية؛ إذ من الواضح أنه ال توجد أدوات العموم هنا، بل املراد منه اإلطالق، وال 

حيرز انعقاد اإلطالق يف التعليل مع احتامل وجود املفهوم، ألن  أصالة عدم القرينة إنام 

قناه ـ يف القرا ئن املنفصلة ال املتصلة، بل املورد من موارد احتامل جتري ـ عىل ما حق 

قرينية املوجود؛ ألن  ذكر الوص  أو هيئة الرشط حيتمل أن تكون قرينة عىل إرادة 

املفهوم الذي هو قرينة عىل عدم إرادة عموم التعليل إرادًة جدية، فيصعب انعقاد 

الطرفني فينهدم املفهوم، وهو العموم حينئذ يف التعليل أيضًا، وهبذا نقع يف اإلمجال عىل 

 مطلوب املستشكل، وال ينعقد ختصيص كام يريده صاحب املحاولة اجلوابي ة األوىل.

أما القول بأن  إسقاط عموم التعليل أخ   مؤونًة من إسقاط املفهوم، فهو ـ مل تم  ـ 

ث عن دليلني انعقد ظهورمها، بل كالمنا يف  جيري يف املنفصالت، ونحن هنا ال نتحد 

يناه باملانع املتصل، لكنه ـ بحسب روحه ـ  أصل وجود ظهور هلام، وهذا املانع وإن سم 

يرجع إىل عدم وجود مقتيض الداللة؛ ألن  املانع املتصل يمنع انعقاد الظهور من رأس، 

ة التخصيص يف غري حمل ها، كام أن  حمذور اإللغاء غري وارد؛  ق يف األصول، فنظري  كام حق 

م وجود داللة عىل أصل املفهوم ليس فيه أي  حمذور مع احتامل قرينية ألن  القول بعد

املوجود، فهو مثل قولك: ال تأكل الرمان فإن ه حامض، فإن  ذكر الرمان هنا مع كون 



 حّجية احلديث ................................................................. 281

ة ذكره عرفًا، بل يكون ذكر املورد  احلكم متعل قًا بمطلق ما هو حامض ال يوجب لغوي 

ة، ومثلها مبي نًا العموم يف الوقت عينه، وهذه طر ق عرفي ة ال يرى فيها العرف أي  لغوي 

 كثري يف النصوص.

 وال ينعقد عموم. فال ينعقد مفهومٌ  ،وعليه، فاألصّح أّن املورد من موارد اإلمجال

ما ذكره غري واحد من األصولي ني ـ منهم املحقَقني:  الثانية:اجلوابّية املحاولة 

ل من طرح اخلراساين واخلوئي ار املالكي )ـ ولعل  أو  هـ(، من أنه ال 222ه ابن القص 

يراد من اجلهالة عدم العلم، بل املراد منها السفاهة وفعل ما ال ينبغي فعله، وشاهد 

 ذلك:

، فإن  الندم ال يكون إال ﴾َفتُْصبُِحوا َعىَل َما َفَعْلُتْم َنادِِمنيَ ﴿ذيل اآلية الكريمة:  أ ـ

عليه، ومن الواضح أن  خرب العادل ال يعد  ألجل اإلقدام عىل ما ال ينبغي اإلقدام 

 اإلقدام عليه موجبًا للندم عىل تقدير عدم موافقة الواقع.

إنه لو أريد من اجلهالة ما يساوق عدم العلم للزم القول بعدم حجي ة الشهادات  ب ـ

والفتاوى، فإهنا مشمولٌة لعدم العلم، فهذه قرينة خارجية تدفعنا إىل االعتقاد بأن  

لة هنا تعني السفاهة ال غري، ومعه ال ينعقد تعارض أساسًا بني التعليل اجلها

 .واملفهوم

من هنا، يكون اجلهل لغًة ـ قبل نفوذ األفكار الفلسفية يف املجتمع اإلسالمي ـ 

                                           
مة يف علم األصول:  (2) ار املالكي، املقد  ؛ 212ـ  121اخلراساين، كفاية األصول: ؛ و22ابن القص 

؛ 221ـ  222: 2فوائد األصول النائيني، و ؛222ـ  221: 1مصباح األصول اخلوئي، و

؛ 212؛ واإلصفهاين، وسيلة الوصول إىل حقائق األصول: 222والطباطبائي، مفاتيح األصول: 

؛ 212؛ والكاشاين، جممع الفرائد يف األصول: 122: 1والعالمة الطباطبائي، حاشية الكفاية 

 .118روس يف علم األصول، احللقة الثالثة: والصدر، د

؛ ودروس يف علم 211: 2فرائد األصول ؛ و222الطباطبائي، مفاتيح األصول: ( انظر: 1)

 .282األصول، احللقة الثانية: 
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 .بمعنى مقابل للحكمة والبصرية، كام يراه الشيخ املظفر

 ي:ه ،بمالحظاتاجلوابية عىل هذه املحاولة  يالحظوقد 

ما ذكره الشيخ األنصاري، من أن  معنى كون اإلقدام عىل العمل  :ىلواملالحظة األ

ـ وهم من العقالء ـ كانوا  بخرب الفاسق جهالة وسفاهة هو أن  أصحاب الرسول

نفسه هو عدم هذا  سيقدمون عىل سفاهة، ومقتىض عقالئي تهم وعقالئية الرسول

د لنا أن  اجلهالة هنا كانت اإلقدام، بال حاجة إىل نزول اآلية الكر يمة، فهذا الشاهد يؤك 

 .بمعنى عدم العلم املوجب لكونه يف معرض تخالفة الواقع

 ا صحيحة:هن تكون كلّ بأجوبة يمكن أ ه املالحظةوقد أجاب األصوليون عن هذ

ما ذكره املريزا النائيني، من أن  العقالء قد يغفلون أحيانًا فريكنون إىل ما ال  أوالً:

نبغي الركون إليه، وهذا يشء طبيعي ال ينايف عقالئي تهم، فجاءت اآلية تنبيهًا هلم ي

 .وتذكريًا للعودة إىل صواب الفعل وجتاوز الغفلة

كي  والعقالء قد يغفلون عن مقتضيات الفطرة نفسها وحمكامت  وهذا كالم متني،

ال الذي توحي به العقل النظري والعميل يف بعض األحيان، السيام مع غلبة االنفع

ثنا عنها سابقًا.  أيضًا أسباب النزول التي حتد 

ما ذكره السيد اخلوئي ـ تبعًا للمريزا النائيني أيضًا، ومن قبله ـ من أن   ثانيًا:

يعرفوا بفسق الوليد بن عقبة، فأقدموا عىل ترتيب اآلثار عىل خربه، فجاءت األصحاب مل 

 .عتامد عىل خربه ـ حيث هو فاسق ـ سفاهةاآلية لتلفت نظرهم إىل فسقه، وأن  اال

وهذا اجلواب ـ كسابقه ـ يكفي فيه االحتامل، وإال من أين نعرف أهنم ما كانوا 

                                           
 .21ـ  22: 1املظفر، أصول الفقه ( 2)

 .211: 2انظر: فرائد األصول  (1)

 .222: 1ول ؛ واخلوئي، مصباح األص221: 2( فوائد األصول 2)

 .222: 1ومصباح األصول  ؛221: 2فوائد األصول ؛ و122احليل، معارج األصول: ( 1)
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 يعلمون فسقه، أو أهنم كانوا غافلني؟

ـ الذي يفرتض أن ه يدافع عن املفهوم يف اجلملة الرشطية أو  لكّن مشكلة هذا اجلواب

م لنا تربيرًا لذكر الوص  أو التعليق عليه، وهو الوصفي ة يف اآلية الكريمة ـ أ ن ه يقد 

تربير تارخيي يقصد به كش  حقيقة الوليد بن عقبة، ومع هذا التربير وال أقل  من 

لي ًا، عىل ما  احتامله، ينهار املفهوم املزعوم يف اآلية الكريمة، ويصبح هذا اجلواب تنز 

 يف اآلية.رشحنا ذلك سابقًا عند احلديث عن مفهوم الوص  

ة اهتامم اإلنسان بيشء، كحفظ النفس  ثالثًا: ق العراقي، من أن  شد  ما ذكره املحق 

د االحتامل الضعي  حتى مع علمه بفسق  والعرض، قد يوجب عليه اإلقدام بمجر 

الوليد وعدم غفلته، فال مانع من أن يكون إقدامهم هذا منطلقًا من ذلك، فَرَدَع املوىل 

 .سبحانه عن ذلك

ما نراه يف املقام، وهو أن ه قد ال نكون بحاجة إىل بعض هذه األجوبة لتربير  رابعًا:

؛ فإن  أقىص ما تفيده الشواهد التارخيية ـ وال تدل  اآلية موق  صحابة الرسول

ر اختاذ موق  من بني املصطلق اعتامدًا عىل خرب  عىل أزيد منه ـ هو أن  بعض الصحابة قر 

هذا املوق ، وال ميل مجيع الصحابة  يؤرش إىل اعتامد الرسولالوليد، وال يوجد ما 

وال أغلبهم إليه، بل لعل  اآلية الالحقة ـ ومع األخذ بوحدة السياق ـ تشري إشارًة إىل أن  

نًا للمسلمني من اهلالك، قال تعاىل:  وجود الرسول َواْعَلُموا َأنَّ فِيُكْم ﴿كان مؤم 

، وهذا معناه أن  مجاعًة من املحيطني ﴾ْمِر َلَعنِتُّمْ ْم يِف َكثرٍِي ِمَن األُيطِيُعكُ َرُسوَل اهللَِّ َلْو 

بالنبي ـ وربام يكون هؤالء من املنافقني ـ قد ارتكبوا عماًل سفهي ًا، وأي  حمذور يف ذلك 

حتى لو كانوا عقالء؟ أال يرتكب العاقل سفاهات يف حياته نتيجة غلبة العاطفة أو 

؛ إذ ال نعتقد ال بعصمة ؟ كام أن  ذلك ال ينايف الصحبة للنبياهلوى أو احلامس أو..

الصحابة وال بعدالتهم مجيعًا وال بحجي ة مجيع أفعاهلم وسننهم، كام بحثناه يف حمل ه، فأي  

                                           
 .2، اهلامش: 221: 2( العراقي، التعليقة عىل فوائد األصول 2)
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حمذور يف ذلك؟! بل إن  ذلك قد ال خيل  بالعدالة يف بعض األحيان كام هو واضح؛ إذ 

بل هذا تابع لدرجات الوعي وحساب األمور،  ليس ارتكاب كل  سفاهة يعني املعصية،

ا رصحية يف أن   وهلذا ال تدل  اآلية الالحقة عىل فسقهم أو كفرهم أو انحرافهم، مع أهن 

النبي لو أطاعهم للحقهم الرضر بناء عىل أن  حديثها عن املجتمع اإلسالمي، بل يشبع 

 حيثيتها ضعُ  درجات الوعي واخلربة ودرك األمور.

 حظة األوىل غري واردة هنا.الوعليه، فامل

ق العراقي ـ وتبعه فيه السيد الصدر ـ من أن  السفاهة  :ةالثاني املالحظة ما ذكره املحق 

تستلزم املالمة ال الندامة؛ فإن  السفيه ُيالم أو يلوم نفسه عىل فعل السفاهة الذي 

ة، كام يف ارتكبه، أما الندامة فتجري يف كل  أمارة ختال  الواقع، السيام يف ال قضايا املهم 

 .مورد اآلية، وعليه يتعني  ـ بقرينة الندامة ـ تفسري اجلهالة بعدم العلم ال بالسفاهة

فاإلنسان يندم عىل الفعل السفيه وارتكاب الذنب وما  وهذه املالحظة غري واضحة؛

اهة وقبح، ال جيوز وال ينبغي ارتكابه، نعم املالمة ال جتري يف مورد تخالفة الواقع بال سف

ًا يف السفاهة، لكن  هذا ال يعني أن  ورود الندامة يعد  قرينة  فلو وردت املالمة لكانت نص 

عىل اجلهل؛ فإن  اإلنسان كام يندم عىل ارتكاب اخلطأ ولو مل يكن عن سفاهة، كذا يندم 

عىل ارتكاب اخلطأ عن سفاهة، فأقىص ما تفيده صيغة الندامة إمكان جرياهنا يف مورد 

 هل، ال تعني  هذا اجلريان، كام يفهم من كالم العراقي، وسيأيت قريبًا ما يفيد.اجل

ما ذكره الشيخ األنصاري من أن  الشهادات والفتاوى يمكن  املالحظة الثالثة:

خروجها عن عموم التعليل دون حاجة إىل افرتاض السفاهة؛ وذلك أن  العقالء ال 

ة، كام يف حالة الشهادات القضائية يامنعون من األخذ بغري العلم عند الرضور

طنا يف  د وجود عموم يف التعليل من الناحية املبدئية ال يعني أننا تور  والفتاوى، فمجر 

                                           
: 2لعراقي، التعليقة عىل فوائد األصول ؛ وا221: 1( انظر: الصدر، بحوث يف علم األصول 2)

 .2، اهلامش: 221ـ  222
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 .إسقاط حجي ة الشهادة والفتوى

ة عىل النهي عن العمل بالظن، وقلنا  وهذا الكالم وجيه، فقد بحثنا يف اآليات الدال 

، بام يف ذلك الظنون اآلتية من أخبار اآلحاد، بتاممية داللتها عىل عدم حجية مط لق ظن 

لكننا بي نا هناك أن  ذلك ال يوجد ما يمنع معه عن التخصيص؛ ألي  سبب من األسباب 

التي أشري إليها يف نظري ات اجلمع بني احلكم الواقعي والظاهري، فأقىص ما يف األمر يف 

عىل غري العلم، فتكون عىل وزان آيات  آية النبأ أن  يف ذيلها دلياًل عىل عموم االعتامد

، فيمكن ختصيصها بالشهادات والفتاوى للرضورة وأمثاهلا،  النهي عن العمل بالظن 

ة ما أورده الغزا،ي عىل االستدالل  بال حمذور ثبويت وال إثبايت، وبه يظهر عدم صح 

د واليمني  النبأ عىل عدم حجي ة مطلق خرب الواحد بأن ه يلزم عدم حجي ته ولو مع التعد 

 وغري ذلك مم ا هو معلوم احلجي ة بالقرآن والسن ة.

وهذه املالحظة ال ُتبطل أصل املوضوع، وإنام خصوص قضي ة الشاهد الثاين 

م.  اخلارجي املتقد 

ق اإلصفهاين ـ بتوضيٍح من ا ـ من أن  خرب العادل إذا  املالحظة الرابعة: ما ذكره املحق 

ة بعيدًا  ًة بال حاجة إىل االستدالل بآية النبأ، وأما إذا ثبت أنه حج  عن اآلية، فيكون حج 

مل تثبت حجي ة خرب العادل بأي  دليل آخر غري آية النبأ حتى السرية العقالئية املمضاة، 

ة، واالعتامد عىل ما ال حجي ة له من الطرق ال رشعًا  فمن الطبيعي أنه سيصبح غري حج 

نا اجلهالة فيه وال عقالئيًا سفاهٌة وجهالة،  فيشمله عموم التعليل، حتى لو فرس 

 .بالسفاهة، فيتعارض التعليل مع املفهوم فُيسقطه أو..

بإمكان افرتاض حجي ة خرب العادل عند  وقد أورد السيد الصدر عىل هذا الكالم

                                           
 .211: 2د األصول ( فرائ2)

 .128: 2انظر: الغزا،ي، املستصفى ( 1)

 .111: 1 صفهاين، هناية الدرايةانظر: اإل (2)
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 .العقالء، مع عدم فرض حجي ته عند الشارع، فيخرج عن السفاهة حينئذ

بني ثبوت احلجي ة العقالئية واحلجي ة الرشعية،  افرتض الواسطةوكأّن السيد الصدر 

كام لو ثبت عمل العقالء بخرب الواحد وقلنا بأنه البد من إحراز اإلمضاء، وشككنا يف 

حصول اإلمضاء، فهنا تثبت احلجي ة العقالئية دون الرشعي ة، فيخرج الفعل عن 

 السفاهة حينئذ.

لكن ه افرتاض نادر احلصول وقائم عىل  ض،وهذا الكالم صحيح عىل هذا االفرتا

بعض النظري ات، أما سائر النظريات السائدة فيكون كالم اإلصفهاين تامًا فيها، فيحظى 

 بقدر جي د من الصواب.

ما ذكره بعض املعارصين، من أن ه إذا كان العمل بخرب الفاسق  املالحظة اخلامسة:

احتامل الفسق للكذب، وهذا بعينه سفاهًة فليس إال لعدم العلم بالصدور فيه مع 

موجود يف خرب العادل غاية األمر أن  عدم العلم بالصدور فيه يكون من احتامل اخلطأ 

والتباس األمر عليه، مضافًا إىل عدم عصمته، مما يفتح املجال لوقوعه يف معصية 

ة بمعنى الكذب أيضًا، فال فرق بني اخلربين من هذه الناحية، فحتى لو قلنا بأن  اجلهال

 .السفاهة فسوف يكون التعليل شاماًل خلرب العادل والفاسق معاً 

ة االحتاملية يف اخلرب ختتل  من شخص آلخر، فلو أخرب  ويناقش بأن  درجات القو 

طفٌل صغري أو جمنون أو مريض عقيل بأمر، ثم ُاريد العمل بخربه، عد  ذلك سفاهة، 

ة لكن  العقالء يمي زون بني خربه وخرب الع ادل الكبري الدقيق عادًة يف نقله، فليست القص 

يف جامع عدم العلم بالصدور بالرضورة يف توصي  الفعل بأن ه سفاهة، بل نظرًا 

الختالف قرب االحتامل من اليقني، يمكن متييز أنواع األخبار عن بعضها، وهذا أمٌر 

 وجداين، لو ثبت أن  العقالء يعملون بخرب العادل الظن ي.

                                           
 .121: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق221: 1( الصدر، بحوث يف علم األصول 2)

 .222ـ  222انظر: عيل حسن مطر اهلاشمي، بحوث نقدية يف علم األصول: ( 1)
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ما ذكره السيد الطباطبائي صاحب املفاتيح، من أن  اجلهالة هي  ة السادسة:املالحظ

عدم العلم وليس الشك، إذ يقال: هذا إنسان جاهل هبذا املوضوع، أي غري مط لع 

عليه، وال يشمله حالة ظن ه به بعد اط العه عليه، كام هي حالة أخبار اآلحاد اآلتية من 

 .العادل

لك، للزم التفصيل يف خرب الفاسق نفسه، إذ قد يكون موجبًا إن ه لو صح  ذ واجلواب:

للظن  أو للشك  بعد االطالع، فينبغي أن ال يشمله النص، مع أن  اآلية أطلقت بأن  

العمل بخرب الفاسق عمٌل بام هو جهل، فالصحيح أن  اجلهل كلمة تطلق تارًة عل عدم 

عىل خطوره مع عدم حصول خطور املوضوع يف الذهن فيكون جهاًل مطبقًا، وأخرى 

 العلم به وهذا كثري يف االستعامالت.

من أن  تفسري ، ما ذكره الشيخ األنصاري، وتبعه عليه مجاعة املالحظة السابعة:

ة، أي عدم العلم،  اجلهالة باجلهالة العملي ة، أي السفاهة، وعدم تفسريها باجلهالة النظري 

ر الصدر هذه الصيغة بالقول: إن ه ال معني  خالُف الظاهر منها، فال يؤخذ به، وقد طو  

وكأن ه أراد بذلك أن ، للحمل عىل السفاهة، مع ـ عىل األقل ـ احتامل إرادة عدم العلم

يكتفي هبدم الظهور يف السفاهة حتى لو مل يتم  ظهور يف عدم العلم؛ لكفاية ذلك يف 

 بلورة املانع املتصل عىل أساس احتامل قريني ة املوجود.

هذا الكالم هو أفضل األجوبة هنا؛ وذلك أن نا بحثنا سابقًا عن املعنى اللغوي و

لنا هناك إىل أن  املفهوم من كلامت اللغويني أن  اجلهالة تعني عدم « جهالة»لكلمة  وتوص 

العلم، وقد ذكرنا هناك يف ذاك البحث اللغوي أن  العلم يربط كثريًا يف لغة العرب 

                                           
 .222انظر: مفاتيح األصول: ( 2)

 .211: 2( فرائد األصول 1)
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تص  بذلك، ومعه فقد يراد باجلهالة هنا عدم العلم يف احتامل بشؤون العمل، لكنه ال خي

، فتكون مانعًة عن انعقاد الظهور.  قوي 

أما اآليتان اللتان ورد فيهام التعبري بجهالة غري آية النبأ، واعُتربتا بمعنى السفاهة فهام 

اَم التَّْوَبُة َعىَل اهللَِّ﴿أيضًا غري ظاهرتني يف ذلك؛ فقوله تعاىل:  وَء  إِنَّ ِذيَن َيْعَمُلوَن السُّ لِلَّ

ِذيَن ﴿( وقوله سبحانه: 22)النساء: ﴾ بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَن ِمْن َقِريٍب  َك لِلَّ ُثمَّ إِنَّ َربَّ

وَء بَِجَهاَلٍة ُثمَّ َتاُبوا ( ذكرت فيهام أقوال ترجع إىل عدم العلم 222)النحل: ﴾ َعِمُلوا السُّ

مني ين املتقد   وغريهم، حيث ذكر إنه عرب  عنها باجلهالة ألهنا معصية، نقلت عن املفرس 

واملعصية يدعو إليها اجلهل ولو كانت عن عمد، كام نقل عن جماهد، وقتادة، وابن 

عباس، وعطاء، وابن زيد، وقيل: أي حاهلا حال اجلهالة، التي ال يعلم صاحبها ما عليه 

ة وما يلحقه من الرضر، وقيل عن ا لفراء: بجهالة، أي ال يعلمون كنه يف مثلها من املفر 

. ما يف الفعل من العقوبة، وقيل: أي جيهلون أهنا ذنوب ومعايص كام نسب إىل اجلبائي

 .وهذا كل ه يشري إىل مضمون اجلهل

؛ ألن  ارتكاب القبيح مما «سفهاء»نعم، أشار الزتخرشي يف الكشاف إىل أن  املراد 

 وقد يلوح من موضع من كلامت الطربيس، يدعو إليه السفه، ال العقل واحلكمة

 .والكاشاين

ولعل  هناك بعض الروايات املرسلة وغري الصحيحة التي تدعم هذا التفسري هلاتني 

 .اآليتني

                                           
: 2، و22: 1، و12ـ  11: 2؛ وجممع البيان 122ـ  122: 2؛ و212ـ  212: 2( انظر: التبيان 2)

 .118ـ  112

 .122: 1لمح له ما يف جوي ؛221: 2( الزتخرشي، الكشاف 1)

 .121ن: آوانظر: الطرحيي، تفسري غريب القر ؛221: 1ان ي( جممع الب2)
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وقد ذكر العالمة الطباطبائي أن  اجلهل واجلهالة عدم العلم، لكن  العرف قد يطلق 

ل عقَله لعدم ذلك عىل فعل املعصية خلفاء وجه العلم عند  اإلنسان فيها عندما ال ُيْعمر

ز ربط اجلهل بام قابل العقل هو املقابلة العربية بني  .تقديمه العلم وأخذه به ويعز 

ل من أصول الكايف يف أبواب العقل  العقل واجلهل، كام يالحظ بمراجعة اجلزء األو 

 واجلهل.

وقد تستخدم كثريًا ـ كام  إن  اجلهالة من اجلهل وهو عدم العلم، وحصيلة الكالم:

اجلهل ـ يف عدم العلم العميل، بمعنى يساوق السفاهة، لكن  ذلك حيتاج إىل دليل 

وشاهد، ويف اآلية التي نحن فيها، يتساوى ـ عىل األقل  ـ احتامل اجلهل النظري 

 والعميل؛ فإن  األخذ بخرب الفاسق أخٌذ بخرب ال علم فيه، كام أن ه أخذ بخرب ال عقل فيه،

أي عمل سفهي  ال يصدر من العقالء عادًة، ومع تساوي االحتاملني كي  نجزم بمعنى 

 السفاهة؟!

وهنا حتى لو مل نجزم بام نريد يكفينا االحتامل؛ ألنه يوجب حصول احتامل قرينية 

املوجود، ومعه ال ينعقد ظهور يف اجلملة الرشطية أو الوصفية يف اآلية الكريمة وهو 

نريد جعل اآلية دلياًل عىل عدم حجي ة خرب العادل، بل نريدها أن ال املطلوب، فنحن ال 

ة عدم احلجي ة قرآنيًا.  تكون دلياًل عىل حجية هذا اخلرب، وهلذا مل نتبن ها يف أدل 

 الثانية.اجلوابّية وعليه فاملانع املتصل موجود هبذا املعنى، وال تصّح املحاولة النقدية 

ما ذكرته مدرسة املريزا النائيني، من أن  املفهوم حاكٌم عىل  الثالثة:اجلوابّية املحاولة 

م املفيد حلكومة  عموم التعليل، وهذا الكالم معاكس متامًا لكالم السيد الصدر املتقد 

 التعليل عىل املفهوم.

 أما كيف حصلت حكومة املفهوم عىل التعليل؟

تها يف حقيقة األمارات، الذي يبدو أن  مدرسة املريزا النائيني استفادت هنا من نظري  

                                           
 .111ـ  122: 1( الطباطبائي، امليزان 2)
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وأهنا جعل العلمي ة والطريقية، فإذا دل  مفهوم الرشط أو الوص  عىل حجي ة خرب 

ًة، ومعنى حجي ته صريورته علاًم بالتعب د واالعتبار، وحيث صار علاًم  العادل صار حج 

خرج ـ عىل نحو احلكومة ـ عن حتت عموم التعليل، حتى لو أريد بالتعليل اجلهالة 

عدم العلم؛ ألن  التعليل ُيسقط حجي َة كل ما هو غري علمي، فيام املفهوم يثبت أن   بمعنى

خرب العدل علمي، فال يطاله التعليل ألجل ذلك، فال يكون التعليل حينئذ مانعًا 

 .متصاًل، كام قيل

 أبرزها: ،وقد سّجل ويسّجل هنا مجلة اعرتاضات

ة جعل العلمي ّول:االعرتاض األ ة والطريقية، إما إنكارًا ثبوتيًا بنقدها عىل إنكار نظري 

املستوى التحلييل كام ذكره السيد الصدر، إو إنكارًا إثباتيًا بمعنى أن ه وإن كانت ممكنًة، 

غري أن  أدل ة احلجية ليست ظاهرًة فيها، فهي جي دة ملواجهة إشكالي ات استحالة التعب د 

ثبات الواقع، وهذا ما تبن يناه وبي ناه سابقًا بالظن  التي طرحت منذ ابن قبة الرازي، ال إل

 يف أكثر من مناسبة هنا يف هذا الكتاب ويف غريه.

َفُتْصبُِحوا َعىَل َما ﴿إن  هذه احلكومة جي دة لوال ذيل اآلية، وهو:  االعرتاض الثاين:

ط يف تخالفة الواقع، فهذا الذ﴾َفَعْلتُْم َناِدِمنيَ  يل يمنع ، فإن  الندم ال يكون إال للتور 

املفهوم، وال يكون املفهوم حاكاًم عليه؛ لوضوح أن  صريورته علاًم بالتعب د ال حيمينا من 

 .الندم نتيجة تخالفة الواقع

وهو أن  الندم قد  وقد أجاب السيد اخلوئي عن هذا االعرتاض بجواب صحيح،

الفتها، واملراد يكون عىل تخالفة الواقع ملخالفة الوظيفة، وأخرى عىل تخالفته مع عدم تخ

ة العمل بخرب الفاسق كي ال  ل، ومعه يكون معنى اآلية عدم صح  يف اآلية هو النوع األو 

ط اإلنسان يف تخالفة الواقع فيندم عىل املخالفة الناشئة من عدم عمله بالوظيفة  يتور 
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 له. معه فحيث يثبت املفهوم وظيفًة يف حق  خرب العادل ال تعود اآلية شاملةً ، والالزمة

ما ذكره السيد الصدر، من أن ه إذا كان املفهوم يعطي العلمية  االعرتاض الثالث:

خلرب العادل فإن  التعليل ينفي هذه العلمي ة؛ ألن  من يبني  عدم احلجية يسقط العلمية 

 .والطريقية، كام أن من يبني  احلجي ة يثبتها، فيقع التعارض املستقر  بينهام، ال احلكومة

ة حجي ة اخلرب وأدل ة عدم وقد أ سلفنا أن  السيد الصدر ربط هبذه الطريقة أيضًا بني أدل 

، وعل قنا هناك، فراجع.  حجي ة الظن 

وهو اعرتاض السيد الصدر وغريه، ويرجع إىل روح ما ذكرناه  االعرتاض الرابع:

للتعليل  سابقًا من أن  احلكومة هنا ترجع إىل التخصيص، فإذا كان هناك نظٌر من املفهوم

ليحكم عليه، فإن  التعليل أيضًا له حيثية نظر، وال أقل  من تعارض النظرين وسقوط 

وهذا هو ما ذكرناه عندما أرشنا سابقًا إىل عدم انعقاد ظهورات يف ، احلكومتني

املفهوم والتعليل ما دام هناك اتصال بينهام، فليس لدينا تعليل تم  ظهوره وانعقد حتى 

ال أن  لدينا مفهومًا تم  ظهوره وانعقد حتى نتكل م فيه، بل لدينا ظهورات نتكل م فيه، و

هي يف طور االنعقاد اجلنيني، فمع وجود قرائن حمتملة متصلة يصعب حتصيل الوثوق 

 بانعقاد ظهور.

األّول واألخري بالبيان الذي بيّناه مها أفضل األجوبة هنا، وبه العرتاض وعليه، فا

الت النقدية املسّجلة عىل املانع املتصل غري تاّمة، فاملانع املتصل يظهر أّن متام املحاو

موجود، وال أقل من احتامل قرينية املوجود معه، فال مفهوم أيضًا يف آية النبأ يدّل عىل 
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 ة خرب العادل.حجيّ 

 ـ املانع املنفصل عن الداللة، ومشكلة خرب الثقة يف املوضوعات ـ  

هناك مانعًا منفصاًل يمنع عن األخذ بمفهوم اجلملة  ذكر عدٌد من األصولي ني أن  

الرشطي ة هنا أو الوصفي ة، وحاصل هذا املانع أن  مورد اآلية الكريمة من الشبهات 

املوضوعي ة، وهو ارتداد وعدم ارتداد بني املصطلرق، بحسب ما تفيدنا بذلك أسباب 

ًة عىل حجي ة خرب العادل يف املوضوعات ، وقد ثبت يف حمل ه أن  خرب النزول، فتكون دال 

ة عدم حجي ة خرب الثقة يف  ًة يف املوضوعات، فتكون أدل  الثقة والعادل ليس حج 

املوضوعات مانعًا منفصاًل ال يسمح باألخذ بمفهوم اآلية. وال يمكن هنا أن ُنخرج 

ن منها، ومع ه اآلية عن موردها ـ وهو الشأن املوضوعي ـ فإن  موردها يمثل القدر املتيق 

 يصعب األخذ بمفهومها حينئٍذ.

 :، وذلكة مالحظات عىل هذا املانعويمكن تسجيل عّد 

ص ملباحث دائرة حجي ة  أّوالً: سيأيت بالتفصيل ـ إن شاء اهلل ـ يف كتابنا املخص 

ة القائلة بعدم حجي ة خرب الثقة يف املوضوعات وفقًا للقول  ة النظري  األخبار، عدم صح 

رحلة السابقة، وهبذا ُيصبح هذا اإلشكال الغيًا من أساسه، وكل  بحجي ة خرب الثقة يف امل

من يذهب من األصولي ني إىل حجي ة خرب الثقة يف املوضوعات ال يعنيه هذا اإلشكال؛ 

يراه منعدمًا عنده؛ ألنه يقول بشمول حجي ة اخلرب  هلذا الحظنا مثل السيد الصدر

 لباب املوضوعات.

قاًم كالمًا موجزًا لألنصاريما ذكره السيد ال ثانيًا: ـ من أن   صدر وغريه ـ معم 

املحذور إنام يكون عندما يتم  تقييد املنطوق بموارد الشبهة احلكمي ة، بحيث تقول: إن  
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عدم حجية خرب الفاسق خاص  بالشبهات احلكمي ة، وأما يف الشبهات املوضوعي ة 

ة، فإن  هذا الكالم تخالٌ  ملورد اآلية  ن، أما إذا جعلنا فيكون حج  الذي هو القدر املتيق 

املنطوق جاريًا يف الشبهات املوضوعي ة، لكننا قي دنا املفهوم، فجعلناه ـ أي حجي ة خرب 

ًا بالشبهات احلكمي ة، نتيجة مقي ٍد منفصل، فهذا ال يلغي املورد يف اآلية،  العادل ـ خاص 

 .بل حيافظ عليه، وال حمذور يف ذلك

ا تّم من حيث املبدأ، فهو خالف الظاهر من احآية الكريمة عىل تقدير وهذا الكالم إذ

ولنضع أنفسنا يف عرص نزول اآلية، فإن ه إذا قيل جلامعة املؤمنني  ثبوت املفهوم هلا،

ة الوليد  آنذاك: ال تعتمدوا عىل خرب الفاسق، وطب ق الذهن العريف عنوان اآلية عىل قص 

ة نزول اآلية، فمن الطبيعي أن يفهموا ـ وهو القدر فورًا، كوهنا املصداق األبرز حلظ

ر بن يارس هو الذي جاء باخلرب ألخذوا به بمقتىض ثبوت  ن عندهم ـ أن ه لو كان عام  املتيق 

املفهوم؛ فإن  إسقاط حجي ة خرب عامر العادل يف تلك اللحظة سوف يكون مناقضًا متامًا 

حتى لو كان واقع النسبة عقليًا هو بالنسبة إليهم ملا دل ت عليه اآلية بمفهومها، 

 التخصيص بني املانع املنفصل ومفهوم آية النبأ.

ة شعور الوعي العريف بأن  إسقاط املوردية  وبعبارة ثانية: إن  املهم يف إشكال املوردي 

غري ممكن وال معقول عرفًا، بال فرق يف ذلك بني أن يكون السبب هو سقوط اآلية 

ريف باإلباء عن التخصيص فيها، منطوقًا أو مفهومًا، وإذا كان حينئذ أو شعور الذهن الع

املنطوق واضحًا، فإن  املفهوم أيضًا ـ وجيب أن نفرتضه منعقدًا ـ سوف يكون آبيًا عن 

ص املنفصل، طبقًا ملا قلناه، فهذه املناقشة غري  التخصيص حينئذ أيضًا بمثل هذا املخص 

 واضحة.
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لنا يف طبيعة العالقة بني مفهوم آية  ،ما ذكره الشيخ األنصاري ثالثًا: نا لو تأم  من أن 

النبأ وبني ذاك املانع املنفصل، سنجد أن  املانع املنفصل ال ُيسقط حجي ة خرب العادل، بل 

د، فالدليل الدال  عىل عدم حجية خرب العدل يف  كل  ما يف األمر أنه يقي ده بالتعد 

يف املوضوعات، بل يقول: إن  األخذ هبا  املوضوعات ال يقول: أخبار العدول ساقطة

د، كي ينعقد عنوان  بمفهومها الرشعي الذي حيوي عدلني « البي نة»مقي د بحالة التعد 

اثنني، وهذا معناه أن  املفهوم يعقد احلجي ة خلرب العدل مطلقًا يف املوضوعات واألحكام، 

ة عدم حجي ة خرب العدل  دًا، فيام أدل  يف املوضوعات ال تقول: ال أكان واحدًا أم متعد 

ده،  ة يف بعض حاالته، وهي تعد  حجي ة خلرب العادل يف املوضوعات، بل تقول هو حج 

صًا أو مقيدًا إلطالق املفهوم يف مورده، ال هادمًا له فيه.  فيكون املانع املنفصل تخص 

اجلنس  بأن ه تام لو ُاريد بالنبأ يف اآلية اسم وقد الحظ السيد الصدر عىل هذا الكالم

الشامل للواحد والكثري، إال أن  الظاهر أن  املراد بالنبأ هو النبأ الواحد ولو بقرينة 

املوجود يف اآلية الكريمة، وعليه، يكون املفهوم: النبأ الواحد إذا جاء به « بنبأ»التنوين 

د فإنه يلغي قيد الوحدة يف اآلية، ال  ٌة، فإذا جاء دليل يشرتط قيد التعد  أنه العادل حج 

 .يقي د الطبيعي، كام قال األنصاري

ألن ه يرى أن  تقييد  وهذه املالحظة غري واضحة عند أستاذنا السيد حممود اهلاشمي؛

الطبيعة املأخوذ معها قيد الوحدة املدلولة للتنوين يف اآلية، ليس إلغاًء بل تقييد، فيعود 

 .كالم الشيخ األنصاري صحيحاً 

فإن  السيد الصدر بطرحه قضية  السيد الصدر غري واضح؛وهذا اإليراد عىل كالم 

التنوين الدال  عىل الوحدة يريد تكوين نسبة اندماجي ة جتعل املوضوع يف اآلية مفهومًا 

                                           
 .221: 1األصول  اخلوئي، مصباح ؛ ولعل ه مراد السيد211: 2نصاري، فرائد األصول األ (2)

 .222: 1( الصدر، بحوث يف علم األصول 1)

 .2؛ اهلامش: 222: 1، بحوث يف علم األصول ي( اهلاشم2)



 حّجية احلديث ................................................................. 221

د يكون مناقضًا ملدلول اآلية «اخلرب الواحد العددي»واحدًا هو  ، فطرح اخلرب املتعد 

ع  كون النبأ يف اآلية قد ُقيِّد بالوحدة، بل وإلغاًء هلا بغية طرح عنوان جديد، فهو مل يد 

اد عى أن  املوضوع ولد ضي قًا وهو خرب العدل الواحد بالعدد، وكأن  اآلية ال تريد 

احلديث عن خرب آخر للعادل، وعليه ال معنى للتقييد كام أفاده األستاذ اهلاشمي حفظه 

 اهلل.

إن  تنوين التنكري يف  ال:من هنا؛ فاألفضل يف اجلواب عىل كالم السيد الصدر أن يق

اآلية إذا أفاد الوحدة، فهو يفيد وحدة النبأ ال اإلنباء، فإذا أخرب فاسقان بخرب واحد 

ظ مضمون النبأ ال  د تالحر صدق أن ه جاءنا نبأ واحد ال إنباء واحد، فالوحدة والتعد 

ر إىل عدد املخربر به، والعرف إذا قلت له: إذا وصلك نبأ فافعل كذا وكذا، فإنه ال ينظ

املخربين بل إىل عدد األخبار، فال يصح  إيراد السيد الشهيد هنا عىل كالم الشيخ 

األنصاري، وال إيراد السيد االُستاذ اهلاشمي عىل كالم الشهيد، بل قد ينب ه ملا نقول بأن ه 

يلزم أن يرى السيد الصدر أن  منطوق اآلية غري شامل أساسًا للخرب اآليت من فاسَقني 

 !اثنني

د  هذا، وقد أورد األستاذ اهلاشمي عىل كالم األنصاري ما حاصله: إن  اعتبار التعد 

معناه أن  العنوان الذي يؤخذ يف موضوع احلجي ة هو اتفاق املخربين عىل يشء واحد، 

د فهذا معناه أن ك  فعندما نقول: إن حجي ة خرب الثقة يف املوضوعات مرشوطة بالتعد 

اتفاق املخربين الثقات عىل أمر، ال عىل خرب الثقة، ومن تضع عنوان احلجي ة عىل 

د  الواضح أن  عنوان اتفاقهم عىل خرب مغاير عرفًا لعنوان خرب الثقة، فإذا دل  دليل التعد 

عليه كان معناه جعل احلجي ة عىل االتفاق ال عىل خرب الثقة، وهذا يلغي حجية خرب 

جاب األستاذ عن ذلك بأن  خرب الواحد العادل يف املوضوعات، ال أنه يقي دها، وقد أ

د والبي نة ال مغايراً   .عرفًا يراد به اخلرب غري العلمي فيكون شاماًل للتعد 
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م ـ أن يرى  فالصحيح يف مناقشة كالم الشيخ األنصاري أن نقول: إن  العربة ـ كام تقد 

آلية، عىل العرف إمكاني ة طرح صورة خرب العدل الواحد يف املوضوعات عندما يسمع ا

ي  تقدير انعقاد مفهوم هلا، وأن  اآلية غري آبية عن التخصيص هبذا اللحاظ، سواء سم 

 تقديم املانع املنفصل إلغاًء لآلية أم مل يسم  بذلك.

وإذا رجعنا إىل اآلية وقرأناها يف ظرف نزوهلا، سنجد أن  الذهن العريف لن خيطر يف 

ال أن ه لو أتى شخص آخر مكان الوليد بن عقبة باله من املفهوم ـ عىل تقدير انعقاده ـ إ

د عندهم هو هذا املقدار، فلو قلت هلم: إن  جميء عامر بن  ة، فاملقدار املؤك  لكان حج 

ة أيضًا ملا قبلوه بذهنهم العريف، وإن كان أمرًا  يارس العادل باخلرب عينه لن يكون حج 

رًا قواعديًا وعقليًا، وهذا ما جيعلنا نقتنع بأن   خرب العدل الواحد بالعدد أمٌر  متصو 

مقطوع الداللة عندهم عىل تقدير انعقاد املفهوم، فكي  نلغي حجي ته حينئذ؟! أال 

 تكون اآلية آبيًة عن ذلك؟!

ة رواية أسباب النزول، وإال فقد يقال بأن  الفاسق اجلائي  وهذا كل ه مبني  عىل صح 

دًا تارخيي ًا حلظة نز  ول اآلية، فانتبه جي دًا.بالنبأ كان من األصل متعد 

ما ذكره املريزا النائيني، من أن  منطوق اآلية يعرب  عن عموم كيل  يشمل املورد  رابعًا:

ـ وهو إخبار الوليد بارتداد بني املصطلرق ـ فاملنطوق قاعدة تنطبق عىل صغرى مفروضة 

ق يف املقام، هلذا تكون داللة املنطوق منوطًة هبذه الصغرى، لفرض  قها مسبقًا، التحق  حتق 

أما املفهوم فليس احلال فيه كذلك، حيث مل ُيفرض وجود خرب عادل بارتداد أحد حتى 

يكون هذا الفرض موردًا حقيقيًا مأخوذًا مسبقًا جيب عىل املفهوم االنطباق عليه، وهذا 

معناه أن  عموم املفهوم يندرج يف العمومات االبتدائي ة غري املربوطة بفرض واقعي هنا 

هناك، فال معنى لإللغاء واملوردية فيها حينئذ من رأس، وال مالزمة بني املنطوق  أو

واملفهوم يف املورد، فإن  تبعية املفهوم للمنطوق ثابتة يف املوضوع املأخوذ يف املنطوق ال 
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 .يف املورد، فريتفع اإلشكال من أساسه حينئذ

ات كفيل باجلواب عن منهجي ة وأعتقد بأن  ما قلناه سابقًا يف املالحظات واملناقش

ر الذهن العريف حلظة سامعه اآلية،  النائيني يف تناول املوضوع هنا؛ إذ املفرتض أن نتصو 

د يف تطبيق  لنجد أن ه لن يشك يف أنه لو جاء مكان الوليد شخص آخر عادل واحد ملا ترد 

ت القواعد اللغوية التي أنتجت كالم املريزا هنا، إال أن   املفهوم عليه، فحتى لو صح 

 االستنتاج العريف سيظل  مهيمنًا عليها.

وهبذا ظهر أن  املستند الرئيس لرد  املانع املنفصل هو إنكار أصل نظرية عدم حجية 

خرب الثقة يف املوضوعات وفاقًا للشيخ النجفي، والسيد اخلوئي، والسيد الصدر، 

يد عبد األعىل والسيد حممد صادق الروحاين، والشيخ مكارم الشريازي، والس

السبزواري، وخالفًا للمحقق العراقي، واملريزا النائيني، والسيد حمسن احلكيم، والسيد 

 حممد سعيد احلكيم وغريهم.

 النبأ بني حقوق اهلل وحقوق الناس، إشكالّية جاّدة آية

ني إىل احلديث عن فهم آخر جيّر األصوليّ  ّن هذا البحث كّله كان يفرتض به أنإال أ

يتصل بمسألة املوضوعات، لكن من جهة ثانية، وهي أن  سياق اآلية الرشيفة  نبألية احآ

وموردها وطبيعة التعليل فيها يفرض كوهنا ناظرًة إىل األخبار التي تتصل بقضايا الناس 

فيام بينهم )حقوق الناس(، وال عالقة هلا بالقضايا التي تتصل بالرشيعة والدين 

أن  اآلية تريد تأسيس أصل يف باب األخبار التي تكون وحقوق اهلل تعاىل؛ وهذا معناه 

متصلًة بحديث الناس عن بعضهم بعضًا، وتقول بأن  هذه األخبار جيب فيها التثب ت 

 حتى ال تصيبوا قومًا بحهالة، وأين هذا من باب األحكام الرشعي ة؟!

د الطباطبائي صاحب املفاتيح، قد ذكر يف رد  ا الستدالل وقد الحظُت أن  السيد حمم 
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بآية النبأ وجهًا يقوم عىل أن  اآلية ينبغي رصفها إىل ما هو الشائع من األخبار، والشائع 

ليس هو نقل األحكام الرشعي ة، بل نقل القضايا املوضوعي ة التي تكون متصلًة بالناس 

 .أنفسهم، فال يستند لآلية يف إثبات حجي ة خرب الواحد يف باب الدين

ىل ما نريد بيانه، ومن ثم  تكون اآلية غري ناظرة إىل باب بناء وكالمه قد يرجع إ

األحكام الرشعي ة والدين عمومًا وقضايا العالقة مع اهلل واملوىل سبحانه، ويكفي 

ا غري ذلك  احتامل قريني ة الذيل يف هذا املجال، بل تتصل بعالقات الناس فيام بينهم، أم 

د يف أحكامه، وهذا معقول، فهي ساكتة عنه ومنرصفة، فقد يكون اهلل  َباَلَغ يف التشد 

فيمنع فيها من الظن  اآليت من خرب العادل أيضًا، وقد يكون موقفه متساهاًل ملصالح 

يراها، فيقبل فيه بخرب العادل أيضًا، لكن  هذا ال يمكن أخذه من اآلية هنا، بل البد  من 

 عدم جواز العمل بالظن  قد التفتيش عليه يف مكان آخر، وحيث إن  الدليل القرآين عىل

ك به إلثبات عدم حجي ة اخلرب اآلحادي الظن ي مطلقًا، خرج منه ـ بمفهوم  ، فنتمس  تم 

الوص  أو الرشط عىل أبعد تقدير ـ أخبار العدول يف القضايا املتصلة بعالقات الناس 

ق إساءة بعضهم لبعض، فيبقى الباقي حتت النهي وعدم  فيام بينهم بام حيفظهم وال حيق 

 احلجي ة.

إن  حجية اخلرب يف باب األحكام قد ترجع  لكّن عىل هذا قد يلزمنا التمييز بأّن نقول:

أيضًا إىل عالقات الناس ببعضها، كام يف األحكام املتصلة باحلدود والقضاء واحلقوق 

وغري ذلك، مما قد يلحق فيه اآلخرين رضٌر من تطبيقنا للحكم اآليت من خرب العادل، 

رًة  فلامذا ال تندرج يف اآلية الكريمة مفهومًا ومنطوقًا، السيام وأن  كلمة )نبأ( جاءت منك 

يف اآلية الكريمة، ومل ختتص  بكون املنبأ عنه أمرًا موضوعي ًا خارجي ًا وإن كان هذا هو 

الغالب كام أفاد صاحب املفاتيح، ولكن ها غلبة قد ال توجب االنرصاف هنا، واملورد 

ص الوارد أيضًا؟! وهذا معناه أن  اآلية ناظرة إىل عدم املفهوم من أسب اب النزول ال خيص 
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رجوع عملنا بخرب الفاسق إىل إحلاق الرضر أو غريه باآلخرين، فتشمل باب األحكام 

ل  ة، وال تشمل باب األحكام املتصلة بالعالقة مع اهلل، فلو تعق  من هذه الزاوية خاص 

يدل  عليه املفهوم هنا هو حجي ة خرب الواحد يف  شخص هذا التفصيل قلنا بأن  غاية ما

د شخص  املوضوعات واألحكام املتصلة بحقوق الناس وشؤوهنم، ال مطلقًا، وإذا تشد 

ا ختصيص اآلية بقضايا الناس املوضوعي ة بقرينة  بعدم معقولي ة هذا التفصيل لزمنا إم 

ث عنها الطباطبائي، أو القول بعدم الفصل ف ُيثبت املفهوُم حجي َة خرب الغلبة التي حتد 

 العادل مطلقًا كام أراده املستدل ون.

 متفّرقة حول آية النبأ إشكالّيات

 إشكالّيات متفّرقة حول آية النبأ، ال بأس باستعراض أبرزها؛ تتمياًم للبحث فيها:ة ثمّ 

 باع الظّنّتبني آية النبأ وعمومات النهي عن ا العالقةأ ـ 

م  االستدالل بآية النبأ عىل حجي ة خرب العادل وقعت إذا ت :ىلواأل ّيةاإلشكال

، والنسبة بني الطرفني هي  املعارضة بينها وبني العمومات الناهية عن العمل بالظن 

ة عىل عدم جواز العمل بالظن  سواء  العموم واخلصوص من وجه، فإن  العمومات دال 

وم آية النبأ يدل  عىل حجية جاء من الفاسق أم العادل أم من غري باب األخبار، فيام مفه

ة االجتامع هي خرب العادل الظني،  خرب العادل مطلقًا سواء أفاد العلم أم الظن، فامد 

ومادة افرتاق العمومات هي خرب الفاسق الظن ي والظن  غري اخلربي، ومادة افرتاق 

املفهوم هي خرب العادل العلمي، ومقتىض القاعدة يف باب التعارض هو التساقط يف 

مادة االجتامع، فال العمومات جتري يف خرب العادل الظني وال املفهوم يثبت، فيسقط 

 .عن احلجي ة، ويرجع إىل أصالة عدم احلجية

                                           
 .222؛ والطباطبائي، مفاتيح األصول: 211: 2ألنصاري، فرائد األصول ا( انظر: 2)



 222 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

وهو  عن هذا اإلشكالّية ببيان نوّسعه ونوضحه،وغريه وقد أجاب الشيخ األنصاري 

يف املنطوق ـ عىل تقدير أن  النسبة ليست العموم من وجه، بل املطلق؛ ألن  املراد من النبأ 

انعقاد املفهوم للجملة ـ هو النبأ غري معلوم الصدق وال الكذب، إذ من الطبيعي أن  نبأ 

ر املوق   الفاسق املفيد للعلم بصدقه أو الذي حصل علٌم بكذبه ال حيتاج إىل آية كي تقر 

ملراد به يف املفهوم منه ما دام علاًم، فرياد بالنبأ يف املنطوق غري املعلوم، وهذا ما جيعل ا

خصوص اخلرب الظن ي، فيكون املفهوم داالً عىل حجية خرب العادل الظني فقط، وال 

إشارة له إىل خربه العلمي، فيكون أخص  من العمومات الناهية عن العمل بالظن، 

م املفهوم عليها بمالك األخصي ة، طبقًا للقاعدة التي تفيد أن  ظهور اجلملة  وهبذا يتقد 

 .ة يف املفهوم أقوى من ظهور العام يف العموم، فتثبت حجي ة خرب العادلالرشطي

م؛ لكن  القاعدة األخرية التي أشار  وكالم الشيخ األنصاري صحيح؛ وفق ما تقد 

 إليها يف التعارض ينبغي التدقيق فيها:

 فإذا قلنا: إن  ظهور اجلملة الرشطي ة أو الوصفي ة يف آية النبأ غري مرتبط بمسألة

ر عدم املفهوم بال لزوم حمذور اللغوية يف ذكر الوص  أو  الل ْغوية بحيث يمكن تصو 

اهليئة الرتكيبية للجملة الرشطية، فمن غري املعلوم اط راد قاعدة أقوائية الداللة، بعد أن 

قِّ َشْيئاً ﴿كان العموم مثل:  ، مع القول بأنه مل يطرأ ختصيص يذكر ـ ﴾ال ُيْغنِي ِمَن احْلَ

آية النبأ ـ عىل هذا اللون من العموم، فهل هذا العموم أضع  داللًة من مفهوم آية غري 

ل إليه بعد كل  هذه اإلشكاالت والقيل والقال؟! فاإلنصاف أن  القول  النبأ الذي يتوص 

بأقوائية املفهوم ـ لو بقي لوحده ـ من مثل هذه العمومات طبقًا هلذا القول غري 

 ر األصو،ي، ال ملرجعية قاعدٍة يف باب التعارض.واضحة، فتخضع ملدى استظها

ن املفهوم هو صريورة ذكر الوص  لغوًا مثاًل، كانت  ر لتكو  وأما إذا قلنا بأن املرب 
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الداللة عىل املفهوم أقوى؛ ألن  العرف عندما يدور أمره بني ختصيص عام ولغوية قيد، 

ح جانب فإنه ال شك ـ السيام يف النص  اإلهلي ـ يرى اللغوية أصع ب عليه، فريج 

 املفهوم حينئذ.

وغرضنا من هذه املالحظة عدم جعل القاعدة مرجعًا هنا بشكل مطلق، وإن كن ا 

نوافق الشيخ األنصاري يف النتيجة عىل تقدير انعقاد املفهوم؛ ألننا جعلنا املعيار سابقًا ـ 

 السيام يف الوص  ـ هو مسألة اللغوية.

احلديث عن طبيعة العالقة بني عمومات النهي عن  هذا، وقد سبق يف أكثر من موقع

 اتباع الظن  ودليل احلجي ة فال نعيد.

 ة على الظن!تأسيس املسألة األصولّي النبأ ومفارقةب ـ آية 

إن  املسألة التي نحن فيها مسألة أصولية، واملسائل األصولية ال  اإلشكالّية الثانية:

، فاالستناد إىل املفهوم هنا استناٌد إىل يكتفى فيها بالظن، بل البد من القطع هبا

الظهورات، والظهور ظنٌّ وليس علاًم، ومعه ال يمكن األخذ باملفهوم هنا حتى لو انعقد 

 .لغًة وعرفاً 

ك بالظنون التي ثبت مسبقًا اعتبارها  ويناقش بأن ه ال يوجد دليل يمنع عن التمس 

حمذور يف ذلك ما دام االعتامد عىل كالظهورات، حتى يف أصول الفقه؛ إذ ال يوجد أي  

الظن  فيها يرجع إىل حجي ة العلم، نعم هناك إشكال سيأيت يف كتابنا حول دائرة حجي ة 

ض إليه يف االعتامد عىل الظنون املعتربة يف أصول الدين، لكن  هذا  األخبار التعر 

ق يف حمل ه وسيأيت، فهذا ا إلشكال هنا اإلشكال ال يرسي إىل أصول الفقه عىل ما حق 

مرفوض من حيث الُبنية التحتي ة التي يقوم عليها، مضافًا إىل أنه قد حيصل لألصو،ي 

 االطمئنان بداللة اجلملة عىل املفهوم.
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 باإلمجاع املنقول على عدم حجية اخلرب الظّني النبأج ـ عالقة آية 

عىل حجية خرب إن  اآلية هنا لو دل ت عىل حجية خرب العدل لدل ت  اإلشكالّية الثالثة:

السيد املرتىض يف إخباره باإلمجاع عىل عدم حجي ة خرب العدل، فيلزم من األخذ باملفهوم 

 .فيها سقوط حجي ة خرب العدل

فاإلمجاعات املنقولة ليست من مصاديق خرب الثقة  وهذا الكالم واضح الفساد؛

ر يف مباحث اإلمجاع املنقول من خالل ا النتقال من اإلمجاع إىل املبحوث عنه هنا، كام تقر 

ص لدائرة حجية احلديث  ض له بحول اهلل يف كتابنا املخص  رأي املعصوم، وسوف نتعر 

عند احلديث عن دائرة احلجي ة بني اخلرب احليس  واحلديس، فإطالة الكالم يف هذا األمر ـ 

 كام فعله العديد من األصولي ني ـ بال طائل.

 رب يري املعصوم مطلقًاعنوان الفس  خل ومشولد ـ آية النبأ 

إن  املراد بالفاسق يف اآلية مطلق من يرتكب الذنوب ولو  اإلشكالّية الرابعة:

الصغائر، وهذا معناه أن  من يمكن االستناد إىل خربه هو املعصوم أو من قاربه؛ ألن ه 

الوحيد الذي ال يصدر عنه الذنب مطلقًا ال صغريًة وال كبرية، فتكون هذه اآلية ظاهرة 

ـ عىل هذا ـ يف عدم حجي ة كل  خرب إال خرب املعصوم وما قاربه، كونه اخلرب الذي يفيد 

ة عدم حجية  العلم، فيكون منطوقها مسقطًا حلجي ة اخلرب الظن ي مطلقًا، فتكون من أدل 

ة حجيته  .خرب الواحد، ال من أدل 

آن يف مقابل ُاطلقت يف القر الفاسقفإن  كلمة  وهذا الكالم بات واضح الدفع؛

اإليامن أحيانًا ومطلقًة أحيانًا أخر، ويف احلالة األوىل تدل  عىل الكفر أو االنحراف 

الديني البارز، كام أهنا يف احلالة الثانية تدل  عىل االنحراف الذي يراه العقالء كذلك، 

                                           
 .111: 2احلكيم، املحكم يف أصول الفقه ( انظر: 2)

 .211: 2نصاري، فرائد األصول األثال ـ: اجع ـ عىل سبيل املر( 1)



 حّجية احلديث ................................................................. 111

وأين هذا من الشمول لإلنسان العادل الذي يتوب بعد ارتكاب املعصية صغريًة أو 

طًا يف املعايص الصغرية كبرية ؟! عىل أن ه يمكن أن ال يكون اإلنسان يف فرتات متور 

ن ال خيطأ بل  والكبرية، ما دام رشط العلم والذكر مؤثراً ً يف املعصية، فنحن ال نتكل م عم 

ن ال يذنب، بل لو سل م مثل هذا اإلشكال للزم سد  باب البي نات القضائية وغريها  عم 

ر من الفسق يف اآلية الفسُق اخلربي ال الفسق الرشعي، وذلك أيضًا. عىل أن ه يظه

ص لدائرة حجي ة  ع فيه بإذن اهلل يف كتابنا املخص  بمناسبات احلكم واملوضوع، كام سنتوس 

َتي: الوثاقة والعدالة.  احلديث عند الكالم عن دائرة حجية احلديث بني نظري 

 هنا.الكريمة ية احآاالستدالل بات التي تعّرض هلا يّ شكالهذه أبرز اإل

 البحث يف آية النبأ نتائج

ما الكريمة ية احآذه اة إيرادًا عىل االستدالل هبشكاالت املتبنّ والذي خرجنا به من اإل

 ييل:

لو سل م متامية االستدالل بآية النبأ بمفهوم الوص  أو الرشط عىل ما نحن فيه  الً:أوّ 

، ومعناه جواز العمل به وجواز عدم فأقىص ما تفيد عدم وجوب التبني  عن خرب العادل

، فال يظهر من  العمل، يف مقابل خرب الفاسق الذي ال حُيرز العمل به إال بعد التبني 

 منطوقًا ومفهومًا ما يدل  عىل احلجي ة وعدمها.« فتبي نوا»

 وهذه النتيجة بنينا عليها يف الدورة األصولي ة السابقة، لكن نا عدلنا عنها هنا.

وجود مقتيض الداللة عىل مفهوم الوص ، وكذلك عىل مفهوم الرشط؛  عدم ثانيًا:

ألكثر من سبب منها: عدم عرفي ة اندراج خرب العادل يف مفهوم اآلية القايض بعدم 

 جميء الفاسق.

ة، ومل حيصل  ة خاص  بل ربام يمكن القول بأن  الداللة االطمئناني ة هي الداللة احلج 

املفهوم باملعنى الذي يريده األصو،ي، وغايته املفهوم لنا اطمئنان بداللة اآلية عىل 

ق كام أسلفنا.  اجلزئي وهو متحق 
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متامية املانع املتصل عن الداللة، وهو ذيل اآلية، بحيث ال ينعقد ظهور يف  ثالثًا:

 مفهوم الوص  وال الرشط، كام ال ينعقد ظهور يف عموم التعليل.

ها، األمر الذي يربك االستدالل هبا اختصاص اآلية بحقوق الناس دون غري رابعًا:

 يف اجلملة.

 يف غري حمّله.الظنّي ة خرب الواحد وعليه، فاالستدالل بآية النبأ عىل حجيّ 

 الثانية: آية النفر، وحجّية خرب الواحد اآلية

اآلية القرآنية الثانية التي اسُتند إليها إلثبات حجي ة خرب الواحد، هي قوله تعاىل: 

يِن َوَما َكاَن ا﴿ ُهوا يِف الدِّ ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ ملُْْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ

ُهْم حَيَْذُرونَ   (.211)التوبة:  ﴾َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ

من كثري من القدماء ـ هذه اآلية  فقد اعتربت مدرسة املريزا النائيني ـ كام يظهر

أوضح اآليات داللًة عىل حجية خرب الواحد، حتى أن  بعض األصوليني مل يذكر غريها 

ة الكتاب الكريم ا من أضع  ما استدل  به عىل من أدل  ، فيام ذهب آخرون إىل أهن 

 احلجي ة هنا.

ا دل ت عىل والتقريب العام لالستدالل هبذه احآية الكريمة ر عند  أهن  وجوب التحذ 

إخبار املنذرين بنحو مطلق، سواء أفاد إنذار املنذرين العلم أم مل يفده، وهذا ما يالزم 

لنا قلياًل يف اآلية فهي ـ بإطالقها ـ تعطي احلجية ملطلق خرب الواحد  احلجي ة، بل إذا تأم 

حجية خرب دون أن نرى فيها ـ مبدئيًا ـ اشرتاط العدالة أو اشرتاط الوثاقة، فُتثبت 

الواحد مطلقًا، ويمكن حينئذ ختصيصها يف خرب الفاسق بام دل  عىل عدم جواز األخذ 

بقوله، مثل منطوق آية النبأ، وهذه نتيجة انتفع هبا بعضهم يف باب حجي ة خرب جمهول 

احلال، فإن  األصل حجي ة اخلرب، خرج منه خرب الفاسق املعلوم فسقه، فبقي الباقي حتت 

                                           
؛ واحليل، هناية 221ـ عىل سبيل املثال ـ: جالل الدين اخلبازي، املغني يف أصول الفقه:  ( انظر2)

 .222ـ  282: 2الوصول 



 حّجية احلديث ................................................................. 111

 .دائرة احلجي ة

 االستدالل بآية النفر على حجية خرب الواحد بيانات

متعّددة وبيانات هو التقريب العام لالستدالل بآية النفر، وهناك صيغ كان هذا 

 ذكرت هنا، البّد من رصدها وحتليلها وقراءَتا، وهي:

ك بكلمة  ل:البيان األوّ   وذلك:« لعل  »أن يتمس 

ي األ أ ـ ي الذي هو ترج  مر املحبوب، لكن حيث إن  املتكل م هو إن  ظاهرها الرتج 

ة عىل أقرب املعاين وهو  ي احلقيقي، تكون دال  ه الرتج  اهلل تعاىل الذي يستحيل يف حق 

ي يشء هو حمبوبيته ومطلوبيته.  املحبوبية واملطلوبية، فإن  أقرب يشء إىل ترج 

 ، وذلك:إن  مطلوبية احلذر وحمبوبي ته للموىل ال معنى هلام سوى وجوب احلذر ب ـ

ا له مقتٍض أو ال مقتيض له، فإن كان  أوالً: ملا ذكر من وجٍه عقيل، وهو أن  احلذر إم 

له مقتٍض كان الزمًا، واملقصود باملقتيض هو العقاب األخروي، وإن مل يكن له مقتٍض 

مل يكن مستحبًا، فال يوجد يشء اسمه استحباب احلذر، بل أمره يدور بني الوجوب 

 وعدم الوجوب.

ملا ذكر من وجٍه رشعي، وهو أن  مطلوبية احلذر هنا معناها رجحان العمل  يًا:ثان

كًا باإلمجاع املركب، فإن  كل  من  بخرب الواحد، وهذا الرجحان معناه الوجوب، متس 

زه مل يوجبه، وال توجد بني العلامء  ز العمل بخرب الواحد أوجبه، وكل من مل جيو  جو 

 احد لكن ها ال توجبه.حالة وسطى جتيز العمل بخرب الو

ر يف اآلية هو الشمول حلاالت الظن وعدم  ج ـ إن  مقتىض إطالق مطلوبية التحذ 

ر يف صورة الظن  من  حصول العلم نتيجة إخبارات املنذرين، فيثبت وجوب التحذ 

 .إخباراهتم، وهذا معنى حجي ة خربهم
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ه واإلنذار ملا كان واجب الثاين: بيانال « لوال»ًا مطلقًا نتيجة داللة كلمة إن  النفر والتفق 

ر والقبول مطلقًا، إذ لو مل جيب القبول لكان  عىل احلض  والتحضيض، وجب التحذ 

ًا، فأنت من جهة تطلب من زيد أن ينب ه عمروًا، لكن ك من جهٍة  وجوب اإلنذار َلْغوي 

ات لغويٌّ عديم ثانية جتيز لعمرو أن ال يأخذ بام يقوله له زيد، إن  هذا النوع من الترشيع

يه ترشيعًا حيتوي مفارقًة وتناقضًا داخلياً   .الفائدة، بل يمكننا أن نسم 

هـ(، فقد استدل  222ومثل هذا الكالم استخدمه بعض الفقهاء كالشهيد الثاين )

نَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللَُّ يِف َأْرَحاِمِهنَّ ﴿بقوله تعاىل:  (، عىل 118 )البقرة:﴾ َوال حَيِلُّ هَلُ

منا عليها  وجوب قبول خرب املرأة يف أمر احلمل؛ إذ لو أوجبنا عليها اإلفصاح أو حر 

 .الكتامن كان ذلك لغوًا عىل تقدير عدم اإللزام باألخذ بخربها

إن  الظاهر من اآلية الكريمة أن  احلذر قد وقع غايًة لإلنذار الواجب،  الثالث:بيان ال

هتا يف أن  ما بعدها يكون يف حكم ما قبلها، ومن الواضح أن  يف استعامال لعل  لظهور 

غاية الواجب البد أن تكون واجبًة، وحيث إن  وجوب اإلنذار وجوٌب مطلق، فإن  

ر الذي هو الغاية سوف يكون مطلقًا أيضًا بشكل تلقائي، حيث مل يذكر  وجوب التحذ 

ر سواء حصل العل م من إنذار املنذرين أم ال، هناك أي  قيد، وهذا معناه وجوب التحذ 
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 ؛222: 1والصدر، بحوث يف علم األصول ؛ 22: 1؛ واآلمدي، اإلحكام 122ـ  122

؛ والعراقي، 221ـ  282: 1؛ واحلائري، درر الفوائد 212ـ  211كفاية األصول: اخلراساين، و

 .212: 2هناية األفكار 

ة يف أصول الفقه انظر: الطو( 2) ؛ وكفاية 212: 2فرائد األصول ؛ و212ـ  218: 2يس، العد 

: 1وبحوث يف علم األصول ؛ 122: 2والقزويني، التعليقة عىل معامل األصول ؛ 212األصول: 

؛ واملظفر، أصول الفقه 212: 2؛ والعراقي، هناية األفكار 221: 1؛ واحلائري، درر الفوائد 222

 .82ـ  81: 2

 .221: 2 فهاممسالك األيد الثاين، الشه( 1)
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 .وهو املطلوب

رًا، وهو أننا نستخدم كلمة  وقد ختط ى الشيخ األنصاري يف هذه الصيغة إشكاال مقد 

ر الظاهرة يف احلكم التكليفي، مع أننا نريد هنا إنتاج حكم وضعي، وهو  وجوب التحذ 

تبة عىل فعل الواجب مما ال الغاية املرت»احلجي ة، هلذا ملا صاغ هذه الصيغة عرب  عنها بأن  

فلعل ه كان يريد ، «يرىض اآلمر بانتفائه سواء كان من األفعال املتعل قة للتكلي  أم ال

 ذلك.

وهو صيغة مدرسة املريزا النائيني التي انترصت لالستدالل بآية النفر،  الرابع: بيانال

مات، هي: ب املريزا صياغته من ثالث مقد   وقد رك 

ًة غائيًة ملا « لعل  »إن  كلمة  أ ـ تدل  يف متام استعامالهتا عىل أن  ما يتلوها يكون عل 

قبلها، بال فرق يف ذلك بني األمور التكوينية، مثل أعطيته ماالً لعل ه يرىض، أو األمور 

، كام ال فرق يف ذلك بني أن يكون ما  الترشيعية، مثل: إذهب إىل املسجد لعل ك تصيل 

ارية التي تتعل ق هبا اإلرادة، مثل: زرته لعل ه يزورين، أو من يتلوها من األمور االختي

 املوضوعات اخلارجية التي ال تعل ق لإلرادة هبا، مثل: بنيت احلائط لعل  البيت ال يقع.

، إذا طب قنا مفاده يف الشؤون «لعل  »وطبقًا هلذا املنطلق الدال،ي يف تفسري كلمة 

سوف يكون مطابقًا يف « لعل  »إن  ما يتلو  الترشيعية سنخرج بالنتيجة التالية وهي:

احلكم ملا كان قبلها، فإذا كان ما قبلها واجبًا فإن  ما بعدها سيكون واجبًا، وإذا كان ما 

قبلها مستحبًا سوف يكون ما بعدها مستحبًا؛ ألن  هذا ما تقتضيه الغائية التي تعطينا 

 «.لعل  »إياها كلمة 

تعاىل: )ليتفقهوا(، )لينذروا(، )حيذرون(، هو  إن  املراد من اجلمع يف قوله ب ـ

                                           
ة: ؛ 212( كفاية األصول: 2) فوائد و ؛222: 1وبحوث يف علم األصول ؛ 121والفصول الغروي 

 .212: 2؛ والعراقي، هناية األفكار 221: 1؛ واحلائري، درر الفوائد 282ـ  282: 2األصول 

 .212: 2( فرائد األصول 1)
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اجلمع االستغراقي األفرادي، ال املجموعي االرتباطي؛ ذلك أنه من الواضح أن  الذي 

ه جمموع  ه هو كل  فرد من أفراد املسلمني النافرين أو املتخل فني، ال تفق  يكل   بالتفق 

مجموع، بل إنذار آحاد الطائفة، وهبذا نعرف أن  اإلنذار ليس إنذار املجموع لل

هني آلحاد املسلمني، وطبقًا لذلك سيكون احلذر من اآلحاد عندما ينذرهم  املتفق 

 اآلحاد.

قون عىل  رين لن جيتمعوا يف مكان واحد عادًة، بل سيتفر 
ز ذلك بأن  املنذر ويعز 

املناطق، ففكرة املجموعة لن تكون فكرًة عملية يف حد  نفسها، كام يشري إىل ذلك غري 

 واحد.

مة، التي طرحها آخرون من تختل  املذاهب  وغرض املريزا النائيني من هذه املقد 

هو استبعاد أن يراد باإلنذار إنذار اجلامعة للجامعة؛ ألن  مثل هذا اإلنذار من  ،قبله

شأنه إفادة العلم، فال تدل  اآلية حينئذ عىل حجي ة الظن  اخلربي اآلحادي، فإذا كان 

ة اجلمعية اإلنذارية املنصب ة عىل مجاعة املسلمني املنذرين، كان باإلمكان املراد الظاهر

مة الالزمة. ر حصول العلم بالتواتر وغريه، فال يتم  االستدالل إال بإضافة هذه املقد   تصو 

مة كان جالل الدين اخلبازي وغريه قد أملحوا إليها بطريقة أخرى حني  وهذه املقد 

، وإن كان كالمهم غري ظاهر تطلق عىل الواحد فصاعداً  طائفةذهبوا إىل أن  كلمة 

 عرفًا؛ النرصاف اجلامعة من الطائفة هنا.

ر القلبي، بل  ج ـ د حالة اخلوف والتحذ  ليس املراد من احلذر يف اآلية الكريمة جمر 

ر اخلارجي هو العمل بقول املنذر وتصديق  ر اخلارجي، واملقصود بالتحذ  يراد منه التحذ 

                                           
؛ والشيخ حسن، معامل 22ـ  22: 2اص، الفصول يف األصول راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: اجلص( 2)

 .122ـ  121: 2؛ والقزويني، التعليقة عىل معامل األصول 122؛ والقوانني املحكمة: 282الدين: 

؛ 212: 2؛ وأصول الرسخيس 221انظر: جالل الدين اخلبازي، املغني يف أصول الفقه: ( 1)

 .28: 2زم، اإلحكام ؛ وابن ح22: 2واجلصاص، الفصول يف األصول 
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د كالمه ، فإن  ظاهر احلذر هو اختاذ املأمن من املهلكة والعقوبة، وهو العمل، ال جمر 

احلالة النفسانية، كام أن  مقتىض اإلطالق يف وجوب احلذر يف اآلية هو الشمول حلالَتي: 

حصول العلم من قول املنذرين وعدم حصوله، نعم نقي د ذلك بعدالة املنذر بمنطوق 

 آية النبأ.

 .ستدالل بآية النفر عىل حجي ة خرب العادلوهبذا يتم  اال

 النقدّية لالستدالل بآية النفر القراءات

، لكنها ووجهت وتواجه العادلة خرب هذه هي صيغ االستدالل بآية النفر عىل حجيّ 

 بسلسلة من االنتقادات:

 والقصور يف داللة اإلطالق النفر آيةـ  

ي ني، من أن  اآلية مسوقة لبيان وجوب ما ذكره مجاعة من األصول ّول:االنتقاد األ

ه واإلنذار، فهدفها وموضوعها هو ذلك، وليست يف مقام البيان من حيث  التفق 

وجوب احلذر، فال يكون فيها إطالق بالنسبة إليه، ومعه فال نحرز الشمول لصورة 

ن منها حالة حصول العلم بذل ك، الظن  احلاصل من إنذار املنذرين، فيكون القدر املتيق 

 .وال ضري يف حجي ة العلم

 وذلك بعّدة أجوبة: ،هذه املشكلةتفادي وقد حاولت مدرسة املريزا النائيني 

                                           
ـ  282: 1؛ ومصباح األصول 282ـ  282: 2فوائد األصول  :( راجع صيغة مدرسة النائيني يف2)

281. 

، 282: 2حاشية فوائد األصول ، و22تنقيح األصول: ؛ والعراقي، 212انظر: كفاية األصول:  (1)

؛ والتعليقة عىل 212: 2وفرائد األصول ؛ 212: 2، وهناية األفكار 2، اهلامش282، و2اهلامش

؛ 122: 1؛ واخلميني، هتذيب األصول 221: 1؛ واحلائري، درر الفوائد 128: 2معامل األصول 

 .82: 1والكلبايكاين، إفاضة العوائد 
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مة الثانية كفيلة باجلواب عن هذا  ّول:اجلواب األ ما ذكره املريزا النائيني، من أن  املقد 

نذار آحاد االنتقاد؛ فإننا بي نا أن  العموم يف اآلية استغراقي أفرادي فيشمل حالة إ

رين آلحاد املنَذرين، فيكون املورد هنا شاماًل حلالتي: حصول العلم وعدمه، ما دام  املنذر

 .املنذر شخصًا واحداً 

مة الثانية ـ بحسب صيغة النائيني  ق؛وهذا اجلواب غري موفّ  ألن  أقىص ما تفيده املقد 

عة، واجلامعة ـ هو شمول املوق  حلالة إنذارات الواحد للواحد، والواحد للجام

للواحد، واجلامعة للجامعة، لكن يف هذه الصور األربعة توجد حالتان مها: حصول 

العلم وعدم حصوله، فجعل العموم استغراقيًا ال يلغي حالة العلم، نعم يشمل خرب 

م ـ كام يكون أحيانًا مفيدًا للظن، كذلك قد يؤد ي  الواحد، لكن  خرب الواحد ـ كام تقد 

ة العلم، فأي  موجب لإلطالق يف احلالتني هنا ما دامت اآلية يف غري مقام أحيانًا إلفاد

م وجواب املريزا  البيان من ناحية وجوب احلذر؟! هنا يف احلقيقة مركز اإلشكال املتقد 

ل حلالة إنذار الواحد للواحد أو  ًة من األو  مل حيل  املشكلة. نعم لو كانت اآلية خاص 

ريزا، لكن املفروض أن  اآلية مطلقة ألربع حاالت، وكل للجامعة، لربام تم  كالم امل

 واحدة من األربع هلا حالتان.

ما ذكره السيد اخلوئي، من أن  األصل يف كل  كالم أن يكون يف مقام  اجلواب الثاين:

البيان؛ الستقرار بناء العقالء عىل ذلك ما مل تظهر قرينة عكسية تفيد أنه يف غري مقام 

ر هو كون املتكل م به يف مقام بيانه، فال البيان، وهنا نقو ل: األصل يف وجوب التحذ 

ر إطالقيًا شاماًل حلالتي العلم  مات اإلطالق حينئذ، فيكون وجوب التحذ  خترتم مقد 

 .والظن

 بنى( ويف نتيجته؛ وذلك:املية )تنيته التحوهذا الكالم قابل للمناقشة يف بُ 

                                           
 .282: 2( النائيني، فوائد األصول 2)

 .281: 1( اخلوئي، مصباح األصول 1)
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، من أن  كون املتكلم يف مقام البيان ال السن ة بام أرشنا له يف مباحث حجي ة الً:أوّ 

يعني كونه يف مقام البيان من متام اجلهات؛ فاألصول العقالئية حتتم أن يكون كل متكل م 

حينام يتكلم مريدًا بيان أمر ما، فهو يف مقام بيان يشء، فأصل )مقام البيان يف اجلملة( 

لكن  هذا ال يالزم كونه يف مقام بيان  صحيح، يف مقابل اإلمهال واإلمجال التام ني،

اليشء من متام اجلهات، فهذا ما مل يظهر بناء العقالء عليه، فإذا تكل م زيد بجملة صغرية 

عن عالقته بوالده، فال يرى العرف أن  األصل كونه يف مقام البيان من متام جهات هذه 

طلق وال اإلمهال املطلق، وال العالقة، نعم، هو يف اجلملة يف مقام البيان ال اإلمجال امل

دليل عىل وجود بناء عقيل أو عقالين عقالئي عىل أزيد من ذلك، والبناء العقالئي دليل 

ن.  لب ي يؤخذ فيه بالقدر املتيق 

لو سل منا بأن  األصل يف املتكل م أن يكون يف مقام البيان من متام اجلهات، إال ما  ثانيًا:

عي  خرج بالدليل، مع ذلك ال يتم  هذ األصل هنا؛ ألن  املستشكل ـ واحلق  معه ـ ال يد 

ر، بل يستظهر من اآلية ـ  فقط عدم إحراز كونه يف مقام البيان من ناحية وجوب التحذ 

حمقًا ـ أهنا ليست يف مقام البيان، فال شك عنده باملعنى احلقيقي، حتى يرجع إىل األصل 

ية ال تريد احلديث عن جواب العقالئي، بل االستظهار يؤد ي إىل مالحظة أن  اآل

ه، فيكون داخاًل من ضمن املستثنى من  موضوع احلذر، وإنام عن مسألة اإلنذار والتفق 

 األصل العقالئي ال املستثنى منه، متامًا كحاالت االنرصاف.

 وعليه، فجواب السيد اخلوئي يف غري حمّله.

آية النفر أهنا تريد حتديد  ما ذكره السي د اخلوئي أيضًا، من أن  ظاهر اجلواب الثالث:

ه واإلنذار، وفريقًا آخر ملزم  وظيفة متام املسلمني املكل فني، وأن  فريقًا منهم عليه التفق 

باحلذر والقبول؛ لذا فهي بصدد بيان الوظيفتني، فُيعتمد عىل إطالق وجوب احلذر 

                                           
 .222ـ  122حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم: ( 2)
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 .حلالتي حصول العلم بالواقع وعدمه

هر من اآلية بيان وظيفة املسلمني أمجعني، كل  فليس الظا وهذا اجلواب غري واضح؛

ه واإلنذار، ومطلعها إىل قبيل هنايتها واضح يف  ما يف األمر أهنا تريد أن تبني  وظيفة التفق 

ز ذلك أهنا مل تنظر نظرًا مستقاًل إىل فريق املنَذرين بشهادة أهنا جعلت  ذلك؛ وربام يعز 

هذا معناه أن  اآلية من أوهلا إىل آخرها حذرهم يف سياق بيان غائية وجوب اإلنذار، و

بياٌن ملسألة التفقه ووجوب اإلنذار والغاية من اإلنذار وما شابه ذلك، فكي  ينعقد هلا 

رين؟! ي لوظيفة املسلمني غري املنذر  ظهور يف التصد 

إن  تقييد وجوب احلذر بحالة حصول العلم من اإلنذار هو تقييد  اجلواب الرابع:

التقييد بالفرد النادر، وهو مستهجن عرفًا، فنادرًا ما حيصل من إنذار  مرفوض؛ ألنه من

 .املنذرين العلم

إذ ليس من النادر حصول العلم من إنذارات  ؛أيضاً  وهذا اجلواب غري واضح

رين، نعم دائرته أقل  بكثري من دائرة العلم وعدمه، لكن ه ال يصل إىل حد  الندرة، 
املنذر

السيام وأنه ال وسائط هنا عادًة يف اإلخبارات حتى ينخفض  بحيث يغدو مستهجنًا؛

عية إىل كثرة إفادة  ض يف مباحث السرية العقالئية واملترش  ل االحتامل، وسوف نتعر  معد 

 خرب الثقة الواحد العلم مع عدم وجود وسائط يف السند.

ة العقلية القطعي ة أو بالشواهد  يضاف إىل ذلك، أن  إنذار املنذرين قد يكون باألدل 

االطمئنانية أو بدالالت الكتاب الكريم أو بتوضيحات موجبة لالقتناع، السيام يف 

قضايا العقيدة واألخالق واآلخرة والثواب والعقاب وتفسري الكتاب، وهذه كل ها 

ر أن   قابلة ألن تنفتح عىل العلم واالطمئنان واالقتناع. وكأن  بعض الباحثني هنا تصو 

رين ت كمن فقط يف اإلخبار عن الروايات والفتاوى، مع أن  الدائرة أوسع وطيفة املنذر

                                           
 .282ـ  281: 1( مصباح األصول 2)

 .282: 1؛ واخلوئي، مصباح األصول 218: 1البجنوردي، منتهى األصول ( 1)
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 بكثري من ذلك.

ا رتبت وجوب احلذر عىل عنوان  اجلواب اخلامس: إن  ظاهر اآلية الكريمة أهن 

اإلنذار، فإذا فرضنا أن  احلذر مرتتب عىل صورة اإلنذار املوجب للعلم، فيلزم من ذلك 

للعلم، بل إلغاء عنوان اإلنذار واستبداله ليس ختصيص اإلنذار بخصوص املفيد 

بعنوان العلم؛ ألن  العمل حينئذ يكون بالعلم ال باإلنذار، كل  ما يف األمر أن  اإلنذار 

مات حصول هذا العلم، ومعناه استلزام التقييد بصورة العلم إلغاء عنوانية  غدا من مقد 

 .ذار يف متنهااإلنذار، وهذا تخال  لظاهر اآلية التي أخذت عنوان اإلن

وذلك أننا ال نريد جعل املراد من اإلنذار هو العلم،  وهذا اجلواب غري واضح أيضًا؛

بل احلذر املرتتب عىل حصول العلم؛ كام أن  اآلية ال تريد احلديث عن احلذر عند 

العلم، بل تريد احلديث عن احلذر عند العلم اآليت من اإلنذار، وملا كانت اآلية بصدد 

عن اإلنذار لذا تكون بصدد احلديث عن الوسائل األبرز حلصول العلم  احلديث

املوجب للحذر، فحتى لو كان املعيار الواقعي هو العلم، إال أنه حيث كان اإلنذار من 

أهم موجبات العلم عند املنَذرين ُاخذ يف اآلية وجرى الرتكيز عليه، وأي  ضري يف ذلك 

ة، وأصالة املوضوعي ة يف ما دام شبه تالزم عريف بني اإلنذار  وحصول العلم وإلقاء احلج 

العناوين الواردة يف ألسنة النصوص وبياناهتا سبق أن ناقشناها يف مباحث تارخيي ة 

، فإذا استظهرنا من السن ة، وقلنا: إهنا ليست أصاًل تعبديًا وإنام هي تابعة لالستظهار

ا بصدد احلديث عن وسائل حصول العلم وت كون بعيدة عن نطاق مسألة اآلية أهن 

حجية اخلرب.. مل يعد يمكن الرجوع إىل أصالة املوضوعي ة لرد  هذا الذي فهمناه من 

منها، السيام وأن  الوسائل وألفاظها تالحظ عادًة يف النصوص بنحو الطريقي ة كالرؤية 

 والتعل م وغري ذلك.

                                           
 .282: 1( اخلوئي، مصباح األصول 2)
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إما يرد عىل الصيغة ما ذكره السيد الصدر، من أن  هذا االنتقاد  اجلواب السادس:

مة لالستدالل باآلية، )ونحن نقول: وعىل الرابعة(، أو أن ه يرد  األوىل من الصيغ املتقد 

 عىل الصيغتني الثانية والثالثة:

ر  فإن أريد تسجيله عىل الصيغة األوىل )وبالتبع الرابعة(، فيناقش بأن  مطلوبية التحذ 

ضًا إلفادة املطلوبي ة، فُيستند إىل  فيكون ذيل اآلية« لعل  »إذا استفيدت من كلمة  متعر 

كنا بصدرها يف األخذ بإطالق وجوب اإلنذار.  إطالقه، متامًا كام متس 

وأما إذا أريد تسجيله عىل الصيغتني: الثانية والثالثة، فمن الواضح أن ه يف هاتني 

إىل إطالق الصيغتني ال ُيستند إىل إطالق الذيل، كي نقول: إن ه ليس يف مقام البيان، بل 

وجوب اإلنذار، وهو إطالق تام، ليتم  بعد ذلك إجراء قانون املالزمة بني وجوب يشء 

 .ووجوب غايته، فإن  دائرة وجوب الغاية سوف تتبع دائرة وجوب اإلنذار

بأننا ال نشك  ـ بناًء عىل الصيغة األوىل والرابعة ـ يف أن   د عليه أيضاً وهذا الكالم يورَ 

ض إلفادة مطلوبي ة احلذر، لكن  السؤال هل هي بصدد بيان أصل هذه تريد ال« لعل  » تعر 

املطلوبي ة أو هي بصدد بياهنا من متام جهاهتا وامتداداهتا؟ فإن  السيد الصدر مل يذكر 

ل ال ُيبطل ذلك،  م شيئًا؛ ألن  االنتقاد األو  سوى أهنا تريد بيان املطلوبي ة، وهذا مل يقد 

ز تساؤله عىل أن ه يف مقام البيان من متام اجلهات حتى يستند إلطالقه فيام نحن  وإنام يرك 

 فيه أو ال؟

 ُيضاف إىل ذلك ما سوف يأيت من مالحظات تشمل الصيغتني الثالثة والثانية.

وعليه؛ فاالنتقاد األّول تام، ومن ثم فاحآية الكريمة غري داّلة عىل املطلوب، خالفًا ملا 

 .اإلطالق هنا يوجب إنكاره يف األدّلة كّلها!ذكره البجنوردي من أّن إنكار 
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 اإلخبار وواقع الدينـ احلذر بني جمّرد  

ه الواجب هو معرفة  االنتقاد الثاين: ما ذكره مجاعة من األصولي ني أيضًا، من أن  التفق 

الدين الواقعي وأحكامه وقضاياه، وعليه يكون اإلنذار الواجب هو اإلنذار هبذه 

ي ة للدين، وهبذا عندما يتبع وجوب احلذر وجوب اإلنذار، سيكون القضايا الواقع

زًا عىل القضايا الواقعي ة يف الدين، ومعنى ذلك أن  املنَذر إذا مل يعرف  وجوب احلذر مرتك 

ر هو واقع الدين، فلن جيب عليه احلذر حينئذ،  وحيصل له العلم أن  ما أخربه به املنذر

نًا بأوامري لعل ه يمتثلها، إذ من الواضح هنا إرادة امتثال فهذا متامًا كام لو قيل: أخرب فال

أوامره احلقيقية الواقعي ة، ال مطلق ما وصل املنَذر من خرٍب عن األوامر، كام أن  ذلك 

يشبه األمر بنقل الروايات، فهذا ليس دلياًل عىل حجي ة اخلرب، بل عىل لزوم العمل 

.بالواقعي ات، متامًا كام تقول: بل غ النا ، فهذا يراد به عملهم بواقع احلق   س احلق 

وفرق هذا االنتقاد عن سابقه، أننا هناك استندنا إىل سكوت اآلية وعدم كوهنا يف 

مقام البيان من ناحية جهات وجوب احلذر، أما هنا فنحن نقي د اإلنذار نفسه بالواقع 

بال ، ذر واإلنذارفيتقي د احلذر به، حتى لو كانت اآلية يف مقام البيان من جهتي احل

 فرق بني صيغ االستدالل كل ها.

 وقد يالحظ هنا:

ر  الً:أوّ  ما ذكره املريزا النائيني وتبعه غريه، من أن  اآلية تدل  عىل أن  ما أنذر به املنذر

اه هو الواقع تعب دًا واعتبارًا، من  ت مؤد  يعد  من األحكام، فهي بجعلها خربه حجًة صري 

ر واقعًا بالتعب د، فيجب األخذ به هنا يصبح ما يأيت به
 .املنذر
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إما من ناحية أن   لكّن هذا اجلواب من املريزا النائيني عىل االنتقاد الثاين غري صحيح؛

م مرارًا، أو من ناحية  ة جعل العلمي ة والطريقية بنحو االعتبار مل تثبت كام تقد  أصل نظري 

ُتثبتها، إذ أين هو اللسان القانوين يف هذه أنه بقطع النظر عن فرض ثبوهتا فإن  اآلية ال 

ر من األحكام الواقعي ة تعب دًا؟!
 اآلية عىل جعل ما أنذر به املنذر

إن  املريزا النائيني فرض داللة اآلية عىل حجي ة اخلرب، ثم فرض أن  احلجية تعني ـ 

ٌع ثبوتًا وإثباتًا ـ العلمي ة، ثم عاد إىل اإلشكال هنا ليجيب عنه، مع أن  اجل واب عنه متفر 

عىل ثبوت الداللة، إذ باإلشكال ال تكون هناك داللة. وبعبارة أخرى: لقد أسقط 

م الكش  يف  ته هنا إسقاطًا معتربًا إياها من املسل امت التي جيب أن تتم  النائيني نظري 

 داللة اآليات عىل أصل احلجي ة، فلُيثبت أصل الداللة عىل احلجي ة، ثم ليُقل: إن  احلجية

فيها عىل نحو الطريقي ة؛ ولعل  ما قلناه هو مراد املحقق العراقي والسيد الصدر عىل ما 

 .يف بعض تقريراهتام

ر يف مورد اإلنذار  ثانيًا: ما ذكره السيد حممد باقر الصدر، وحاصله: إن  إجياب التحذ 

يز وجعل بالدين معناه االهتامم بالواقع، وهو بنفسه لسان من ألسنة االحتياط والتنج

احلجي ة، ومعنى ذلك أن  احلكم هنا بوجوب احلذر ليس موضوعه اإلنذار بالواقع، بل 

ر مطلقًا،  ز الواقع وحيتاط له، وهذا ما جيعل احلذر منصب ًا عىل ما يأيت به املنذر يريد أن ينج 

ة التزاحم احلفظي التي ترى أن  احلكم  طلبًا حلفظ الواقع ومصاحله، طبقًا لنظري 

 .ليس له أي  مالكات غري مالكات الواقع نفسه الظاهري

معناها حيذرون عن تخالفة « حيذرون»وهذا اجلواب من السيد  الصدر يعني أن  

ته، « حيذرون»الواقع، وإال فلو كان معنى  هو احلذر من العقاب لبطل هذا الكالم برم 

إحذر من العقاب ففرق بني أن نقول: إحذر من تخالفة احلكم الواقعي، وبني أن نقول: 
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ر وجب عيل  األخذ بقوله، لكي أكون مطب قًا 
ل، إذا جاءين املنذر اإلهلي، فعىل التقدير األو 

لألوامر التي ُتلزمني باالنتباه من تخالفة الواقع، فاحلذر من تخالفة الواقع معناه األخذ 

ة التزا حم احلفظي التي بقوله؛ ألن  يف األخذ باألمارة حفظًا ملصالح الواقع، تبعًا لنظري 

خيتارها السيد الصدر، أما إذا أخذنا بالتقدير الثاين، أي إحذر العقاب، فهنا يكون 

االحتياط ال ألجل حفظ مصالح الواقع، بل ألجل اجتناب العقاب، ومعنى هذا 

ن عن العقاب فال معنى للحذر، فيجب أن نفرتض  الكالم أن ه حيث يكون هناك مؤم 

وال عقاب حتى اآلن إال عىل الواقع املعلوم؛ لفرض  العقاب لكي نفرتض احلذر،

يه(  جريان أصالة الرباءة العقلي ة والرشعي ة، فيجب أن نفرتض تخالفة الواقع )أو جتر 

لكي يكون هناك عقاب، وهذا ما يرجع إىل العلم بواقع الدين؛ ألن ه حيث ال علم بواقع 

رين فال معنى للحذر من العقاب ، إال إذا ثبت بدليل آخر حجي ة الدين يف كلامت املنذر

نا نبحث هنا عن هذا الدليل.  خرب الواحد، واملفروض أن 

تناسب املعنى الثاين؛ فاإلنسان ُينَْذُر من العقاب، ال أنه ينذر « اإلنذار»ولعل  كلمة 

 من تخالفة الواقع بقطع النظر عن العقاب، فهذا هو األقرب عرفًا.

 عىل توضيح سيأيت.حتى احآن، ه وعليه، فاالنتقاد الثاين يف حملّ 

 ـ احلذر بني الوجوب واحملبوبّية 

ر  االنتقاد الثالث: ق اخلراساين ـ صاحب الكفاية ـ من أن  التحذ  ما ذكره املحق 

ة عىل التكلي ، ومل تثبت  حمبوب ومطلوب، لكن ال دليل عىل كونه واجبًا ما مل تقم حج 

ة هنا  .احلج 

هم منه إبطال املالزمة التي اد عيت بني ُحسن احلذر وهذا الكالم صحيح؛ لكن  امل

م ـ عقليًا، كام ُبي نت رشعيًا:  ووجوبه؛ فإن  هذه املالزمة بي نت ـ كام تقد 

                                           
 .212( كفاية األصول: 2)
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من أن  احلذر إن وجد مقتضيه وجب وإال مل يستحب، فيناقش  أ ـ أما بياهنا العقيل،

وبه، فالعقل يف بأنه لو كان كذلك كي  حكموا بُحسن االحتياط عقاًل مع عدم وج

بعض املوارد قد حيكم بأن  االحتياط حسٌن وجيد، لكن ه ال ُيلزم به، فلرُيجع إىل 

الوجدان هنا، ألسنا نحتاط يف حياتنا اليومية يف بعض األمور دون أن نرى أهنا مما جيب 

 فيه االحتياط؟! فدعوى املالزمة العقلي ة يف غري حمل ها.

م، فهذه اإلمجاعات كل ها وهو اإل الرشعي، اب ـ وأما بياهن ب الذي تقد  مجاع املرك 

ة، فاحتامل املدركية  ة كثرت فيها األدل  ة؛ ألن  مسألة خرب الواحد مسألة اجتهادي  غري حج 

يف متام أجزائها وارد. يضاف إىل ذلك أن ه قد ثبت رشعًا ـ عىل بعض النظريات ويف 

كام يف باب التسامح يف أدل ة بعض احلاالت ـ استحباب األخذ باخلرب مع عدم وجوبه، 

ث عن  السنن، فإن  األخذ باخلرب حسٌن وحمبوب لكنه ليس بواجب، ما دمنا نتحد 

 أحكام تكليفي ة ال عن أحكام وضعي ة كاحلجي ة.

مة الثانية للصيغة األوىل، فتبطل هذه الصيغة حتى  وهبذا يظهر بوضوح بطالن املقد 

متني األخريتني منها  ، فليالحظ.اآلن ببطالن املقد 

 ـ التمييز بني مفهوَمي: اإلخبار واإلنذار 

ما ذكره العديد من األصولي ني، وأوضحه الشيخ األنصاري، من أن   االنتقاد الرابع:

اإلنذار ال يساوق اإلخبار يف اللغة، فاإلنذار هو اإلبالغ مع التخوي ، فال ينفك  عن 

ى إنذارًا ما مل يكن معه ختويٌ   وترهيب، ومعنى ذلك أن  احلذر  التخوي ، وال يسم 

ر، ومن الواضح أن   يأيت عقيب حصول حالة اإلنذار املمزوج بالتخوي  من طرف املنذر

اظ عندما حياولون ختوي  سامعيهم من ارتكاب  مثل هذه اإلنذارات تصدر من الوع 

احلرام فيذكرون هلم ما فيه من الوعيد، وكذلك اإلنسان املرشد للجاهلني، يامرس هذه 

ل بحيث ال تقليد وال اتباع هنا. وأين هذا من  الطريقة أيضًا فينب ههم للنظر والتأم 

ن إنذارًا وختويفًا، وإنام نقل خرب إىل طرف آخر؟!  اإلخبار الذي ال يَتضم 
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ثم انطلق بعض األصوليني ليستنتجوا بعد ذلك أن  اآلية أدل  بقرينة اإلنذار عىل 

 .ة خرب الواحدحجي ة فتوى املجتهد منها عىل حجي  

 عن هذا االنتقاد بأجوبة أبرزها:جُياب وقد 

ما ذكره اآلخوند اخلراساين، من أن  الرواة يف عرص أئمة أهل البيت  :األّولاجلواب 

د نقلة أخبار، أو صحافيني باملدلول املعارص للكلمة، بل كان خيرج منهم  مل يكونوا جمر 

ناه أن  الراوي قد ينقل لنا الرواية بعيدًا عن أي  أحيانًا أيضًا التخوي  واإلنذار، وهذا مع

إنذار، وقد ينقلها مصحوبًة بإنذار وختوي ، وطبقًا لكالم الشيخ األنصاري يفرتض أن 

ًة؛ لداللة اآلية عىل  يكون قول الراوي حيث يمزج نقله باإلنذار والتخوي  حج 

ق هنا، وإذا ثبت هذا األمر مت كنا بعدم الفصل جزمًا، وجوب احلذر بعد اإلنذار املتحق  س 

كي نثبت حجي ة نقله وروايته حيث ال إنذار؛ إذ ال فصل بني احلالتني قطعًا، فحتى لو 

أورد هذا النقد يمكن ختط يه عرب هذه الطريقة، فتدل  اآلية عىل حجية خرب الواحد حينئذ 

 .مطلقًا، بضم عدم الفصل إليها

ص احلجية فإن  الشيخ ا لكّن هذا الكالم غري دقيق؛ ألنصاري كأن ه ال يريد أن خيص 

مه بعدم الفصل جزمًا، وإنام يريد فرض مباينة عرفية بني  باخلرب املرفق باإلنذار حتى نعم 

مفهوَمي: اإلنذار واإلخبار، فالذي نفهمه من اآلية ونراه مدلوالً عرفيًا هلا أهنا تدفع 

إلنذار املصحوب بالرتهيب، لتبلور فئة من املؤمنني تعمل عىل إنذار اآلخرين ذاك ا

وهنا أي  ترهيٍب يواجهه اإلنسان سوف يستدعي إما حصول علم له باألمر والعقاب 

فيحذر ويأخذ بالدين، وهذا خارج عن حاجتنا هنا، أو أنه ال أقل  حيصل من حالة 
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اخلوف العقالئي الناتج عن اإلنذار قدٌر من حكم العقل باالحتياط احلسن وأخذ 

الة النفسية لإلنسان عندما خيرَب بخرب ختتل  عن حالته يف صورة اإلنذار حذره، فإن  احل

الديني، فالواعظ عندما يصعد املنرب يبعث يف نفوس السامعني حالة االنفعال الروحي 

التي تدفعهم عقالئيًا لالنتباه واالهتامم بأمر الدين واالحتياط له ومراعاة شؤونه، عىل 

ألصول الدينية نقاًل صحفيًا، فاآلية تشري إىل أمر خالف من ينقل أخبار الفقه وا

ك النفوس نحو  عقالئي، وهو ممارسة حالة إنذار وحتريك للنفوس بالرتهيب كي تتحر 

احلذر من عقاب اهلل فتأخذ بالدين أو هتتم  به أو.. فهذا املفهوم ال عالقة له بقضية 

ب اإلنذارية فيه هو الباعث اإلخبارات أساسًا وإن اشتمل اإلنذار عىل إخبار؛ ألن  جان

ي حينئذ، ولعل  هذا  ظ واملباالة فيه، فال معنى للتعد  الروحي عىل االندفاع نحو التحف 

 هو ما يريده األنصاري.

ما ذكره غري واحد، من أن  اآلية إذا كانت تعطي القيمة لإلنذار، وهو  اجلواب الثاين:

ل التخوي  بالرصاحة أو اشتمله اإلخبار املشتمل عىل التخوي ، فإهنا تعم  ما اشتم

ن يف اإلخبارات  ح املخربر بالتخوي ، لكن  التخوي  متضم  ن، فقد ال يرص  بالتضم 

ن يف جعل اإلخبار الديني إنذارًا، وإال فكي  جعل الشيخ  الدينية، ويكفي هذا التضم 

ن إنذارًا،  بل علٌم األنصاري هذه اآلية دلياًل عىل حجي ة فتوى املفتي مع أهنا ال تتضم 

 .من املفتي بام يقول؟!

 هناك يف كلامت الشيخ األنصاري نقطتني، مها: والذي نراه هنا أنّ 

م توضيح ذلك. ـ 5  إن  مفهوم اإلنذار مغاير ملفهوم اإلخبار لغًة وعرفًا، وقد تقد 

إن  املنذر ظاهره كونه عاملًا بام ُينذر ويقول، بخالف املخربر فقد ينقل كالم  ـ 2

 يفهم معناه.شخص ال 
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 ومن النقطة الثانية، انطلق األنصاري لربط اآلية بحجي ة الفتوى، وعليه نقول:

ن التخوي   أ ـ أما عن النقطة األوىل، فال يرد عليها إشكال مدرسة املريزا؛ ألن  تضم 

يف اإلخبارات الدينية ال جييز للعرف إطالق عنوان اإلنذار فيها، فالعرف ال يعرب  عن 

ن املدعى، إخبارات امل خربين والناقلني حتى لقضايا الدين إنذارًا، حتى لو تم  التضم 

ن املحض ال يفيد.  والعربة بصدق عنوان اإلنذار عرفًا ال عقاًل، فالتضم 

ه  ب ـ وأما بالنسبة إىل النقطة الثانية، فنحن نوافق الشيخ األنصاري يف أن  املنذر املتفق 

د الناقل الذي قد يكون حيمل أسفارًا مفهوٌم يستبطن علم املتكل م بام يقو ل، بخالف جمر 

ال يعرف ما فيها، إال أن  إيراد النائيني هنا يف حمل ه؛ فإن  إفتاء املفتي وإن كان من ناحية 

العلم بام يقول مشابٌه إلنذار املنذر يف أنه يعلم ما يقول، إال أنه ال يشاهبه يف صدق 

ة التي تعرب  عن فتاوى الفقيه ال يعرب  العرف عنها عنوان اإلنذار عرفًا، فالرسالة العملي  

بأهنا إنذار وختوي  وترهيب ودق  النواقيس حتى لو علم صاحبها بام يقول، فاآلية ال 

هي بالتي يستند إليها يف حجي ة خرب الواحد كام أرادت مدرسة املريزا النائيني، وال بالتي 

راده الشيخ األنصاري، بل هي ليست يف يستند إليها يف إثبات حجي ة فتوى املفتي كام أ

مقام بيان احلجج، وإنام حتكي عن حالة طبيعية السيام مع أخذ ظرف نزوهلا، فإن  املسلم 

ويعود إىل قومه الكافرين، سوف ينذرهم بعذاب اهلل  عندما يأخذ الدين عن النبي

الة ووعيده، ويستخدم معهم وسائل النصح، وقد أشارت اآلية إىل ترق ب حصول ح

احلذر منهم آنذاك وحثت عىل ذلك، ال ألن  املنذر قوله حجة، بل ألن  الدين ينبغي 

األخذ به، وفعل اإلنذار حيدث يف النفس رهبًة واندفاعًا، فهي غري ناظرة إىل باب 

احلجج أساسًا، فال حاجة لنا بعد ذلك إلثبات أن  الرواة قدياًم كانوا جمتهدين وما شاكل 

ه بمعنى الفهم دون خصوص ة كالسيد اخلوئيذلك كام فعله مجاع ، وال لتفسري التفق 
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 .االجتهاد الرشعي، كام فعل آخرون كصاحب املعامل

 .وفقًا للبيان الذي قّدمناه وعليه، فروح االنتقاد الرابع هنا صحيحة

 االحتياطاملطالبة مببدأ ة اخلرب وحجّيتأسيس بني  آية النفرـ  

ر ما ذ االنتقاد اخلامس: كره الفاضل التوين والسيد الصدر، من أن  اإلنذار والتحذ 

ية اخلرب، ولذلك ال  يف اآلية لو دال  عىل يشء فإهنام يدالن عىل لزوم االحتياط ال عىل حج 

معنى لسياق اآلية يف موارد األخبار الرتخيصية، إذ ال حذر فيها كام ال ختوي ، وهذا 

 .ب احلججشاهد عىل أهنا ليست بصدد احلديث عن با

كوا بعدم  ومل تكن هذه الفكرة بغائبة عن بعض القدماء والسيد اخلوئي، حيث متس 

لكن ليس هذا ، الفصل بني املوارد وبعدم الفصل بني اخلرب الرتخييص واإللزامي

نافعًا، إذ ما يريده أمثال التوين والصدر هو اإلشارة إىل قرينة دال ة عىل أن  اآلية بصدد 

. نعم نحن ال نوافق السيد الصدر عىل أهنا تريد أمر آخر مب اين عرفًا وليس بأخص 

تأسيس قاعدة االحتياط العامة التي ذكرها اإلخباري ون يف أصول الفقه، بل تريد 

 اإلشارة إىل رد  فعل طبيعي متوق ع ومرغوب بعد حالة اإلنذار كام سنوضح وأوضحنا.

 وي لداللتهاـ معضل املفهوم يف )لعّل(، والتحليل اللغ 

ق اإلصفهاين، ويظهر متابعته بشكٍل من األشكال  االنتقاد السادس: ما ذكره املحق 

ي، كام يظهر « لعل  »، من أن  كلمة من بعض املعارصين ليست موضوعًة للرتج 
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بالتتب ع، بل لرتق ب حصول ما بعدها، سواء كان حمبوبًا أم مكروهًا، وهلذا جاء يف 

تني..لعل ك عن باب»الدعاء:  ر من اآلية، «ك طرد  ، وهبذا يصعب استفادة مطلوبية التحذ 

( يف حق  اهلل وإن فضاًل عن وجوبه ق احليل وغريه قد ذكروا بأن  )لعل  . وقد كان املحق 

ق مضموهنا ال بمعنى الذم  عىل الرتك . دل ت عىل الوجوب، لكن ه وجوب بمعنى حتق 

ي هنا قد يكون رين ال أن ه من اهلل تعاىل، أي:  بل ذكر بعضهم أن  الرتج 
من طرف املنذر

 .فلينذروهم راجني حلذرهم

بأهنا لو بقيت هكذا، فقد جياب عنها  وقد أكمل السيد الصدر هذه املحاولة النقدّية

بأن  سياق اآلية يعطي داللًة عىل الرتق ب لألمر املحبوب، عىل خالف الدعاء املذكور، 

مة األوىل من الصيغة شاهدَ « لعل»فيكون السياق مع  م املقد  ين عىل املطلوبية، مما يتم 

األوىل، لذا البد من افرتاض أنه لو كان مدلول اآلية هو الرتق ب فيكفي يف إشباعه حالة 

ر مطلقاً   .حصول العلم، فال ُيثبت مطلوبية التحذ 

مة فإن أريد هبا إبطال ا من السيد الصدر غري واضحة،التكميلّية وهذه املحاولة  ملقد 

مات الصيغة األوىل، وهي اإلطالق، فهذا خروج عن بحث  ، وقد «لعل  »الثالثة من مقد 

م هنا، وأما إذا أريد هبا ربط  ل املتقد  سبق أن وافقنا عليه بموافقتنا عىل االنتقاد األو 

، فيبقى السياق شاهدًا عىل ترق ب األمر املحبوب، فال جديد «لعل  »املوضوع بكلمة 

مه لتكمي  «.لعل  »ل كالم اإلصفهاين عىل صعيد كلمة قد 
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قنا يف حمل ه وما ذكره اإلصفهاين صحيح من حيث املبدأ؛ « لعل  »أن  كلمة  وقد حق 

ا تفيد إنشاء الرتق ب وانتظار اليشء قريبًا؛ فإن كان املرتق ب حمبوبًا دل ت عىل  يبدو أهن 

ي، وإن كان مبغوضًا تخوفًا دل ت عىل اإلشفاق، وهك ذا، فهذه املعاين تأيت من الرتج 

ا  يف « لعل  »السياق وحال املتكل م ومناسبات احلكم واملوضوع يف تركيب الكالم، أم 

ذاهتا فال تدل  سوى عىل ترق ب اليشء وتوق ع حصوله يف القريب، أعم  من أن يكون هذا 

ألمر التوق ع من املتوقِّع بنحو اليقني بحصوله أو كان بنحو الشك  منه يف حصول هذا ا

ة مواضع،  ( إىل اهلل نفسه كام ورد يف القرآن الكريم يف عد  املرتق ب، وبه يصح  نسبة )لعل 

ا ال تستبطن مفهوم الشك يف ذاهتا، بل تستبطن مفهوم الرتق ب  قناه؛ ألهن  عىل ما حق 

ًا يف هذا الوقوع،  واالنتظار ألمٍر ما، سواء كنت عىل علم بوقوعه الحقًا أم كنت شاك 

رين أن ينذروا وهذا يعن هني املنذر ي أن  ما تدل  عليه اآلية الكريمة هو أمر اهلل للمتفق 

قومهم، وهو خيربنا عن انتظار وتوق ع وترق ب استجابة القوم هلم، فليس فيها بيان 

ق اإلصفهاين.  مطلوبي ة كام أفاد املحق 

 يصلح إيرادًا لكنّه مع ذلك قد يتصّور أّنه ال يرّض هذا األمر باملستدلنّي باحآية وال

نظرًا ملساعدة السياق هلم؛ ألن  الرتق ب هنا وإن كان رضبًا من اإلخبار، لكن ه  عليهم،

ق إنشاء  ن ـ تصديقًا ـ شيئًا من الطلب واملرغوبي ة واملحبوبي ة، فهي ال حتق  إخباٌر يتضم 

الطلب، بل الزمها السياقي التصديقي جامع املحبوبي ة والرغبة، فال يرد إشكال 

إلصفهاين عليهم، وإن كان أصله صحيحًا، نعم هذا يساعد يف إبطال دعوى إطالق ا

م.  الطلب يف الذيل كام تقد 

ر من  بالغًا؛ ّنه يرّض رضراً أإال أّن الصحيح  ألن ه ال يكفي أن  اآلية تفيد حمبوبي ة التحذ 

كن يف موردها إنذار املنذرين، بل املطلوب كوهنا صيغًة قانوني ة إلفادة الطلب، وإال مل ي

ك  ر عند املوىل ال يساوق وجود طلب حتى نتمس  طلٌب أساسًا؛ فالعلم بمحبوبي ة التحذ 
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به، فضاًل عن انعقاد إطالق يف وجوب الطلب هذا، فذيل اآلية غاية ما يفيد تقريب 

املكل   نحو احلذر، دون إنشاء طلب قانوين حقيقي، وهذا أمر قد يقوم به املوىل عندما 

 حًة يف أصل الطلب.ال يرى مصل

 .وعليه، فهذا االنتقاد صحيح

 عل ويريهافالبني األفعال ـ التمييز يف يايات  

إن  احلديث عن أن  غاية الواجب واجبة، كام جاء يف الصيغة الثانية  االنتقاد السابع:

ًا يف اجلملة، لكن ه ال ينطبق هنا؛ وذلك أن  غاية الواجب  لالستدالل، وإن كان تام 

ر وإن كانت هي أن حيذر املنَذر، لكن  حذر املنَذر ال يمكن أن يكون بذلك  بالنسبة
للمنذر

واجبًا؛ ألنك حينام تقول: ساعد زيدًا باملال لعل ه يرتاح يف حياته؛ ال يعني ذلك وجوب 

أن يأخذ زيد املال منك لريتاح يف حياته ما دامت الغاية يف يد طرف ثاٍن، وهكذا لو 

تحب ات لعل هم يقومون هبا، ال يعني ذلك وجوب قيامهم قلت: عل م الناس املس

، وهكذا، ويظهر هذا األمر جليًا عندما يكون أحد الطرفني ملَزمًا بفعل كي  باملستحب 

ل ال ُيفهم منه ـ عرفًا  ة فعل من الطرف اآلخر، فإن  اإللزام بفعل الطرف األو  حتدث رد 

 خر، وهذا يشء واضح عرفًا.وال عقاًل ـ ثبوت لزوم رد  الفعل عىل الطرف اآل

وعليه، فلعل  املوىل أمر العلامء باإلنذار، والغاية من ذلك تكوينية ال ترشيعي ة، وهي 

أن يتأثر الناس وحيصل هلم اندفاع نحو الدين ال أن تكون الغاية ـ وهي حذرهم ـ 

واجبًة بالوجوب الترشيعي بلحاظ نفس اإلنذار دون حلاظ الواقع نفسه، متامًا كام 

تقول: ضع الدواء يف جسد زيد لعل ه يصح  ويقدر عىل امليش، فام دام الواجب يف طرف 

 والغاية يف طرف آخر ال يفهم منها رسيان الوجوب حينئذ.

ولعل  ما قلناه هو مراد السيد الصدر من قوله بعدم ظهور األمر باإلنذار يف 

ر  واحد حني قالوا بأن  اإلنذار ولعل ه أيضًا هو مراد غري .االستطراق إىل األمر بالتحذ 
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واجب يف أصول الدين لكن  القبول ليس بواجب، وإن ام الواجب هو الذهاب خل  ما 

ة العقول، وهكذا جيب عىل الشاهد الشهادة ولكن ال جيب عىل احلاكم  تقتضيه أدل 

عليك القبول دومًا، فإذا مل تنضم إليها شهادة الشاهد الثاين مل يلزمه القبول، بل قد جيب 

 .إعطاء الظامل مالك خوفًا منه لكن ال جيب عليه القبول، بل حيرم عليه ذلك

 ـ آية النفر بني القراءة الفردّية واجملتمعّية 

رين باإلنذار مع قرص  االنتقاد الثامن: ة أمر املنذر إن  الصيغة الثالثة باطلة؛ لعدم لغوي 

ن املوىل من إعطاء احلذر عىل املنَذرين بحالة حصول العلم هلم؛ ألن   ه حيث ال يتمك 

ر، وحفظًا للمصلحة من اإلنذار، يطلق احلكم  ضابطة حصول العلم لدى املنَذر للمنذر

ق الدائرة األضيق، مثل أن يقول قائد اجلند للعسكر: اثبتوا يف أماكنكم حتى  هادفًا حتق 

م، فإن  عموم التكلي  مرجعه إىل عد نتم عدم وجود عدو  قد يتقد  م إمكان إلقاء لو تيق 

م التكلي  كي يضمن  ضابطة هلم؛ الحتامل اشتباههم، فلكي حيافظ عىل غرضه يعم 

حصول املطلوب، وهذا أمر عقالئي، ولعل  هذا هو مراد بعض العلامء من التمييز بني 

 .دائرة اخلطاب ودائرة املالك

ن  املوىل يعلم وعندما ننظر يف رؤية جمتمعي ة ملفاد هذه اآلية يصبح األمر أوضح؛ فإ

كون يف املجتمع سيخلق ذلك حالًة علمي ًة عند بعض  رين عندما يتحر 
بأن  جمموع املنذر

املنَذرين، ودافعًا للنظر عند آخرين يتلوه اإليامن والعمل الصالح، واحتياطًا وتوق فًا عند 

رين لإلنذار مطلقًا كاٍف يف حت قيق فريق ثالث، وهكذا، وهذا الناتج العام لفعل املنذر

ة، بل هو مقتىض األداء العقالئي يف مثل هذه احلاالت، وحيث إن   الغاية ورفع اللغوي 

                                           
ة يف أصول الفقه ( ال2) ة يف أصول الفقه 221ـ  212: 2طويس، العد  ـ  22: 1؛ وانظر: الفراء، العد 

 .121: 2زا،ي، املستصفى ؛ والغ21

ل: 222: 1( بحوث يف علم األصول 1) ؛ ودروس يف علم األصول، احللقة الثالثة، القسم األو 
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د من احلالة التي سيؤثرها إنذاره هنا أو هناك، فهو ينبعث برجاء  ر ال يستطيع التأك  املنذر

التأثري يف اجلملة، وهذا معنى كفاية احتامل التأثري يف وجوب األمر باملعروف والنهي 

كر، فكام كفى ذلك االحتامل هناك يف جعل الوجوب كذلك يكفي هذا االحتامل عن املن

هنا )احتامل حصول العلم هلم( يف جعل وجوب اإلنذار، بل هنا حيصل علم إمجا،ي 

ق التأثري يف بعض األفراد بعد األخذ بعني االعتبار النظرة املجتمعي ة كام قلنا، أو  بتحق 

ر الواحد.النظرة املجموعي ة لفعل االنذارا  ت من املنذر

أن  حرص احلالة بصورة حصول العلم للمنَذرين  وقد تصّور السيد الربوجردي

مناٍف ملطلع اآلية، فاآلية يف مطلعها تقول بأن ه ال جيب عىل اجلميع أن يذهب لتحصيل 

العلم بالدين، بل يكفي أن يذهب بعضهم لينذروا اآلخرين، فإذا كان املطلوب 

 رين صار اجلميع نافرًا لطلب العلم.حصول العلم للمنذَ 

ألن  النفر لتحصيل العلم، ثم العودة إىل الديار لنقل هذا  ولكّن ذلك غري صحيح؛

لَم اجلميع، وما نفته اآلية هو نفر اجلميع،  العلم، ال يوجب نفر اجلميع، بل يوجب عر

غ احلوزوي ع ىل اآلية، فكأن  الربوجردي أسقط الصورة املعارصة للبحث الديني والتفر 

ل املجتمع كل ه إىل حوزات، مع أن  األمر ليس كذلك، وإن ام يأخذ الباقون ما  فظن  حتو 

م جيب عليهم حتصيل  رين إذا حصل هلم العلم من قوهلم، ال أهن 
عليهم فعله من املنذر

ل جي دًا. يص( والنفر ليأخذوا الدين، فتأم   العلم )التخص 

 هاد، اجتاهاٌت تفاسري وُمخررجاتـ السياق بني قضيََّتي: العلم واجل 

ه، بل يف أمر  االنتقاد التاسع: إن  هذه اآلية الكريمة ليست واردًة أساسًا يف أمر التفق 

 اجلهاد، فال ربط هلا بباب الفقه، بل تتصل بفقه اجلهاد.

ة،  وال بأس بتحقيق حال هذه اآلية، ذلك أنه انقسم املوق  منها إىل اجتاهات تفسريي 

ين فيها فريقني: فقد رأينا  املفرس 

وهو الفريق الذي يعتقد بأن  اآلية ما زالت تتابع آيات اجلهاد التي  الفريق األّول:
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سبقتها، وأهنا مل ُتنهها لتستأن  موضوعًا جديدًا، ولعل  ما يؤي د وجهة نظر هذا الفريق، 

ا الَِّذيَن يَ أن  اآلية الالحقة هلذه اآلية واصلت احلديث عن اجلهاد أيضًا، فقالت:  َ ا َأَيُّ

اِر َولَِيِجُدوْا فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموْا َأنَّ اهللَّ َمَع املُْ  َن اْلُكفَّ  تَِّقنيَ آَمنُوْا َقاتُِلوْا الَِّذيَن َيُلوَنُكم مِّ

 (.212)التوبة: 

 وهذا الفريق ينقسم إىل اجتاهات هي:

ة النافرة، واألخرى الفئة ويذهب إىل وجود فئتني: إحدامها الفئ االجتاه األّول:

القاعدة، ويكون معنى اآلية: فلتنفر مجاعٌة وخترج من املدينة للقتال، فيام تبقى مجاعة 

ف يف هذه الفرتة عىل كل  أخرى يف املدينة مع النبي ، كي تتعل م منه الدين، وتتعر 

ذرهتا وحي جديد نازل، حتى إذا جاءت الفرقة النافرة املجاهدة راجعًة من القتال أن

هة، لعل ها حتذر وتستزيد، وهو أيضًا مروي  عن ابن عباس  .الفئة القاعدة املتفق 

فلوال نفر من كل فرقٍة »وبناًء عىل هذا التفسري، تتطل ب اآلية تقديرًا هكذا مفاده: 

هوا ـ أي الباقية ـ يف الدين ، وهذا القيد غري موجوٍد «منهم طائفة، وبقيت أخرى ليتفق 

ل تخالٌ  لظاهر اآليةرصاحًة كام  ل باجتاهه األو  ؛ هو واضح، وعليه فهذا التفسري األو 

الفرقة النافرة،  إىل «هواليتفق  »كونه يفرتض تقديرًا غري عادي، إذ املفرتض رجوع 

ة رواية يف ذلك عن الباقر ينقلها  فاختالق فرقة قاعدة غري واضح أبدًا. نعم، ثم 

جي ة فيها. علاًم أن  تعبري )إنذار املجاهدين الراجعني فال ح ،الشيخ الطربيس مرسلةً 

 من اجلهاد( وتسميتهم بـ )قومهم( يبدو غري مناسب.

                                           
: 8 وقد نسبه للجمهور؛ والقرطبي، اجلامع ألحكام القرآن ،28ـ  22: 22انظر: تفسري املنار  (2)

؛ 18: 1؛ واملراغي، تفسري املراغي 11: 1؛ وابن أيب جامع العاميل، الوجيز 282ـ  282

؛ 118ـ  112: 2ونارص مكارم الشريازي، األمثل ؛ 182: 2وجيز والواحدي النيسابوري، ال

ة: 128والقوانني املحكمة:   .1ـ  2: 1؛ والرازي، اجلرح والتعديل 121؛ والفصول الغروي 

 .211: 1ـ  2ربه الربوجردي أبعد الوجوه هنا، فانظر: هناية األصول وهلذا اعت (1)

 .212: 2الطربيس، جممع البيان  (2)
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بالقول: إن ه ال يلزم عىل عامة املسلمني النفر  وربام يمكن تطوير عملّية التفسري هنا،

ه املسلمون للقتال، بل تنفر فئة منهم، وهذا كل ه ـ أي عدم نفر اجلميع ـ إنام هو كي يتفق  

هوايف الدين، باملبارشة أو بالواسطة، فيكون  راجعًا إىل النفي يف صدر اآلية،  ليتفق 

وتكون نسبته إىل عموم املسلمني ال لفئة واحدة، سواء النافرة أم القاعدة؛ إذ هذا هو 

ة ال لألفراد. ة اإلسالمية، فاخلطاب لألم  ه األم   السبيل لتفق 

ما دام « إذا رجعوا إليهم»عاجز عن تفسري ذيل اآلية: بأنه  ويناقش هذا التطوير

ار ال املسلمني، وهو ضعي  « قومهم»اخلطاب للجميع؛ إال  أن يقال: إن   يراد منه الكف 

 بأن  ظاهر املقابلة بني النفر والرجوع هو الوحدة.

ر أنصار هذا االجتاه استدالهلم عرب فرض أن  النافرين للجهاد هم عينهم  نعم، لو طو 

النافرون للعلم، بتقريب أن  النبي  كان خيرج معهم يف الغزوات الكربى من املدينة، ال 

أن  القاعدين هم الذين كانوايبقون معه ليتعل موا، فيصبح معنى اآلية منسجاًم ـ تارخيي ًا ـ 

وهو: حيث ال يمكن نفر اجلميع؛ فلينفر مجاعة للجهاد والعلم، حيث يكون النبي 

عون للمدينة ينذرون من بقي فيها مما تعل موه من النبي يف رحلة معهم، فعندما يرج

ة بالعلم، فهذا التطوير أفضل تطوير سياقي تارخيي ومنسجم مع السياق  اجلهاد املندك 

م مل يذكروه فيام رأيت.  اخلارجي والداخيل لآلية، والغريب أهن 

هي الفئة النافرة للجهاد، أن ال تكون هناك فئتان أصاًل، بل فئٌة واحدة  االجتاه الثاين:

ويكون معنى اآلية أن  عىل املسلمني أن خُيرجوا للقتال فئًة منهم ال مجيعهم، وهذه الفئة 

ه يف الدين وتنذر قومها إذا رجعت هي إليهم  .املقاتلة هي التي تتفق 

وهذا التفسري ال حيتوي عىل افرتاض تقدير، بل هو تفسرٌي منسجم مع نفسه، إال  أنه 

ه، وهي يف معرض القتال ال يوا جه تساؤالً أساسيًا، إذ كي  حيصل للطائفة النافرة تفق 

ة فقه؟!  يف معرض الفهم والعلم كام تفيده ماد 

                                           
 .21ـ  22: 22الطربي، جامع البيان  (2)
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وقد حاول أنصار هذا االجتاه يف تفسري احآية إجياد تناسٍب ما، والذي ذكروه أحد 

 أمرين:

ة الدين ونرص اهلل للمؤمنني ـ أ ، وحتى لو مل تعد  املشاهدة إن  الفقه هنا هو رؤية قو 

هذه فقهًا، كام أورد، إال  أنه حيرز هبا أحقي ة هذا الدين بام يرونه من التدخل اإلهلي يف 

 .ساحات القتال

ة  ب ـ ين للعمل اإلسالمي واجلهاد وقضايا األم  ما ذكره سيد قطب من أن  املتصد 

بل هم أوىل بالفقه من  هم احلركي ون، وهم الذين يملكون فهاًم حقيقيًا للدين،

 .القاعدين

 .ويظهر من السي د السيستاين امليل هلذا التفسري كل ه بوجوهه املخَرجة له

إال أن  تفسري اآلية وفقًا هلذا الثاين، فيه يشء من التكل  ، السيام ما فعله سي د قطب 

ي ة غري واضح، وما فإن  فهم الدين ثم اإلنذار به عرب خوض معركة قتالمن توسعة املفهوم، 

ه ال اجلهاد. يؤي د ذلك ـ عند بعضهم د الروايات التي جتعل هذه اآلية يف سياق التفق   ـ تعد 

ما اختاره العالمة الطباطبائي ومل نجده عند غريه سوى ما تفيده  االجتاه الثالث:

وهو افرتاض أن  النافرين من أوطاهنم فئتان:  ،بعض عبارات السي د الروحاين

رة لكسب العلم من النبي، فيام تنفر الفئة األخرى من نفس  إحدامها تنفر إىل املدينة املنو 

هة عندما ترجع من املدينة  البلد لكن للقتال يف سبيل اهلل، والفئة الراجعة إما هي املتفق 

إىل بلدها تنذر قومها هناك، أو هي الفئة املجاهدة التي ترجع إىل بلدها فتنذرها تلك 

                                           
ة:  (2)  .122ـ  122: 2؛ والتعليقة عىل معامل األصول 121انظر: الفصول الغروي 

 .2222ـ  2221: 2سيد قطب، يف ظالل القرآن  (1)

 .222ـ  212ظر: السيستاين، حجية خرب الواحد: ان (2)
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 انت ذهبت للمدينة لطلب العلم.التي ك

فيام  وقد استفاد الطباطبائي من هذه اآلية ـ متأثرًا بإشارات صاحب تفسري املنار

 .نظن  ـ أن  اخلدمة العسكرية ساقطة عن علامء الدين وطلبة العلوم الديني ة

ارة إىل إال  أن  املشكلة التي تواجه هذا التفسري أنه افرتض استخدام كلمة النفر يف إش

عتني دون أن يقيم شاهدًا، األمر الذي يبدو غريبًا عن  أمرين تختلفني ومجاعتني متنو 

 سياق اآلية وتركيبها.

وهو الفريق الذي يذهب إىل أن  اآليات تستأن  موضوعًا جديدًا،  الفريق الثاين:

اك وتطوي صفحة اجلهاد، فكأهنا تريد القول: ال تظن وا أن  اجلهاد هو كل  يشء، فهن

جانب آخر هو العلم والفقه، وحاصل معنى اآلية ـ عىل هذا الرأي ـ أنه ما كان 

للمؤمنني أن ينفروا للمدينة لطلب العلم كاف ة، بل ترسل كل  مجاعٍة كبريٍة مجاعًة صغرية 

ه يف الدين، ثم ترجع إىل بلدها كي تنذر قومها هناك،  منها كي تذهب ملركز العلم، وتتفق 

 .لعل هم حيذرون

ا تق  أمام هذا التفسري، هي استخدام كلمة واملشكلة  يف القرآن  النفرالوحيدة التي كأهن 

يف ست  آيات، هذه اآلية منها، ويف اخلمسة األخرى جاء استعامهلا يف اجلهاد، كام يف النساء: 

 ، مما جيعل الكلمة يف سياق االستعامل اجلهادي.82، 12، 22، 28: ، والتوبة22

ل هذه اآلية، مع إضافًة إىل  ذلك سياق اآليات الالحقة، مع وجود واو العط  يف أو 

ة رواية  د الكثري منها هذا التفسري، نعم ثم  العديد من أسباب النزول التي قد ال يؤي 

تفيد هذا التفسري، وهي ضعيفة بأيب اخلري صالح بن أيب  يذكرها البحراين يف الربهان

                                           
 .28: 22تفسري املنار ( 2)
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قناه يف أبحاثنا محاد، فهو غري موثق إال  عىل  تفسري القمي، وهو رأي ال نقول به كام حق 

 الرجالي ة، وكذلك بعيل بن أمحد بن حممد.

هلا  ويف املقابل يمكن القول ة مرات ال حيو  بأن  وقوع كلمة النفر يف سياق اجلهاد عد 

إىل معنى خاص  باجلهاد مادامت لغًة تعني معنى آخر، وحفظ السياق الداخيل لآلية 

ا بعدم  أوىل من حفظ السياق اخلارجي، بعد كثرة حاالت اهندام السياق اخلارجي إم 

ل بني املوضوعات ألدنى  العلم بوحدة النزول أو لدأب القرآن ـ عىل ما يقال ـ عىل التنق 

 مناسبة بني آية وأخرى.

يفصل اآلية عن السياق، فهو هو التفسري الذي وربام يكون التفسري األوفر حّظًا 

ها، السيام لو جعلنا النفر الوارد فيها بمعنى النفر للعلم األوفر حظاً  ، عىل مستوى نص 

وما دامت بقية االحتامالت ال تزيد عليه ـ وأقواها التطوير الذي قلناه عىل االجتاه 

ل ـ بل يعاين كل واحٍد منها من إشكال، فإن  ترجيح أحد  ل عند الفريق األو  األو 

ة بينها، يبدو صعبًا، االحتامالت عىل اآلخر، مع اح تامهلا مجيعًا رغم تفاوت القو 

فاالستدالل باآلية عىل املقصود مشكل، بل يشكل االعتامد عليها يف مباحث اجلهاد 

 وحجي ة اخلرب كل ها.

د يف األمر هنا بعض الفقهاء؛ إلمجال اآلية د االحتامالت هذا، وقد ترد  ، ولعل ه لرتد 

ين ب  .معناهامل جيزم كثرٌي من املفرس 

                                           
وبة متامًا، وذكر أن  مثل ذلك كثري يف النص  أرص  الربوجردي عىل فصل اآلية عن سياق سورة الت (2)

 .128: 1ـ  2القرآين، فانظر له: هناية األصول 
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ومع ذلك كل ه، قد يقال: إن  أي  تفسري نختاره هنا ال يؤثر عىل االستدالل باآلية عىل 

حجي ة خرب الواحد لو كان االستدالل صحيحًا يف نفسه؛ ألن  النافر ـ سواء كان 

هون وسريجعون إىل قومهم لعل هم حيذرون، وحمل   املجاهدين أم غريهم ـ سيتفق 

مة مطلع احلديث عن هذه الشاهد يف أكثر من بي ان من بيانات تقريب االستدالل املتقد 

اآلية الكريمة، هو احلذر اآليت من اإلنذار، فقد ال يؤثر هذا اخلالف التفسريي كثريًا 

 عىل أصل القضي ة هنا.

 البحث يف آية النفر نتيجة

مة عىل االستدالل بآية النف والنتيجة: ، وأن  رمتامية العديد من االنتقادات املتقد 

غاية ما تدل  عليه هو األمر باإلنذار الذي تكون نتيجته املرتقبة حصول احلذر يف اجلملة 

ًة عىل حجي ة  للمنَذرين بوصفه حالة طبيعي ة، فال تكون هذه اآلية ـ متامًا كآية النبأ ـ دال 

 خرب الواحد.

ني من داللة ما قاله بعض األصولي  »وما أمجل ما قاله صاحب تفسري املنار من أن  

. إذ بالفعل «اآلية عىل االحتجاج بخرب الواحد، متكل   بعيد عن معنى النظم القرآين

 من التكل  ، ربَط اآلية بموضوع ليست بصدده 
ٍ
جتد أن  األصو،ي  قد حياول أحيانًا بيشء

 أساسًا، ليستند إىل إطالقات فيها ويأخذ باستنتاجات.

ة اآلحادداللة على حجّيآية الكتمان، وال: الثالثة اآلية

رين مني واملتأخ  ، جاء االستدالل بآية الكتامن يف كلامت علامء أصول الفقه املتقد 

                                           
ل والثالث والرابع واخلامس والسادس  (2) ة بينها ـ: االنتقاد األو  وهي ـ عىل اختالف يف القو 

 .والسابع والثامن

 .28: 22تفسري املنار ( 1)

اآلمدي، و؛ 22ـ  22: 2والفصول يف األصول ؛ 211: 2( الحظ: اجلصاص، أحكام القرآن 2)
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ه هذا االستدالل للضع ، حتى حذفه املريزا النائيني والسيد اخلميني؛ نظرًا  وقد اجت 

 ملدى وهن االستدالل به.

َدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف إِنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزلْ ﴿قال تعاىل:  نَا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َواهْلُ

(. ومثلها قوله تعاىل: 222)البقرة: ﴾ اْلكَِتاِب ُأوَلئَِك َيْلَعنُُهُم اهللَُّ َوَيْلَعنُُهُم الالَِّعنُونَ 

وراء  وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبّينّنه للناس وال تكتمونه فنبذوه﴿

 (.282)آل عمران: ﴾ ظهورهم واشرتوا به ثمنًا قلياًل فبئس ما يشرتون

م كتامن ما أنزل اهلل والتقريب العام لالستدالل هبذه احآية الكريمة ، وهذا أهنا حتر 

م يف آية  التحريم يستلزم وجوب القبول عند اإلظهار، متامًا بالكالم عينه الذي تقد 

أو ألن  غاية اإلظهار هي القبول،  ،دير عدم اإللزام بالقبولالنفر، مثل اللغوية عىل تق

ه  وغاية الواجب واجبة، ولو كان الوجوب من باب أن  حرمة اليشء تعني وجوب ضد 

و..، فتدل  عىل حجي ة مطلق اخلرب، وتتقي د حينئذ بمثل منطوق آية النبأ، فمنهج 

 النفر. االستدالل هنا متامٍه كثريًا معه يف التعامل مع آية

 نقدّية يف االستدالل بآية الكتمان مطالعات

، وأبرز املناقشات ما واٍح نمن وجوه وـ ناقش يوـ ية نوقش ذه احآاالستدالل هبلكّن 

 هو احآيت:

                                                                                                           
ة الطويس، و؛ 211: 2؛ وأصول الرسخيس 22: 1اإلحكام   .222: 2العد 

فقه حول عالقة اآلية وأمثاهلا بمسألة الكتامن والبيان يف الدين، يمكن مراجعة: حيدر حب  اهلل،  (2)

 .128ـ  122األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

: 2والتعليقة عىل معامل األصول ؛ 222: 2فرائد األصول ؛ و22: 1اآلمدي، اإلحكام انظر:  (1)

؛ 288ـ  282: 1ومصباح األصول ؛ 221: 2وهناية األفكار ؛ 211وكفاية األصول: ؛ 112

؛ 82: 2؛ واملظفر، أصول الفقه 228: 1وبحوث يف علم األصول ؛ 221: 1ومنتهى األصول 

 .121: 2واملحكم يف أصول الفقه 



 حّجية احلديث ................................................................. 121

ما ذكره الشيخ األنصاري والقزويني، من أن  اآلية ساكتة عن  :املناقشة األوىل

حالة حصول الظن  وعدم  وجوب القبول، فال ينعقد هلا إطالق يشمل القبول يف

حصول العلم، فإن  وجوب القبول عىل نحو القضي ة املهملة التي ال إطالق فيها ال يفيد 

 .هنا؛ الحتامل االختصاص بصورة حصول العلم، فال تفيد يف املقام

ر الرفض، والظاهر  ،وهذا النقاش رفضه الشيخ اخلراساين دون أن يرشد إىل مرب 

صاري إال عىل تقدير؛ ألن  اآلية يف مقام بيان حرمة الكتامن وال إشارة أن  احلق  مع األن

ك بإطالقها هنا، بل هي أوضح من آية النفر يف  هلا ملسألة القبول وعدمه، حتى يتمس 

قًا لعّلهم حيذرونذلك، فإنه قد ورد يف تلك اآلية تعبري:  ، وهو كالم قد يكون متعل 

ر انعقاد إطالق فيه، أما هنا فأين هو النص  احلاكي  بمسؤولي ة الطرف املقابل، فيتصو 

عن مسؤولي ة السامع حتى نأخذ بإطالقه إىل حالة عدم حصول العلم؟! والغريب أن  

ك باإلطالق هنا، وإال  السيد حسن البجنوردي كان يرى اإلنصاف يف إمكان التمس 

ك باإلطالقات!  .انسد  باب التمس 

نصاري، لكن ليس من هذه الناحية، بل من ناحية أن  نعم، ال جمال لكالم الشيخ األ

املستدل  بآية الكتامن ال يريد االستناد إىل مجلة يأخذ بإطالقها، بل يريد االستناد إىل 

ة عىل تقدير عدم حجي ة خرب الواحد، فهذا ال يناقش  داللة االقتضاء، أي حمذور اللغوي 

، فاحلق  مع اخلراساين من هذه الزاوية، فيه عدم كون اآلية يف مقام البيان من هذه اجلهة

 وإن كان مع األنصاري من الزاوية الثانية.

ما أورده غري واحد من األصولي ني، من أن  اآلية ختص  وجوب املناقشة الثانية: 

م كتامن الواقع، فيكون من كش  الواقع وإظهاره  القبول بحالة العلم بالواقع؛ ألهنا حتر 

                                           
 .112: 2؛ وانظر: التعليقة عىل معامل األصول 221: 2( فرائد األصول 2)

 .211كفاية األصول:  (1)

 .221: 1منتهى األصول انظر:  (2)
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ذا الواقع، ال العمل بخرب الواحد حتى لو مل يطابق الواقع، فيجب عىل اآلخر العمل هب

 فيختص  بصورة حصول العلم بالواقع من كالمه، ليكون العمل عىل طبق الواقع.

ا تقي د املكتوم بام بني  يف الكتاب،  ولعل  من القريب منه ما ذكره صاحب الفصول بأهن 

مضمونه يف الكتاب، وهذا خروج عن  وعليه فيلزم حجية اخلرب املقي د بإحراز أن ه مبني  

.  حالة الظن 

زوا كالمهم هنا بأن  اآلية وقعت  وهذه املناقشة تشبه ما ذكروه يف آية النفر، وقد عز 

املوجودة يف كتبهم،  يف سياق احلديث مع اليهود الذين كتموا عالمات النبي

ة وليست فقهي ًة، ومن الواضح أن ه ال ُيكتفى فيه فإذا مل يكن  ،ا بالظنفاملسألة عقائدي 

ًة يف مورد اآلية، وهو األمر العقائدي، فكي  يكون حجًة يف غريها؟!  خرب الواحد حج 

 فإن  إخراج املورد الذي جاءت فيه اآلية غري عريف إطالقًا.

ر رفضه نا عىل مرب  ، وهذه املناقشة رفضها أيضًا الشيخ اخلراساين، دون أن يدل 

ت عند احلديث عن آية النفر، حيث ناقش هناك هذا ولعل ه ألحد األسباب ال تي مر 

الكالم كلٌّ من املريزا النائيني والسيد الصدر، مع أن  اخلراساين َقبرل هذا اإلشكال هناك 

د الروحاين، من أن  النقاش هناك يف  ورفضه هنا فلرياجع، ولعل ه ملا أفاده السيد حمم 

 .إطالق لفظي وهنا يف حمذور اللغوي ة

ة حال، فهذه املناقشة يف حمل ها، طبقًا ملا بي ناه هنا ويف آية النفر، فال نعيد، نعم، و عىل أي 

د ال دليل عليه، كام  احلديث عن سياق مع اليهود وعن مسألة عالمات النبي حمم 

                                           
ح األصول ومصبا؛ 111، 112: 2التعليقة عىل معامل األصول و؛ 221: 2انظر: فرائد األصول  (2)

ة: 282: 1 ؛ 221: 1؛ ومنتهى األصول 221: 2؛ وهناية األفكار 122؛ والفصول الغروي 

 .122ـ  121: 1، ج1ومباحث األصول ق

 .211( كفاية األصول: 1)

 .121: 1حممد الروحاين، منتقى األصول ( 2)
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يالحظ بمراجعة سياق اآلية التي ال إشارة فيها وال فيام قبلها وال بعدها إىل هذا 

ة هلذا الشاهد الذي ذكره ـ بشكل أو بآخر ـ غري واحٍد، وقد  املوضوع، فقرآنياً  ال صح 

ص الوارد ، وسيأيت مزيد تعليق عىل ذكر صاحب الفصول أن ه لو سل م فاملورد ال خيص 

 هذه املسألة ومعنى الكتاب الوارد يف اآلية الكريمة.

ة من أن ه ال ي ،ما ذكره العديد من األصولي نياملناقشة الثالثة:  وجد هنا حمذور لغوي 

وال داللة اقتضاء من رأس؛ ألن  اإلفشاء واإلشاعة ال تنحرص الفائدة فيهام بالقبول 

رة  التعب دي للخرب، بل يمكن أن يكون ذلك هبدف صريورة احلق  باإلشاعة املتكر 

ه للجامعة  ُر شخصًا واحدًا، بل اخلطاب موج  واإلفشاء واضحًا جليًا، فليس امُلْظهر

د املظهرون تلقائيًا، وهذا ما ينتج عنه عادًة وضوح احلق  لكثري من الناس، وهو ما  فيتعد 

ة. ط يف حمذور اللغوي   يلغي رضورة األخذ بحجي ة خرب الواحد دون التور 

ق السيد اخلوئي البيان هنا من خالل إجراء مقارنة بني احلالة التي نحن فيها  وقد عم 

، وذلك أن  املرأة ﴾نَّ َأْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللَُّ يِف َأْرَحاِمِهنَّ َوال حَيِلُّ هلَُ ﴿ومثل قوله تعاىل: 

احلامل إذا هنيناها عن كتامن ما يف رمحها وأوجبنا عليها اإلظهار مل يكن لذلك معنى إال 

أن نأخذ بخربها؛ لعدم إمكان استعالم احلال إال من طريقها، عىل خالف احلال يف 

ه إىل اجلامعة هنا، فإن  اإلفشاء هنا واإلشاعة يمكنهام أن  األمر العام االستغراقي املوج 

جيامعا حصول العلم للسامعني بال حاجة إىل افرتاض احلجي ة التعبدية، السيام مع تعبري 

 ؛، مما يعني أنه لوال كتامهنم لكان بي نًا مبي ناً ﴾ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلكَِتاِب ﴿اآلية: 

                                           
ة: ال (2)  .122فصول الغروي 

التعليقة عىل معامل األصول و؛ 221: 2ل نصاري، فرائد األصواأل؛ و21: 1اآلمدي، اإلحكام  (1)

ة: 211وكفاية األصول: ؛ 111: 2 ؛ ومباحث 221: 2؛ وهناية األفكار 122؛ والفصول الغروي 

؛ والغزا،ي، املستصفى: 121: 2؛ وانظر: احلكيم، املحكم يف أصول الفقه 122: 1، ج1األصول ق

212. 

؛ وانظر: املحكم يف 122ـ  128: 2ول ؛ واهلداية يف األص288: 1( اخلوئي، مصباح األصول 2)
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 .ولعل  هذا الكالم كل ه هو مراد الشيخ الطويس يف تفسري التبيان أيضاً 

م يف آية النفر وذكره الشهيد  وهذا اجلواب بمجمله صحيح؛ ويستعان له بام تقد 

من أن ه ال جيب مطابقة االعتبار لإلرادة، فاالعتبار هنا وإن كان مطلقًا  ،الصدر هنا

الت حتى لو مل حيصل من إفشاء زيد أو عمرو علم، إال بحيث يلزم اإلفشاء يف متام احلا

أن  املالك واإلرادة قائامن عىل حصول العلم، نظرًا لكثرة الرتابط خارجًا بني اإلفشاءات 

الفردية وحصول العلم، ولو أننا نظرنا للقضية من زاوية الفقه اجلامعي ال الفردي لبان 

اعة العاملني باإلفشاء، وهذا ما من شأنه األمر يف غاية الوضوح واجلالء، فأنت تأمر مج

أن حيصل منه علم عادًة، فلو فرضنا أن  املوىل يريد من ا أن نفيش قضايا العقيدة مع أنه ال 

حجي ة تعبدية فيها فام هو األمر الذي سوف يظهره لنا غري مثل هذه اآلية الكريمة..؟! 

 فهذا املقدار كاٍف جدًا يف رفع اللغوي ة.

ما ذكره السيد الصدر، من وجود احتامل قوي  يف أن يكون حتريم رابعة: املناقشة ال

أي أن  الظاهر من اآلية أن  الكاتم معانٌد للدين، يكُتم ، الكتامن هنا نفسيًا ال طريقياً 

ه؟! فهذا  كي ال يعرف الناس حقيقة الدين، وإال فلامذا كان هذا العقاب الشديد يف حق 

ل املواجهة للدين واملعاندة له، فيمكن أن تكون اآلية األسلوب فيه شكٌل من أشكا

 بصدد حتريمه النفيس، ومن ثم ال طريقي ة فيها حلصول العلم لآلخر و..

ويكفي السيد الصدر هنا االحتامل القوي ـ وهو غري بعيد ـ كي هيدم االستدالل 

 باآلية يف بحثنا هنا.

اج  ما ذكره السيد الصدر ـ متابعاً املناقشة اخلامسة:  يف أصل فكرته ما نسب إىل الزج 

                                                                                                           
 .121: 2أصول الفقه 

 .12: 1التبيان ( 2)

 .281: 1الصدر، بحوث يف علم األصول  (1)

 .281: 1بحوث يف علم األصول ؛ و122: 1، ج1مباحث األصول ق (2)
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يف اآلية الكريمة هو القرآن « الكتاب»ـ من احتامل أن يكون املراد من كلمة  والطويس

الكريم وليس التوراة واإلنجيل، فيكون املعنى: إن  الذين خيفون عالمات النبي 

رآن الكريم وأوصافه واسمه مما ورد يف كتب العهدين من بعد ما أخرب اهلل بذلك يف الق

م جيازون ويعاقبون؛ إذ فعل ذلك معاداة هلذا  وأشار إىل وجودها يف العهدين، فإهن 

، فيكون  د عدم إظهار للحق  الدين، فهذا السكوت تكذيب للقرآن الكريم وليس جمر 

ن حيارب  ث عم  مات، فتكون اآلية أجنبيًة عن موردنا، وإنام تتحد  من أعظم املحر 

به ويناهضه  .القرآن ويكذ 

وهذا الفهم لآلية ـ بحيث يربطها بقضية اليهود والنصارى ـ ناتٌج عن حتليل 

ة روايات، كرواية  الروايات الواردة يف سياقها، فقد أي د هذا املعنى وما يقرب منه عد 

ولكنها ضعيفة السند بعدم ثبوت نسبة هذا التفسري لإلمام احلسن ، تفسري العكرسي

ايات ـ وكل ها مراسيل ـ الواردة يف تطبيقها عىل أهل ، وكذا بعض الروالعسكري

وهناك رواية مرسلة ، الكتاب وعىل أهل البيت النبوي، وردت يف تفسري العيايش

تربط اآلية بأهل البيت، كام أن  الروايات التي ينقلها  أيضًا يف تفسري فرات الكويف

وعددها مخس روايات ، لنصارىالطربي يف تفسريه تؤي د نزول هذه اآلية يف اليهود وا

ين القدامى.  ليس فيها إال واحدة تصلح لبيان سبب النزول، والبقية ترجع آلراء املفرس 

وربط اآلية باليهود والنصارى أو بكتامهنم عالمات النبي وأخباره هو ما تفيده 

                                           
ة 12: 1راجع: تفسري التبيان  (2)  .221: 2؛ والعد 

؛ وانظر: 121: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق228ـ  281: 1( الصدر، بحوث يف علم األصول 1)

 .112: 2القزويني، التعليقة عىل معامل األصول 

 .221( تفسري العسكري: 2)

 .21ـ  22: 2( تفسري العيايش 1)

 .82تفسري فرات الكويف:  (2)

 .21سباب النزول: النيسابوري، أ؛ وانظر: 22ـ  21: 1( تفسري الطربي 2)
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ين، خالفًا لظاهر البلخي والطربي والرازي والطباطبائي  كلامت قدماء املفرس 

مهاوال  .طربيس والشريازي والسعدي و.. مم ن عم 

وعليه، فال يوجد دليل موثوق به عىل هذا السياق الذي افرتضه السيد الصدر لآلية 

ق األردبييل الذي استند إليها لتحريم كتامن مطلق كتاب  فتكون عامًة، وفاقًا ملثل املحق 

ئذ لفرض أن  الكتامن ، وال معنى حينساموي، بل حتى نصوص األحاديث والروايات

مواجهة للدين بعد أن أبطلنا املستند التارخيي هلذه الفرضي ة حتى لو اشتهرت بني 

د روايات مرسلة ال حجي ة هلا، فاآلية عامة. وكائنًا ما  ين، فاملستند التارخيي جمر  املفرس 

في كان املراد من الكتاب فإن  كتامن ما فيه قد ال يساوي معاندته ومواجهته، فقد خي

الناس بعض األحكام ملصالح مؤقتة، وال دليل يف اآلية عىل أن  اإلخفاء كان ملجموع 

الكتاب فهذا الفرض نادر، فمناقشة السيد الصدر هذه ـ برصف النظر عن املناقشة 

 السابقة ـ يف غري حمل ها.

نعم، ناقش السيد املرتىض وغريه يف عالقة هذه اآلية الكريمة بام نحن فيه من حيث 

ن  املراد بالكتاب فيها هو القرآن، فتختص  اآلية بنقل القرآن الكريم، ومن ثم  ال تشمل إ

. ونتيجته هذه يلزم منها حجي ة خرب الواحد يف نقل القرآن دون نقل الروايات الرشيفة

نقل السن ة، وهو مناقض ملا هو عليه املسلمون، وال أظن ه مم ن يلتزم هبذا أيضًا، ما مل 

                                           
؛ وكنز 112ـ  112: 2؛ وجممع البيان 222: 2؛ وجوامع اجلامع 12ـ  12: 1( انظر: التبيان 2)

وامليزان ؛ 121: 2؛ والسيوطي، اإلتقان 212: 2والزركيش، الربهان ؛ 221ـ  282: 2الدقائق 

؛ 22السعدي، تيسري الكريم الرمحن: و؛ 122ـ  122: 2مثل؛ واأل22: ؛ وشرب  221ـ  828: 2

؛ 122ـ  128: 2؛ وتفسري ابن أيب حاتم 21ـ  21: 1ان ؛ وجامع البي22: 2وتفسري جماهد بن جرب 

: 2تفسري العز  بن عبد السالم و؛ 221: 2؛ وتفسري البغوي 221ـ  222: 2زمنني يب أوتفسري ابن 

 و.. 282: 1؛ والتفسري الكبري 218: 2وزاد املسري ؛ 28ـ  22

 .211ـ  212: 2؛ وأحكام القرآن 222زبدة البيان: ( انظر: 1)

ة يف أصول الفقه 222: 1الذريعة : ( انظر2)  .221: 2؛ والطويس، العد 
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ام ُيفهم من الشيخ الطويس ـ بأن  هذا قرينة عىل عدم إرادة احلجي ة هنا؛ يقصد ـ ك

ة مناقشة  لوضوح عدمها يف مورد اآلية، وهو القرآن الكريم. وبه يظهر عدم صح 

صاحب الفصول بأن  كل ما يف احلديث موجود يف القرآن الكريم مبني  ولو للبعض 

 .وهم املعصومون

الشيخ املظفر، من أن  اآلية أجنبية عام  نحن فيه من باب ما ذكره  :املناقشة السادسة

ا هنا  األخبار؛ إذ يف جمال اإلخبار يكون هناك إعالم بأمر غري معلوم وغري ظاهر، أم 

من بعد ما فاحلديث عن اإلعالم بأمر بني  وظاهر، بقرينة قوله تعاىل يف اآلية نفسها: 

بني  واجب القبول سواء كتم أم أظهر، ال  ، فمورد اآلية ما هوبّيناه للناس يف الكتاب

يف مورد يكون القبول فيه من جهة اإلظهار حتى تقع املالزمة بني حرمة الكتامن 

 .ووجوب القبول

م الكتامن ما دام األمر واضحًا بي نًا معلومًا؟  لكّن هذه املناقشة غري واضحة؛ فلامذا حير 

هنم ما كتموه ما دام مضمونه مبي نًا وما الرضر الذي سيلحق املوىل سبحانه من كتام

واصاًل للناس؟ فاملقصود باآلية إن ه بعد أن بني  اهلل القضي ة يف كتابه مل يعد جيوز أن يتكتم 

ر إىل  عليها أو يتم  إخفاؤها بحيث يتم  تضليل الناس يف ذلك، ما مل يرجع إشكال املظف 

مة. ودعوى أن ه من باب تبيني البنيِّ ألجل  املناقشة الثانية أو الرابعة أو اخلامسة املتقد 

 دوام بيانه ووضوحه غري واضحة من اآلية الكريمة.

أن  الظاهر ولعل  مقصود املظفر ما ذكره اإلصفهاين واخلوئي والصدر وغريهم، من 

للعلم واهلداية  نات واهلدى هو ما يكون يف ذاته بوضوحه وجالئه مقتضياً من عنوان البي  

، وه ة املتواجدة يف الكتب و التبشري هبذه الرسالة بتلك العالمات اخلاص  إىل دين احلق 

والكتامن أثره إجياد املانع عن تأثري هذا املقتيض الواضح بالنسبة لبعض ضعفاء  ،السابقة

                                           
 .122الفصول الغروية: ( انظر: 2)

 .222؛ وانظر: جممع الفرائد: 82: 2املظفر، أصول الفقه ( 1)



 112 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

ية اإلظهار  .النفوس، وحتريم الكتامن املانع عن تأثري املقتيض للعلم ال يدل  عىل حج 

صب  يف نقطة مشرتكة كام هو واضح، وهي تلتقي مع واألجوبة الثالثة األخرية ت

ل جوابًا حاساًم، وهو أن  اآلية الكريمة بصدد النهي عن كتامن  جمموعة األجوبة لتشك 

الدين الذي أنزله اهلل وبي نه للناس، يف حماولة لطمس حقائقه بمرور الوقت، وهذا ال 

ق اإلظهار،  ي بعد حتق  ة اليقينية أو يرتبط بكيفية اإلظهار وشكل التلق  وحصول احلج 

 عدمه نتيجة ذلك، فاآلية ال ربط هلا ببابنا هنا.

آية الكتامن ال يمكن االستناد إليها إلثبات حجية أخبار  خرج هبا أنّ نوالنتيجة التي 

، وفقًا ملا أسلفناه يف لبعض املناقشات السالفة، بل نراها أجنبيًة عن هذا الباب ؛حاداحآ

لنفر، فإّن هذه احآيات تريد بّث العلم واملعرفة والقيام بالنشاط منهاجية فهم مثل آية ا

الدعوي وعدم تضليل الناس يف احلقيقة الدينّية وإخفائها، وال نظر هلا أساسًا ملسألة 

 .حجّية خرب الواحد وأمثال ذلك

 الرابعة: آية الذكر واالستدالل على حجية خرب الواحد الظّني اآلية

ة حجي ة خرب الواحد قوله تعاىل:  ذكر بعض األصولي ني أن   َفاْسَألوا ﴿من مجلة أدل 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ   (.2، األنبياء: 12)النحل: ﴾ َأْهَل الذِّ

وآلي ة هذا االستدالل تقوم عىل أن  احلكم بوجوب السؤال ـ كام هو ظاهر اآلية 

ال يلزم قبوله فام معنى الكريمة ـ يستلزم القبول باجلواب؛ وإال فإذا كان اجلواب 

اإللزام بالسؤال؟! بل سيكون لغوًا حينئذ! وبناًء عىل احلكم بوجوب قبول اجلواب ال 

د حجي ة اجلواب بكونه مسبوقًا بسؤال؛ بل بكل  ما من شأنه أن ُيسأل عنه ويقع  تتحد 

جوابًا؛ إذ ال خصوصية لسبق السؤال، فيحكم بوجوب األخذ بقول الراوي عىل تقدير 

                                           
؛ 121: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق122ـ  128: 2؛ واهلداية يف األصول 82: 1هناية الدراية ( 2)

 .121: 1ومنتقى األصول  ؛22: 1واملؤمن، تسديد األصول 
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ة هو سؤا لنا له وعىل تقدير ابتدائه باحلديث ولو مل يسأل، انطالقًا من أن  كون قوله حج 

ر سؤاله، ال أن  احلكم بوجوب سؤاله أوجب قبول قوله ثبوتًا؛ وحيث كانت  الذي بر 

اآلية مطلقًة تشمل الفروع، وكذلك هي مطلقة فتشمل حالتي: حصول العلم من 

 .جوابه وعدمه

 يف االستناد آلية الذكر نقدّيةعرض عام للصورة ال

يها بعٌض، يواجه إشكاالت  لكن  االستدالل بآية الذكر، أو آية السؤال كام يسم 

قه ـ  عه ونعم  نوجزها يف صورة نقدية مستقاة مم ا ذكره األصولي ون ـ مما نوضحه ونوس 

أخرى وذلك أننا تارًة ننظر إىل هذا املقطع من اآلية مع أخذ سياقه بعني االعتبار، و

 نرصف النظر عن السياق، ونالحظ هذا املقطع لوحده:

فإذا الحظنا السياق، نجد أن  هذا املقطع قد ورد يف آيتني قرآنيتني: إحدامها يف  ـ 5

 سورة النحل، والثانية يف سورة األنبياء.

 ال ِرَجاالً إَوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ﴿( فجاءت كام ييل: 11ـ  12أما سورة النحل )

ُبِر َوَأْنَزْلنَا إِلَيْ  ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُموَن * بِاْلَبيِّنَاِت َوالزُّ َك ُنوِحي إَِلْيِهْم َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

ُرونَ  ُهْم َيَتَفكَّ َل إِلَيِْهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ  .﴾الذِّ

ُنوِحي  ال ِرَجاالً َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك إوَ ﴿(، فجاءت كام ييل: 2وأما سورة األنبياء )

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ   .﴾إَِلْيِهْم َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

وبمقتىض هذا السياق، يراد بأهل الذكر علامء أهل الكتاب، وكأن  املخاطبني هنا هم 

هد، واحلسن، وقتادة، عوام أهل الكتاب، وهذا املعنى منقول أيضًا عن ابن عباس، وجما

                                           
؛ وآل 111: 2؛ والقزويني، التعليقة عىل معامل األصول 22ـ  21: 1اآلمدي، اإلحكام  ( انظر:2)

: 1؛ والروحاين، منتقى األصول 221: 2الشيخ رايض، بداية الوصول يف رشح كفاية األصول 

 .122ـ  121؛ والشنقيطي، خرب الواحد وحجي ته: 122ـ  121
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فإن  صدر اآلية يف سورة النحل مع مطلع اآلية الالحقة، وصدر اآلية يف سورة األنبياء، 

د أن  املراد بأهل الذكر هم أهل الكتاب، فال معنى لالستدالل  كل ها شواهد سياقية تؤك 

 باآلية هنا يف مورد غريهم.

د من ذلك ـ ببيان آخر ـ عرب مالحظة أن   املوضوع املشكل الذي  ويمكن التأك 

ث عنه اآليات هو برشية األنبياء، فكأن  قريشًا وأمثاهلا مل يستوعبوا فكرة كون  تتحد 

الرسول رجاًل بل أرادوا أن يكون َمَلكًا، كام تدل  عليه آيات أخر، وحيث مل تكن هلم 

ات السابقة أحاهلم القرآن عىل علامء أهل الكتاب، ومثل هذه اإلحا لة دراية بالنبو 

ليست يف مقام جعل احلجي ة، بل يف مقام وضع مرجع حيسم احلقيقة ويقنع اإلنسان 

 وحيتج  به عليه.

د هذا األمر من حذف متعل ق السؤال يف اآلية، فهذا ال يدل  عىل اإلطالق كام  بل يتأك 

ة األنبياء. م، بل بقرينة التفريع والسياق نفهم السؤال عن موضوع برشي   قد يتوه 

ة وأما  ـ 2 إذا تركنا السياق املذكور، فاآليتان أيضًا ال داللة فيهام؛ وذلك لعد 

رات:  مرب 

ة أهل البيت أ ـ وقد عقد  إن  الروايات املستفيضة دل ت عىل أن  أهل الذكر هم أئم 

هـ( يف كتاب الكايف بابًا هبذا الصدد، ويف جممع البيان 212أو  218الشيخ الكليني )

 .أرسل هذا األمر عن عيل

واحلديث عن ضع  سندي يف الروايات غري صحيح؛ فإن  بينها ثالث روايات 

م مفهوم أهل الذكر ملطلق  معتربة، وإن كان فيها الضعي ، ومع هذا كل ه كي  نعم 

 .الراوي أو العامل؟!

إن  الظاهر من اآلية الكريمة أن  وجوب السؤال كان ألجل حتصيل العلم من  ب ـ

                                           
أن  النجايش ذكر أن  للشيخ املفيد كتابًا يف )تأويل قوله تعاىل: فأسألوا أهل الذكر(، يشار إىل ( 2)

 .111فانظر: رجال النجايش: 
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اجلواب تعب دًا، فإن ه إذا قيل لك: سل إن كنت جاهاًل، فإن  معنى ورائه ال هبدف العمل ب

هذا أن  عليك السؤال كي حتصل عىل علم فرتفع بذلك جهلك، ال لكي يأيت جواب ال 

 يرفع اجلهل وإنام تكون متعب دًا بالعمل به.

ز هذه املقولة ورود اآلية يف أصول الدين وعالمات النبي ، وهذه مما انعقد ويعز 

 مجاع عىل عدم العمل فيه بالتعب د؛ وختصيص املورد مستهجن، فال يمكن إخراجه.اإل

م ومع التنازل عنه، يمكن القول: إن  املراد بأهل الذكر هم أهل  ج ـ وبعيدًا عام تقد 

العلم، وليس كل  من سمع روايًة صار من أهل العلم، وإال لدل  ذلك عىل حجي ة كل  

والبرص، مع أنه يصح  سلب عنوان أهل العلم عنه، عامل بيشء ولو من طريق السمع 

ون يف العرف أهل علم فيام يسألون فيه،  وعليه فسؤال أهل العلم هو سؤال مم ن يسم 

ًة عىل وجوب التقليد، بل لقد وجدنا من استدل  هبذه اآلية عىل وجوب  فتكون اآلية دال 

نأخذ بقوله حينئٍذ ال التقليد. والراوي حتى لو كان عاملًا بمضمون ما يروي فنحن 

 .بروايته

 على الصورة النقدّية املوروثة تعليقات

ة خرب الواحد، إال أّن لنا عىل جممل هذه ومع رفضنا لالستدالل باحآية عىل حجيّ 

                                           
التعليقة عىل معامل و؛ 222ـ  221: 2فرائد األصول ؛ و22: 1اآلمدي، اإلحكام ( انظر: 2)

؛ 112ـ  212: 2وحوايش املشكيني ؛ 212وكفاية األصول: ؛ 112ـ  111: 2األصول 

؛ والربوجردي، احلاشية عىل كفاية 222ـ  228؛ ووسيلة الوصول: 211: 1ومقاالت األصول 

 282: 1؛ وبحوث يف علم األصول 221ـ 282: 1ومصباح األصول ؛ 212ـ  211: 1األصول 

؛ 122ـ  121: 2؛ واملحكم يف أصول الفقه 122ـ  122: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق281ـ 

ة: 122وبريامون ظن  فقيه: ؛ 22: 1وإفاضة العوائد  : 2؛ ومنهاج األصول 122؛ والفوائد احلائري 

؛ ومنتقى األصول 11: 2؛ واحلائري، رشح العروة الوثقى 22: 1؛ وتسديد األصول 118ـ  112

1 :122. 
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من نّقاد علم األصول ـ  األصولّيون ـ السيام من تأّخر منهمالصورة النقدّية التي قّدمها 

 عض أجزاء هذه الصورة، وهذه املالحظات هي:بعض املالحظات، رغم القبول بب

إذا كان السياق هنا داالً عىل أن  املراد بأهل الذكر هم علامء اليهود  ىل:واملالحظة األ

والنصارى، لكن  هذا ال يعني إلغاء الُبعد اإلطالقي يف اآلية الكريمة؛ إذ ال خصوصي ة 

لتعب د بخربهم فإنه يصح  ذلك يف هذا اإلرجاع إليهم، فإذا كان يصح  الرجوع إليهم وا

ة عىل مصداق لقاعدة عقالئية يف الرجوع إىل أهل  يف غريهم؛ ألن  اآلية تكون حينئذ دال 

الذكر، ال أنه يوجد حكم تعب دي خاص  هبذا املورد، إذ ليس احلال هنا حال قضايا 

عب د به عبادية قد ال ُتعرف مالكاهتا، وإنام الغرض من اإلرجاع االحتجاج بقوهلم والت

ه لعوام اليهود والنصارى أو لقريش  واألخذ بمضمونه، السيام وأن  اخلطاب موج 

وأمثاهلا مم ا ال معنى ملخاطبتهم بتعب ديات ترشيعية بحتة وهم مل يؤمنوا بالديناإلسالمي 

من رأس، فهذا اإلرجاع له أساس عقالئي، فإذا مت ت إفادته حجي ة اخلرب وأن  هذا هو 

ي، فال معنى للتخصيص بالسياق، بل تكون اآلية مرشدًة للقاعدة يف األساس العقالئ

 .هذا املورد اخلاص  

بل قد يقال بأن  اإلرجاع ألهل الكتاب يف تاريخ األنبياء ـ لو صح  ـ فهو إرجاٌع منتٍم 

م خيربون عن أنبيائهم وأحواهلم، فباألوىل أن  ُيرجع إىل  إىل باب حجي ة األخبار، ألهن 

يف تاريخ نبي هم أنفسهم، وهو تاريخ يتمثل يف سن ته القولي ة والعملي ة املسلمني 

ة كذلك. ًة، فخرب املسلم عن نبي ه حج  ة، فإذا كان خرب اليهودي عن نبي ه حج   والتقريري 

وهذه النقطة مل يدفع الناقدون تأثرَيها هنا، نعم هذه املالحظة مبني ة عىل بعض 

 ريبًا.املصادرات القبلي ة، كام سيظهر ق

                                           
بعد تدويني هلذه املالحظة يف الدورة السابقة قبل سنوات، رأيت مضموهنا األسايس مذكورًا ( 2)

؛ وتلوح أيضًا من كلامت 122: 2د سعيد احلكيم، يف املحكم يف أصول الفقه عند السيد حمم  

د املؤمن، يف تسديد األصول   ، فاقتىض التنبيه.21: 1الشيخ حمم 
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ما ذكره بعض األصولي ني، من أننا نفرض الراوي من أهل العلم،  املالحظة الثانية:

ونقول: إذا وجب قبول روايته وجب قبوهلا يف حال عدم كونه من أهل العلم أيضًا؛ 

ق أحد بني الراوي العامل وغريه يف أخذ الرواية عنه، ومعنى  لإلمجاع املرك ب؛ ألنه مل يفر 

ب ذلك أن  اآلية  حتى لو كانت حتيلنا إىل العلامء ال إىل الرواة، إال أنه بضم  اإلمجاع املرك 

إليها يمكن التعميم إىل متام الرواة حتى لو كانوا غري علامء، وهبذا نرد  عىل املالحظة 

 الثالثة األخرية من املالحظات املستقل ة بعيدًا عن السياق.

بأن  سؤال أهل العلم من  كالوغريه عن هذا اإلش وقد أجاب الشيخ األنصاري

الرواة عن رواية سمعها واألخذ بقوله ليس مصداقًا لسؤال أهل العلم فيام هم أهل 

علم به، فمثاًل لو سألنا الطبيب عام  شاهده يف مكان ما ال يكون هذا السؤال رجوعًا إىل 

خارجي، أهل العلم فيام هم أهُل علٍم به، فنحن مل نسأله عن الطب  وإنام عن أمر 

وهكذا احلال يف الرواة فلو أننا سألناهم يف علمهم واجتهادهم لكان ذلك سؤاالً هلم 

فيام هم أهل علٍم به فيصدق سؤال أهل الذكر، أما لو سألنا الراوي العامل عن يشء 

د املصطفى ال عن اجتهاد من اجتهاداته الشخصية، فهذا ليس  سمعه عن النبي حمم 

ة، حتى لو كان الراوي يف واقعه من أهل سؤاالً له بام هو أهل عل م حتى يكون حج 

ق اإلمجاع املرك ب أصاًل، بل هو انتقال من موضوع إىل آخر.  العلم، فال يوجد ما حيق 

بمعنى أن ه إذا سل منا أن  اآلية كانت تريد إعطاء  وكالم الشيخ األنصاري صحيح،

ي ذلك أن  كل ما يقوله أهل العلم احلجي ة لقول أهل العلم فيام هم أهل علٍم به، فال يعن

ة،  ـ حتى يف غري دائرة علمهم الذي صاروا به موصوفني بأهنم من أهل العلم ـ حج 

وهذا واضح، فالراوي العامل تقترص احلجي ة يف قوله عىل اليشء الذي هو عامل به ال عىل 

اع مطلق إخباراته اخلارجة عن علمه، فإخباره بخرب حيس  ال يمكن تعميمه باإلمج

                                           
؛ 212: 1؛ والربوجردي، احلاشية عىل كفاية األصول 222: 2نصاري، فرائد األصول األ (2)

 .121ـ  122: 1والروحاين، منتقى األصول 
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املركب حينئذ، بل بني اإلخبار احليس واإلخبار العلمي تباين ومفارقة، فكي  نستخدم 

 اإلمجاع املرك ب يف هذا املجال؟!

وهو كي  يكون الراوي آنذاك من أهل  لكّن الشيخ األنصاري يواجه نقدًا آخر،

 العلم؟

د  الظاهر أن  االجتهاد يف تلك العصور كان موجودًا بمعنى بسيط، بحيث إن   تعد 

اط الع الراوي عىل النصوص وسامعها جيعل عنده علاًم بمضموهنا، فعندما ُيسأل كان 

جييب هبا، وهبذا كان من أهل العلم؛ لكثرة اطالعه عىل النصوص وفهم مضموهنا 

بحكم عربي ته، وقل ة التعقيدات التي ظهرت فيام بعد، يشهد لذلك أن  مصن فاهتم 

انت روائيًة إىل قريب عرص الشيخ الطويس، فهل ترك لنا القديمة للفقه ـ شيعي ًا ـ ك

زرارة اجتهادات مستقل ة غري اط العه عىل عدد كبري من الروايات وفهمه ملضموهنا 

بحكم معرفته باللغة العربي ة، بحيث لو سئل عن حكم استحرض له روايًة ما؟ بل األمر 

ل.  أوضح يف القرن اهلجري األو 

نا متقاربني يف ذلك العرص، فيصدق عىل زرارة أنه من أهل إن  الرواية والفقاهة كا

د رواية واحدة أو أكثر  العلم من اجلهة عينها التي يصدق عليه فيها أنه راو، نعم، جمر 

ق  بقليل ال يصري  الراوي يف العرف من أهل العلم آنذاك، ولعل ه من هنا سعى املحق 

ق العراقي ـ كي يستخدم م  اخلراساين ـ وتبعه املحق  نظرية عدم الفصل جزمًا كي يعم 

، من أمثال زرارة املعروفني إىل عموم الرواة الذين ال يصدق عليهم أهل الذكر حينئذ

 وإن كانت حماولته غري سديدة.

ز مالحظته الثانية املنفصلة عن السياق بأن  مورد  املالحظة الثالثة: إن  املستشكل عز 

فيه سوى العلم، وهذا منه غفلة عن أن  بحثه  اآلية هو أصول الدين، وهو ما ال يصح  

                                           
وانظر حول ظاهرة االجتهاد يف العصور ؛ 211: 1ومقاالت األصول ؛ 212ألصول: ( كفاية ا2)

ن والصريورة: كتابنا: نظرية السن ة يف الفكر اإل وىلاأل  .21ـ  22مامي الشيعي، التكو 
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ث عن مورد اآلية، وهذا إشكال فن ي منهجي.خارٌج   عن السياق حسب الفرض، فكي  حتد 

د سعيد احلكيم، من أن  أهل الذكر تشمل ـ بعد  املالحظة الرابعة: ما ذكره السيد حمم 

، فيقال بأن  الراوي من أه ل العلم هبذا النقل احليس  تفسريها بأهل العلم ـ العلم احليس 

 .الذي ينقله لنا، فال موجب إلخراج الرواة والناقلني عن إطالق هذه اآلية الكريمة

والظاهر أن  السيد احلكيم أراد أخذ اجلذر اللغوي للكالم، بينام رأى الناقدون أن  

كربى القضي ة هي قضي ة إطالق عريف، هلذا ال يقول العرف: نحن نرجع للرواة من باب 

حجية الفتوى أو رجوع اجلاهل إىل العامل أو حجي ة قول أهل اخلربة، ومل يستدل وا حلجي ة 

ة هبذا الدليل، وما ذكره الناقدون قريب عىل تقدير تفسري عنوان أهل  األخبار اآلحادي 

 الذكر بأهل العلم، وسيأيت ما يتصل هبذا التفسري قريبًا بحول اهلل.

 يت النبوي، بني قاعدة اجلري والتفسري بالباطنتفسري آية الذكر بأهل الب

ما ذكره السيد اخلوئي والسيد الروحاين وغريمها، من أن  ورود  املالحظة اخلامسة:

الروايات يف أن  املراد بأهل الذكر هم أهل البيت النبوي  ال ينايف سياق اآلية الوارد يف 

ذلك أن  أهل الذكر مفهوٌم عام أصول الدين بام جيعل املراد منهم علامء أهل الكتاب؛ و

دية؛  ة املحم  ينطبق عىل اجلميع، كلٌّ بحسبه، فعلامء أهل الكتاب هم أهل الذكر يف النبو 

ة، فكي  حييل  إذ ال يصح  أن يكون املراد هبم أهل البيت هنا؛ ألن  اإلمامة فرع النبو 

ة؟ نعم، بعد ثبوت النبوة واإلمامة يظهر فرد جديد ألهل  القرآن إىل اإلمام إلثبات النبو 

الذكر هم أهل البيت، وبعد أهل البيت يكون العلامء هم أهل الذكر أيضًا وهكذا، 

فاملفهوم عام يشمل اجلميع، ويشمل الرواة أيضًا بال منافاة، حتى لو وردت الروايات 

 .يف تطبيق هذا املفهوم عىل أهل البيت

                                           
 .121ـ  122: 2املحكم يف أصول الفقه ( 2)

؛ 122ـ  121: 1ول ؛ والروحاين، منتقى األص221ـ  282: 1انظر: اخلوئي، مصباح األصول ( 1)
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لتي أوردناها سابقًا. مع ذلك ال وهذا الكالم ينسجم متامًا مع املالحظة األوىل ا

ة وعالئمها  نعرف كي  قبل السيد اخلوئي هنا هبذا التعميم فيام جعل املورد ـ وهو النبو 

 ـ دلياًل عىل االختصاص بأصول الدين التي ال حجي ة خلرب الواحد فيها؟!

ة حال، فهذا االستخدام من السيد اخلوئي هنا لقاعدة اجلري واالنطباق  وعىل أي 

د باقر الصدر؛ حيث يرى أن  الروايات الواردة حول اآلية إنام هي يقا بله السيد حمم 

ة، فال  ة إىل األئم  كني يف النبو  تفسري بالباطن ال بالظاهر؛ لعدم إمكان إرجاع املشك 

 .مناص عن كون ذلك من التفسري بالباطن

وص تفسري أهل وبني هذين االجتاهني ـ اجتاه اخلوئي واجتاه الصدر ـ يف حتليل نص

الذي والسيد حمّمد سعيد احلكيم  الذكر بأهل البيت، مضافًا إىل اجتاه الشيخ األنصاري

 يفهم منه اختصاص احآية بأهل البيت، البد ّ لنا من وقفة هنا فنقول:

إن  تطبيق قاعدة اجلري واالنطباق ـ وكام ذكرنا يف أكثر من مناسبة ـ مرشوط  ـ 5

 بأمرين:

ل أن تكون مفهومًا يصلح لالنطباق عىل املورد أن تكون  أحدمها: اآلية بحيث تتحم 

املذكور يف الرواية، وإال كانت الرواية إما معارضًة للكتاب أو من مقولة التفسري 

 بالباطن التي سيأيت احلديث عنها.

أن تكون الرواية ذات لسان يقبل محلها عىل بيان أحد مصاديق املفهوم  ثانيهام:

ية، وإال فلو كانت ذات داللة حرصية، بمعنى أهنا حترص حقيقًة العنوان املستبطن يف اآل

الوارد يف اآلية هبا مل تكن تطبيقًا وإنام تفسريًا مبارشًا حينئذ، وهنا إن احتمل نص  اآلية 

هذا التفسري املبارشأخذنا به بعد االعتبار السندي والتارخيي للرواية يف باب التفسري، 

                                                                                                           
: 8؛ والشريازي، األمثل 118: 2؛ والرجائي، منهاج األصول 22: 1واملؤمن، تسديد األصول 

 .111ـ  228

 .281: 1( الصدر، بحوث يف علم األصول 2)
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 كتاب، أو ُتدرج يف التفسري بالباطن.وإال كانت معارضًة لل

 وعليه، فليس كل  رواية جتعل اآلية يف مدلول هو من قاعدة اجلري واالنطباق.

إذا كانت اآلية أو الرواية فقدتا الرشطني املذكورين أو أحدمها، فقد يقال بأن   ـ 2

در، إال هذا من التفسري بالباطن، فيؤخذ هبا عىل هذا األساس كام فعل السيد باقر الص

ة احتامالت  :أن  هذه املقولة حتتاج إىل بيان، فام معنى التفسري بالباطن هنا، ثم 

أن يكون املقصود التطبيق واجلري، وهذا املعنى صحيٌح يف حد  نفسه، لكنه مع  أ ـ

مني ال يصح  كام أسلفنا.  اختالل الرشطني املتقد 

عمل فيه اللفظ، سواء كانت لوازم أن يكون املعنى الباطن من لوازم املعنى املست ب ـ

 مبارشة أم غري مبارشة.

وهذا املعنى صحيح يف حد  نفسه ومطابق للمعايري العقلية والعقالئية والرشعية، 

غري أنه ال ينطبق هنا، فأي  تالزم عقالئي بني ثبوت الرجوع إىل أهل الذكر وبني 

مني؟!  الرجوع إىل أهل البيت مع اختالل الرشطني املتقد 

ك، بمعنى أن  اآلية ذكرت  ـج  أن يكون التفسريالباطن من املعاين ذات الطابع املشك 

ة البالغة ال يتبادر إليه  ة وضع ، فتأيت الرواية فتذكر مصداقًا للشد  مفهومًا ذا شد 

 الذهن عند سامع اللفظ.

 وهذا املعنى صحيح يف حد  نفسه، مع الرشطني السابقني دون حالة فقدمها.

الرواية كشفت لنا عن أن  هذا املعنى قد انقدح عند املوىل سبحانه  أن تكون د ـ

 وتعاىل مقارنًا لصدور اآليات ال أنه أريد منها أو استعملت فيه.

وهذا املضمون باطل يف حد  نفسه؛ إذ ال يصدق عىل هذا املعنى أنه باطن القرآن، 

باطني وبني النص القرآين، فإن  نسبة الباطن إىل القرآن حتت م وجود عالقة بني املعنى ال

                                           
؛ واملشكيني، حوايش 22ـ  22الباطن: اخلراساين، كفاية األصول: تفسري راجع يف احتامالت  (2)

 .122 ـ 122: 2الكفاية 
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فلو انقدح يف ذهن زيد وهو يطلب من ولده املاء ليرشب، أن  احلجية تعني التنجيز 

ر أحد أن يكون مفهوم احلجية من بواطن األمر بطلب املاء، حتى  والتعذير، فال يتصو 

 لو حصل تقارن زماين بينهام يف عامل اإلثبات والوجود الذهني.

بالباطن أن هناك ربطًا ما بني اآلية وتلك الفكرة الباطنية نحن  أن يراد بالتفسري هـ ـ

ال نفهمه، وحتى لو وجدناه غريبًا منافيًا للظهور علينا اإلذعان به، كونه صدر عن 

 املعصوم العامل بأرسار الكتاب.

وهذا املعنى، وكذلك ما رشطناه من الرشطني، نبني  األمر فيها مجيعًا هنا، ذلك أن  

الكتاب وجعله معيارًا لوزن األحاديث لن يكون له معنى يف ظل  هذه العرض عىل 

ل الكتاب وفقًا  الفرضية؛ ألن  أي  حديث تخال  للقرآن نفرتضه باطنًا ال نفقهه ونتأو 

له، وهذا إلغاء للقاعدة املعروفة عندهم من رضورة عرض احلديث عىل الكتاب. وأما 

نناقش فيه، لكن ه خاص  بام لو سمعنا النص أن  املعصوم أعلم بأرسار الكتاب فنحن ال 

، وحجي ة هذا  التأوييل من املعصوم نفسه، أما هنا فنحن ال نتعامل مع يقني، بل مع ظن 

 الظن مرشوطة بعدم تخالفة الكتاب.

ال نقول: إن  فهم العرب العريف القديم هو متام الفهم القرآين، بحيث كل  ما يطرح 

 ذاك سيكون باطاًل، وال معنى جلعله من البطون.من معاين ال يفهمها العرب آن

،ي آنذاك هو هناية الفهم، فهذا سدٌّ لباب  بل نقول: ليس الفهم العريب العريف األو 

ق يف الكتاب العزيز، بل املهم أن ال يكون أي  تفسري الحق مما يراه العرف  التدب ر والتعم 

يفهمه اإلنسان العريف لو قرأ اآلية  تخالفًا للظهور القرآين، ففرٌق بني التفسري الذي ال

للوهلة األوىل، وبني التفسري الذي يراه العرف مناقضًا وتخالفًا لظهور اآلية، واملشكلة 

ل. ث عنه هو الثاين ال األو  ل، وما نتحد   يف الثاين ال يف األو 

الواردة يف بحث رشط  ومثال ذلك، أن تدل  رواية ـ كصحيحة بريد العجيل

                                           
 .222ـ  221: 2الكليني، الكايف ( 2)
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عقد النكاح ـ عىل أن  املراد من كلمة ميثاقًا هو الكلمة التي يعقد هبا عقد الصيغة يف 

َوَأَخْذَن ِمنُْكْم ﴿النكاح، وغليظًا هو ماء الرجل يفضيه إليها، يف تفسري قوله تعاىل: 

(، فإن  هذه الرواية هبذا التفسري ختال  الفهم العريف وقانون 12)النساء:  ﴾ِميَثاقًا َغلِيظاً 

لصفة واملوصوف، فهل املعنى: وأخذن منكم كلمًة منيًا؟! وهل هذا التفسري اللغة يف ا

 يقبله العرف العريب؟!

إذن، فلتطبيق قانون موافقة الكتاب وتخالفته يشرتط يف الرواية أن تكون حاويًة عىل 

هذه الرشوط، وال يكفي القول: إن  هناك أرسارًا يف اآلية نحن ال نفهمها، فالبد  لنا من 

بالرواية حينئذ، فهذه هي حدود فكرة التفسري بالباطن، وليست هذه الفكرة ـ األخذ 

عة كي نعل ق عليها كل  ما ينسب للقرآن الكريم  فة ـ شام  كام استخدمها بعض املتصو 

ة قصور فهم البرش عنه.  بحج 

ر عربها  من هنا؛ فالتفسري بالباطن ـ مهام كان ـ ال يمكن أن يكون مقولًة فوضوية نرب 

رواية ترد يف تفسري أي  آية، بل البد أن ختضع إما لتصويب الفهم العريف بمعنى عدم  أي  

معارضته أو للتطبيق واجلري، مع الرشطني السابقني، ويف ضوء هذا املعيار نفهم قضية 

 .التفسري بالباطن

 تفسري آية الذكر بأهل البيت النبوي، رصد وتعلي  روايات

لتي أرشنا إليها، البد  لنا من رصد الروايات الواردة يف انطالقًا من املعايري ا ـ 4

تفسري هذه اآلية الكريمة، لنرى ـ من جهة ـ هل هي ثابتة الصدور؟ وعىل تقدير 

صدورها ـ ولو بعضًا ـ هل ينطبق عليها قانون اجلري والتطبيق أو ال؟ وإذا مل تقبل هذا 

                                           
للتفصيل يف نظري ات البطون القرآنية واجتاهاهتا مم ا اخترصناه جدًا هنا، يمكن مراجعة بحثنا ( 2)

ين واألصوليني، حيث استعرضنا مخس عرشة  املتواضع حول البطون القرآنية ونظري ات املفرس 

ة يف تفسري حقيقة البطون القرآني ة وأخضعناها  للبحث والنقاش، وذلك يف كتابنا: دراسات يف نظري 

 .112ـ  222: 2الفقه اإلسالمي املعارص 
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ستدالل املستدل ني هنا باآلية عىل االنطباق فام هو املوق  منها؟ وهل تصلح نقضًا عىل ا

 حجي ة خرب الواحد أو ال؟

 هذه الروايات هو: ومهمّ 

ثني احلسني بن سعيد  ىل:والرواية األ ما جاء يف تفسري فرات الكويف، قال: حد 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿، يف قوله تعاىل: معنعنًا، عن أيب جعفر ، ﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 .«نحن أهل الذكر»قال: 

والرواية واضحة اإلرسال يف تفسري فرات الكويف، وكذا يف التبيان وغريه، حيث 

أشري فيها إىل العنعنة دون ذكر املروي  عنه، فتكون ضعيفة السند جدًا، بل فرات الكويف 

ال نملك من خالل كتب احلديث والرجال والرتاجم  نفسه رجل جمهول احلال، فنحن

معلومات عنه، بل يعد  من املهملني جدًا يف كتب الرجال عند املسلمني،  والتاريخ أي  

رًا يف األسانيد ويف كتب الشيخ  إىل حد  أن  بعضهم ذكر أنه لو مل نجد اسمه مكر 

الصدوق حلصل لنا شك أساسًا يف وجود شخص هبذا االسم. نعم، حكم السيد 

، وهو رأي ال نختاره كام بحثناه ميبوثاقة فرات الكويف لوروده يف أسانيد الق اخلوئي

اًل يف دراساتنا الرجالي ة  .مفص 

كام أن  اخلرب ورد مسندًا يف مناقب الكويف، ويف السند اخلرض بن أبان، وهو جمهول 

 احلال.

وأما من ناحية الداللة، فهي ظاهرة يف التفسري ظهورًا بدويًا ولو بقرينة تقديم 

نحن  عىلأهل الذكرلها يف سياق التطبيق غري بعيد وال مستهجن.، وإن كان جع 

                                           
؛ والكويف، مناقب 112؛ وروضة الواعظني: 281: 2؛ والتبيان 122( تفسري فرات الكويف: 2)

؛ ومناقب آل أيب 221: 1؛ واملفيد، اإلرشاد 211: 1؛ ورشح األخبار 221: 2اإلمام أمري املؤمنني 

 .222: 2طالب 

 .2211، رقم: 121ـ  122: 21انظر: معجم رجال احلديث ( 1)
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ثني حممد بن احلسن بن إبراهيم  الرواية الثانية: خرب فرات الكويف أيضًا، قال: حد 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿، يف قوله: معنعنًا، عن أيب جعفر ، قال: ﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

هم آل حممد». 

 فرات الكويف مرسل أيضًا، كام أن  حممد بن احلسن بن وسند هذه الرواية يف تفسري

وعىل تقدير كونه من مشايخ الصدوق، وهو ، إبراهيم األويس مهمل مل يوثق

د كونه من مشايخ الصدوق ـ السيام ، الكرخي الكاتب، فهو أيضًا غري موثق وجمر 

ي فرات الكويف عن شيخ وأن ه روى عنه قلياًل جدًا ـ ال جيعله ثقًة، هذا لو أمكن أن يرو

هـ، وقيل: إن ه تويف  221هـ(؛ ألن  عام وفاة فرات الكويف قيل: 282الشيخ الصدوق )

 أوائل القرن الرابع اهلجري.

ة عن الصادق وليس  نعم، توجد رواية متحدة معها يف املقطع املذكور، لكن ها مروي 

عن معىل بن  ،ن صفوانع ،حممد بن احلسنيالباقر، وقد رواها الصفار يف البصائر عن 

عن أيب عبد  ،خنيس عن معىل بن )معىل بن عثامن أو معىل أبو عثامن األحول(، أيب عثامن

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿: وجل يف قول اهلل عز   الصادق،اهلل   :قال، ﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 ن شاؤاإذلك إليهم  ،ن جييبواأوليس عليهم  ،لوهمأن يسأفعىل الناس  ،دهم آل حمم  »

. وهي معتربة السند برصف النظر عن أصل كتاب «ن شاؤا مل جييبواإأجابوا و

ك بصدورها.  البصائر، وسيأيت تعليق يتصل ببعض متنها يشك 

وأما من ناحية الداللة، فحال هذه الرواية كحال سابقتها، بل إمكاني ة التطبيق فيها 

 أكرب.

                                           
 .122( تفسري فرات الكويف: 2)

 .22: 2مستدركات علم رجال احلديث النامزي الشاهرودي، ( انظر: 1)

؛ ومستدركات علم رجال 21182؛ رقم: 122ـ  121: 22( انظر: معجم رجال احلديث 2)

 .22: 2احلديث 

 .22بصائر الدرجات: ( 1)
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، عن قوله تعاىل: ن موسى معنعنًا، عن زيد بن عيلخرب أمحد ب الرواية الثالثة:

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ ى رسوله يف كتابه ذكرًا »قال:  ،﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ إن  اهلل سم 

ْكِر إِْن ف﴿(، وقال: 21)الطالق: ﴾ وأرسلنا إليكم ذكرًا رسوالً ﴿فقال:  اْسَألوا َأْهَل الذِّ

 ﴾ونَ ُكنُْتْم ال َتْعَلمُ 

والرواية من حيث السند مرسلة، كام هو واضح، بل إن  أمحد بن موسى إذا كان ـ كام 

ق كتاب تفسري فرات الكويف ـ هو أمحد بن موسى بن إسحاق احلرامي  يقول حمق 

 احلامر فهو رجل مهمل جدًا.

ُيضاف إليه أن  الرواية مروية عن زيد بن عيل يف تفسري فرات الكويف )وفرات 

ة أهل البيت عند الشيعة اإلمامي ة، ا ًا(، ال عن أحد أئم  لكويف يوجد قول بكونه زيدي 

فيكون هذا رأيًا لزيد يف التفسري، فال حتسب روايًة أساسًا، وزيٌد ليس مم ن ال حيتمل 

ذكره لرأيه حتى يقال: إن ه ال حمالة روى ذلك عن النبي  وأهل بيته. وسوف يأيت بعض 

 الطالق من نقٍد هلذا الفهم هلا.ما يتصل بآية سورة 

، وأما من حيث الداللة، فإن  ظاهر هذه الرواية تفسري الذكر فيها بالرسول

وهو ما يمنع عن أن يكون املراد بأهل الذكر يف اآلية هو علامء أهل الكتاب؛ ألهنم 

ليسوا بآل الرسول، فعىل تقدير املنع عن استخدام الكلمة يف معنيني ومها: الكتاب 

لرسول، ستكون هذه الرواية تفسريًا لآلية ال تطبيقًا، وسيأيت. بل إن  هذه الرواية قد وا

د. م الذي يفرس  الذكر بالقرآن، وليس بالنبي حمم   تعارض مثل خرب الصفار املتقد 

ما ذكره كل  من الشيخ الطويس والقايض النعامن املغريب، عن أمري  الرواية الرابعة:

 .نحن أهل الذكر»من أنه قال:  املؤمنني

                                           
 .122( تفسري فرات الكويف: 2)

 .12مقدمة حتقيق تفسري فرات الكويف: حممد كاظم،  :( انظر1)

 .18: 2؛ ودعائم اإلسالم 121: 2التبيان  (2)
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ث النوري يف املستدرك بسند إىل  والرواية مرسلة بل ال سند هلا، نعم ذكرها املحد 

لكن ه سند ضعي  باحلصني )احلسني( بن تخارق، فهو جمهول، بل ، األصبغ بن نباتة

 .قد ُضع  

ا من حيث الداللة فهي حتتمل التطبيق والتفسري، هذا إذا ربطناها باآلية ؛ ألن ه ال وأم 

ا تريد اإلشارة لآلية الكريمة.  يوجد فيها أهن 

: خرب عبد اهلل بن عجالن، عن أيب جعفر الرواية اخلامسة: ، يف قول اهلل عز وجل 

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ : الذكر أنا واألئمة قال رسول اهلل: ﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

ُه لَِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ َوإِ ﴿، وقوله عز وجل: أهل الذكر ، قال أبو ﴾نَّ

 .«نحن قومه ونحن املسؤولون :جعفر

، فتكون مثل الرواية الثالثة، وظاهر هذه الرواية جعل الذكر يف اآلية هو النبي

ا قد تكون تفسريًا حينئذ ال تطبيقًا، وتعارض  فيجري فيها ما أجريناه هناك من أهن 

 ات ُاخر ستأيت يف أن  الذكر هو القرآن.رواي

والرواية من حيث السند، يوجد فيها معىل  بن حممد، والظاهر أنه البرصي الذي 

ز ذلك أنه َعد  له كتابًا يف  وصفه النجايش بأن ه مضطرب احلديث واملذهب، يعز 

، وقيل ، وقد ورد يف أسانيد كامل الزيارات والظاهر يف أسانيد القمي أيضاً التفسري

ة القاعدة بأن ه من مشايخ اإلجازة ، فيتعارض ذلك وتوثيق الرجلني ـ عىل تقدير صح 

                                           
 .122: 22( مستدرك الوسائل 2)

 21: 2معجم رجال احلديث ؛ و221ـ  222؛ والفهرست: 222، 222رجال الطويس: انظر:  (1)

 .2221قم ، ر221، و2221، رقم 22ـ 

 .121: 2الكايف الكليني، ( 2)

 .128رجال النجايش: ( 1)

؛ والبهبهاين، التعليقة عىل منهج املقال: 211ـ  222: 2انظر: بحر العلوم، الفوائد الرجالي ة ( 2)

222. 
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ـ مع تضعي  النجايش، وقد حاول السيد اخلوئي أن ال يرى يف كالم النجايش تضعيفًا؛ 

؛ ألن  الوثاقة ال ختتل  باملذهب واالعتقاد، وكالمه رمحه  فإن  اضطراب املذهب ال يرض 

ه اخلوئي بأنه يروي ما يعرف وما ينكر، اهلل صحيح هن ا، أما اضطراب احلديث فقد فرس 

 .وهو ال ينايف الوثاقة

إال أن  الذي نراه أن  توثيق القمي وابن قولويه ليس بثابت، السيام وأن ه ليس من 

مشاخيهام املبارشين، يضاف إليه أنه مل يرو عنه أحد الثالثة وال أحد أصحاب اإلمجاع 

لك، فال دليل عىل توثيقه من األساس، نعم، وص  الرجل باضطراب وال غري ذ

احلديث طعٌن يف رواياته بقطع النظر عن وصفه الشخيص بالثقة، وهو ما قد يفقد 

دًا ذلك بعدم وجدان توثيق له يف أغلب كتب األصحاب  الوثوق برواياته، مؤي 

مني واملتأخرين، أو عىل األقل  جيعل رواياته من الدر  جة الثانية.املتقد 

فاإلنصاف أن  الرواية ضعيفة السند. علاًم أن  هذا احلديث ـ يف نسبته الكالم لرسول 

د بنقله الكليني.  اهلل ـ قد تفر 

عن عبد اهلل هذا ولكن  هذه الرواية وردت يف بصائر الدرجات عىل الشكل التا،ي: 

ْكِر إِْن ُكنْتُ ﴿ :قوله يف ،بن عجالن رسول اهلل » :قال، ﴾ْم ال َتْعَلُمونَ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

وهي حتتمل تفسري الذكر  .«هم أهل الذكر ةصىل اهلل عليه وآله وأهل بيته من األئم  

بالرسول شخصي ًا وحتتمل تفسريه بالقرآن بحيث يكون الرسول وأهل بيته هم أهل 

غري  القرآن. وسند هذه الرواية جي د، برصف النظر عن أصل كتاب بصائر الدرجات،

                                           
، 21222، رقم: 181ـ  121: 22( راجع نظرية اخلوئي يف الرجل: معجم رجال احلديث 2)

هب العالمة فضل اهلل إىل أن  االضطراب يف املذهب ُيفقد العقالء ؛ هذا وقد ذ21222، 21222

، 81: 1الوثوق هبذا الرجل من حيث فقدان الوثوق بالتوازن يف حديثه، فانظر له: فقه احلج 

 وكالمه ال يصح  عىل إطالقه كام هو واضح.

 .22بصائر الدرجات:  (1)
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 أن  مثنى احلناط نحتاط يف رواياته.

َفاْسَأُلوا ﴿: خرب عبد الرمحن بن كثري، قال: قلت أليب عبد اهلل الرواية السادسة:

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ  ، «، ونحن أهله املسؤولونالذكر حممد»، قال: ﴾َأْهَل الذِّ

ُه َلِذْكٌر لََك َولَِقْوِمَك ﴿قال: قلت له:  إي انا عنى، ونحن أهل قال: َوَسْوَف ُتْسَألونَ  َوإِنَّ

 .«الذكر ونحن املسؤولون

والرواية تشبه سابقتها يف املضمون، لكن ها ضعيفة السند بورود معىل  بن حممد يف 

د بن أورمة املتهم بالغلو واملختل  حوله، السيام وأن  له  طريقها أيضًا، كام أن فيها حمم 

الباطن عىل ما قيل، كام أن  يف الرواية عيل بن حسان، والظاهر أنه كتابًا يف التفسري ب

ه عبد الرمحن بن كثري، وهو رجل مضع   جدًا مغال له تفسري  اهلاشمي لروايته عن عم 

وكذلك احلال يف عبد الرمحن بن كثري فهو أيضًا مضع   جدًا، فالرواية يف ، الباطن

 .الضعيفة أيضاً غاية الضع  سندًا، وقد وصفها املجليس ب

، فقلت له: جعلت فداك خرب الوشاء، قال: سألت الرضا الرواية السابعة:

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ نحن أهل الذكر ونحن »، فقال: ﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ًا علينا أن «نعم»، قلت: فأنتم املسؤولون ونحن السائلون؟ قال: «املسؤولون ، قلت: حق 

ال، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا »، قلت: حقًا عليكم أن جتيبونا؟ قال: «نعم»م؟ قال: نسألك

َهَذا َعَطاُؤَنا َفاْمنُْن َأْو َأْمِسْك بَِغرْيِ ﴿وإن شئنا مل نفعل، أما تسمع قول اهلل تبارك وتعاىل: 

 .«﴾ِحَساٍب 

 بن حممد والرواية يمكن جدًا محلها عىل التطبيق، إال أهنا ضعيفة السند بمعىل  
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م، واحلديث عن أن ه ال جيب عىل أهل البيت أن جييبوا الناس فيه بعض مواقع  املتقد 

ص بذلك هلم، ولكن  ،ي، وأن  اهلل رخ  القلق، فظاهر احلديث أن  هذا األمر بالعنوان األو 

تهم بيان الدين وتعليم اجلاهلني وإرشاد الضال ني  مل نفهم كي  يكون ذلك ومهم 

الناس باملعروف وهنيهم عن املنكر، وغري ذلك من العناوين التي  وهدايتهم، وأمر

ة املسلمني  تشملهم، كام تشمل سائر اهلداة من املرسلني واألنبياء واألوصياء وعام 

أيضًا؟! وإذا ُاريد العنوان الثانوي فهو متساوي النسبة للجميع بمن فيهم السائلني 

 أنفسهم.

سني قناعته برضورة التامس تفسرٍي مقبول ولعل ه ملا قلناه أبدى الشيخ آص  حم

وتربير معقول ملثل روايات وجوب السؤال وعدم وجوب اجلواب عىل أهل البيت 

النبوي، إال أن  فرضه كون ذلك ملصلحة ال نعرفها، وهلذا مل يبدأ أهل البيت ببيان 

هة إليهم فقط غري واضح،  ،األحكام، بل كانوا يبي نوهنا عند اجلواب عن األسئلة املوج 

ن كون اإلمام قد سئل من قبل،  فكثري من الروايات ليس فيها سؤال أساسًا، وال تتضم 

واملفروض أن  هذه الرواية هنا ترفع عنه حتى وجوب اجلواب مما هو غري معروف من 

ة، بل هذا من فلسفة إمامتهم  ًة وأن  املطلوب منهم إصالح اخللل يف األم  سريهتم، خاص 

ا بيان الدين ورشح العقيدة أيضًا، بل النص ة عىل بيان وظائفهم وأهن  وص الكثرية الدال 

ر السكوت املطلق إال عند  والرشيعة وإظهار اإلصالح ورفع البدع وأمثال ذلك ال ترب 

اجلواب، فالبد  من فرض العنوان الثانوي هنا يف وظائفهم هذه، أو نفي خصوص 

يت مزيد من حماوالت التفسري يف إطالق الوجوب عليهم، ال أصل الوجوب، وسوف يأ

 هذا املوضوع فانتظر.

ُه ﴿، يف قول اهلل عز وجل: معتربة أيب بصري، عن أيب عبد اهلل الرواية الثامنة: َوإِنَّ

الذكر، وأهل بيته عليهم  فرسول اهلل: »﴾َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ 
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 .«السالم املسؤولون، وهم أهل الذكر

ُل تفسرُيها عنَي املعنى الذي و ة روايات حيَتمر قد أورد الصفار يف بصائر الدرجات عد 

مه هذه الرواية، وهذه الروايات هي:  تقد 

ُه َلِذْكٌر لََك ﴿ :يف قول اهلل تعاىلالصادق، عن أيب عبد اهلل  ،أيب بصريـ صحيحة  2 َوإِنَّ

صىل اهلل عليه وآله وأهل بيته املسؤولون رسول اهلل » :قال، ﴾َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ 

ولعل ها عني الرواية التي نحن فيها مع اختالف يف بعض  .«أولو الذكر)وهم( وهو 

 التعابري.

ُه َلِذْكٌر َلَك ﴿: يف قول اهلل تعاىل، عن أيب احلسن الرضا ،صفوان بن حييىـ خرب  1 َوإِنَّ

 .«ن همنح» :قال ،﴾َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ 

: يف قول اهلل تبارك وتعاىل، عن أيب احلسن الرضا ،حييى صفوان بنـ صحيحة  2

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ ﴿ ا  .«نحن» :قال ؟من هم ﴾َوإِنَّ والظاهر أهن 

 عني السابقة.

ُه َلِذْكرٌ ﴿ـ  أبو جعفر قال :قال ،بن يزيد)عمر( عمرو ـ خرب  1 َلَك َولَِقْوِمَك  َوإِنَّ

وهم  ،أهل الذكر رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأهل بيته» :قالـ ﴾ َوَسْوَف ُتْسَألونَ 

 .«املسؤولون

ُه لَِذْكٌر ﴿: قال أبو جعفر يف قول اهلل تبارك وتعاىل، بريد عن معاويةـ معتربة  2 َوإِنَّ

ونحن  ،نحن أهل الذكر ،انا هباإنام عن» :قال، ﴾َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ 
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 .«املسؤولون

م خرب عبد اهلل بن عجالن وخرب عبد الرمحن بن كثري اللذين يندرج  2ـ  2 ـ وقد تقد 

هام الثاين هنا أيضاً   .شق 

ا ال تبني  من هو الذكر، فربام يكون النبي  وقد  وسبب كون هذه الروايات حمتملة، أهن 

القرآن، وقد يقصد أن  النبي وأهل بيته هم معًا أهل يكون القرآن الكريم وهم أهل 

الذكر، بمعنى أهل القرآن أو نحو ذلك، وقد ُيقصد أن  النبي هو الذكر، وأهل بيته هم 

 أهل الذكر.

وهذه الروايات ـ عدا خرب ابن عجالن وابن كثري ـ ال عالقة هلا باآليتني اللتني 

ث عنهام، نعم آخر ها قد يفيد ذلك، لكنه عام فقد يكون نبحث عنهام؛ ألهنا ال تتحد 

، فال يكون هلا نظر إطالقًا إىل ما نحن فيه، وال تعبري أهل الذكر، أي أهل الرسول

 هي بصدد تأسيس قاعدة كام هو واضح.

ة السند حسب الظاهر، وبعض  ة، فرواية أيب بصري تام  وأما من الناحية السندي 

 كتاب بصائر الدرجات. الروايات األَخر كذلك برصف النظر عن مسألة

ت الذكر يف اآلية بأن ه  إال أّن هناك مشاكل تشّككنا بصدورها، فقد فرس 

، فكي  يصح  من اآلية أن تقول: وإن ك لذكر لك ولقومك؟! وكي  الرسول

يستقيم املعنى يف هذه اآلية الكريمة بناء عىل هذا التفسري؟! كام أن  تفسري )قومك( 

ة أهل البيت ال نبوي غريب؛ فالقرآن استخدم هذه الكلمة يف حق  النبي بخصوص أئم 

ة التي بعث  وسائر األنبياء مرات كثرية، واملعروف منها يف التعبري القرآين عموم األم 

األنبياء فيها وهلا، ويمكن مراجعة استخدامات هذه الكلمة، وهذا ما يؤيده الفهم 

النبي تارًة مفردة القربى أو ذي العريف واللغوي، وهلذا استخدم القرآن يف حق  أقرباء 
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ة  القربى، وأخرى مفردة )عشريتك األقربني(، بل إن  إطالق القوم عىل خصوص أئم 

ة ودون سائر العرب الذين بعث النبي  أهل البيت دون سائر العشرية واألرسة النبوي 

 فيهم غري عريف إطالقًا.

 ،عن أيب جعفر، معاوية بريد بنيضاف إىل ذلك أن  معتربة أيب بصري تعارض معتربة 

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ ﴿ :يف قول اهلل تبارك وتعاىل الذكر : قال ،﴾َوإِنَّ

عن أيب عبد اهلل  ،الفضيلوكذلك معتربة  .«نونحن املسؤولو ،ونحن قومه ،القرآن

ُه َلِذْكٌر لََك َولَِقوْ ﴿ :يف قول اهلل تعاىل الصادق، الذكر  :قال ،﴾ِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ َوإِنَّ

وكذلك خرب عبد الرمحن بن كثري الوارد يف  .«ونحن املسؤولون ،ونحن قومه ،القرآن

قوله: : قلت له :قال ،عن أيب عبد اهلل التفسري املنسوب لعيل بن إبراهيم، حيث جاء فيه

ُه لَِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَألونَ ﴿  ،ونحن قومه ،الذكر القرآن :فقال، ﴾َوإِنَّ

 .«ونحن املسؤولون

معل قًا عىل رواية أيب بصري هذه ـ هبدف اد عاء  ولعّله ملا قلناه ذكر السيد اخلوئي،

لو كان املراد بالذكر يف اآلية »القطع بعدم صدور بعض روايات الكايف ـ بالقول: 

ومن املراد من الضمري يف قوله  ؟طبوآله فمن املخا املباركة رسول اهلل صىل اهلل عليه

يمكن االلتزام بصدور مثل هذا الكالم من املعصوم عليه  وكي  ؟تعاىل: لك ولقومك

 .؟!دعوى القطع بصدوره عن فضالً  ،السالم

 وقد حاول الشيخ املازندراين والشيخ النامزي اخلروج من هذا املأزق:

يستلزم كون  أو يقال: كون القرآن ذكراً  «ذو»فالبد أن يقدر فقال:  أّما املازندراين،
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ال إىل  ،لتحقيق وجه التسمية فيه، أو يقال: هذا التفسري بالنظر إىل الواقع ؛الرسول ذكراً 

 .سوق الكالم يأباه فليتأمل ألن   ؛وهذا بعيد جداً  ،مدلول اآلية

ا خترجييه األ لني ففيهام وقد كفانا املازندراين مؤنة اجلواب عن التخريج األخري، وأم  و 

دة،  ذوأن  تقدير  د فرض ال دليل عليه، وإن كان خيرجنا من هذا املأزق بدرجة حمد  جمر 

عاة فهي غري عرفي ة، السيام وأن  الراوي مل يسأل اإلمام عن وجه هذا  ا املالزمة املد  وأم 

يت التفسري، فهل انقدحت يف ذهنه هذه املالزمة؟! وكي  تم  االنتقال من أن  أهل الب

هم املسؤولون إىل كوهنم أهل الذكر مع أن  الرسول حسب الفرض هو ذو الذكر؟! 

وكي  صح  االنتقال بصيغة اخلطاب إىل أهل البيت مع أن  األنسب ـ عرفًا ولغة ـ عود 

 إىل النبي وقومه أو إىل قومه فقط؟! تسألونخطاب 

 هذا»ة هنا بالقول: فقد حاول أن يرد  عىل مداخلة اخلوئي النقدي   وأّما النامزي،

 الخ يف مقام بيان ظاهر هذه ..الذكر اإلمام يف قوله: فرسول اهلل عىل أن   م مبنيٌّ التوه  

 أهل ظاهر ال حيتاج إىل البيان الظاهر يعرفه كل   اآلية، فهذا خالف الظاهر، فإن  

 ردكام يشهد عليه الفاء فيه، فال ي ،املستفاد من الظاهر والتفسري، فاملراد التفريع

 القرآن ذكر لك يا رسول اهلل ولقومك ظاهر اآلية أن   أن   :توضيح ذلك .اإلشكال أصالً 

عن  ة السؤال عنكموأنتم املسؤولون، يعني جيب عىل األم   ـ يعني عرتتك الطاهرة ـ

والتفريع  .تعلمون كام قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال ،معامل الدين أصوله وفروعه

القرآن، وعلم مجيع علوم القرآن، فهي لوجدانه  أنه حيث نزل عليه املستفاد من الظاهر

 ه نفس الذكر، فهذار هبذا الذكر، وصار كأن  درجات التذك   ه صار يف أعىلعلومه كل  

 عهفر   ،من اآلية، وهبذا أشار اإلمام يف تفريعه بقوله: فرسول اهلل الذكر لتفريع املستفادا

 هكأن   لنا: زيد عدل، يعني من كثرة العدالة صاراألصل الذي نطقت به اآلية، كقو عىل

الذكر صار  ر هبذانفس العدل، وكذلك رسول اهلل لوصوله إىل أعىل درجات التذك  
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 .الذكر، وأهل بيته أهل الذكر وهم املسؤولون

وذلك أن  الرواية ليست بصدد التفريع، بل  إال أّن كالم النامزي تأويل يف تأويل،

ع عىل هذه اآلية شيئًا ال عالقة له بصدد البيان، والت فريع حمض احتامل فقط، وملاذا يفر 

د أن  النبي ختل ق بخلق القرآن ال يصري هو بنفسه  هبا بل يوجب اإلهبام يف معناها، وجمر 

ذكرًا، هبذه اخلصوصي ة، وإال لصار أهل البيت هم الذكر وليسوا أهل الذكر، عىل أن  

يل املسؤولي ة، أي لقد أنزلنا إليك وإىل قومك هذا مجلة: وسوف تسألون، ظاهرها حتم

القرآن، ولسوف تسألون مجيعًا يوم القيامة وتطالبون بعد هذا الوحي بوظائفكم وما 

 فعلتموه، وهو ما ورد مثله كثريًا يف القرآن الكريم.

وما يوضح أكثر اإلشكالي َة املتني ة املوجودة يف هذا النوع من الروايات هو مالحظة 

يبة اآلية مع سياقها، فاآلية وقعت يف سورة الزخرف، وهي سورة مكي ة عىل ترك

ا ِمنُْهم ﴿املعروف، وسياقها كان عىل الشكل التا،ي، حيث قال تعاىل:  ا َنْذَهبَنَّ بَِك َفإِنَّ َفإِمَّ

نَتِقُموَن  ْقَتِدُروَن  *مُّ ا َعَليِْهم مُّ َفاْسَتْمِسْك بِالَِّذي ُأوِحَي  *َأْو ُنِرَينََّك الَِّذي َوَعْدَناُهْم َفإِنَّ

ْسَتِقيٍم  اٍط مُّ ُه َلِذْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلوَن  *إَِلْيَك إِنََّك َعىَل رِصَ َواْسَأْل َمْن  *َوإِنَّ

ًة ُيْعَبُدونَ  ِن آهِلَ مْحَ ُسلِنَا َأَجَعْلنَا ِمن ُدوِن الرَّ ـ  12ف: )الزخر ﴾َأْرَسْلنَا ِمن َقْبلَِك ِمن رُّ

(، فإن  الضمري يف )إن ه(، يفرتض أن يرجع إىل )الذي( يف اآلية السابقة، فيكون 12

د استمسك بام أوحينا إليك فإن ك عىل رصاط مستقيم يف مقابل رشكهم  املعنى: يا حمم 

وعبادهتم لغري الرمحن، وإن  الذي أوحيناه إليك هو ذكر لك ولقومك وسوف ُتسألون. 

ز أن  مرج ع التوصي  بالذكر هو الوحي اإلهلي املتجيل  بالدرجة األوىل يف وهذا يعز 

القرآن الكريم، فال معنى ضمن هذا التناسق السياقي أن يكون الذكر بمعنى النبي  

ة من أهل البيت، وهذا بتجميعه كاٍف يف سلب  وشخصه ليكون أهل الذكر هم األئم 

رآين الكريم، وأظن  أن  هذا ما دفع الوثوق بمثل هذه الروايات؛ لتنافيها مع الرتكيب الق
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د باقر الصدر لفرضي ة التفسري بالباطن؛ ملا رآه من عدم التناسق بني هذه النصوص  حمم 

وبني اآليات التي هي بصدد تفسريها، مع أن  هذا لوحده كاٍف يف ترجيح روايات 

 كثر.تفسري الذكر بالقرآن عىل تفسريه بالنبي  لكون األوىل منسجمًة مع القرآن أ

إن  رواية أيب بصري وأمثاهلا تعاين من مشاكل متني ة، وكذلك الروايات  واملتحّصل:

 األخر الواردة يف هذه اآلية الكريمة.

ودخل عليه  خرب أيب بكر احلرضمي، قال: كنت عند أيب جعفر الرواية التاسعة:

حترضين منها  الَورد أخو الُكَميت، فقال: جعلني اهلل فداك، اخرتت لك سبعني مسألة ما

وما »؟ قال: بىل قد حرضين منها واحدة، قال: «وال واحدة يا ورد»مسألة واحدة، قال: 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿، قال: قول اهلل تبارك وتعاىل: «هي؟ ، من ﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

جتيبونا؟  ، قلت: عليكم أن«نعم»قال: قلت: علينا أن نسألكم؟ قال: « نحن»هم؟ قال: 

 .«ذاك إلينا»قال: 

والرواية حتتمل التطبيق، وإن كان املفهوم منها هو التفسري؛ ألن  السائل عندما يسأل 

ح  فهو يريد املعنى الظاهر من اآلية، ال أنه يريد أحد تطبيقات مفهومها، هلذا نرج 

 ظهورها يف التفسري ال التطبيق.

بكر احلرضمي ووثاقته مبني ٌة عىل تفسري أما عىل صعيد السند والصدور، ففيها أبو 

وملا مل يثبت هذا الرأي وذاك  ،القمي وكامل الزيارات، وليس من املشايخ املبارشين

هذا مضافًا إىل ورود تساؤلنا يف  يكون الرجل غري ثابت الوثاقة، فالرواية ضعيفة السند.

 قضي ة أن ه ليس جيب عليهم اجلواب هنا أيضًا.

، قال: إن  من عندنا صحيحة حممد بن مسلم، عن أيب جعفر ة:الرواية العاُش
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ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿يزعمون أن  قول اهلل عز وجل:  أهنم اليهود  ﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

نحن أهل »قال ـ قال بيده إىل صدره ـ: « إذًا يدعونكم إىل دينهم!»والنصارى، قال: 

د بن مسلم اآلخر، حيث جاء  .«الذكر ونحن املسؤولون ولعل ه يتحد معها خرب حمم 

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ :يف قول اهلل تعاىل، جعفر عن أيبفيه،  : قال ،﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

 .«ونحن املسؤولون ،الذكر نحن أهل»

ة، أما من حيث الداللة فهي ظاهرة ظهوراً  واضحًا يف  والرواية من حيث السند تام 

رفض التطبيق؛ ألهنا تنفي تفسري أهل الذكر بعلامء أهل الكتاب، وحتتج  بأنه هل نرجع 

 إليهم كي يدعوننا إىل دينهم؟! هلذا فهي تعني  يف مقابلهم أهل الذكر بأهل البيت.

ًا اإلشكالي ة التي أثارهتا الرواية صحيحة؟ إن  القرآن نفسه يف آيات أخر  لكن هل حق 

َّا َأنَزلْنَا إَِلْيَك َفاْسَأِل الَِّذيَن َيْقَرُؤوَن هؤالء، قال تعاىل: أحال عىل  َفإِن ُكنَت يِف َشكٍّ ممِّ

ينَ  بَِّك َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن املُْْمرَتِ قُّ ِمن رَّ (، 21)يونس:  اْلكَِتاَب ِمن َقْبلَِك َلَقْد َجاءَك احْلَ

ائِيَل إِْذ َجاءُهْم َفَقاَل  َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى تِْسعَ وقال سبحانه:  آَياٍت َبيِّنَاٍت َفاْسأَْل َبنِي إِْْسَ

ْم (، وقال سبحانه: 212)اإلرساء:  اً ُظنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحورَلُه فِْرَعوُن إيِنِّ أَلَ  َاْسَأهْلُ

ْبِت إِذْ  َة اْلَبْحِر إِْذ َيْعُدوَن يِف السَّ َتْأتِيِهْم ِحيتَاهُنُْم َيْوَم َسْبتِِهْم  َعِن اْلَقْرَيِة الَّتِي َكاَنْت َحارِضَ

عًا َوَيْوَم الَ َيْسبُِتوَن الَ َتْأتِيِهْم َكَذلَِك َنْبُلوُهم باَِم َكاُنوا َيْفُسُقونَ  (، 222)األعراف:  ُُشَّ

ْل نِ وقوله عز من قائل:  ْن آَيٍة َبيِّنٍَة َوَمن ُيَبدِّ ائِيَل َكْم آَتيْنَاُهم مِّ ْعَمَة اهللِّ ِمن َسْل َبنِي إِْْسَ

(، فكي  يتم  ختريج مثل هذه 122)البقرة:  َبْعِد َما َجاءْتُه َفإِنَّ اهللَّ َشِديُد اْلِعَقاِب 

اآليات أو بعضها عىل األقل  وفقًا لكالم الرواية؟! أليس يف ذلك منافرًة للكتاب 

 الكريم؟! أال يستحق  األمر بعض التوق  ؟!
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ليس من باب طلب الدين احلق  والتمييز بني احلق  أض  إىل ذلك أن  السؤال هنا 

والباطل، بل هو من باب االحتجاج، واملفروض أن  الذين سيسألون هم قريش وسائر 

املرشكني، وهؤالء حتى لو دعوا إىل املسيحية أو اليهودي ة، فلن يكون ذلك أمرًا سيئًا، 

الكتاب صاروا هم احلََكم قياسًا بام هم عليه. بل هذا االحتجاج ليس من باب أن  أهل 

ة النبي أو عدم ذلك، بل هو مورٌد احتجاجي عقالئي  ليكون بيدهم أمر تصحيح نبو 

طبيعي، فهو يقول هلم بأن كم ـ أعني األمي ني املرشكني ـ ال تعرفون الكثري عن األنبياء، 

ات، هل كان األنبياء برشًا؟ وهل كا ن معهم فاذهبوا اسألوا َمن تارخيهم هو تاريخ النبو 

د؟! وهذا  ة النبي  حمم  مالئكة أو ال؟ وأين هذا من جعل أهل الكتاب َحَكاًم يف أصل نبو 

معنى اإلرجاعات القرآنية لعلامء أهل الكتاب، إن ام هو احلصول عىل العالمة والبي نة 

هُ وهلذا قال سبحانه:  وُح اأْلَ *  لََتنِزيُل َربِّ اْلَعاملنَِيَ  َوإِنَّ َعىَل َقْلبَِك  *ِمنُي َنَزَل بِِه الرُّ

بنٍِي  *لَِتُكوَن ِمَن املُْنِذِريَن  لنَِي  *بِلَِساٍن َعَريِبٍّ مُّ ُه لَِفي ُزُبِر اأْلَوَّ ْم آَيًة َأن  *َوإِنَّ ْ َيُكن هلَُّ َأَومَل

ائِيَل  د أن  املرشكني مل يكونوا عىل 222ـ  221)الشعراء:  َيْعَلَمُه ُعَلاَمء َبنِي إِْْسَ (. وجمر 

انة أهل الكتاب ال يعني بطالن هذا االحتجاج كام هو واضح، فإن ه احتجاج عقالئي، دي

م ال حيتاجون لالعتقاد بديانة أهل الكتاب حتى يكون هذا االحتجاج صادقًا،  علاًم أهن 

ات أكثر منهم، علاًم أن  هذا االحتجاج  ون بأن  أهل الكتاب يعرفون تاريخ النبو  فهم يقر 

 رف اآلخر لن يقبل به.منطقي ولو أن  الط

بأن  هدف اإلمام هنا هو نفي حرص  ـ:قد يقال ـ كام ذكر الشيخ مكارم الشريازي 

اآلية بعلامء أهل الكتاب، ال حرصها بأهل البيت، وكأن ه من باب أن ه لو كان علامء أهل 

م سيدعوننا  الكتاب هم املقصودون فقط للزم الرجوع إليهم اآلن أيضًا، وهذا يعني أهن 

 .ىل دينهم، فاحتجاجًا قيل هذا الكالمإ

بأن ظاهر الرواية النفي املطلق ال نفي احلرص، وتعليلها مطلٌق أيضًا، فهذا  وجياب

                                           
 .111: 8ألمثل ( ا2)



 حّجية احلديث ................................................................. 128

التفسري خالف الظاهر، علاًم أن ه لو فرض احلرص فستكون اآلية من اآليات التارخيي ة ـ 

 ص األنبياء، وهذا ال ضري فيه.هبذا املعنى ـ التي متثل لنا اليوم عربة واعتبارًا متامًا كقص

، قال: سمعته يقول: معتربة الوشاء، عن أيب احلسن الرضا الرواية احلادية عرشة:

قال عيل بن احلسني ة من الفرض ما ليس عىل شيعتهم، وعىل شيعتنا ما : عىل األئم 

ْكِر ﴿ليس علينا، أمرهم اهلل عز وجل أن يسألونا، قال:  إِْن ُكنُْتْم ال َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

؛ فأمرهم أن يسألونا وليس علينا اجلواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا ﴾َتْعَلُمونَ 

 .أمسكنا

د تطبيق مفهوم اآلية وروحها  والرواية من حيث السند تامة، كام أن  ظاهرها جمر 

عليهم، دون أن يمنع ذلك من تطبيقها عىل غريهم، وهو واضح، ويأيت عليها بعض ما 

 اه سابقًا، فالحظ.عل قن

صحيحة أمحد بن حممد بن أيب نرص )البزنطي(، قال: كتبت إىل  الرواية الثانية عرشة:

ْكِر إِْن ﴿كتابًا، فكان يف بعض ما كتبت: قال اهلل عز وجل:  الرضا َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ًة َفَلْوال َنَفَر ِمْن َوَما َكاَن املُْْؤِمنُوَن لِ ﴿وقال اهلل عز وجل:  ﴾ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ  َينِْفُروا َكافَّ

يِن َولُِينِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَُّهمْ  ُهوا يِف الدِّ  ُكلِّ فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفقَّ

فقد فرضت عليهم املسألة، ومل يفرض عليكم اجلواب؟ قال: قال اهلل تبارك  ﴾حَيَْذُرونَ 

َبَع ﴿وتعاىل:  َِّن اتَّ اَم َيتَّبُِعوَن َأْهَواَءُهْم َوَمْن َأَضلُّ مِم ْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ َفإِْن مَل

 .﴾َهَواهُ 

ة؛ إال أهنا حمل  تساؤل يف الداللة، فالذي طب ق مفهوم  والرواية بحسب السند تام 

تطبيق، كل  ما يف األمر أن  اآليتني عىل أهل البيت هو البزنطي، ومل يرفض اإلمام هذا ال

زا عىل مسألة لزوم اجلواب وعدمه، فأجابه اإلمام بعدم لزومه؛ إذ  السؤال واجلواب ترك 
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قد ال يستجيب اآلخرون كام تدل  اآلية، فال يلزم اجلواب عليهم، فأقىص ما يف الرواية 

 هو التطبيق من الراوي، وليس هو مورد السؤال.

ية بني اآلية األخرية وبني جواب اإلمام، هو ربط يبدو يضاف إىل ذلك أن  ربط الروا

ه يف  غري منطقي؛ فإن  السائل يتكل م عن السؤال وطلب العلم من أهل الذكر والتفق 

الدين كام هو مقتىض اآليتني اللتني ُذكرتا مطلع كالم السائل، وهذا معناه أن  السائلني 

هون ـ بمقتىض هذا السياق ـ ملعرفة الدين وا ه فيه من أهل البيت أنفسهم، فإذا يتوج  لتفق 

ة اآلية األخرية كان ذلك تناقضًا؛ ألن  فرض السؤال  امتنع أهل البيت عن اجلواب بحج 

هو طلب العلم بينام فرض اآلية هو عدم االستجابة بعد حتصيل العلم، إذ ال معنى 

قة هلا أساسًا هبذا لعدم االستجابة إال بعد حتصيل العلم باليشء؛ بل اآلية األخرية ال عال

قُّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوا َلْواَل ُأويِتَ ِمْثَل َما ﴿املوضوع إطالقًا، فقد قال تعاىل:  َفَلامَّ َجاءُهُم احْلَ

ا بُِكلٍّ  ْ َيْكُفُروا باَِم ُأويِتَ ُموَسى ِمن َقْبُل َقاُلوا ِسْحَراِن َتَظاَهَرا َوَقاُلوا إِنَّ ُأويِتَ ُموَسى َأَومَل

بِْعُه إِن ُكنُتْم َصاِدقنَِي  *وَن َكافِرُ  ْن ِعنِد اهللَِّ ُهَو َأْهَدى ِمنُْهاَم َأتَّ ْ  *ُقْل َفْأُتوا بِكَِتاٍب مِّ َفإِن ملَّ

َن  َبَع َهَواُه بَِغرْيِ ُهًدى مِّ َِّن اتَّ اَم َيتَّبُِعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضلُّ مِم نَّ اهللَِّ إِ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم َأنَّ

(، فسياق تلك اآليات هو عدم 21ـ  18)القصص:  ﴾اهللََّ اَل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ 

االستجابة عندما يطلب منهم ـ احتجاجًا عليهم ـ أن يأتوا بمثل ما جاءه من الكتاب 

م يت بعون  ته ـ يربهنون عىل أهن  والوحي، وأن ه بعدم فعلهم هذا ـ مع إنكارهم نبو 

 أين هذا مم ا نحن فيه؟!أهواءهم، و

 ه عليه السالم فرس  لعل  »وهبذا يظهر عدم وجاهة ما ذكره العالمة املجليس حني قال: 

، فإن  «هو الظاهر من سياقها كام ،اآلية بعدم وجوب التبليغ عند اليأس من التأثري

ل  سياقها ليس كذلك كام بي ن ا، بل معناها أجنبي عن املوضوع. كام أن  ربط املجليس األو 
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، عىل أساس أن  عدم االستجابة تعبرٌي آخر عن حالة بني الرواية وبني فرضي ة التقي ة

اخلطر اآليت من إنكارهم، هو اآلخر غري واضح من داللة الرواية، فضاًل عن اآلية 

الكريمة نفسها. ومثلهام يف التأويل ـ مع التفاته عىل ما يبدو ألصل اإلشكالي ة ـ ما ذهب 

فربام  ،ما سألتم ا نجيبكم عن كل  ه لو كن  املراد أن   ولعل  »فيض الكاشاين من قوله: إليه ال

فاألوىل بحالكم  ،فتكونون من أهل هذه اآلية ،يكون يف بعض ذلك ما ال تستجيبونا فيه

عليكم أن تستجيبوا لنا  املراد أن   أو أن   ،أن ال نجيبكم إال فيام نعلم أنكم تستجيبونا فيه

. فهذا املعنى االفرتايض ممكن، فلعل  «ول وليس لكم السؤال بلم وكي ما نق يف كل  

نا قد ال نجيب أحيانًا؛ ألن كم ال تستجيبون ملقتضيات املعرفة  اإلمام أراد أن يوحي له بأن 

تأويل الفيض الكاشاين أقرب التأويالت رغم عدم ظهور  نالتي حتصلون عليها، فيكو

 الرواية فيه.

ـ يف حديث  خرب عبد احلميد بن أيب الديلم، عن أيب عبد اهلل عرشة:الرواية الثالثة 

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ ﴿وقال جل  ذكره: ».. طويل ـ قال:  ، قال: ﴾َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

الكتاب )كتاب اهلل(: )هو( الذكر، وأهله آل حممد عليهم السالم، أمر اهلل عز وجل 

ال..بسؤاهلم، ومل يؤمروا   .«بسؤال اجله 

والرواية ـ بعد وضوح أمر الداللة، مع احتامهلا التطبيق ـ ضعيفة السند بعبد احلميد 

وهذا ، بن أيب الديلم، الذي ال سبيل إىل توثيقه إال أن  ابن أيب عمري روى عن محاد عنه

ن  أقىص ما لكن  األساس باطل؛ أل، ما جيعله ثقة إشعارًا كام يذكر الوحيد البهبهاين

يستفاد يف باب روايات ابن أيب عمري أنه ال يروي باملبارشة عن شخص غري ثقة ال 
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قناه يف علم الرجال، فالرجل  ة هذا املبنى أساسًا، كام حق  بالواسطة، فضالً عن عدم صح 

د بن سنان، ومل تثبت وثاقته.  جمهول احلال. ويف السند أيضًا حمم 

».. أنه قال ـ يف حديث ـ:  ئم اإلسالم، عن عيلخرب دعا الرواية الرابعة عرشة:

ْكِر إِْن ﴿ومن جهل فعليه أن يرد  إلينا ما أشكل عليه، قال اهلل عز وجل:  َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

 .«﴾ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ 

والرواية ـ مضافًا إىل ضعفها باإلرسال الشديد ـ ظاهرة يف التطبيق، الذي ال يمنع 

 عىل غريهم. من التطبيق

ـ يف حديث طويل ـ  خرب دعائم اإلسالم اآلخر، عن عيل الرواية اخلامسة عرشة:

عي ذلك غرينا إال ».. قال:  وأمركم أن تسألوا أهل الذكر ونحن واهلل أهل الذكر، ال يد 

يُْكْم آَياِت اهللَِّ َقْد َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيُكْم ِذْكرًا * َرُسوالً َيْتُلو َعلَ ﴿كاذبًا، يصدق ذلك قول اهلل: 

اِت ِمَن الظُُّلاَمِت إىل النُّورِ  احِلَ ـ  21)الطالق:  ﴾ُمَبيِّنَاٍت لُِيْخِرَج الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ (، ثم قال: ﴿22  .«، فنحن أهل الذكر﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

غري املعترب  الكلبيآلية سورة الطالق، ما جاء يف خرب  ويؤي د هذه الرواية يف فهمها

أو  اسامن :قلت :قال ؟«كم ملحمد اسم يف القرآن» :قال ،ي :قال، عن أيب عبد اهلل سندًا،

، ال رسول قد خلت من قبله الرسلإوما حممد  :له عرشة أسامء ،يا كلبي  » :فقال ،ثلث

، ام عبد اهلل كادوا يكونون عليه لبداً وملا ق ،محدأبرسول يأيت من بعدي اسمه  اً ومبرش  

عىل رصاط  نك ملن املرسلنيإويس والقرآن احلكيم  ،وطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

ويا  ،ملأهيا املز   ويا ،ون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون ،مستقيم

صىل اهلل عليه وآله نحن  دم  من أسامء حم فالذكر اسمٌ  ،رسوالً  ا أنزلنا ذكراً ن  إو ،ثرأهيا املد  
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 ...«أهل الذكر

والرواية ـ أعني خرب دعائم اإلسالم ـ مضافًا إىل اإلرسال الشديد الذي فيها، ظاهرة 

يف تفسري الذكر يف اآلية بالنبي  ال بالقرآن، وهذا ليس تطبيقًا بل تفسري، كام هو واضح، 

مة التي تفرس    الذكر بالقرآن الكريم، وفيها ما وهي هبذا قد تعارض بعض األخبار املتقد 

 هو الصحيح سندًا. وسيأيت ما يتعل ق بفهم هذه الرواية آلية سورة الطالق.

ان بن الصلت يف خرب جملس احلوار الذي جرى بني  الرواية السادسة عرشة: خرب الري 

د اآليات الواردة فيهم الرضا ، والعلامء يف جملس املأمون، وهو خرب طويل يعد 

َفاْسَألوا َأْهَل ﴿وأما التاسعة، فنحن أهل الذكر الذين قال اهلل عز وجل: ».. فيه: وجاء 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ  ، فقالت ﴾، فنحن أهل الذكر، فاسألونا إن كنتم ال تعلمونالذِّ

سبحان اهلل! وهل  :العلامء: إنام عنى اهلل بذلك اليهود والنصارى، فقال أبو احلسن

، فقال ذلك، إذًا يدعونا إىل دينهم، ويقولون: إهنم أفضل من دين اإلسالم؟!جيوز 

املأمون: فهل عندك يف ذلك رشح بخالف ما قالوه يا أبا احلسن؟ فقال أبو احلسن: 

 نعم، الذكر رسول اهلل، ونحن أهله؛ وذلك بني  يف كتاب اهلل عز وجل، حيث يقول يف

ُقوا اهللََّ يَ ﴿سورة الطالق:  ْلَباِب الَِّذيَن آَمنُوا َقْد َأْنَزَل اهللَُّ إَِلْيُكْم ِذْكرًا * ا ُأويِل األَفاتَّ

 .، فالذكر رسول اهلل، ونحن أهله﴾َرُسوالً َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِت اهللَِّ ُمَبيِّنَاٍت 

ب أهل الذكرعىل  نحنوالرواية ظاهرة يف التفسري ال التطبيق، كام أن  تقديم  ، يقر 

 فرضي ة احلرص والتفسري، كام أهنا تفرس  الذكر بالرسول ال بالكتاب. من

ويف سند الرواية عيلُّ بن احلسني بن شاذويه املؤد ب، الذي ال توثيق له سوى أنه 
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شيخ الشيخ الصدوق وأنه ترىض  عليه، وهذا بعنوانه ودون وجود خصوصي ة ليس 

قناه يف أبحاثنا الرجالي ة ، وقد نص  الربوجردي أن ه مل يذكر يف بموجب للوثاقة كام حق 

كام أن  جعفر بن حممد بن مرسور شيخ الصدوق أيضًا هو اآلخر ، كتب الرجال

، وليس بدليل كام  م عليه وترىض  جمهول، كل  ما نعرفه عنه أنه شيخ الصدوق وأنه ترح 

ن بن فأمر الرواية ملتبس حتى لو كانت هناك طرق عند الطويس لكتاب الريا .قلنا

الصلت؛ لعدم إحراز تطابق النسخ ما بني الصدوق والطويس، وبطالن نظرية 

قناه يف البحث الرجا،ي بالتفصيل. كام أن   دة املصدر كام حق  التعويض السندي متعد 

 الرواية وردت يف حت  العقول مرسلًة.

إذا  لكن مع ذلك كل ه، فإن  احتامل كذب شيخي الصدوق معًا، قد يبدو بعيدًا نسبي اً 

أسندنا إليهام جعل هذا احلديث، ألن  سائر الرواة من الثقات، وإن كان هذا احلديث 

 الطويل جدًا حيوي مشاكل يف متنه ال داعي للبحث فيها هنا.

وقد يثري مناقٌش هنا كالمًا يتصل بالروايتني السابقتني معًا، يف أن  جعل الذكر هو 

، أو املنَزل عىل النبي بالذكرتخالٌ  جلملة من اآليات التي وصفت  النبي

لنا »وصفت املنَزل عىل األنبياء أو مضمون دعوهتم بذلك، كام أن ه تخال  لتعبري  نز 

فهو ـ قرآنيًا ـ منسجم مع املوحى به ال املوحى إليه، فال يصدق تنزيل « وأنزل اهلل

 الرسول.

 كلتا اآليتني؛ بقرينة إن  املراد بالذكر هو القرآن يفيقول السيد أبو القاسم اخلوئي: 

، ولو كان املراد هو الرسول لكان املناسب أن يأيت بلفظ «بالتنزيل واإلنزال»التعبري 

أو بام يقاربه يف املعنى، عىل أن  هذا االحتامل إذ تم  يف اآلية الثانية )آية سورة  «اإلرسال»
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َل َوَقاالطالق(، فال يتم يف آية احلفظ، فإهنا مسبوقة بقوله تعاىل: ﴿ ا الَِّذي ُنزِّ َ ُلوْا َيا َأَيُّ

ْكُر إِنََّك ملََْجنُونٌ  . وال شبهة يف أن  املراد بالذكر يف هذه اآلية هو القرآن، فتكون ﴾َعَلْيِه الذِّ

 .قرينًة عىل أن  املراد من الذكر يف آية احلفظ هو القرآن أيضاً 

بفعل حمذوف، وهو  وهذا معناه أن  اآلية هنا حتتمل أن يكون )رسوالً( منصوباً 

)أرسل(، فال تكون هناك عالقة بني الذكر والرسول، كام مال إىل ذلك أو احتمله بعض 

ين ، وربام لذلك جعلت بني كلمتي: )رسوالً وذكرًا( عالمة النتهاء اآلية، املفرس 

فأدبيات التعبري القرآين يف املوحى واملوحى إليه تفرض ترجيح تفسري )رسوالً( هنا عىل 

ه منصوب بفعل حمذوف، بل ال معنى إلنزال الرسل. كي  وقد رأينا القرآن الكريم أن  

ح يف غري موضع بأن  الذكر هو املنزل عىل رسول اهلل وسائر األنبياء ال شخص  يرص 

رسول اهلل تعاىل، ومن ثم  فحتى لو قبلنا أن ه عرب  عنه هنا بأن ه )ذركر( مبالغًة من صفة 

ر، مثل )العدل( م ر أن  نفرس  سائر اآليات التي ورد فيها املذكِّ ن )العادل(، فهذا ال يرب 

، بل علينا اجلري عىل مقتىض األدبي ات القرآنية يف ذلك،  تعبري الذكر بأن ه يراد منها النبي 

 وهي تنرصف إىل املنَزل ال إىل النبي  نفسه.

إىل اآليات التي يضاف إىل هذا كل ه، أن ه لو أردنا نقل مفهوم الذكر من سورة الطالق 

ي تني، فهذا يعني أن   ا واردة يف سوريت النحل واألنبياء املك  نحن فيها هنا، واملفروض أهن 

، وأن  املراد بأهل الذكر هم  مة وُاريد منه شخص النبي  ة املكر  تعبري الذكر قد نزل يف مك 

أن يقول  أهل البيت هناك، واملفروض أن ه مل يكن فيهم سوى عيل وفاطمة، فام هي قيمة

اهلل لغري املسلمني ـ بل وللمسلمني أنفسهم ـ بأن  عليهم أن يسألوا أهل بيت النبي  يف 

قوا النبي  نفسه فكي   قضي ة تعد  تساؤالً حول صدقي ة النبي  نفسه؟! فإذا مل يصد 
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؟! وملاذا اسُتبعد النبي  نفسه من أن ُيسأل؟ ما  ه الشاب حدث السن  قون ابن عم  سيصد 

هذا املوضوع؟ وهل هناك ما يشري إىل أن  أحدًا ذهب وسأل اإلمام علي ًا يف هي فلسفة 

هذا املوضوع من املسلمني أو غريهم بعد نزول آية الذكر؟ وما هي انعكاسات هذا 

م عيل   املوضوع الذي يفرتض أن يثري تساؤالً بني املرشكني واملسلمني معًا؟ وهل قد 

ًة قاطعة يف صالح صدقي ة شيئًا عندما ُسئل بحيث أوجب صريورة ا الحتجاج به حج 

د نفسه؟! ة النبي  حمم   نبو 

من هنا، قد يقال بأن ه ال توجد داللة حاسمة لصالح جعل الرسول ذكرًا، فال أقل  

من اإلمجال، إن مل نقل بتفسري السيد اخلوئي بقرينة تعارف كلمتي: اإلنزال والتنزيل يف 

ا متعارفة قرآنيًا يف املوحى به ال املوحى إليه، بخالف كلم تي: اإلرسال والبعث، فإهن 

املوحى إليه دون املوحى به، ويصبح األمر أوضح يف آية الذكر نفسها، وهذا ما يساعد 

 يف إضعاف الوثوق بصدور هذه الروايات التي من هذا النوع.

وقد يقال بأن  املراد بالرسول هنا هو جربيل، بحيث يكون هو الرسول املنَزل عىل 

ر، لكن ه خالف الظاهر املنساق من الب ، وهو ذكٌر بمعنى املذك  رش، بنزوله عىل النبي 

التعابري القرآني ة يف مجلة: يتلو عليكم آيات اهلل مبي نات، كام أفاده غري واحد من 

ين  .املفرس 

وقد طرح املفرس  ابن عاشور ـ ويبدو متابعته من العالمة فضل اهلل كاحتامل لفهم 

أن يشري إىل ابن عاشور نفسه ـ تفسريًا لآلية، وهو أن يكون )رسوالً( نوعًا اآلية، دون 

بمعنى أن  إنزال الذكر حيتوي وخيتزن وجود رسول، فألجل من بدل اشتامل لكلمة )ذكرًا(، 

َحتَّى َتْأتَِيُهُم كقوله تعاىل: ﴿.. هذه املالبسة واملالزمة ُنسب اإلنزال للرسول نفسه، متامًا 
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َرةً  * اْلَبيِّنَةُ  َطهَّ َن اهللَِّ َيْتُلو ُصُحًفا مُّ وهو وجه بالغي لغوي  .(1ـ  2)البي نة:  ﴾َرُسوٌل مِّ

ر  ظري  يف نفسه، ويغنينا عن تقدير عامل النصب يف )رسوالً(، ويف الوقت عينه يرب 

توصي  الذكر بأن ه رسول، حمافظًا عىل كون الذكر هو القرآن الكريم، دون أن ينسب 

للرسول نفسه، وهو أفضل الوجوه املنسجمة مع جممل التعابري القرآني ة، والعلم التنزيل 

 عند اهلل.

بعض  خرب محزة بن الطيار، أنه عرض عىل أيب عبد اهلل الرواية السابعة عرشة:

إنه ال يسعكم ـ ثم قال ـ:  ك   واسكت»خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعًا منها، قال: 

مون إال الك   عنه والتثب ت، والرد  إىل أئمة اهلدى حتى فيام ينزل بكم مما ال تعل

ْكِر ﴿حيملوكم فيه عىل القصد، وجيلو عنكم فيه العمى، قال اهلل تعاىل:  َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 .«﴾إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ 

نة يف  والرواية ظاهرة يف التطبيق؛ إذ غايته أن  اإلمام استند إىل كربى عامة متضم 

د الطيار، محزة  اآلية، إال أن  الرواية ضعيفة السند بحمزة بن الطيار )محزة بن حمم 

الطيار(، فهو جمهول احلال، وما ورد من روايات يف مدح الطيار راجع إىل والده، وال 

 .حيرز رجوعه إليه

 عن قول اهلل عز لت أبا عبد اهللخرب هشام بن سامل، قال: سأ الرواية الثامنة عرشة:

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿وجل:  ، قلت: علينا «نحن»من هم؟ قال:  ﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 .«ذاك إلينا»، قلت: عليكم أن جتيبونا؟ قال: «نعم»أن نسألكم؟ قال: 

                                           
 .211: 11اهلل، من وحي القرآن ؛ وفضل 211: 18انظر: ابن عاشور، التحرير والتنوير ( 2)

 .128: 22؛ ومستدرك الوسائل 12: 12وسائل الشيعة ؛ وتفصيل 21: 2الكايف ( 1)

، رقم: 122ـ  122؛ و1122، رقم: 122؛ و1111، رقم 182: 2( انظر: معجم رجال احلديث 2)

1122. 

 .221يس: ؛ وأما،ي الطو22وبصائر الدرجات:  ؛122ـ  122: 22( انظر: مستدرك الوسائل 1)
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ة  والرواية رواها الصفار يف بصائر الدرجات، وهي تامة السند بناًء عىل صح 

أيدينا للصفار، كام نقلها عنه النوري يف املستدرك، وسندها  الكتاب املوجود اليوم بني

يف أما،ي الطويس ضعي ، وهي ظاهرة يف التفسري؛ ألهنا جواب عن سؤال يف فهم 

اآلية، وإن احتملت التطبيق، عىل تقدير أن يكون السائل يريد بيان أهل الذكر يف هذه 

ة مثاًل، وسيأيت طرح هذا االحتامل بعون اهلل.  األم 

َفاْسَألوا ﴿ ، يف قول اهلل تعاىل:خرب زرارة، عن أيب جعفر لرواية التاسعة عرشة:ا

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ  ؟ قلت: فمن املأمورون «نحن»من هم؟ قال: ﴾ َأْهَل الذِّ

 .«أنتم..»باملسألة؟ قال: 

ة كتاب بصائر الدرجات املوج ة السند، بعد رصف النظر عن صح  ود والظاهر صح 

بني أيدينا اليوم، وقد ورد املضمون عينه عن زرارة بسند آخر أيضًا يف املصدر نفسه، 

 هذا وحيتمل محلها عىل التطبيق، لكن ها أقرب إىل التفسري كام قلنا يف سابقتها.

قال احلارث: سألت أمري املؤمنني عن هذه خرب ابن شهر آشوب،  الرواية العرشون:

نحن معدن التأويل  ،نحن أهل العلم ،الذكر ن أهلا نحن  إواهلل »اآلية؟ قال: 

 .«والتنزيل

 واخلرب مرسل، وحيتمل التطبيق جدًا.

 لواأيف تفسري قوله تعاىل: فاسخرب ابن البطريق، قال:  الرواية الواحدة والعرشون:

نحن »: ملا نزلت هذه اآلية قال عيل عليه السالم: قال: قال جابر اجلعفي   ،الذكر أهل

 .«كرالذ أهل

                                           
؛ وتفسري عيل بن إبراهيم القمي 122: 22؛ ومستدرك الوسائل 22بصائر الدرجات: الصفار، ( 2)

1 :28. 

 .222: 2ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب ( 1)

 .188ابن البطريق، عمدة عيون صحاح األخبار: ( 2)
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 واخلرب ضعي  السند، ومرسل، وحيتمل التطبيق.

: يف قول اهلل الباقر،جعفر  عن أيب خرب الفضيل بن يسار، الرواية الثانية والعرشون:

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وأهل » :قال ،﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 .«ةم  وهم األئ ،هم أهل الذكر بيته

واخلرب يف أحد طريقيه ضعي  السند باإلرسال، حيث نقله ثعلبة عن بعض 

د بن مروان مل تثبت  ني بمحم  د بن مروان، مضافًا إىل أن  مجيع املسم  أصحابنا عن حمم 

وثاقتهم، وعددهم يبلغ حوا،ي التسعة أشخاص، إن مل ترجع بعض األسامء إىل بعض، 

د ب  ن مروان، فاخلرب ضعي .وقد وقع يف السندين اسم حمم 

ا من حيث الداللة، فتحتمل الرواية تفسري الذكر برسول اهلل وتفسري أهل الذكر  وأم 

ب أن يكون معنى  بأهل بيته، فيام حتتمل تفسري أهل الذكر بالنبي  وأهل بيته معًا مما يقر 

ضي ة أن ه الذكر هو القرآن الكريم، والبيان أقرب للتفسري منه للتطبيق، إال بناء عىل فر

ة املسلمة، وسيأيت ما يشري إىل هذا.  يراد بيان أهل الذكر يف األم 

 سمعت أبا احلسن :قال، سليامن بن جعفر اجلعفريخرب  الرواية الثالثة والعرشون:

ْكِر إِْن ُكنْتُْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ :قول اهلل تعاىليقول يف   .«نحن هم: »قال ،﴾َفاْسأَلوا َأْهَل الذِّ

حال سابقتها يف الداللة، وهي معتربة سندًا، لكن  اعتبارها السندي مبني  عىل وحاهلا 

ة كتاب بصائر الدرجات.  صح 

يف قول الصادق، عن أيب عبد اهلل  ، بن خنيساملعىل  خرب  الرواية الرابعة والعرشون:

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ :اهلل تعاىل فذكرنا له  ،«آل حممد هم» :قال ،﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 .بهفلعنه وكذ  : قال ،هي يف أهل الكتاب :ه قالحديث الكلبي أن  

                                           
 .22ـ  21صائر الدرجات: ب( 2)

 ملصدر نفسه.ا( 1)

 .22ملصدر نفسه: ا( 2)
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والرواية معتربة السند وفقًا لكتاب بصائر الدرجات، وهي ظاهرة يف احلرص تقريبًا، 

م ما يشبهها والتعليق  ة ال مطلقًا، وقد تقد  ما مل نجعله إضافي ًا، بمالحظة زمن األئم 

 .عليه، فال نعيد

ه سئل ن  الصادق، أ عن أيب عبد اهلل ،عامر الساباطيخرب  الرواية اخلامسة والعرشون:

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ :عن قول اهلل تعاىل ال ، أهم آل حممد» :قال ،﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 .«نا منهمأو

 واخلرب كسابقه، فال نطيل.

يف قول اهلل الباقر،  عن أيب جعفر ،بن مسلمحممد خرب  الرواية السادسة والعرشون:

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال َتْعَلُمونَ ﴿ :تبارك وتعاىل وآل  ،الذكر القرآن» :قال ،﴾َفاْسَألوا َأْهَل الذِّ

 .«وهم املسؤولون ،رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أهل الذكر

 وقد صار املعنى واضحًا.

ة روايات قليلة أخرى ضعيفة  رة أيضًا، أوردها املجليس يف هذا، وثم  املصادر ومتأخ 

صه هلذا املوضوع  .البحار، فراجع الباب الذي خص 

 اإلمجالّية التحليلّية لروايات آية الذكر املقاربة

 وإذا أردنا تقديم مقاربة إمجالّية هلذه النصوص هنا يمكن القول:

يح، بل بعضها إن  ما قيل عن الضع  السندي لتامم هذه الروايات غري صح ـ 5

ا حتاًم، وهي ثالث روايات )رقم:  (، أو عىل مبنى 21ـ  22ـ  21صحيح السند إم 

ة كتاب بصائر الدرجات )رقم  ـ واحلديث  12ـ  12ـ  11ـ  12ـ  22ـ  28صح 

ـ  21ـ  22ـ  2ـ  2ـ  2ـ  1ـ  1ـ  2(. نعم غالبيتها ضعيفة السند )رقم: 2امللحق برقم 

                                           
 ملصدر نفسه.ا( 2)

 .21ملصدر نفسه: ا( 1)

 .288ـ  221: 12نظر: بحار األنوار ا( 2)
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ة 11ـ  12ـ  11ـ  22ـ  22ـ  22 ا ألحد األئم  (. وهناك رواية واحدة ال يعلم أهن 

 (، وهي ضعيفة السند.2أساسًا، وهي رواية زيد )رقم: 

(، لكن  22ـ  21ـ  21ـ  22إن  بعض هذه الروايات ظاهر يف التطبيق )رقم:  ـ 2

ا تعي نًا )رقم:   28ـ  22ـ  22ـ  21ـ  2ـ  2بعضها اآلخر ظاهر يف التفسري واحلرص، إم 

 12ـ  11ـ  22ـ  22ـ  1ـ  2ـ  1ـ  2(، أو بنحو ال يامنع التطبيق )رقم: 2ملحلق برقم وا

 (.1(، نعم هناك حديث حيتمل التفسري والتطبيق معًا )رقم: 12ـ  12ـ  11ـ  12ـ  11ـ 

ة  نعم، يوجد احتامل يف أن يكون احلرص يف روايات احلرص إضافي ًا بلحاظ األم 

؛ إذ عليه كان يلزم أن يبني  اإلمام ذلك يف الروايات التي املسلمة، لكن ه حمض احتامل

تنفي كون أهل الذكر هم أهل الكتاب، بأن  يقول بأن ه أراد القرآن ذلك فيهم عندما كان 

ة األنبياء، فإن ه ال معنى إلرجاع  ك يف برشي  ا اليوم وال أحد يشك  ، أم  ذلك يف عرص النبي 

أن يكون املصداق شيئًا آخر، وليس من هو مصداٌق الناس لعلامء أهل الكتاب، بل البد  

ة سوانا. وهذا كل ه ال يظهر من هذه الروايات  حقيقي لعنوان أهل الذكر اليوم يف األم 

احلارصة، والنافية لعلامء أهل الكتاب، بل حتى احلرص اإلضايف يف أهل البيت كان 

ينة أو عبارة، بحيث ينبغي ظهوره ولو يف بعض هذه الروايات الكثرية بإشارة أو قر

ُيفهم أن ه يراد تأكيد منزلة أهل البيت ونفي العنوان عن سائر علامء عرصهم، بل يف 

ة نفي هذا العنوان عن غري أهل البيت يف زماهنم نظٌر، إال برضب من املبالغة  صح 

 والتنزيل منزلة العدم، دون احلمل عىل احلقيقة.

ًا كالرواية العارشة، وغري الصحيح إن  بعض الروايات ـ ومنها الصحيح سند ـ 4

م يدعون  رًة ذلك بأهن  كالرواية السادسة عرشة ـ ترفض تفسري اآلية بأهل الكتاب، مرب 

 إىل دينهم، وقد توق فنا عندها قلياًل.

، وبعضها جعل املراد إن  بعض هذه الروايات جعل املراد من الذكر النبي   ـ 3

 من الذكر القرآن.

روايات عل قنا عليه بتعليقات متني ة، ونعتقد أن  بعضها يؤثر يف إن  بعض هذه ال ـ 1
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، وهي الروايات )رقم:  ـ  8ـ  2حصول الوثوق بالصدور فيها أو يف بعضها عىل األقل 

ـ  21ـ  8(، وبينها ثالث روايات معتربة السند، وهي )رقم: 22ـ  22ـ  21ـ  21ـ  2

21.) 

 وعليه:

ايات الصحيحة، فتكون الروايات الضعيفة غري إذا أردنا أن نأخذ خصوص الرو أ ـ

دًا، بخالف ما لو أخذنا املجموع فهو نافع ولو كان  مستنٍد إليها هنا، وإنام تصلح مؤي 

ة عىل مبنى الوثوق.  ضعيفًا خاص 

إن  الروايات الصحيحة السند وغريها التي تفيد التطبيق، ال متنع عن الشمول  ب ـ

كتاب، وكذا الرواة والعلامء، فورودها ال يرض  املستدل  لغري أهل البيت، كعلامء أهل ال

بآية الذكر عىل حجي ة خرب الواحد؛ ألن ه ال حيرصها بالرواة، بل جيعلهم أحد املصاديق 

والتطبيقات، وهكذا الروايات التي ظاهرها التفسري ولكن ها حتتمل التطبيق، فهذه 

لناه سابقًا، فسيكون يمكن ترجيح التطبيق فيها لو أخذنا بالنقد املتني  الذي سج 

 مساعدًا يف اجلملة عىل تقوية احتامل التطبيق يف بعض الروايات التي حتتمله.

إن  الروايات التي تفيد احلرص بأهل البيت وتنفي أن يكون املراد علامء أهل  ج ـ

الكتاب وغريهم، بحيث ال حتتمل التطبيق، وفيها رواية واحدة صحيحة السند حتاًم 

، واخلرب 28(، وأكثر من رواية صحيحة عىل أساس كتاب البصائر )رقم: 21)رقم: 

ا معارضة للقرآن؛ ذلك أن  هاتني اآليتني وردتا يف 2امللحق برقم:  (، فالذي يبدو لنا أهن 

ة ظاهر اآليات القرآنية  يتان، ويف مك  سوريت: النحل واألنبياء، ومها سورتان مك 

م ـ أن  النقاش املساجلة مع املرشكني، وظاهر اآليت ني ـ بقرينة الصدر وغريه، كام تقد 

كان يدور حول إرسال رسل من البرش، كام تفيده اآليات األخر، بل إن  اآلية السابعة 

َوَما َجَعْلنَاُهْم َجَسدًا ال َيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَما َكاُنوا ﴿ :نبياء جاء بعدها فوراً من سورة األ

ة األنبياء، كام فهمه (، 8)األنبياء:  ﴾َخالِِدينَ  د أن  موضوع اآليتني هو برشي  وهذا يؤك 

ة برشية األنبياء، فال معنى  ون أيضًا، وعليه فإذا أحيل إىل أهل الكتاب قص  املفرس 
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العرتاض بعض الروايات هنا بأن  اإلرجاع إىل أهل الكتاب لكي نأخذ منهم دينهم كام 

 قلنا، فالسياق بعيد عن هذا كل ه.

أن  أهل الكتاب وإن قال بعضهم بألوهية بعض األنبياء، لكن  املهم أهنم يضاف إليه، 

ال يامنعون وجود األنبياء البرش، بل يعتقدون هبم، فاإلحالة إليهم يف غاية املنطقي ة، 

 وهي إحالة لالحتجاج عىل قريش فيام زعمته.

ية عىل أهل البيت النبوي، فهو خالف االحت جاج؛ إذ ـ كام أما إذا أحيل يف الفرتة املك 

قال الصدر ـ هم ال يؤمنون بالنبي نفسه وكلامته حتى يأخذوا بقول أهل بيته، ونضي  

ية وال املدنية، بأنه كي  حييلنا إىل  نا مل نسمع أحدًا عل ق عىل اآلية يف الفرتات املك  إليه: إن 

ي  ـ ونحن ال أهل بيته؟ كام رأينا مثله يف حديث الدار، فهو قال لنا بأن  األنبياء برش فك

قه ـ حييلنا إىل أهل بيته؟ ومل نجد من سأل أهل البيت يف هذا املوضوع تارخييًا آنذاك  نصد 

ة ـ ال  د االحتامل الوارد يف الروايات املفرس  بوصفه رد  فعل عىل املوضوع.. وهذا كل ه يبع 

لنا سابقًا املطب قة ـ ويفقدنا يف احلد  األدنى الوثوق بصدورها. وفرضيُة باطن القرآن ق

م جديدًا إن مل حتل  مشكلة هذه املنافاة مع ظاهر القرآن الكريم. ا ال تقد   بأهن 

ت الذكر يف اآليات التي نحن بصددها بالنبي يرد  كام أن  الروايات التي فرس 

قة سبق أن ذكرناها، مضافًا إىل  ة متفر  م سابقًا، مضافًا إىل مشاكل سندي  عليها ما تقد 

بعض الروايات من حيث معنى الذكر يف اآليات بني كونه القرآن أو  وقوع التعارض يف

.  النبي 

، نوحي إليهم وما أرسلنا من قبلك إال رجاالً إن  معنى اآلية هو:  :قد تقول

ل إليكم إن كنتم ال تعلمون ، نات والزبرأهَل الذكر العاملني بالبي   فاسألوا لبيان ما ُنزِّ

َل إليهملتبني   يك الذكروأنزلنا إل، نات والزبربالبي   من البينات والزبر   للناس ما ُنزِّ

                                           
ة من طالبنا، وهو الشيخ حممد ( 2) غرضنا من اإلشارة هذه هو التعليق عىل ما أشكل به أحد األعز 

 سليم العاميل حفظه اهلل.
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ة مبارشة عىل العاملني بالبينات والزبر املنزل عليهم رونهم يتفك  ولعل   . فتكون اآلية دال 

تلك البيان، وهم األنبياء وامللحقون هبم، ال علامء بني إرسائيل، والسياق الداخيل أوىل 

 بالتقديم من السياق اخلارجي.

هذا غايته تعميم داللة اآليات بحيث يشمل األنبياء وكل  من كان له علم  واب:واجل

ة بعلامء أهل الكتاب  عر أن  اآليات خاص  بالبي نات والزبر، وهذا هو مطلبنا، فنحن مل ند 

بالرضورة، لكن  ما نفيناه هو اختصاصها بأهل البيت النبوي ونفي سياقها اخلارجي 

ا مسألة ال سياق الداخيل واخلارجي فيلزم أخذمها معًا؛ ألن  السياق والتارخيي. وأم 

، فإن  اخلارجي يقول بكون علامء أهل الكتاب مصداقًا  الداخيل ال يناقض اخلارجي 

ًا ينطبق عىل  م عنوانًا عام  للمفهوم الوارد يف اآلية )أهل الذكر(، بينام السياق الداخيل يقد 

ملصداق موردي تارخيي حلظة النزول للعنوان  األنبياء، فيكون السياق اخلارجي مبي ناً 

العام الذي أفاده السياق الداخيل، وإال لزم حرص العنوان باألنبياء املوحى إليهم ولو 

ة،  بقرينة التنزيل واحتاملي ة القرآن من كلمة الذكر يف هذه احلال، فال يشمل حتى األئم 

ل جيدًا.  فتام 

والتي فيها التام سندًا )وما تم  سندًا فيها هو  فاألصح  هنا األخذ بالروايات املطب قة،

دًا بالضعي ، ونرى أن  القدر املوثوق بصدوره من جمموع هذه 21ـ  22رقم:  (، مؤي 

ة بوصفهم املصداق  الروايات هو تطبيق العنوان القرآين عىل أهل البيت يف هذه األم 

سوى ذلك فال نملك وثوقًا  األبرز، بضميمة ما ذكرناه يف املالحظة األوىل السابقة، وما

مت، مما يعني أن  كالم الشيخ األنصاري يف  بصدوره بعد مشاكل سندي ة ومتني ة تقد 

احلرص غري مفيد، فاإلشكال هبذه النصوص عىل حجي ة خرب الواحد من اآلية يف غري 

 حمل ه.

 البحث يف آية الذكر نتيجة

لذكر هنا هو أن  ظاهرها أو إن  اإلشكال األساس عىل االستدالل بآية اوالنتيجة: 



 حّجية احلديث ................................................................. 181

ن من ظهورها هو كون السؤال فيها ألجل حتصيل العلم، وليس فيها سياق  القدر املتيق 

ة وكون سياقها القرآين واردًا يف واحدة من أهم   السؤال ألجل التعب د باجلواب، خاص 

أصول الدين، مضافًا إىل أن  عنوان أهل الذكر يفرض عرفًا كون الشخص مم ن يصدق 

رات، وهذا كل ه ال يتامهى مع مفهوم حجي ة اخلرب، بل  عليه الفقه والعلم يف الدين واملذكِّ

ة االستدالل بآية الذكر  م عدُم صح  هو أجنبي  عنه متامًا. وهبذا يظهر من جمموع ما تقد 

 عىل حجي ة خرب الواحد.

 اخلامسة: آية اأُلذن وحجّية اآلحاد اآلية

بآية األُذن إلثبات حجية خرب الواحد الظن ي، وهي  استدل  بعض العلامء املسلمني

َوِمنُْهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَّبِيَّ َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ َلُكْم ُيْؤِمُن بِاهللَِّ ﴿: اىلتعقوله 

ِذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُيْؤذُ  ٌة لِلَّ ْم َعَذاٌب َألِيمٌ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمننَِي َوَرمْحَ ﴾ وَن َرُسوَل اهللَِّ هَلُ

 (.22)التوبة: 

وكيفي ة االستدالل هبذه اآلية الكريمة عىل حجي ة خرب الواحد أن  اهلل تعاىل مدح نبي ه 

د عىل هذا املدح قرنه بتصديق الرسول هلل تعاىل،  ق املؤمنني، ولكي يؤك  فيها بأنه يصد 

يق، وما دام حسنًا فهو واجب، ولو لعدم وهذا املدح يكش  عن ُحسن هذا التصد

تفكيك أحد بني ُحسن األخذ بقول الثقة وبني وجوبه. نعم يلزم تقييد إطالقها بمثل 

 منطوق آية النبأ.

ز هذا التفسري واالستشهاد باآلية بام جاء يف خرب حريز بن عبد اهلل  بل قد يتعز 

وأراد رجل من قريش  ،نانريد كانت إلسامعيل بن أيب عبد اهللالسجستاين، من أن ه 

وعندي كذا  ،يريد اخلروج إىل اليمن فالناً  فقال إسامعيل: يا أبت إن   ،أن خيرج إىل اليمن

: فرتى أن أدفعها إليه يبتاع ،ي هبا بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد اهللأ ،وكذا دينار

أما بلغك أنه يرشب اخلمر؟ ،يا بني ،فقال:  فقال إسامعيل: هكذا يقول الناس يا

 ،منهاء ، فعىص إسامعيل أباه ودفع إليه دنانريه فاستهلكها ومل يأته بيشال تفعل ،بني
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فجعل يطوف  ،تلك السنة وحج إسامعيُل  حج   أبا عبد اهلل فخرج إسامعيل وقىض أن  

 ،فلحقه أبو عبد اهلل فهمزه بيده من خلفه ،بالبيت ويقول: اللهم أجرين وأخل  عيل  

ة وال لك أن يأجرك وال خيل  فال واهلل مالك عىل اهلل ]هذا[ حج   ،يا بني مهفقال له: 

فقال إسامعيل: يا أبت إين مل أره يرشب  ،ه يرشب اخلمر فائتمنتهعليك وقد بلغك أن  

: يقول يف كتابه اهلل عز وجل إن   ،يا بنياخلمر إنام سمعت الناس يقولون، فقال: 

يؤمن باهلل ويؤمن للمؤمنني، فإذا شهد عندك  ،: يصدق اهلل ويصدق للمؤمننييقول

وال وجل يقول يف كتابه:  اهلل عز   فإن   ؛وال تأمتن شارب اخلمر ،قهماملؤمنون فصد  

شارب اخلمر ال  إن   ؟!سفيه أسفه من شارب اخلمر فأي   ،تؤتوا السفهاء أموالكم

ه عىل أمانة وال يؤمتن عىل أمانة، فمن ائتمن ،وال يشفع إذا شفع ،ج إذا خطبيزو  

حيث استند  .«فاستهلكها مل يكن للذي ائتمنه عىل اهلل أن يأجره وال خيل  عليه

 اإلمام هلذه اآلية يف اإللزام بتصديق املؤمنني.

 نقاشّية مع االستدالل بآية ااُلذن على خرب الواحد وقفات

 الكريمة واجه ـ ويواجه ـ مناقشات: يةاالستناد إىل هذه احآ إال أنّ 

ما ذكره غري واحد من األصولي ني، من أن  املراد باألُُذن هو الشخص  ىل:واقشة األاملن

رسيع التصديق والذي حيصل عنده القطع رسيعًا من قول الغري، ال ذاك الذي ال حيصل 

 .له علم؛ لكنه يتعب د بقول الغري ويعمل به تعب دًا ال علامً 

ق املقرو« يؤمن»وهذا الكالم هو املطابق لكلمة  نة باإليامن باهلل، أي إنه هو املصد 

باهلل وبكلامت املؤمنني، مما جيعل اإليامن هنا بمعنى العلم ال الظن  املعترب، لكن كان 

ق املؤمنني بنحو حيصل له  املفرتض باملناقش هنا أن يبني  لنا أنه إذا كان الرسول يصد 

                                           
 .211ـ  122: 2الكليني، الكايف ( 2)

: 2؛ والقزويني، التعليقة عىل معامل األصول 212ألصول: ؛ وكفاية ا221: 2( فرائد األصول 1)

 .282؛ وانظر، األردبييل، زبدة البيان: 222؛ واإلصفهاين، وسيلة الوصول: 111
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وم من جانب اإلمام القطع بقوهلم، وشهدت الرواية السابقة عىل تطبيق هذا املفه

الصادق يف حواره مع ولده إسامعيل، أفال ينبغي للمؤمنني أن حيصل هلم العلم من قول 

 املؤمن؟!

ة الفعل من  وبعبارة أخرى: عندما حيصل أن يقطع النبي بقول املؤمنني، فام هي رد 

ة جانب املؤمنني يف حق  بعضهم بعضًا بعد أن مدح اهلل رسوَله عىل هذه اخلصلة احلسن

الواردة يف اآلية مجعًا حمىل  باألل  والالم، مما جيعله « املؤمنني»احلميدة، مع كون كلمة 

 مفيدًا للعموم؟!

إن  هذه النقطة مل يكملها املناقش هنا، فمناقشته إذا كانت صحيحًة، لكنها حتتاج إىل 

 ردم بعض الثغرات، وسيأيت.

ة أن  رسعة القطع هي صفة ذم  وربام من هنا استبعد بعض العلامء هذا التفسري بحج  

 .وليست مدحاً 

ال يراد من تصديق النبي  للمؤمنني هنا ترتيب آثار الواقع عىل املخرب  املناقشة الثانية:

به، وإال لو كان األمر كذلك للزم أن ال يكون النبي أُذن خري جلميع املؤمنني، فلو 

ن  تصديق النبي للمخرب ليس فيه خري فرضنا أن  مؤمنًا أخرب عن آخر بالزنا أو الرسقة، فإ

ق وُاخَذ بخربه، السيام عىل  ملن أخرب عنه، وإن كان خريًا للمخربر نفسه يف أن ه قد ُصد 

تقدير أن  املخربر كان قد أخرب بخالف الواقع ـ ولو اشتباهًا ـ فإن الرش  النازل عىل املخرَب 

ة. وهذا كل ه م ضًا يف الرشي  عناه أن  تصديق املخربر يفيد عنه سيكون واضحًا ومتمح 

إظهار قبول خربه وعدم تكذيبه وإلقاء قوله جانبًا، وهبذا جيمع بني الطرفني، فمن جهة 

يؤخذ بقول املخربر من حيث لزوم االحتياط الواقعي مع املخرَب عنه واحلذر منه، كام 

ه نتيجة إخبار املخرب ، وكأن  حيرتم املخرَب عنه بعدم ترتيب اآلثار الظاهرية يف حق 

                                           
، 1؛ واحلائري، مباحث األصول ق212: 1انظر: الربوجردي، احلاشية عىل كفاية األصول ( 2)

 ، اهلامش.181: 1ج
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 تصديقهم هو عدم ردعهم.

 والذي يدعم هذا اللون من التفسري لآلية ما جاء يف تفسري العيايش عن الصادق

ر تصديق النبي  للمؤمنني بأن ه كان رؤوفًا هبم ورحيامً  ، فإن  الرمحة والرأفة بجميع يرب 

ر إنكار املخرَب املؤمنني ينافيه األخذ بخرب بعضهم ضد  بعضهم اآلخر، السيام عىل تقدي

 عنه وتكذيبه لذاك اخلرب.

ز هذا التفسري أيضًا بام جاء يف سبب نزول هذه اآلية الكريمة، من أن  منافقًا  كام يتعز 

ث بالنميمة عن النبي بني الناس، فأخرب اهلل تعاىل رسوله باألمر، فأحرض  حتد 

أنه مل  رسول اهللالنبي ذلك املنافق وسأله، فام كان من املنافق إال أن حل  أمام 

ق اهلل رب ه  يفعل ذلك، فقبل منه النبي ما اد عاه، فخرج الرجل يطعن عىل النبي أن ه يصد 

ق اهلل واملؤمنني. قني بعكس ذلك، فنزلت اآلية يف أن ه يصد   الذي أخربه، كام يصد 

فإن  سبب النزول هذا شاهٌد واضح عىل أن ه ال يراد من التصديق ترتيب اآلثار؛ إذ 

م من تصديق املنافق يف فرض القضية تكذيب اهلل سبحانه وتعاىل، فيكون معنى يلز

د إظهار القبول ، السيام ـ عىل هذه الرواية ـ وأن  املراد باملؤمنني هم التصديق جمر 

ون من غري اعتقاد، حيث إن  املنافق مل يكن معتقدًا باإلسالم، فيكون اإليامن له  املقر 

د تصديق ظاهري غري حقيقي.مناسبًا مع إيامنه هو   نفسه باإلسالم، أي  جمر 

 ف عندها؛ وذلك:وهذه املناقشة يتوقّ 

إن  هذا التفسري الذي اختاره الشيخ األنصاري وآخرون يناقض ما قاله  الً:وّ أ

بعضهم أنفسهم يف مدح النبي  بأنه أُذٌن بمعنى رسيع القطع، فهناك استفاد رسعة القطع 

                                           
 .22: 1تفسري العيايش ( 2)

؛ 212ـ  212والقزويني، رسالة يف العدالة: ؛ 222ـ  221: 2اري، فرائد األصول نص( األ1)

؛ والبجنوردي، 222: 2؛ والعراقي، هناية األفكار 112ـ  111: 2والتعليقة عىل معامل األصول 

وانظر: ؛ 211: 1؛ والربوجردي، احلاشية عىل كفاية األصول 222ـ  221: 1منتهى األصول 

 .211: 2؛ وتفسري القمي 222: 1 اخلوئي، مصباح األصول
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سن الظن  هبم، وهنا استفاد عدم ترتيب اآلثار، مع أن  املؤمنني بكالم املؤمنني نتيجة ح

يف اآلية مجٌع دال  عىل العموم عىل كال التقديرين، فكي  حيصل له القطع بقول املؤمنني 

،ي، كام  من جهة ثم ال يرتب اآلثار عىل هذا القطع؟! إال أن يقال: إن  أحد اجلوابني تنز 

 هي طريقتنا يف غري موضع.

إن  تفسري التصديق يف اآلية بمحض التصديق الظاهري غري عريف بالطريقة  ثانيًا:

التي ُبني  فيها؛ فإن  الظاهر من اإليامن بقوهلم هو حصول التصديق احلقيقي، وجعل 

اإليامن باهلل يف عرض اإليامن هبم كاش  عن وحدة األمر، فكام يكون اإليامن هناك قلبيًا 

ر لغريه.واقعيًا ترتتب آثاره عليه، فكذ  ا هنا؛ لوحدة السياق وعدم مرب 

والذي دفعهم هلذه الفرضية أن  تصديق بعض املؤمنني يوجب حلوق الرضر بفريق 

، وهو تفسري حريف للمسألة، فاآلية ال تريد أن ﴾ُأُذُن َخرْيٍ لَُّكمْ ﴿آخر منهم، وهو ُخل  

ه أُذن خري، أي إنكم تقول: إن  كالم املنافقني يف أن  الرسول أذن هو كالم صحيح، بل إن  

هم عىل وص   إذا رأيتم منه القبول بام تقولون فذلك ملا له من آثار حسنة، فهو مل يقر 

األذن الظاهر يف القبول بكل  ما يسمع، بل أعرض عنه ووصفه بأن ه أذن اخلري، وهذا 

ق  معناه أن ه عندما يقبل منكم فذلك للخري يف ذلك لكم، كام أن  وصفه بأنه يصد 

ق بام جيعل يف التصديق خريًا. والتصديق للمؤمنني وكونه املؤ منني كذلك، أي أنه يصد 

أذن خري هلم ظاهٌر يف اجلامعة ال األفراد، أي أنه عندما يأخذ بقول أحدهم فلام يف األخذ 

من اخلري للمؤمنني، ال آلحادهم، وعليه فيكون هذا اإلشكال يف مسألة حلوق الرضر 

ـ موجبًا لتقييد كون النبي أذنًا  ﴾َخرْيٍ لَُّكمْ ﴿ا يضم  لكلمة بمؤمن آخر بنفسه ـ عندم

بحالة ما إذا كان أخذه باخلرب ملصلحة املؤمنني، ولو املصلحة النوعي ة، فمثل هذه 

 الفروض التي ذكروها خارجة عن مدلول اآلية الكريمة.

ثار، وعليه، فنبقي اآلية عىل ظاهرها، وهي التصديق احلقيقي املوجب لرتتيب اآل

َخرْيٍ ﴿لكننا نقي د التصديق بقرينة متصلة )أو احتامل قريني ة املوجود املتصل(، وهي: 

﴾، أي إن  النبي يأخذ باخلرب منكم حينام يكون هناك خري جلامعتكم، وال مانع من لَُّكمْ 
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إرادة اخلري النوعي للجامعة حتى لو حلق رضٌر بفرد أو فردين عىل تقدير إصابة الشاهد، 

لها إىل الصالح العام بل وحت ى عىل تقدير خطئه، فإن  أُذن اخلري معناها أن يرجع حمص 

للجامعة، وهبذا تصبح اآلية أجنبية عن بحث خرب الواحد كام سنرى، بناًء عىل قريني ة 

ة االُذن، كام لعل ه  كلمة )خري( مقابل جعل )يؤمن للمؤمنني( بمثابة التعري  بخريي 

ر من املستدل ني هن د، فالحظ.املتصو   ا، ويكفي الرتد 

ومنه ظهر أن  رواية العيايش ـ وهي ضعيفة السند باإلرسال ـ ال تنايف ما نقول، بل 

ة هلا، فالقصاص رأفة باملؤمنني وحياة،  تدعمه؛ ألن  الرأفة ال تستدعي النظرة الفردي 

غي حتى لو أحلق رضرًا ببعضهم، وقبول شهادات الشهود رمحة ورأفة باملجتمع، فال ينب

ة إىل مثل هذه املفاهيم.  النظر بفردي 

وأما رواية أسباب النزول، فلم حيرز ثبوهتا، وقد وردت يف تفسري القمي بسند غري 

ا من كالم النبي أو أحد األئمة أساسًا فلرياجع فال يستند ، معترب، بل مل يظهر فيه أهن 

 إليها هنا.

حسب، خالف الظاهر، وال إن  تفسري التصديق بالتصديق الظاهري ف والنتيجة:

ر له من الداخل وال من اخلارج.  مرب 

ق اخلراساين، من أن  املراد  املناقشة الثالثة: ما ذكره بعض األصولي ني ومنهم املحق 

بالتصديق هنا هو التصديق فيام ينفعهم وال يرض  غريهم، فهذا هو الذي جيمع بني 

لروايات التي تقول بتصديق املؤمن مفهوم التصديق ومفهوم اخلري، وهو ما تدل  عليه ا

ه مخسون قسامة؛ إذ  عونه عليه حتى لو شهد ضد  عيه وتكذيب غريه فيام يد  فيام يد 

القسامة اخلمسون هم مؤمنون أيضًا، فيكون املراد التصديق بام ينفع وال يرض  كل  

ة إسامعيل بن أيب عبد اهلل  .بحسبه، وهذا هو املراد من تصديق املؤمنني يف قص 
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وقد قلنا: إن  املراد بالتصديق هو ذاك التصديق  وهذه املناقشة أفضل من سابقتها،

ة، وهذا ما ينتج أقل  نسبة رضر، بال  الذي يكون فيه اخلري للمؤمنني بنظرة غري آحادي 

حاجة إىل افرتاض فيام ينفع وال يرض  بالغري، فحتى لو كان فيه رضر عىل واحد يمكن 

ر فيه اخلري،  صاُت الواردة عىل أن يتصو  ويشهد هلذا التفسري النوعي الذي قلناه املخص 

هذه اآلية؛ فالنبي يأخذ بالشهادات يف باب القضاء، ويأخذ باخلرب املفيد للعلم أو 

االطمئنان، وهذه كل ها جتر  مصالح ومضار  عىل آحاد املؤمنني وهي ليست بالقليلة، 

رأي اخلراساين نفسه ـ فسيعمل  وإذا ضممنا حجي ة خرب الواحد الثقة ـ كام هو

أيضًا بأخبار الثقات، وهذا ما فيه رضٌر عىل اآلحاد أيضًا، فالقول بأن  النبي  النبي

ق املؤمنني فيام ينفعهم وال يرض  غريهم هبذه النظرة  ُيمتدح يف هذه اآلية بأنه يصد 

 عامًا ال فهاًم فرديًا.الفردية خالف واقع النبي؛ هلذا قلنا: يلزم فهم اآلية فهاًم اجتامعيًا 

ة إسامعيل يصعب محلها عىل هذا األمر؛ فعندما يطلب اإلمام من  يضاف إليه أن  قص 

ولده عدم املتاجرة مع هذا الرجل ألنه يرشب اخلمر تصديقًا للناس فيام يقولونه عنه، 

منا املفهوم ـ يعط ل عليه جتارته ولو يف بعض املوا ه؛ ألنه ـ السيام لو عم  رد فهو يرض 

واحلاالت، وهذا ما يبطل فرضية أن  املراد من اآلية تصديقهم بام ينفعهم وال يرض  

غريهم، فإن هذا يرض  غريهم، إال إذا قيل ـ كام ذكره القزويني ـ بأن  ترك املتاجرة كان 

من باب االحتياط، ال من باب التصديق، وأن  ذكر اآلية يف خرب حريز كان استدالالَ ً 

، بل   ، وهو غري واضح وإن كان حمتماًل.للتقريبغري حقيقي 

ق  املناقشة الرابعة: ما يمكننا ذكره يف املقام، وهو أن  اآلية متتدح النبي أنه يصد 

املؤمنني نحو تصديق يكون خريًا هلم، ال مطلق التصديق، وال التصديق الذي يكون فيه 

يندرج حتته أو ال؟ هلذا ال  الرش  هلم، وهذا العنوان عام ال حيرز أن  خرب الثقة الظن ي

يكون يف هذه اآلية أي  داللة عىل املوضوع هنا، بل هي ساكتة عنه؛ لعدم كوهنا بصدد 
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حتديد مصاديق التصديق اخلريي واألُذن التي جتر  خريًا، بل هي بصدد وص  النبي بأنه 

 ُاُذن خرٍي ال غري.

زها ُبعد أن يكون النبي ق دوماً  وهذه املناقشة يعز  كل  مؤمن بمعنى  يصد 

املسلم، فهذا أمر غري عقالين وال عقالئي إطالقًا؛ لذا كان البد  من تضييق الدائرة 

د املصاديق وال بصدد بياهنا.  بعنوان اخلري والصالح مما جيعل املفهوم غري حمد 

ما ذكره بعض املعارصين، من أن  اآلية الكريمة أجنبي ة متامًا عن  :امسةاملناقشة اخل

ا وردت يف سياق أن  النبيمسألة خ كان يسمع لكل  الناس يف  رب الواحد؛، ألهن 

مقابل السالطني الذين ال يمكن لكل  أحد الوصول إليهم، فهو أُذن بمعنى أن ه يسمع 

للجميع، متامًا كام نقول للجاسوس: هو عني، مبالغًة؛ لكثرة استعامله لعينه، فكثرة سامع 

ة الناس هو الذي الرسول للناس وعدم وضعه قيودًا  وحدودًا وحواجز بينه وبني عام 

كان عيبًا عليه من قبل بعض املنافقني، وأن  كل  من عنده يشء يذهب إليه ويسمع 

 .للجميع، وأين هذا من بحث حجية خرب الواحد؟!

إن  الروايات التارخيية الواردة يف أسباب نزول هذه اآلية ال تساعد عىل  الً:أوّ جياب و

م كانوا يقولون بأن  بإمكاننا أن نذهب للنبي هذا التفس ث عن أهن  ري؛ فأكثرها يتحد 

قنا ، فام هو املوجب حلذف مسألة التصديق الواردة يف هذه ونقول له وسوف يصد 

 النصوص التارخيية؟!

وهذ اجلواب مبنائي  وجد،ي  لو التزم به صاحب املناقشة هنا، وإال فربام تكون 

نا مل تثبت عندنا حجي ة خرب أسباب النزول هذه جمر   د أخبار آحاد ضعيفة، واملفروض أن 

الواحد بعُد، ما مل نضم  هذه النصوص إىل كلمة )يؤمن للمؤمنني(، الظاهرة يف 

ا قرصت نظرها عىل  التصديق ال حمض االستامع، ومن ثم  يكون خطأ هذه املناقشة أهن 
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بة للمستدل ني باآلية هنا هو مجلة كلمة )ُاذن( مع أن  موضع الشاهد األصيل أيضًا بالنس

 تصديق املؤمنني، فالحظ.

د أن ه يفتح إن  حذف مسألة التصديق ال يصري  قوهلم تعييبًا للنبي ثانيًا: ؛ فإن  جمر 

قهم مجيعًا ليس عيبًا يف نبي  أو  بابه للجميع لكي يقولوا ما عندهم مع عدم كونه يصد 

لعرف أم الرشع أم العقالء، واملناقش نفسه قائد أو زعيم، بل هو مكُرمة، سواء عند ا

ام عىل عدم التحيل   دًا ـ عن هذه املكرمة النبوية ومدحها وانتقد احلك  ث ـ مستطرر هنا حتد 

هبا، فام هو التفسري املنطقي جلعل اآلخرين هذا األمر عيبًا يف النبي؟! وهذا عىل خالف 

ق كل  من مسألة التصديق، إذ سيجعلونه رجاًل ساذجًا بسيطًا يم كن تضليله، وهو يصد 

 يتكل م معه، فهذه املناقشة ال ختلو من مفارقة.

ما يمكننا إثارته أيضًا يف املقام، وهو أن  غاية ما تفيده هذه اآلية أن   :دسةاملناقشة السا

ق من يأتيه من املؤمنني، ويأخذ بام يقولون، ويسمع هلم ويبني عىل  النبي  كان يصد 

، فلعل ه كان حيصل  كالمهم، لكن من أين نعرف أن  ذلك كان منه من باب العمل بالظن 

ًا بحيث يمنع صاحبه  له العلم من قول املؤمنني آنذاك؛ لكون اإليامن يف تلك الفرتة قوي 

صت  ق املسلمني، بل خص  ، وهلذا مل تقل اآلية بأن ه يصد  من الكذب عىل شخص النبي 

ق ذلك من النبي  بصورة التصديق باملؤمنني، ويف هذه احلال، يكفي يف  صدق اآلية حتق 

قناه يف حمل ه، وال حيتاج  قه صدق العنوان، كام حق  غالبي ة؛ ألن ه وص  خربي يكفي يف حتق 

إىل العمومي ة والشمولي ة املطلقة لصدق التوصي ، فال يوجد ما يمنع من أن يكون 

عىل شخص نبي هم تصديقه للمؤمنني من باب ثقته العالية هبم آنذاك، وُبعد كذهبم 

عنده، فيكون أخذه بقوهلم من باب حجي ة العلم واالطمئنان، ال من باب حجي ة خرب 

الواحد بالرضورة، وهذا كل ه برصف النظر عن تفسري كلمة )ُاذن( بمعنى رسيع القطع. 

وسوف يأيت الحقًا أن  العقالء يعملون بأخبار الثقات املبارشة التي ال وسائط فيها عىل 

 تفادة العلم منها، فيكون جري النبي  هنا جريًا عقالئي ًا أيضًا.أساس اس

إن  االقتضاء العقالئي واملناخ التارخيي املحيط باملؤمنني يف  وبعبارة أخرى خمترصة:
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، وخصوصي ة التأثري الروحي للنبي  عليهم، عنارص تساعد عىل حرص هذا  عرص النبي 

ن، بعد الفراغ عن عدم التوصي  بحالة إفادة خربهم العلم بمعنى كو نه املقدار املتيق 

 وجود شمولية إطالقي ة فيه كام قلنا.

اص، من أن  غاية ما تفيده هذه اآلية الكريمة هو  :سابعةاملناقشة ال ما ذكره اجلص 

حجي ة خرب الواحد يف املوضوعات واملعامالت والعالقات االجتامعي ة ونحو ذلك، ال 

ق من والديانات واألحكام اإلهلي ةيف جمال بيان واكتشاف الرشائع  ، فال يتحق 

.  االستدالل هبا ما يرومه األصو،ي 

والسياقات والرتكيبات تساعد عليه، ودعوى عدم  وهذا اإلشكال قريب جدًا،

 الفرق غري صحيحة.

 لغوي آلية ااُلذنتفكيك 

 إذا قمنا بتحليل مفردات اآلية الكريمة وفقراهتا نجد: :ثامنةاملناقشة ال

، إن  كلمة االُذن يف اللغة، تعني أن ه رجل يستمع ملا يقال له ويصغي ويقبل به ـ 5

وعندما ُاضيفت كلمة )خري( هلا جعلت هذا القبول واالستامع خريًا، وهذا حيتمل أكثر 

 من احتامل:

أن يكون اخلري وصفًا لالستامع نفسه والقبول، فقبوله منكم هو خري لكم، أو إن   أ ـ

 م يكون فيام إذا كان فيه اخلري لكم.قبوله منك

أن يكون اخلري وصفًا للمسموع، فيكون املعنى: إن ه يسمع ويقبل بام تأتونه من  ب ـ

اخلري، وال يقبل بمطلق ما تأتونه به، فلو أتيتموه بالغيبة والنميمة والبهتان، فهو ال يأخذ 
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 بقولكم، بل هو يأخذ بام تأتونه من أخبار خري.

ل منهام أظهر عرفًا، وعىل تقديرمها معًا فهذه الكلمة واالحتامالن و اردان، لكن  األو 

ا ليست بصدد البيان من  )ُاذن خري( ال تفيد إطالقًا يشمل أخبار اآلحاد الظني ة؛ ألهن 

ة تصديقه هلم،  ا خريي  حيث مستوى االحتامل يف صدق إخباراهتم، بل هي بصدد بيان إم 

ق إال فيام إذا رجع  ا هل فهو ال يصد  ة مسموعه منهم، أم  تصديقه إىل خري هلم، أو خريي 

أن  تصديقه يف حال العلم أو الظن  أو ما هي آلياته وهل حيصل له العلم من قوهلم أو 

 ال؟ فهذه أمور غري منظورة يف اآلية.

إن  اإليامن بمعنى التصديق، فاإليامن باهلل هو التصديق به واالعتقاد وما لذلك  ـ 2

 ي ة وروحي ة، فهل اإليامن للمؤمنني باملعنى نفسه؟من نتائج نفس

،ي من الكالم، وقد  قد يقال: إن ه بنفس املعنى وال يتغايران، وهذا هو الظاهر األو 

رت كلمة اإليامن من  يقال بأن  اإليامن للمؤمنني خيتل  عن اإليامن باهلل، وأن  اآلية كر 

انية؛ ألجل بيان هذا التمييز جهة وأقحمت الالم الداخلة عىل املؤمنني من جهة ث

ل هو التصديق باهلل سبحانه، بينام  املفهومي بني اإليامنني، بحيث يكون اإليامن األو 

اإليامن الثاين بمعنى منح األمان للمؤمنني، فعندما يقال يشٌء يستحق  العقاب عن 

م عذرًا فيام فعل، فإن  الرسول يؤ منه، شخص، فيأيت ذلك الشخص فيبني  عكسه أو يقد 

بمعنى أن ه يمنحه األمان، فينسجم هذا املعنى مع تفسري كلمة )أذن خري( بأن ه من يقبل 

العذر، فيغدو معنى اآلية: إن  النبي  يقبل أعذاركم ويمنحكم األمان فيام فعلتم أو فيام 

أن   بلغه عنكم، فهو ُاذن ترجع باخلري عليكم والتخفي  عنكم، وهلذا ذكر غري واحد

قال بالتفريق بني اإليامنني عىل هذا األساس، وأن  روايات أسباب النزول هناك من 

 تساعد عىل ذلك.
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ل )اإليامن بمعنى التصديق( انفتحت سائر املجاالت  وإذا أخذنا التفسري األو 

للنقاش، بينام إذا أخذنا التفسري الثاين )اإليامن بمعنى منح األمان( خرجت اآلية متامًا 

حجي ة خرب الواحد؛ ألن  النبي  ال يأخذ باخلرب هنا، بل هو يامرس عن جمال احلديث عن 

فعاًل أخالقي ًا رحياًم باملؤمنني، يف قبوله عذرهم أو إنكارهم ملا قيل عنهم، وربام كان غري 

مقتنع هبذا العذر؛ لكن ه يرأف هبم ويقبل منهم ويعفو عنهم، وأين هذا من حجي ة خرب 

ة لو كان ما ُاخرب   به عنهم قدجاء به الثقات!الواحد؟ خاص 

، بينام  وتفسري اإليامن بمعنى التصديق يف اآلية يف املوضعني معًا ممكن ومعقول وبني 

التفسري الثاين غري واضح يف استخدام كلمة آمنت لك، بمعنى منحتك األمان، إال عىل 

ا بمعنى )آمنتك(، ويكون السياق مساعدًا عىل ذلك، وإال فإن   تقدير حذف الالم وأهن 

يًة بالالم مثل قوله تعاىل:  َفاَم َآَمَن ملُِوَسى إاِلَّ ﴿كلمة اإليامن بمعنى التصديق تأيت متعد 

ٌة ِمْن َقْوِمِه َعىَل َخْوٍف ِمْن فِْرَعْوَن َوَمَلئِِهْم َأْن َيْفتِنَُهْم َوإِنَّ فِْرَعْوَن َلَعاٍل يِف اأْلَْرضِ  يَّ  ُذرِّ

فنِيَ  ُه ملََِن املُّْْسِ َوَقالُوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلنَا ﴿(، وقوله سبحانه: 82﴾ )يونس: َوإِنَّ

ا َذَهْبنَا َنْسَتبُِق ﴿(، وقوله تعاىل: 21﴾ )اإلرساء: ِمَن اأْلَْرِض َينُْبوًعا َقاُلوا َيا َأَباَنا إِنَّ

ْئُب َوَما َأْنَت  ﴾ بُِمْؤِمٍن َلنَا َوَلْو ُكنَّا َصادِقنِيَ  َوَتَرْكنَا ُيوُسَف ِعنَْد َمَتاِعنَا َفَأَكَلُه الذِّ

َبَعَك اأْلَْرَذُلونَ ﴿(، وقوله عز  وجل: 22)يوس :  ﴾ )الشعراء: َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتَّ

222.) 

والتمييز بني الالم والباء هنا يف هذه اآلية التي نحن بصددها ربام يكون ألن  اإليامن 

 نام اإليامن للمؤمنني هو تصديٌق لقوهلم ال لذواهتم.باهلل هو تصديٌق بذاته سبحانه، بي

كي  نفرس  دخول الالم عىل )للمؤمنني( ودخول الباء عىل )باهلل(، وملاذا كان  ـ 4

 هذا التمييز يف التعبري؟

ي وتأكيد احلكم واإلسناد،  ذكر بعضهم هنا أن  الالم ليست للتعدية، وإن ام هي للتقو 

.. ﴿وردت نامذج من هذا يف القرآن الكريم، فقد قال تعاىل: وليس هذا أمرًا غريبًا، فقد 

ِْم َيْرَهُبونَ  ًقا ملَِا َبنْيَ ﴿(، واملعنى: يرهبونه، وقال تعاىل: 221﴾ )األعراف: لَِرهبِّ ُمَصدِّ
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ُق الذي بني يديه22﴾ )البقرة: َيَدْيهِ   .(، واملعنى: إن ه مصدِّ

د احتامل تفسريي آخر يمكن طرحه ـ وهذا الذي قيل جي د وحتتمله اللغة، لكن يوج

حه ـ ونجده يقبل االنسجام مع فقرات اآلية الكريمة، وهو أن تكون الالم  ولو مل نرج 

ق ما يقال له  للتعليل أو لبيان الغاية والنتيجة، فيصبح املعنى: إن ه يؤمن باهلل وإن ه يصد 

ق مل ق ألجلهم ويصد  ا فيه من اخلري ويكون تصديقه هذا لصالح املؤمنني، فهو يصد 

هلم، وهذا ما ينسجم مع كلمة )ُاذن خري( من جهة يف تفسريها بمعنى االستامع ال 

ق  م يقولون بأن ك تصد  املسموع، كام ينسجم مع )ورمحة للذين آمنوا(، فاآلية تقول: إهن 

ق تصديقًا يرجع باخلري عىل اآلخرين، فأنت تؤمن باهلل  ما يقال لك، نعم أنت تصد 

ق؛ ملا فيه صالح املؤمنني، فأنت هبم رحيم رؤوف. وتتص  بأن ك  تصد 

رًة من متعل قها؛ لوضوحه يف  ووفقًا هلذا املعنى، ستكون كلمة )يؤمن( الثانية حمر 

السياق السابق والالحق، وسنفهم دخول الالم عىل أن ه ليس للتمييز بني التصديق 

 ومنح األمان بالرضورة.

ل  فقراهتا ال حيصل انعقاد اطمئنان بظهور متعني  وهبذا كل ه يتبني  أن  اآلية بمخت

فيها لصالح حجي ة خرب الواحد، بعد أن كان التصديق فيها مقي دًا بكونه لصالح 

املؤمنني، وأن  النبي  ليس ُاذنًا كام اهتموه، بل هو نوع خاص  من األذن، وهي االُذن التي 

ه من باب حجي ة خرب تكون يف نفع املؤمنني ورمحتهم ومصلحتهم، وأين هذا كل  

 الواحد.

 الشاهد الروائي )خرب حريز( الذاّم إلمساعيل بن الصادقنقد 

ة إسامعيل بن أيب عبد اهلل ) :التاسعةاملناقشة  أو  228أو  222إن  رواية حريز يف قص 

هـ(، والذي ينتسب إليه املذهب اإلسامعييل من الشيعة، صحيحُة السند عىل 212
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، وفيه إبراهيم بن هاشم الذي أحتاط شخصي ًا يف التعامل مع املشهور عند اإلمامي ة

ل الذي وقع بني إسامعيل  داته. كام أن  املثري فيها أن ه كي  عرف حريز بالكالم األو  متفر 

ووالده، ثم عرف بمتاجرة إسامعيل وخسارته، ثم صادف أن كان يف احلج والحظ 

ث معه؟! إن   اجتامع هذه الصدف كل ها بحيث مل  اإلماَم الصادق وهو يغمز ابنه ويتحد 

ة.. يبدو فيه  يكن اإلمام الصادق هو من أخرب حريز بن عبد اهلل السجستاين بالقص 

بعض الغرابة، وإن مل يكن باألمر املستحيل أو البعيد. وربام مل يسمع حريز إال ما جرى 

ة ثم مل ا قص  املوضوع علي ، فاستنتج القص  نا أنتجه بني الصادق وإسامعيل يف احلج 

ة من غريه، ويف مثل هذه  بطريقة أخرى للتوضيح، أو يكون قد سمع بعض القص 

 الفروض نقع يف حمذور التدليس منه.

ة يف  ة طعنًا بإسامعيل بن الصادق، ونظرًا لدخول هذه القص  ُيضاف إليه أن  يف القص 

هلا املزيد من سياق مذهبي بني اإلسامعيلية واإلمامية والواقفي ة و.. فإن  هذا يثري حو

الريب الذي ال يدفعنا للظن  بسقوطها، وإن ام يضعضع الوثوق واالطمئنان بصدورها، 

ص لدائرة  ض يف كتابنا الالحق املخص  بل قد خيلخل الظن  بالصدور أيضًا، وسوف نتعر 

حجي ة احلديث، ملسألة عروض املزاحم الداخيل ـ عىل حد  تعبري السيد الصدر ـ للوثوق 

راوي يف هذا املورد بخصوصه، وهذا املزاحم الداخيل هو وجود داعي الكذب بوثاقة ال

ل مثل هذه القضي ة، فليالحظ جيدًا.  فيه، ويف مثل التنافس املذهبي يمكن جدًا تعق 

وبرصف النظر عن هذا كل ه، قد يمكن القول بأن ه يصعب األخذ هبذه الرواية؛ ملنافاة 

د أن  الناس مدلوهلا لألصول أيضًا؛ فإن  ظاهرها  لزوم جتن ب املتاجرة مع الرجل ملجر 

د شياع هتمة عىل  يقولون ذلك عنه، طبقًا لقانون تصديق املؤمنني، وهذا ترتيب أثر ملجر 

إنسان، فاإلمام مل ُيرش له إىل أن  اخلرب صحيح ومل يقل: إنه يفرتض اليقني بمضمونه؛ كل  

د خ رب ال حُيرز صدقه ـ أن ه أرص  اإلمام عليه، ما يف األمر ـ ورغم إرصار إسامعيل أن ه جمر 

وهذا ما نقطع ببطالن العمل به رشعًا حتى عىل نحو االستحباب؛ ألن ه أقرب إىل حجي ة 

ة  الشائعات، مع أن  مقتىض األصل هو ُحسن الظن  باملسلم ومحل عمله عىل الصح 
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رك املتاجرة معه والتعامل بالظاهر وغري ذلك مما وردت فيه النصوص، ما مل نقل بأن  ت

د املؤمنني املخربين بكونه يرشب اخلمر يوجب  لالحتياط ال للتصديق، أو نقول بأن  تعد 

العلم بذلك نوعًا أو نقول بأن  هذا املورد من خصوصيات شارب اخلمر ال غري، 

 فيخرج عن مقتىض األصول والقواعد.

سالمي، مثل حرمة تزويج يضاف إليه أن  يف الرواية أحكامًا مل ُيعمل هبا يف الفقه اإل

شارب اخلمر، وحرمة ائتامنه عىل أمانة، وتطبيق مفهوم السفاهة عليه بحيث ال جيوز 

تها. األمر  تسليمه ماله أو مالكم مع تطبيق خاطئ لآلية، وكل ها قضايا حيرز عدم صح 

 من أن  النهي هنا الذي يضاع  التشكيك هبذا احلديث، إال إذا قلنا بام ذكره بعضهم

إرشادٌّ لعدم االستيامن، وأن  مثل شارب اخلمر ال يليق باستيامنه عىل األموال 

 واألعراض.

بل إن  الرواية وردت يف مصادر ُاخر بشكل آخر، فقد رواها الكليني والعي ايش ـ 

 مها اهللن حر  أفيمن رشب اخلمر بعد  ،عن أيب عبد اهلل عليه السالممرساًل ـ عن مح اد 

ن أو ،ج إذا خطبن يزو  أهل أليس بقال:  ،ىل اهلل عليه وآله وسلمه صعىل لسان نبي  

 ةفمن ائتمنه عىل أمان ،إذا شفع، وال يؤمتن عىل أمانة عوال يشف   ،ثق إذا حد  يصد  

قال أبو عبد اهلل:  .ن يأجره اهلل وال خيل  عليهأائتمنه  فليس للذي عهافأهلكها أو ضي  

  فقلت ،ىل اليمن، فأتيت أبا جعفر عليه السالمبضاعة إ ن استبضع فالناً أأردت إين :

فقلت: قد بلغني  ،يرشب اخلمر هما علمت أن  أفقال ،ي:  ،ستبضع فالناً أ نأأردت إين  

اهلل يقول ]يؤمن باهلل ويؤمن  ن  أل ؛قهمفقال: صد   ،م يقولون ذلكهن  أ عن املؤمنني

ن يأجرك وال أ اهلل ن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس عىلإك ن  إثم قال:  ،للمؤمنني

أموالكم التي  [ وال تؤتوا السفهاء:اهلل تعاىل يقول ن  ومل؟ قال: أل ، فقلت:عيلخيل  

يف فسحة من  العبد ال يزال ن  إ ؟!أسفه من شارب اخلمر فهل سفيهٌ ، جعل اهلل لكم قياماً 
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 خوه وسمعهأو فإذا رشهبا خرق اهلل عليه رسباله فكان ولده ،اخلمر ه ما مل يرشبرب  

 .خري ويرصفه عن كل   رش   إبليس، يسوقه إىل كل   وبرصه ويده ورجله

ا حتذف اسم  ة الواردة يف خرب حريز، غاية األمر أهن  فهذه الرواية تشابه القص 

إسامعيل، ولعل هام حادثتان؛ لكن  هذا التشابه وجميء اسم محاد يف السند هنا ـ وهو 

 ويش النسبي، وفقًا ملنهج الوثوق بالصدور.عن حريز يف ذلك السند ـ يوجب التشالراوي 

وأما رواية القسامة، فهي ضعيفة السند بيحيى بن املبارك املجهول احلال، حيث مل 

، وال نقول هبذا يرد له توثيق، سوى عرب تفسري القمي، وليس من املشايخ املبارشين

 الرأي يف علم الرجال.

م، فإ ة حال، وبرصف النظر عام  تقد  ة هنا الستنتاج وعىل أي  ن  إقحام روايات آحادي 

معنى من آيٍة ما، إلثبات حجي ة خرب الواحد، فيه دور واضح، وهو غري منطقي  ما مل 

حيصل اطمئنان بتلك اآلحاد، وقد تبني  صعوبته يف نفسه لقل تها، بل لقرائن عكسي ة 

 تضع  الوثوق هبا.

 البحث يف آية ااُلُذن نتيجة

د االحت ة يف اآلية الكريمة، بام يوجب صعوبة وهبذا ظهر تعد  امالت التفسريي 

ث عن جتربة أخالقي ة  ا تتحد  استخراج دليلي تها عىل حجي ة خرب الواحد، بل األقرب أهن 

، وأن ه يستمع للمؤمنني، ويقبل منهم أعذارهم،  ة أخرى يف شخصي ة النبي  ة قيادي  تربوي 

فهم مجاعًة ملتئمة، وليست اآلية بصدد ويأخذ بام يقولونه له، فيام فيه اخلري هلم بوص

 متييز مستويات االحتامل عند النبي عندما يكون ُاذن خري للمؤمنني.

ومن خالل ما توّصلنا إليه من صّحة املناقشة الرابعة واخلامسة والسابعة وهبذا كّله، 
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أّن ة، يتبنّي والثامنة، وبعض تقادير املناقشة التاسعة، وما أحلقناه باملناقشة الثانية والثالث

 آية األُذن ال داللة هلا عىل حجّية خرب الواحد، بل ال ربط هلا هبذا املجال أساسًا.

 ُاَخر على حجّية خرب الواحد آيات

ثبات حجي ة خرب الواحد الظن ي، ليها بعضهم هنا وهناك إلإيات ُاَخر استند آتوجد 

ْغ َما أُ ﴿ قوله تعاىل:مثل  ُسوُل َبلِّ َا الرَّ ْ َتْفَعْل َفاَم َبلَّْغَت َيا َأَيُّ ْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَل

(، وقوله 22)املائدة:  ﴾ي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ ِرَساَلَتُه َواهللَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللََّ اَل ََيْدِ 

َ لِلنَّاِس َما .. ﴿ تعاىل: ْكَر لُِتَبنيِّ ُرونَ َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك الذِّ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَّ )النحل:  ﴾ُنزِّ

اِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هللَِِّ َوَلْو َعىَل ﴿(، وقوله تعاىل: 11 ا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوَّ َ َيا َأَيُّ

َوى َأْن َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي إِْن َيُكْن َغنِيًّا َأْو َفِقرًيا  َفاهللَُّ َأْوىَل هِباَِم َفاَل َتتَّبُِعوا اهْلَ

(، وغري 222)النساء:  ﴾اَم َتْعَمُلوَن َخبرًِياَتْعِدُلوا َوإِْن َتْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ اهللََّ َكاَن بِ 

 .ذلك من النصوص القرآني ة

تخدموها يف وتقريب االستدالل هبا صار واضحًا من مراجعة الطريقة التي اس

ًة آية الكتامن وآية النفر، فال نطيل وال نعيد، ولعل ه لوضوح أمر  اآليات السابقة، خاص 

هذه اآليات األخرية وضع  االستدالل هبا هنا هجر البحَث فيها أغلُب األصولي ني 

رين. مني، فضاًل عن املتأخ   املتقد 

 القرآني يف حجّية خرب الواحد البحثنتائج 

ح النصوص القرآنية التي استدل  هبا عىل حجية  انتهينا ـ بحمد اهلل تعاىل ـ من تصف 

                                           
، 22: 1؛ واآلمدي، اإلحكام 222، 221راجع ـ عىل سبيل املثال ـ: التربيزي، أوثق الوسائل: ( 2)

، 222: 2ول ؛ واحليل، هناية الوص122، 121ـ  122؛ والشنقيطي، خرب الواحد وحجي ته: 21

 .222ـ  222



 212 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

خرب الواحد، وقد تبني  لنا أن  آية الذكر واألُذن والكتامن )واملجموعة األخرية امللحقة(، 

ة قليالً آية النفر،  من أضع  اآليات القرآنية داللًة عىل بحث اخلرب هنا؛ يعلوها يف القو 

ا عىل املوضوع؛ أما آية النبأ ـ وهي لإلنصاف أقوى اآليات داللًة ـ التي بي نا عدم داللته

ة ـ فأقىص  ا ـ لو دل ت عىل احلجي ة، وهي ليست بدال  لنا يف دراستها هو أهن  فغاية ما توص 

ما تفيد هو حجي ة خرب الواحد يف اجلملة دون بيان الرشوط والقيود، فتنطبق ـ مثاًل ـ 

ة عىل ة خاص   حجية اخلرب يف بعض املوارد ولو مع رشوط، مثل البي نة عىل ما دل  من أدل 

 يف باب القضاء، ومثل حالة إفادة العلم أو االطمئنان وما شابه ذلك.

وقد الحظنا أن  مسار البحث األصو،ي كان يشتمل ـ يف مجلة من املوارد ـ عىل 

قي ًا، وعدم التكل   يف فهم اآليات وربطها بموضوع أصو،ي  ال يرتبط هبا سياقي ًا ونس

وا  كون أغلب اآليات املستند عليها بصدد احلديث عن موضوع اخلرب أساسًا، وإن ام ضم 

مات عقلي ة أو خارجي ة أو استنتاجي ة، مم ا يوحي ـ ولو ظن ًا وختمينًا ـ بأن  مسألة  إليها مقد 

و،ي حجي ة اخلرب كانت واقعًا فرض نفسه يف البداية التارخيي ة، ثم ُاريد للدرس األص

ة العقول، والعلم عند اهلل، وقد  النظري أن يبحث عن خترجيات له يف النصوص وأدل 

 رأينا أن  مقاربات االجتهاد األصو،ي القرآين يف هذا املوضوع مل تكن مقنعة.

الظنّي، بل قد سبق ة خرب الواحد عىل حجيّ إطالقًا وعليه، فال داللة يف القرآن الكريم 

 ـ بنهيها عن الظنون ـ العمَل بأخبار احآحاد الظنّية. أّن النصوص القرآنية تشمل

  





 

 

 

 

 

 

 املستند احلديثي

 لنظرّية حجّية خرب الواحد

 متهيد

نقصد باملستند احلديثي الرجوَع إىل األحاديث املوجودة يف املصادر احلديثية 

، اإلسالمي ة، كي تثبت لنا حجي ة خرب الواحد، والبد  بالرضورة أن تعود إىل املعصوم

ً إليه أهل البيت سواء كان النبي ، كام عند كام عند مجيع املسلمني، أم منضام 

ا من دليل  ا النصوص التي ترجع إىل غري هؤالء، فسوف تكون جزءًا إم  اإلمامي ة. وأم 

اإلمجاع، حيث تعرب  عن مواق  العلامء يف القرن الثاين وما بعد، مثل بعض ما ذكره ابن 

عي ة، فيام لو كانت عن الصحابة عبد الرب  القرطبي ، أو ترجع إىل دليل السرية املترش 

ة أهل البيت؛ هلذا فال نستعرضها هنا، بل سيأيت البحث فيها الحقًا  وأصحاب أئم 

 بحول اهلل تعاىل.

 منهجة االستناد وآليات االستدالل األربع

هي أخبار أّول مشكلة يواجهها الباحث هنا أنه كيف يستند إىل هذه الروايات، و

 الرشعيَة لنفسه؟! آحاد، إلثبات حجية خرب الواحد، فهل يعطي اليشءُ 

                                           
 .11ـ  11: 1راجع: القرطبي، جامع بيان العلم وفضله ( 2)
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ويف إطار منهجة هذا البحث، يفرتض القول ـ منطقي ًا ـ بعدم إمكان االستناد إىل 

أخبار اآلحاد لالستدالل هبا عىل حجي ة خرب الواحد؛ لذلك البد أن ُتفرض هذه 

 األخبار عىل أحد أشكال أربعة:

ر حديٌث واحد بلفظه دال  عىل  ّول:الشكل األ أن تكون متواترًة لفظًا، بحيث يتكر 

حجي ة خرب الثقة، إىل أن يصبح متواترًا يقينًا معلوم الصدور عن النبي مثاًل، فهنا يستند 

 لليقني يف إثبات حجي ة خرب الواحد.

، إال أن  اجلميع  مت فقون وهذا الشكل من االستدالل دقيٌق ال يوجد فيه خلل منهجي 

عىل عدم وجود نص  متواتر من السن ة عىل هذه اهليئة، هلذا ال جمال ـ ميدانيًا ـ هلذا 

 الشكل االستدال،ي، فالبد  من استبعاده.

ما اد عاه بعضهم، من أن ه حتى لو مل يكن هناك تواتر لفظي، لكن  الشكل الثاين:

ة نصوص تبلغ حد  يمكن االستناد إىل تواتر معنوي، بمعنى أن تكون هناك جمموع

ث عنها ولو مل تت حد لفظًا، بل احتدت باملعنى،  التواتر تلتقي يف فكرة واحدة تتحد 

 .وتكون هذه الفكرة هي حجي ة خرب الواحد الظن ي الثقة

وهذا الشكل صحيٌح أيضًا؛ طبقًا ملا أسلفناه من يقيني ة التواتر املعنوي، لكن  الكالم 

زت عليه نصوص متواترة لكنها اختلفت  يكمن يف أن ه هل يوجد مضمون واحد ترك 

ق اخلراساين  وسيأيت بحول اهلل.، لفظيًا فقط أو ال؟ فإن  هذا ما أنكره بعضهم كاملحق 

أن ال يكون هناك تواتر لفظي وال معنوي، باملفهوم السابق الذكر،  الشكل الثالث:

ة، لكنها مجيعًا تدل  بشكل لكن تكون هناك كمي ات كبرية من الروايات يف جماالت تختلف

نًا أو التزامًا عىل حجي ة خرب الثقة، وهنا نفرتض أن ه ال حيصل  أو بآخر، مطابقًة أو تضم 

م له، لكن حيصل لدينا يقني بأن  إحدى هذه الروايات قد  تواتر معنوي بالتفسري املتقد 

                                           
 .81: 1راجع: املظفر، أصول الفقه ( 2)
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رة، ومع صدر، بمعنى أنه يستحيل كذب مجيعها، فال أقل  من أن  واحدًة منها صاد

ة هذه الفرضي ة يفرتض أن نقول: هناك رواية واحدة مقطوعة الصدور بني هذه  صح 

 الروايات، لكننا ال نعلمها، ويرتتب عىل ذلك أن نأخذ أضيق الروايات داللًة.

وسآخذ مثاالً شيعي ًا هنا ويمكن طرح أمثلة عىل وفق املذاهب األخرى أيضًا، فمثالً 

 حجية مطلق اخلرب، فتشمل خرب الثقة وغريه، وكانت لو كانت هناك رواية تدل  عىل

هناك رواية أخرى تفيد حجية خرب الثقة ولو مل يكن شيعيًا، ورواية ثالثة تفيد خصوص 

حجية خرب الثقة الشيعي، ورابعة تفيد حجية خرب العدل الشيعي، وخامسة تفيد حجية 

ا نقول بأن  إحدى خرب العدل الضابط الشيعي، وهكذا.. ففي مثل هذه احلال عندم

ا الصادر؟ فال يمكننا أن نأخذ بالرواية األوىل هنا؛  الروايات صادرة قطعًا وال ندري أهي 

الحتامل صدور الرواية األخرية واقعًا، فال يكون املعصوم قد أعطى احلجي ة ملطلق خرب 

، الثقة، بل خلصوص خرب العدل الشيعي الضابط، فال حيصل يقني بمفاد الرواية األوىل

وهكذا إىل أن نصل إىل الرواية األخرية، وهي األضيق، فإذا أخذنا بمفادها نكون قد 

ن؛ إذ لو كانت هي الصادرة واقعًا نكون قد وصلنا مبارشًة إىل  أخذنا بالقدر املتيق 

املطلوب، ولو كان الصادر واقعًا هو الرواية األوىل، لكان مفاد الرواية األخرية داخاًل 

النسبة هي العموم واخلصوص املطلق مثاًل، وهذا معناه أننا نأخذ فيه قطعًا، ألن  

ة من أخبار  بالرواية األضيق مساحًة من حيث املعطى واملفاد، فتكون هي املساحة احلج 

 اآلحاد بدليل هذا التواتر اإلمجا،ي.

ع الدائرة، وذلك بأن نقول: إنه بعد  لكن يمكننا القيام هنا بمحاولة تتميم كي نوس 

حجي ة خرب العدل الشيعي الضابط مثاًل الذي يعرب  عن الدائرة األضيق التي ثبوت 

ًة أخرى لننظر: أيٌّ من هذه  أرشنا إليها قبل قليل، نبحث يف الروايات نفسها مر 

ن سنده بأكمله من عدول شيعة ضابطني؟ فإذا حصلنا عىل هذه  الروايات يتكو 

ًة بربكة التواتر اإلمجا،ي  الذي أثبت الدائرة األضيق، وهنا ننظر الروايات فستكون حج 

ًة، وقد نجد حينئذ فيها مفادًا يعطي احلجية  يف مضمون تلك الروايات التي صارت حج 
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خلرب الثقة مطلقًا، ولو كان غري عدل وغري شيعي مثاًل، فنقوم بتوسيع الدائرة تلقائيًا، 

 وهبذا نحصل عىل حجية خرب الثقة عرب خطوتني:

حلصول عىل الدائرة األضيق من مدلول الروايات والتي ثبتت ا ىل:واألاخلطوة 

 باليقني عرب العلم اإلمجا،ي بصدور إحدى الروايات.

االستناد إىل العلم السابق إلعطاء احلجي ة خلرب يفيد حجية خرب الثقة  الثانية:اخلطوة 

 مطلقًا، فنثبت به تلك احلجي ة الواسعة حينئذ.

ر اإلمجا،ي هنا، وقد اهتم  هبا اآلخوند اخلراساين ونظ ر وهذه النظرية هي نظرية التوات

 .هلا

لكن  امللفت أن  اخلراساين ـ وكثري غريه ـ مل يامرسوا أي  تطبيق هنا، ال ملفهوم التواتر 

املعنوي، وال ملفهوم التواتر اإلمجا،ي؛ فقد اكتفى صاحب الكفاية بعرض املنهج، دون 

قه، بحيث يريد أن يأخذ الدائرة األضيق، لربام اصطدم أن يطب قه، ولعل ه إذا أراد تطبي

بمشاكل، من نوع ما قد يستوحى من بعض العلامء من أن  الدائرة األضيق ُترجع الناس 

إىل مثل زرارة من العلامء الفقهاء الرواة الكبار، وأين نحصل يف أسانيد هذه الروايات 

 .وغريها عىل أسانيد كل ها من نوع زرارة بكل  وسائطه

هلذا، فاملهم بنظرنا تتب ع الروايات وحتديد مديات إمكان انعقاد التواتر املعنوي أو 

عاة هنا؛  الً ـ دراسة الدالالت يف الروايات املد  اإلمجا،ي فيها، وهذا ما يستدعي ـ أو 

؛ لنرى هل هي بحيث  ، ثم رصد مصادر وأسانيد ومتون ما هو دال  حلذف ما ال يدل 

 ال؟ أما إطالق الكالم اعتامدًا عىل الكثرة دون متحيص، فال ينفع. تعطينا تواترًا أو

ضنا العرتاض املريزا النائيني عىل أصل وجود تواتر إمجا،ي مفيد لليقني،  وقد كن ا سابقًا تعر 

ل من هذا الكتاب.وذكرنا املناقشات فال نعيد، فلرتاجع أبحاث التواتر   يف الفصل األو 

                                           
 .212صدر نفسه: مل( ا2)
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السيد اخلميني، أنكر وجود تواتر إمجا،ي هنا، بقطع النظر كام أن  بعض العلامء، مثل 

د لنا ـ إن شاء اهلل ـ عن كربى التواتر اإلمجا،ي ، والبحث التطبيقي امليداين القادم سيحد 

ة هذه الدعوى وأمثاهلا.  مدى صح 

أن ال نملك تواترًا، ال لفظيًا وال معنويًا وال إمجاليًا بتامم معانيها،  الشكل الرابع:

ة املعي نة من بني  عي حصول اليقني أو االطمئنان بصدور بعض الروايات اخلاص  لكن ند 

ة يف سندها توصلنا إىل حد  االطمئنان بصدورها.  هذه الروايات، نتيجة قو 

وهذا الطرح هو الذي اد عاه السيد حممد باقر الصدر والسبيل الذي سلكه، كام 

رى مدى إمكانية اد عاء حصول اطمئنان سنرى، وسوف ندرسه ـ بحول اهلل تعاىل ـ لن

 شخيص من هذا النوع كام قال.

 مالحظات تارخيّية واستعراضّية يف اجملموعات احلديثّية

 شارة إىل:الروايات هنا، البّد من اإلجمموعات األحاديث ووقبل أن نبدأ برصد 

د علامء إن  اعتامد الروايات دلياًل عىل حجية خرب الواحد ظاهرة موجودة عن الً:أوّ 

ببعض  أصول الفقه اإلسالمي منذ القديم، حيث استدل  مثل املرتىض والطويس

ومثل نصبه للوكالء عىل حجي ة اخلرب، وإن ناقشوا يف ذلك، إال أن   نصوص النبي  

ر استعراض النصوص هنا كان الفاضل التوين ) ل من أسهب وطو  هـ( يف 2122أو 

 هـ( التواتر املعنوي فيها.2112الغطاء )الوافية، ثم اد عى الشيخ جعفر كاش  

ر املوسوعات احلديثية، إىل جانب املصن فات احلديثية يف القضايا  وكان لتطو 

ة للحر العاميل، وما  األصولية مثل اجلزء الثاين من بحار األنوار، وكتاب الفصول املهم 

                                           
؛ واالجتهاد والتقليد: 122ـ  128: 1؛ وهتذيب األصول 222: 2ار اهلداية نوأ( انظر: اخلميني، 2)

 .182؛ ومعتمد األصول: 222
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لفيض ورد يف مباحث القضاء من كتاب تفصيل وسائل الشيعة، واألصول األصيلة ل

الكاشاين، واألصول األصلية للسيد عبد اهلل شرب و.. دوٌر كبري يف تراكم الروايات 

األصول ومجعها وإبدائها كثريًة، فقد بلغت روايات حجي ة خرب الثقة يف كتاب 

من أفضل  جامع أحاديث الشيعةلشرب  أكثر من مائتي رواية، ثم كان كتاب  األصلي ة

 .روايات، وذلك يف مطلعهاملصادر التي مجعت هذه ال

عمد األصولي ون املسلمون إىل تقسيم هذه الروايات إىل جمموعات وطوائ ؛  ثانيًا:

ل من رشع يف ممارسة هذا التقسيم هو  تسهياًل للبحث وحيلولًة دون إطالته، ولعل  أو 

حيث جعلها عىل أربع طوائ ، ثم  فرائد األصولهـ( يف 2182الشيخ األنصاري )

التقسيم بعده، فبعضهم تابعه وجعلها أربع طوائ  أيضًا، مثل النائيني واخلوئي تتاىل 

واآلميل، وبعضهم جعلها مخس جمموعات كاإليرواين والعراقي واملظفر ومكارم 

الشريازي والشاهرودي، وبعضهم جعلها ست جمموعات مثل السبزواري وحممد تقي 

ضهم أنقصها إىل ثالث احلكيم، وبعضهم سبع جمموعات مثل الربوجردي، وبع

، والقزويني يف التعليقة عىل املعامل، لكن  السيد منتهى األصولكالبجنوردي يف كتاب 

دها، فبلغ هبا عرشة طوائ  يف  دروس يف علم حممد باقر الصدر أكثر من عد 

بحوث و  مباحث األصول، فيام أوصلها إىل مخس عرشة طائفة يف تقريري األصول

ة عىل حدة، بام يسمح بصريورة الطوائ  يف علم األصول ، فارزًا بعض الروايات الدال 

 عنده ست عرشة طائفة.

يًا يف األخبار الدال ة عىل حجي ة  وامللفت أن  بعض األصولي ني جتاهل هذا البحث كل 

، واإلصفهاين صاحب القوانني املحكمةخرب الواحد، ومن أبرزهم القمي صاحب 

هناية الدرايةل الكالم فيها.، فيام ك ز عليها وفص   ان الصدر أهم  وأكثر من رك 

من هنا، سوف نعتمد بشكل أكرب عىل مسامهات الشهيد الصدر؛ لننظر يف أمر هذا 
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مها.  الدليل ومدى املعطيات التي يقد 

 جمموعات النصوص احلديثية يف جمال خرب الثقة

نفس لسان  احآيت، بعد مالحظةيمكن جعل جمموعات النصوص هنا عىل الشكل 

 :األحاديث رغم التقاء بعضها ببعض، من حيث بعض املحتوى، فانتبه

 العالجّية يف جمال اختالف احلديث األخبارـ  

األخبار العالجي ة التي حاولت حل  التعارض واالختالف املجموعة األوىل هنا هي 

ال يقطع بني األحاديث والروايات؛ فعندما يسأل الراوي عن روايتني متعارضتني فهو 

ًا، وال أقل  من ُبعده  بصدورمها؛ إذ ال يمكن القطع بصدور املتعارضني تعارضًا مستقر 

الشديد جدًا، فهو نادٌر للغاية، بل ندرة التعارض بني قطعي ني، فكي  صدرت كل  هذه 

الروايات عن أهل البيت النبوي يف جمال تعارض األحاديث لتحل  مشكلًة فرضية نادرة 

 ر هلا أن تقع؟!الوقوع لو ُقد  

ًة لوال املعارضة، وأنه لوال التعارض مل  هذا كل ه يعني أن  هذين احلديثني كانا حج 

ًة فال قيمة هلام حتى يسأل الراوي عن حل   يسأل الراوي عنهام، وإال لو مل يكونا حج 

االختالف القائم بينهام، وبعبارة أخرى: التعارض فرع احلجية، وإال فال معنى 

 .للحديث عنه

ها تقريبًا عند احلديث عن دليل السن ة وهذه الروايات عديدة ، وقد استعرضنا مهم 

 .عىل عدم حجي ة خرب الواحد، فلرتاجع هناك

إن  هنا خطوتني: إحدامها إن  سؤال الراوي عن  ولكي نوضح األمر أكثر نقول:

ملتعارضني؟! خربين متعارضني يعني ضمنيًا أنه ال يقطع هبام معًا، وإال كي  يقطع با

                                           
كثر من أ، وفيه ذكر 2بواب املقدمات، البابأ، 212ـ  218: 2حاديث الشيعة أ( راجع: جامع 2)
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وال أقل  من ندرة هذا الفرض. وثانيهام إن  من يسأل عن حل  اختالف روايتني يفرتض 

ة عنده أو كانت إحدامها  ة لوال التعارض، وإال فإذا كانتا معًا غري حج  سلفًا أهنام حج 

؟ إذ يمكنه طرح الروايتني يف  ة فلامذا بدا عليه التحري  وذهب ليعرف احلل  غري حج 

ة فقط يف فرض حجي ة إحدامها عنده، فالسؤال فرض عدم  حجي تهام معًا، واألخذ باحلج 

ة يف نفسيهام.  عن حل  التعارض يفرتض اعتبارمها حج 

وعليه، فالسائل من جهة ال يرى الروايتني قطعي تني، كام يرامها ـ من جهة أخرى ـ 

تني، وهذا معنى حجي ة خرب الواحد الظني؛ فلو مل يكن خرب الواحد الظني حجة  حج 

لكان اإلمام أراح الراوي منذ البداية وأشار له إىل عدم حجي ة اخلرب الظني، فال حاجة 

 .إىل حل  تعارض مثل هذه األخبار

وقد حاول السي د الصدر أن جيعل أخبار العالج التي ال تشري إىل معيار األوثقي ة 

ر املتعارضني املقطوع هبام ة؛ إلمكان تصو  عىل تقدير كون املرجع هو  ونحوها غري دال 

تخالفة أهل السن ة مثاًل، أما مع روايات العالج التي تسل ط الضوء يف احلل  عىل األوثقي ة 

ة، وال معنى حلجي تهام إال أن  أحدمها  فهذه ال معنى هلا إال أن  الثقة واألوثق كالمها حج 

، إذ لو كانا قطعيني فام معنى األوثقية حينئذ؟ ! كام أن  هذه الروايات عىل األقل  ظني 

 .ليست بصدد إعطاء احلجي ة خلرب الواحد حتى يستند إىل إطالقها

 وقفات نقدّية مع جمموعة التعارض

 بالقول: ،من التعليق عىل جممل املوضوعلنا البّد  ،وهنا
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ر املعارضة بني القطعي ني ليس باملستحيل، وال بالنادر أساسًا؛ ألن   ـ5 إن  تصو 

قطعي املقابل خلرب الواحد هو قطعي الصدور فقط، ومن املمكن جدًا أن املقصود بال

د من صدورمها، لكن ال نعرف: أي  منهام هو الصادر  حيصل يقني بخربين بمعنى التأك 

عىل نحو اجلد  واملراد النهائي، وأي  منهام صدر تقيًة أو بعنوان ثانوي أو تارخيي؟ 

ة النهائي ة؛ الحتامل أن ه صدر عىل نحو التقي ة أو فقطعي ة الصدور ال تساوي قطعي ة احلجي  

نا ـ أحيانًا ـ وإن صدر، وهذا  احلكم الوالئي الزمني املحدود فال يكون حجًة يف حق 

معناه أن  فرضية اليقني بالصدور يمكنها أن جتامع حصول التعارض املفيض إىل الشك 

ام صدر ملصلح  ة وقتي ة أو لتقي ة أو ألي  سبٍب آخر.يف أي  من اخلربين هو املراد هنائيًا وأهي 

ة؛ فقد اعتقد بعض  ل هذا املشهد عندما نراجع احلركة اإلخباري  وبإمكاننا أن نتعق 

م ـ بيقيني ة صدور روايات الكتب األربعة الشيعي ة اإلمامي ة، ومع  اإلخباريني ـ كام تقد 

ع واحد منهم عدم وجود تعارض بني الروايات، ومل يصبح التعارض عائقًا  ذلك مل يد 

عندهم يف وجداهنم عن استمرار قناعاهتم بقطعي ة الصدور، والسبب يف ذلك هو عني 

ما قلناه؛ من أن  قطعية الصدور ال تساوي دومًا قطعي ة احلجية النهائي ة؛ ألن  لكل  خرب 

جهات ثالث: الصدور، الظهور، اجلهة؛ فقد أقطع بالصدور لكن  النص يكون جمماًل 

احلجي ة ووجوب العمل به، بل قد أقطع بالصدور والداللة لكنني ال أجزم فيسقط عن 

ة عىل صدوره ال عىل نحو التقية أو العنوان الزمني، وهنا أيضًا ما  أو حيصل عندي حج 

ًة بالنسبة إلينا، وهذا معناه عدم مساوقة  مل جتر أصالة اجلهة ال يصح  جعل اخلرب حج 

، وهلذا ذكرت أخبار العالج عالجاٍت تتصل بأصالة قطعي ة الصدور للحجي ة النهائي ة

ر الزماين للخرب.  اجلهة كمخالفة القوم أو غريها مثل التأخ 

ث البحراين، يرى أن  أهل البيت كانوا  بل إن  بعض علامء اإلمامية، مثل املحد 

دون إلقاء النصوص املتعارضة بني شيعتهم، ال ألن  شخصًا من أعوان السلطة  يتعم 

ق الشيعة يف مظاهر يكون حا رضًا عند إلقاء النص  فيت قي منه اإلمام، بل ألن  متز 

د السلطان فيهم مما يوحي له أهنم ليسوا بيشء حتى حيمل عليهم  عباداهتم وآرائهم يزه 
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ته هذه إىل بعض الروايات  .ويالحقهم، ويستند البحراين يف نظري 

ة البحراين فهي ـ لو  مت ت ـ جتامع أيضًا اليقني وبقطع النظر عن صواب نظري 

 بالصدور مع عدم احلجي ة النهائي ة.

ر كثرة وجود أخبار متعارضة آنذاك عندهم ـ يف عرص النص  ال بعده ـ  ـ 2 إن تصو 

هو يف حد  نفسه افرتاض غري واضح. إن  أصل وجود ظاهرة التعارض ال شك فيه 

ال يمكن اجلمع بينها، عندهم، لكن  احلديث عن كثرة هائلة يف هذه األخبار بحيث 

وبالتأكيد لن تكون كل ها قطعي ة، غري دقيق، فمثاًل هذا الشيخ الطويس اعتقد بعدم 

وجود تعارض بني أكثر من مخسة آالف رواية استحرضها يف كتاب االستبصار، وحتى 

لو كان العلامء الالحقون قد اعرتضوا عىل أكثر حلوله هناك، إال أن ه يكش  عن أن  

ا مجيعًا متعارضة، بل كانوا يرونه تعارضًا  بعض علامء تلك الفرتة مل يكونوا يقتنعون بأهن 

أوليًا، كام أنه ليس من املعلوم أن يكون علامء القرون اهلجرية الثالثة األوىل مط لعني 

كل هم عىل ما نط لع نحن اليوم عليه من أعداد هائلة من الروايات تكش  لنا حاالت 

لرتاكم املذكور جاء تدرجييًا، فال دليل يثبت وجود كثرة هائلة تعارض واختالف، فإن  ا

ر عدم إمكان يقينهم بالصدور، وكالمنا كل ه  يف النصوص املتعارضة أمامهم كي نتصو 

 كام قلنا يف عرص النص  ال بعده.

إنه من املمكن أن يكون الراوي غري قاطع باخلربين حال تعارضهام، لكن ه لوال  ـ 4

قطعي ني، وهذا أمٌر وجداين معقول؛ فقد خيربين شخٌص ثقة بخرب  التعارض يرامها

ة وثاقة الرجل عندي، كام خيربين آخر مثله بعكسه  حيصل ،ي يقني بمضمونه؛ لشد 

فيكون األمر عينه أيضًا، فكل  من اخلربين عىل حدة حيصل يقني هبام، لكن مل ا تعارضا 

ق احتار الراوي فلجأ إىل اإلمام لكي يرشده ماذا ي فعل يف هذه احلال، وهو يصد 

الطرفني معًا، فأشار له اإلمام إىل جعل موافقة القرآن الكريم وسيلًة لكش  اخلرب 

                                           
 .212؛ والربوجردي، هناية األصول: 12ـ  1: 2ة رض( راجع: البحراين، احلدائق النا2)
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الصادق، بحيث ملا يتبني  أن  أحدمها تخال  للقرآن فسوف يزول اليقني بالصدور فيه، 

قينيًا، فال ليبقى اليقني بصدور اخلرب اآلخر ساملًا فيعمل باملوافق للكتاب يف ظرف كونه ي

رضورة تفرض عدم اليقني بالصدور مع التعارض بقطع النظر عن فكرة الفصل بني 

 قطعي ة الصدور وقطعي ة احلجية النهائي ة التي بي ناها سابقًا.

،ي هبام لوال التعارض، أوجب يف حال التعارض ـ  بل لك أن تقول بأن  القطع األو 

صدورمها معًا إىل علم إمجا،ي بصدور واحدة يف احلد  األدنى ـ انقالب علمه التفصييل ب

منهام، فأتى لإلمام ليسأله عن وظيفته مع هذا العلم اإلمجا،ي وكي  يتعامل معه؟ وأي  

 غرابٍة يف ذلك؟!

ية خرب  ة التعارض عىل نظرية حج  ة ما نقول هو تطبيق نظري  وأبرز دليل عىل صح 

ة هو اخلرب م يقولون بأن  احلج   املظنون صدوره بحيث يكون هناك الواحد الظن ي، فإهن 

ظن  عىل وفقه، ونحن نسأهلم يف حال التعارض: هل يكون هناك ظن  عىل وفق اخلرب 

ل أو الثاين أو ينهار الظن ان أو أحدمها عادًة، فينقلب التعارض موجبًا النعدام  األو 

احلال  حجي ة اخلربين أو أحدمها؟ إذ ال يعقل بقاء الظن ني عىل حاهلام؛ لفرض صريوة

فوق رقم اليقني فيهام معًا، هذا ما ينطبق عليه متامًا كالمهم، فام معنى أن يسأل السائُل 

ة والالحجة واملفروض أن ه يف ظرف التعارض مل يعد  اإلماَم عن التعارض بني احلج 

، بعد فقدان الظن  بالوفاق أو بالصدور؟! ًة أو أحدمها عىل األقل   اخلربان حج 

 .الحقًا ـ من تنب ه لفرض احلجي ة لوال التعارض، ولعل ه يريد ما قلناه، وقد رأيت ـ هذا

إن  ما ذكره السيد الصدر من أن معيار األوثقي ة يالزم فرض الظن  ال اليقني، غري  ـ 3

دقيق؛ ألن  األوثقي ة يمكنها أيضًا أن جتامع اليقني، وهذا أمر وجداين، فقد حيصل لك 

صل لك يقني من إخبارات عمرو، لكن مل ا يقع التعارض ثقة ويقني بخرب زيد، كام حي

د األمر عندك وتعرف أن  أحدمها قد كذب أو أخطأ والتبس عليه األمر يف  بينهام يرتد 
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النقل، وهنا يرى العقالء أن  طرف االنكسار ـ حال التعارض ال خارجه ـ يكون يف 

قوله اليقني واآلخر أوثق، األقل  من حيث املواصفات؛ فلو كان واحٌد منهام ثقة يوجب 

 ظل  اليقني بالصدور يف طرف األوثق.

والتفاضُل يف اليقني، بمعنى ُبعد وقرب فرضية اخلطأ عىل الصعيد اإلمكاين، ظاهرة 

بخرب  موجودة؛ فقد خيربين زيد بخرب أقطع بمضمونه وقد خيربين النبي املصطفى

دًا يف الطرفني لكن  العقل فأقطع بمضمونه أيضًا؛ فالقطع باملضمون وإن كان موجو

ق الشك حينئذ، فلو تعارض  ة اليقني ومدى إمكان تطر  اإلنساين يرى تفاضاًل يف قو 

خرب النبي مع خرب شخص آخر، اهنار اليقني بقول اآلخر دون النبي؛ لفرض استحكام 

عرى اليقني يف خرب النبي أكثر من خرب الطرف اآلخر، فاإلمام هنا يرشد إىل طريق 

مع اخلربين املتعارضني، وهو املحافظة عىل اليقني األقوى ولو َضُع  نسبي ًا  عقالئي

 باملعارضة دون أن ينهار.

روا اليقني حال التعارض، مع أن   وخطأ السيد الشهيد هنا وغريه أهنم دائاًم تصو 

األمر ليس هنا، وإنام برصف النظر عنه، كام أرشنا آنفًا. والغريب أن  ما قلناه عن تفاضل 

أنواع اليقني يفرتض أن ينسجم مع أساسي ات النظرية املعرفي ة للسيد الصدر والتي تقوم 

ة مسلكه يف نظرية  عىل حساب االحتامل، فإن  الصدر ـ كام قلنا سابقًا ـ برهن عىل صح 

التواتر بأن  هناك أنواعًا من درجات االحتامل عند سامعنا خرب اجلامعة التي ال تلتقي 

هنا نقول له: إن  إخبار عرشة أشخاص ثقات بخرب يعطي يقينًا  عىل الكذب، ونحن

أضع  من إخبار أل  شخص ثقة هبذا اخلرب عينه، واملفرتض كذلك وفقًا لنظريته، 

فكي  مل يطب ق هذا األساس هنا ليكون هناك يقني أقوى وآخر أضع ؟! ومن ثم  فعند 

يبقى يقيني باخلرب الذي أخرب التعارض قد يتأثر يقيني باخلرب الذي أخرب به العرشة، و

 به األل  مستحكاًم.

وعىل املنوال عينه، تأيت تخالفة القرآن، فأنت تقطع بقول زيد، لكن عندما ينكش  

لنا أن ه تخال  للقرآن يزول قطعك، ويظل  القطع موجودًا يف خرب عمرو غري املخال  
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يريد اإلرشاد إىل عنارص  للكتاب، فاإلمام حينام أرشد إىل موافقة القرآن وتخالفته كان

 ، تصويب اخلرب أو انكشاف كذب صاحبه، وليس اليقني مساويًا للصواب، بل هو أعم 

ن بصدور خرب ولكني أكون تخطئًا، كام قد أتيقن بعدم صدوره لكنه يكون قد  فقد أتيق 

 صدر واقعًا.

اط أحد إذن، فاألوثقية واألعدلية وموافقة الكتاب.. ُسُبٌل عقالنية تساعد عىل إسق

اخلربين عن رتبة اليقني النهائي، ليحافظ اخلرب اآلخر عىل حاله بمعنى بقائه يف فضاء 

االطمئنان، وإن انخفض مستوى اليقني به ودرجته، وال مشكلة يف ذلك. وإن أبيت 

فهي تدل  عىل حجي ة اخلرب األوثق حال التعارض بحيث مل يرد اإلمام طرح احلديثني 

ة خرب الواحد مطلقًا؟ فكأن  اإلمام بعد علم السائل بصدور معًا، وأين هذا من حجي  

أحد اخلربين عىل األقل  وفرضه أن  عنده يقينًا بكل  واحد منهام عىل حدة، طالبه باألخذ 

بام فيه قوة احتاملي ة أكرب وعدم ترك اخلربين معًا، فغاية ما تدل  عليه هو حجي ة اخلرب 

قني به وبمعارضه، فكأن  اإلمام مل يرد طرح األوثق حال التعارض بعد اهنيار الي

احلديثني املعلوم صدور أحدمها، فأعطى معيارًا ظني ًا لتعيني املعلوم باإلمجال، وأين هذا 

ة،  من حجي ة خرب الواحد مطلقًا، بل يثبت حجي ة اخلرب األوثق بعد التعارض خاص 

ن للعلم اإلمجا،ي بصدور أحدمها.  واملتضم 

فة الكتاب هنا ال تعني املخالفة املساوقة لعدم الصدور عندهم، بل إن  مسألة تخال

وا  ة عدم حجية خرب الواحد أن  املشهور من األصوليني فرس  م يف بحث نظري  فقد تقد 

تخالفة الكتاب يف أخبار العالج ـ دون الطرح ـ بأن  معناها املخالفة بنحو التخصيص 

يتهم هناك، لكن بناًء عىل نظرياهتم ال ضري والتقييد، ال التباين التام، ونحن ناقشنا نظر

يف جعل تخالفة الكتاب باملعنى الذي طرحوه من عالمات تضعي  اليقني يف أحد 

الطرفني، ال من عالمات عدم الصدور، فأي  فرق بني تخالفة الكتاب وموافقة أهل 

ص اإلشكال بمثل موافقة الكتاب أو األع دلي ة؟! السن ة حتى يمي ز الصدر بينهام، فيخص 

إال عىل القول بأن  تخالفة أهل السن ة عنوان قائم بنفسه، وليس طريقًا لكش  الواقع عرب 



 حّجية احلديث ................................................................. 222

 فرضي ة التقي ة.

أخبار العالج بمالك األوثقية واألعدلي ة )مالك الصفات( بنفسها غري يقيني ة وهذا، 

ومها  الصدور، وقليلة العدد جدًا؛ إذ عمدهتا مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة،

معًا من احلديث الضعي  ـ بل املرفوعة ضعيفة جدًا ـ لو سل منا أن  املقبولة واردة يف 

الرتجيح بني األخبار ال بني األحكام القضائي ة، فاالستناد هلذه املجموعة لو ُاريد به 

ا تؤثر كثريًا يف زيادة الوثوق  ها لغريها فال أظن  أهن  خصوصها ال ينفع، ولو ُاريد ضم 

 ني بالصدور.واليق

، فال الظنّي وعليه، فأخبار التعارض بأمجعها ال شاهد فيها عىل حجّية خرب الواحد

 .، ولو تّم فيها يشء ففي قليل العدد جدًا وضعيف السندستند إليها هنايُ 

 شخصّيات معّينة، وقفة نقدّية إىلـ نصوص اإلرجاع  

 إرجاع أهل البيتهنا هي تلك الروايات التي دل ت عىل  املجموعة الثانية

وحممد بن ، أصحاهَبم إىل رواة بأعياهنم، مثل ما روي يف إرجاعهم إىل زرارة بن أعني

ويونس ، وزكريا بن آدم، وأيب بصري األسدي، وأبان بن تغلب، مسلم الثقفي

 .واحلارث بن املغرية، وعبد العظيم احلسني، والعمري وابنه، بن عبد الرمحن

                                           
 .122: 2حاديث الشيعة أ( جامع 2)

 .122ـ  121: 2( املصدر نفسه 1)

 .121ـ  122: 2 ( املصدر نفسه2)
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وهذه كلها تدل  عىل حجي ة خرب الثقة املأمون، وهي روايات مستفيضة موجودة يف 

 .املصادر احلديثية، بل هي قريبة من التواتر واد عي بالفعل تواترها

ومن نامذج هذه الروايات خرب املفضل بن عمر، أن  أبا عبد اهلل قال للفيض املختار: 

، وأومأ بيده إىل رجل من أصحابه، فسألت «السفإذا أردت حديثنا فعليك هبذا اجل».. 

 .أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعني

وهذا اإلرجاع إىل آحاٍد بأعياهنم دليٌل واضح عىل حجي ة خرب الثقة؛ إذ لو مل يكن 

؛  خرب الثقة حجًة كي  حييل اإلماُم الشيعَة إىل أفراد بأعياهنم ال يفيد قوهلم سوى الظن 

 ألهنم آحاد؟!

بأن  والرجائي، الصدر  ين:هذه املجموعة من الروايات نوقشت من جانب السيدو

م ال يكذبون، فهي مجيعًا  اإلمام هنا حينام حييل عىل أشخاص معي نني فذلك لعلمه بأهن 

قضايا شخصية، نعم عدم صدور اخلطأ واالشتباه منهم أمٌر عرفه اإلمام ـ برأي الصدر 

ملعرفة بذلك عن طريق العلم العادي، فتكون هذه ـ من طريق العلم الغيبي؛ لعدم ا

الروايات شاهدًا عىل عدم خطئهم واشتباههم وعدم كذهبم أيضًا؛ فال تدل  عىل كربى 

خرب الثقة، بل بعض الثقات الذين هذا حاهلم، ومن هذا حاله حيصل العلم بخربه ال 

ي إىل غري هؤالء إال بعد العلم باملامث ، بل ال يصح  التعد   .لة، وأن ى يمكن إثباهتا!الظن 

فمن املمكن جدًا ـ حيث  وهذه املداخلة جّيدة من زاوية وغري دقيقة من ناحية ثانية،

                                           
: 2والقزويني، التعليقة عىل معامل األصول ؛ 222ـ  228: 2نصاري، فرائد األصول انظر: األ (2)

؛ واملظفر، 221: 1مصباح األصول خلوئي، ا؛ و221: 2والنائيني، فوائد األصول ؛ 121ـ  118

 .82: 1أصول الفقه 

 .122: 2( جامع أحاديث الشيعة 1)

؛ 282: 1؛ وبحوث يف علم األصول 121ـ  182: 1، ج1( الصدر، مباحث األصول ق2)

ل:  ؛ 121: 2؛ وانظر: احلكيم، املحكم 122ودروس يف علم األصول، احللقة الثالثة، القسم األو 

 .122: 1؛ والروحاين، منتقى األصول 112ـ  111، 112ـ  122: 2اج األصول والرجائي، منه
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ال إطالق يف هذه الروايات وال توجد صيغ تعميمي ة، وإنام هي شخصي ة يف مقام البيان 

وعوارضه من ناحية من ُيؤخذ منه الدين وليست يف مقام البيان من ناحية كيفي ة األخذ 

ـ أن حييل االمام ملن يعلم بعدم كذبه، السيام وأن  هؤالء الرواة هم من الطبقة األوىل من 

الرواة، وبعضهم من أصحاب اإلمجاع، أما قضي ة شهادة اإلمام بالعلم الغيبي بأهنم ال 

ة هبا، كام ال ُملزم  يشتبهون يف النقل فغري واضحة من حيث عدم وجود شواهد خاص 

 ورة إليها.هبا وال رض

ب الفكرة نفرتض أن  شخصًا يرى حجي ة خصوص اخلرب اليقيني أو  ولكي أقر 

ه إىل األئمة، فامذا تراه جييب؟  االطمئناين ال الظن ي، وُسئل نفس السؤال الذي وج 

من الطبيعي أنه سيجيب بنفس األجوبة؛ لضع  احتامل عدم مطابقة الواقع يف 

ال تسأل أحدًا؟! فإذا مل يكن املعيار هو الظن  بل هؤالء، وإال هل سيقول للطرف اآلخر 

اليقني، فمن الطبيعي أن  هذه اإلحالة ملثل هؤالء عىل مثل منزلتهم ومع انعدام الوسائط 

يف اخلرب سوف تفيد اليقني العادي الذي هو العلم العريف عند الناس، بل إن  احتامل 

كن أن يعرف اإلمام بالعلم اخلطأ وااللتباس سوف يكون ضئياًل يف مثلهم بحيث يم

العادي ندرة أخطائهم يف النقل، بام يبقي االطمئنان بقوهلم عىل حاله، السيام وأن  

السائل لن يأخذ منهم عرشات املجل دات، بل بعض األسئلة املحدودة يف العادة، 

فاحتامل وقوع خطأ يف النقل أو كذب بعيٌد جدًا بالعلم العادي، فال االستدالل هبذه 

ة العلم، وال هناك حاجة إىل افرتاض العلم امل جموعة مفيٌد أصاًل، النسجامها مع نظري 

 الغيبي أو اإلنباء الغيبي يف كالم اإلمام بالنسبة إىل خطئهم.

ولعل  املشكلة هنا ـ كام سوف نشري الحقًا إن شاء اهلل ـ هي حضور مفهوم اليقني 

م، يف حتليل و قائع األشياء، مع أن  العلم العادي كاٍف باملعنى األرسطي الربهاين املتقد 

.  يف حل  األمور هنا أيضًا، ومغٍن عن فرضي ة حجي ة الظن 
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 والعلماء والرواة، رّد وتفنيدـ نصوص اإلحالة على الثقات  

املجموعة الثالثة املستدل  هبا هنا هي الروايات الدال ة عىل لزوم الرجوع إىل الثقات 

طي احلجي ة لقوهلم، بال فرق بني أن يكون فتوى أو رواية. والعلامء والرواة، بحيث تع

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا ».. مثل خرب إسحاق بن يعقوب عن اإلمام املهدي: 

ة اهلل عليهم م حجتي عليكم وأنا حج  فمثل هذه الرواية  .«فيها إىل رواة حديثنا، فإهن 

 أن  التعليل املوجود فيها جيعل وإن أوحى صدرها بجانب االستفتاء ال الرواية، إال

ة اإلمام عىل الناس.  الرواة حج 

إذا نزلت بكم حادثة ال جتدون حكمها فيام روي »ومثل هذه الرواية أيضًا ما جاء: 

فهي تشهد عىل لزوم الرجوع إىل الروايات ، «عن ا، فانظروا إىل ما رووه عن عيل

 عدم وجود معارض هلا يف أحاديث الشيعة. الشيعية، بل إىل الروايات السن ية عىل تقدير

ة بني فضال فيام نقله احلسني بن  ومن نوع هذه الروايات ما جاء يف الرواية يف قص 

 .«خذوا بام رووا، وذروا ما رأوا، أنه قال: روح النوبختي عن العسكري

فيام  ال عذر ألحد من موالينا يف التشكيك»ومن هذا اللون أيضًا الرواية املعروفة: 

نا..  .«روى عن ا ثقاتنا قد عرفوا بأننا نفاوضهم برس 

إىل غريها من النصوص الواردة يف الرجوع إىل الثقات واألخذ بام يقولون، فتوى أو 

حتى نقل السيد اخلوئي عن املريزا النائيني اد عاء وجود تواتر معنوي يف هذه ، رواية

 .بأهنا روايات قليلة ال تبلغ حد  التواتر املجموعة من الروايات، وإن عاد ورد  عليه

                                           
 .181( الصدوق، كامل الدين: 2)

 .122: 2حاديث الشيعة أ؛ وجامع 212: 2( الطويس، العدة 1)

 .122: 2حاديث الشيعة أوجامع ؛ 221ـ  282الطويس، الغيبة: ( 2)

 .122: 2حاديث الشيعة أ( جامع 1)

 .82: 1، أصول الفقه انظر: املظفر( 2)

والقزويني، التعليقة عىل معامل األصول ؛ 212ـ  222: 2( انظر حول هذا الدليل: فرائد األصول 2)
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زًا عىل الرواية التي فيها  وقد ناقش السيد باقر الصدر وغريه هذه املجموعة مرك 

بني «ثقاتنا»عنوان  ، حيث اعترب أن  هذا العنوان جيعل الرواة من خواص  األئمة واملقر 

ق احتامل الكذب إىل  كلامهتم، فيكون حال منهم ومن محلة علمهم، وهذا يفيد عدم تطر 

هذه املجموعة حال املجموعة السابقة فيام قلنا فيها، بل يفيد أنه معتمد اإلمام ورسوله 

د مفهوم الصدق ، وهذا أعمق من جمر   .اخلاص 

« ثقتي»وهذه املناقشة من السيد الشهيد الصدر جي دة يف خصوص ما جاء فيه تعبري 

ال جتري يف متام الروايات التي ذكرها هنا الشيخ  وما كان قريبًا منه، لكن ها« ثقاتنا»و

األنصاري؛ لذا كانت هناك حاجة إىل مضاعفة املناقشة؛ وذلك عرب القول بأن  إرجاع 

اإلمام إىل الثقات والرواة ليس دلياًل عىل حجي ة مطلق خرب الثقة؛ ألنه حتى لو كان 

ة خصوص اخلرب اليقيني أو االطمئناين، فمن الطبيعي أ ن حييل اإلمام إىل هؤالء احلج 

نا أثبتنا يف دراسة أخرى أن  الراوي حينام يكون ثقًة معروفًا بأمر  الرواة الثقات؛ وذلك أن 

الرواية فإن  نقله يفيد العلم العادي عندما ال تكون هناك وسائط وال أزمة ُنسخ 

للكتب، وهذه الروايات واردة يف رواة معارصين ألهل البيت ولزمن صدور هذه 

لنصوص، والرجوع إليهم مع كوهنم أشخاصًا ثقاتًا مأمونني يفيد االطمئنان والعلم ا

العادي بالصدور، وانظر ذلك من نفسك عندما تسأل شخصًا ثقًة عن حدث صار 

يه يف األصول باالطمئنان؟ وأين  أمامه، هل حيصل عندك ظن  أو يقني عادي مما نسم 

ع عىل هذا من إعطاء احلجي ة ملطلق خرب الثقة ال ظني؟ فاالستدالل هبذه الروايات متفر 

، وإال فلو شككنا ـ عىل إثبات أن  الظاهرة الغالبة يف النقل آنذاك عدم إفادة اليقني

                                                                                                           
 .221: 1واخلوئي، مصباح األصول  ؛222، 221: 2والنائيني، فوائد األصول ؛ 122ـ  121: 2

؛ ودروس 221ـ  122: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق282ـ  288: 1( بحوث يف علم األصول 2)
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د سعيد احلكيم أن  األخبار اليقيني ة كانت نادرة آنذاك أيضًا )املحكم ( 1) (، 121: 2اعترب السيد حمم 
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عة آنذاك عندما يسألون الثقات كانوا ـ ولو يف  األقل ـ يف هذه الظاهرة، وقلنا: إن  املترش 

العادي عىل األقل، فلن يكون  غالب احلاالت ـ يطمئن ون بقوهلم وحيصل هلم العلم

عية إىل  االستدالل يف حمل ه، وقد أثبتنا يف تلك الدراسة وسنشري يف بحث السرية املترش 

أنه ال دليل يفيد أنه كانت حتصل هلم الظنون غالبًا من إخبار العدول أو الثقات، نعم 

ة الغالبة حصول الظن أحيانًا فرضية معقولة، لكن مثل هذه اإلحالة حتمل عىل احلال

 والسائدة يف الوسط الشيعي آنذاك.

ا  يضاف إىل ذلك أن ه ال إطالق يف هذه الروايات وال توجد فيها صيغ تعميمي ة؛ ألهن 

يف مقام البيان من ناحية من ُيؤخذ منه الدين، وليست يف مقام البيان من ناحية كيفي ة 

ا هل يكون األخذ وعوارضه، فهي تقول: ُخذ الدين من الرواة والثقات وا لعلامء، أم 

األخذ بالظن  أو باليقني؟ أو هل يكون باملبارشة أو بالواسطة؟ أو غري ذلك، فليست يف 

 مقام البيان من هذه النواحي، كام هو واضح.

وعليه، فهذه الروايات ال داللة فيها عىل حجي ة خرب الثقة، بل تفيد حجي ة اخلرب 

 العلمي أو االطمئناين ال الظن ي.

لذي قلناه عاد وأقر  به الشيخ األنصاري نفسه يف هناية استعراضه لطوائ  وهذا ا

حجية خرب »الروايات، حيث ذهب إىل أن  هذه النصوص كل ها يفيد القدر املتيقن منها 

الثقة الذي يضع  فيه احتامل الكذب عىل وجه ال يعتني به العقالء ويقب حون التوق  

كالم من األنصاري إقرار هنائي بعدم إثبات هذه فهذا ال .«فيه ألجل ذلك االحتامل

الروايات حلجي ة خرب الثقة الظني، وربام كان كالمه إشارة إىل بعض هذه الروايات، 

لكننا نسأل إذا كان املعيار هو إفادة االطمئنان فلامذا إتعاب النفس ببحث هذه 

                                                                                                           
مني يف حتصيل الوثوق االطمئناين باألخبار، وانتشار هذا وهذا منه غريب ملن تتب ع طر ائق املتقد 

ة، وسيأيت  .الوثوق بينهم مم ا حققناه بالتفصيل يف مواضع عد 

 .211: 2نصاري، فرائد األصول ( األ2)
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ة عقالئية ممضاة رشعًا بال حاجة إىل  ورود هذه الروايات مادام االطمئنان حج 

 النصوص والطوائ  هنا؟!

د الرجائي، من أن  ظاهر هذه النصوص حجي ة خرب الصادق  ا ما ذكره السيد حمم  أم 

الواقعي، وهذا ال يكون خربه إال مطابقًا للواقع، فينحرص يف املعصوم أو نحوه، فال 

جلذره ، فهو غري واضح؛ فإن  عنوان الصادق عنواٌن عريف ال ُينظر فيه يشمل غريه

ر فيه  الفلسفي اللغوي، فنحن نص  فالنًا وفالنًا بالصادق والثقة دون أن نتصو 

العصمة بالرضورة، فال حيتاج لصدق هذه العناوين الواردة يف ألسنة هذا النوع من 

الروايات إىل فرض العصمة والصدق الواقعي الدائمي، بل هي عناوين وأسامي فاعل 

يضًا. نعم لو اد عى أن  نظر هذه النصوص إىل تكريس تصدق عرفًا يف غري هذه احلال أ

ا تريد اإلشارة هلم وتأكيد أمر عقدي وليس أمرًا  مرجعي ة أهل البيت دون غريهم، وأهن 

فقهي ًا أو رشعي ًا، وأن  هذا سياقها اخلارجي، لكان أفضل، ولعل ه يريد هذا، لكن ه غري 

 عىل عكسه.ظاهر من سياقات هذه الروايات، بل القرائن فيها 

 تصدي  بعض الكتب واألحاديث اخلاّصة، مناقشة ورفض نصوصـ  

املجموعة الرابعة هنا ما جاء يف بعض الروايات من تصديق بعض األحاديث أو 

الكتب، مما يفيد إعطاءها احلجي ة، وهو أمر غري مفهوم إال إذا أعطيت احلجية خلرب 

 الواحد.

أن  أبا جعفر اجلعفري قال: أدخلت  ومن هذه الروايات خرب داوود بن القاسم

، فنظر كتاب يوم وليلة الذي أل فه يونس بن عبد الرمحن عىل أيب احلسن العسكري

حه كل ه، ثم قال:   .«هذا ديني ودين آبائي، وهو احلق  كل هفيه، وتصف 

                                           
 .111: 2نظر: الرجائي، منهاج األصول ( ا2)
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عرض أمحد بن »ومن هذه الروايات أيضًا، خرب سعد بن عبد اهلل األشعري قال: 

ن َخانرَبة كتابه عىل موالنا أيب حممد احلسن بن عيل بن حممد صاحب عبد اهلل ب

 .وغريها من الروايات .«صحيح، فاعملوا به، فقرأه، وقال: العسكر

إعطاء شهادة تصويب من  يدإال أّن هذه الروايات ـ كام هو واضح ـ أقىص ما تف

ة أهل البيت هلذا الكتاب أو ذاك، وهذه إفادة بم طابقة ما فيها للواقع، وال جانب أئم 

ة، فإن  اإلمام مل ا رأى  عالقة هلذا األمر بحجي ة خرب الثقة، فحتى لو مل يكن خرب الثقة حج 

صدق ما يف هذه الكتب شهد بذلك، فال داللة يف هذه املجموعة إطالقًا عىل ما نحن 

 .ملعارصينفيه، ولعل  ما قلناه هو مراد السيد الصدر، وما رأيناه الحقًا عند بعض ا

وقد ذكرنا يف مباحثنا الرجالي ة أن  االستدالل هبذه الروايات عىل وثاقة أصحاب 

، غري صحيح أيضًا؛ ألن  هذه الكتب والرواة الواقعني فيها، كام ذكره الشيخ النامزي

غايته إثبات صدق صدور هذه النصوص، ال وثاقة الرواة ولو يف غري هذه النصوص، 

 فراجع.

 أهل البيت والتسليم هلم، توّقٌف وتعلي  إىلالرّد  ـ نصوص 

خامس املجموعات هنا، ما دل  عىل لزوم الرد  إىل أهل البيت والورود عليهم 

: هل والتسليم بام يقولون، مثل: خرب احلسن بن اجلهم، قال: قلت للعبد الصالح

سعكم إال التسليم ال واهلل، ال ي»يسعنا فيام ورد علينا منكم إال التسليم لكم؟ فقال: 
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 .«لنا..

إال أن  هذه املجموعة ال يراد منها التعب د باألخبار الواردة عنهم حتى لو مل يعلم 

، ويرى الشهيد «عنكم»، وليس «ورد علينا منكم»مطابقتها للواقع، ففي الرواية: 

د من نسبته إليهم، أما لو قال  الصدر أن  هذا التمييز يفيد أن  الورود منهم معناه التأك 

عنكم  فليس فيه هذه الداللة، نعم عاد السيد الصدر وأقر  بوجود تالزم عريف؛ إذ

ضه الحتامل اخلطأ، فإمضاء املوضوع دون إشارة يدل  عرفًا عىل رفع  يغلب فيام ورد تعر 

 .احتامل اخلطأ هذا، وهذا قدر من الداللة عىل حجية خرب الواحد

فالرواية ليست بصدد احلديث عن اعتبار  ري واضح؛إال أّن كالم السيد الصدر هنا غ

الطريق الذي يوصل أخبار أهل البيت إىل احلسن بن اجلهم، وإنام عن نفس رواياهتم، 

، «إال التسليم لكم»وليس يف كالم ابن اجلهم سوى مالحظة هذا املوضوع؛ هلذا قال: 

ة كون ما وصل هو هلم، ومل يقل: إال التسليم ملا وصلنا من أخباركم، مم ا يفرض مفروغي  

ز أيضًا عىل هذه النقطة، وعليه، فأي  معنى للمالزمة العرفية ما  وحتى جواب اإلمام رك 

ق احتامل اخلطأ ال يساوق الظن   قان إىل هذا املوضوع؟ كام أن  تطر  دام الطرفان ال يتطر 

فيه اخلطأ  قهرًا، بل جيامع االطمئنان كام هو واضح، فاخلرب املطمأن  بصدوره قد نحتمل

 أيضًا غايته أن ه احتامل ضئيل جدًا.

ق إليها احتامل اخلطأ، لكن  ابن اجلهم جزم ـ ولو  وحتى لو كانت الروايات يتطر 

جزمًا غري موضوعي ـ بالصدور، أو ال أقل  كان ذلك هو مفروض سؤاله، ففي هذه 

 احلال أين تدل  هذه الروايات عىل مالزمة عرفي ة؟!

ة، وإال فلو صح  هذا االستدالل ملا احتجنا إىل إن  هذا املوضوع م سكوت عنه باملر 
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ة عىل حجية خرب الواحد، والكتفينا بكربى حجي ة االطمئنان، ملجامعتها  كل  هذه األدل 

 الحتامل اخلطأ املشار إليه كام قلنا.

واملسألة األساس ـ كام أملحنا سابقًا ـ أن  األصوليني يف هذا البحث جعلوا اخلرب 

طمئناين من نوع اخلرب غري اليقيني، حتى إذا ثبتت حجية اخلرب غري اليقيني شمل اال

االطمئناين والظن ي أيضًا، مع أن  هذا التباس يف منهجة البحث؛ إذ يفرتض البحث يف 

اخلرب الظني املغاير لليقني األرسطي الربهاين ولالطمئنان أيضًا، وإال مل نكن بحاجة إىل 

ة اخلرب االطمئناين، ويبدو أن  األصوليني كانوا مسكونني هذا البحث إلثبات حجي

هباجس اليقني الربهاين الذي دفعهم إىل مثل هذه املنهجة يف معاجلة املوضوع، مع أنه 

يمكن الوصول إىل حجية اخلرب االطمئناين باإلمضاء املبارش للسرية العقالئية بال حاجة 

ة حجية خرب الواحد، كام ال تو ة أدل  جد أي  مالزمة بني حجية اخلرب االطمئناين إىل كاف 

وحجية اخلرب الظن ي؛ فإن  االطمئنان علٌم عرفًا نحرز قبوله من قبل الشارع، وال يعني 

 قبول الشارع به قبوله بالظن، متامًا كام ال يعني قبوله بالظن قبوله بمطلق االحتامل.

 م بهعلى حتّمل احلديث واستماعه وحفظه واالهتما احلثـ نصوص  

ل احلديث واستامعه واالهتامم  املجموعة السادسة هنا هي ما ورد من احلث عىل حتم 

سارعوا يف طلب العلم، فوالذي نفيس بيده »، قال: به، مثل خرب جابر عن أيب جعفر

ومن هذا النوع  .«حلديث واحد يف حالل وحرام تأخذه عن صادق خري من الدنيا..

 .أربعني حديثًا و..األحاديث التي تشري إىل حفظ 

ر  وهذه املجموعة غاية ما فيها ـ كام يقول الصدر ـ الدعوة إىل التثقي  والتنو 
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اإلسالمي وطلب العلم واملعرفة، وال عالقة هلا بحجي ة خرب الواحد، أو يراد منها ـ كام 

 ـ السعي حلفظ الرتاث واحلديث بحيث ال تزول األحكام بزواهلام. يقول الروحاين

يضاف إليهام أهنا ليست بصدد بيان أي  حديث يكون حجة وأيٌّ من األحاديث 

ن بصدورها، فهو أمٌر مسكوت عنه يف هذه  ة، فلعل  املقصود األحاديث املتيق  ليس بحج 

النصوص، ومن الواضح أن  إنكار حجي ة خرب الواحد ال يعني رمي األحاديث بأمجعها 

كان جمال حشد القرائن فيها كبريًا، وليست هذه الروايات السيام يف تلك العصور التي جانبًا، 

ك بإطالقها للخرب غري العلمي وال االطمئناين.  بصدد بيان هذا األمر حتى يتمس 

وعليه، فام يستوحى من بعض املعارصين من االحتجاج هبذه املجموعة وما 

ريم أيضًا من ، غري واضح، كي  ومثل هذه الروايات وارد يف حق  القرآن الكقارهبا

 احلث عىل استامعه وحفظه واالهتامم به.

 احلديث وتناقله، مالحظة وتعلي  بتداولـ نصوص األمر  

املجموعة السابعة من املجموعات املستدل  هبا هنا هي ما دل  عىل األمر بنقل 

ي  ث عن تلق  األحاديث والتداول هبا، وهي يف مقابل املجموعة السابقة التي تتحد 

ث عن نقله للغري، مثل خرب أيب العباس البقباق، قال: دخلت احلديث،  حيث هذه تتحد 

ارو عن ي أن  من طل ق امرأته ثالثًا يف جملس واحد »، قال: فقال ،ي: عىل أيب عبد اهلل

 .وغريها من األحاديث، «فقد بانت منه

ًة كان من اللغو أن يأمرهم اإلمام بنقل  ذلك أن ه لو مل يكن خرب الواحد حج 
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 األحاديث؛ إذ سيكل فون بالنقل لكن  الناس غري مكل فة بالقبول، وهو ما ال معنى له.

إن  نقل األحاديث من فالن وفالن سوف يفيد اليقني، إما بالتواتر أو  واجلواب:

بغريه، فحال هذه الروايات حال آية الكتامن والنفر من إجياب النقل العلَم يف كثري من 

مام نرش الرشيعة وتداول احلديث حتى يصل إىل الناس وحيصل هبذا األحيان، فأراد اإل

ر الفرتاض حجية خرب الواحد هنا؟!  املجهود العلم هلم بأمر الدين والرشيعة، وأي  مرب 

فهذا متامًا كام لو أمرنا بنقل القرآن وحفظه وتداوله واالهتامم به وقراءته وتناقله.. إذ ال 

ور، بل كل  هذه املفاهيم تنسجم مع حالة العلم يعني بالرضورة أن ه ظن ي الصد

ره مرارًا وتكرارًا لزيد ولعمرو بام  بالصدور؛ ألن  األمر ليس فرديًا هنا، بل يفرتض تكر 

ق العلم من هذه الناحية، فال مانع من  يوجب حصول تناقل املعارف والعلوم وحتق 

ه س وى للعلم، مع فرض أن  إطالق لزوم النقل مع كون املنقول إليه ال حجي ة يف حق 

التزام الناقلني بالنقل يفيض إىل خلق ظاهرة العلم عند السامعني يف اجلملة، وهبذا 

ق غرض املوىل من وراء أمره بالنقل يف بقاء نصوصه الدينية معلومًة يف اجلملة،  يتحق 

قًا بالنسبة لألجيال القا  دمة.وبقاء فضاء املعرفة بصدور بعضها عىل األقل  قائاًم متحق 

 على احملّدثني ومباركة عملهم، مداخلة ومالحظة الثناءـ نصوص  

ثني ومدحتهم وباركت يف  املجموعة الثامنة هي الروايات التي أثنت عىل املحد 

« اللهم ارحم خلفائي ـ ثالثًا ـ: »عملهم هذا، مثل اخلرب املعروف، قال رسول اهلل

يبل غون حديثي وسن تي ثم يعل موهنا الذين قيل: يا رسول اهلل، ومن خلفاؤك؟ قال: 

وكذلك اخلرب املروي  عن إبراهيم بن عبد احلميد وغريه، قالوا: قال أبو عبد  .أمتي

إىل  .«رحم اهلل زرارة بن أعني، لوال زرارة ونظراؤه الندرست أحاديث أيب: »اهلل
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 .غري ذلك من الروايات الكثرية

ألن  اجلهود  يث ال تفيد حجّية خرب الواحد الظني؛إال أّن هذه املجموعة من األحاد

ثون تظل  تستحق  الثناء حتى لو مل يكن هناك إال اخلرب اليقيني خربًا  التي يبذهلا املحد 

ة؛ ألن  الروايات فيها ما يفيد اليقني أو االطمئنان، كام أن  نقلها من قبل مجاعة إىل  حج 

عي أحٌد اليوم يف عرص املجتمع املسلم سيفيض لليقني بالكثري منها ، وهل يمكن أن يد 

غياب القرائن ـ فضاًل عن زمان وجودها الوفري ـ أن  هذه الروايات ال فائدة منها 

إطالقًا؟! بل حصول التواتر عىل أنواعه وحصول الوثوق بالصدور يف أعداد كبرية من 

ثني النصوص يظل  موجودًا حتى لو أنكرنا أخبار اآلحاد، مما يفرض استحقاق ا ملحد 

 املدح والثناء ومجيل القول.

إن  مشكلة الكثري من األصولي ني والباحثني الذين اشتغلوا يف بحث حجي ة السن ة 

روا دائاًم أن  إنكار أخبار اآلحاد يساوي رمي متام كتب احلديث  واآلحاد أهنم تصو 

لومة الصدور جانبًا! فهل يقول أحٌد بذلك؟! أليس فيام بأيدينا الكثري من األحاديث مع

بالعلم العادي؟! ملن يرجع الفضل يف وصوهلا إلينا؟ وإال لزم أيضًا رمي كل  كتب 

تاريخ العامل وكل نصوص الرتاث تقريبًا! فعندما ندرك هذا املوضوع بحيادية سنعرف 

ثني العاملني املخلصني ال ختفى عىل أحد حتى لو تم  إنكار قيمة اخلرب  أن  جهود املحد 

ون من النبي  املصطفى وأهل بيته الكرام وصحابته األخيار ومن ا  الظني، وهبذا يستحق 

 أيضًا كل  هذا الثناء.

 ناقله يف اجلملة، ضعف االستدالل سامع احلديث علىـ نصوص تفضيل  

املجموعة التاسعة هنا هي ما جاء يف بعض الروايات من أن  سامع احلديث ربام 

ة ينتفع باحلديث أكثر من الناقل له، و ره إال إذا كان اخلرب حج  هذا مفهوم ال يمكن تصو 
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ة كي  استفاد منه عندما نقله له الراوي  بالنسبة للسامع، إذ لو مل يكن خربًا حج 

 الواحد؟!

ة النصي ة يف التاريخ اإلسالمي عىل حجي ة خرب  لعل  هذه املجموعة من أوائل األدل 

، ومن نامذج هذه ذا الغرضالواحد، والتي ساقها الشافعي يف كتاب الرسالة هل

يف حديٍث مشهور، أنه قال:  األحاديث ما جاء يف كتاب عوا،ي اللئا،ي عن النبي

اها كام سمعها، فرب  حامل فقه ليس بفقيه» ، «رحم اهلل امرأ سمع مقالتي فوعاها وأد 

، وغريها من الروايات «فرب  حامل فقه إىل من هو أفقه منه»ويف حديث آخر: 

 .ديثواألحا

بأن  هذا احلديث ال نظر له إىل جهة صدور  وقد حاول السيد الصدر الرّد هنا

ز اهتاممه عىل االستفادة من مضموهنا وحمتواها؛ هلذا جرى استخدام  الرواية، وإنام يرك 

التي تعني الفهم، وإال لكان الناقل دائاًم أفضل من السامع؛ للثبوت « فقه»مفردة 

 .الوجداين عنده للخرب

ألن  هذه الروايات ال يستدل  هبا عرب كوهنا  إال أّن هذا اللون من النقاش غري واضح؛

بصدد احلديث عن موضوع حجي ة اخلرب الظني ومسألة الصدور، بل أكثر هذه 

النصوص حمرٌز أنه ليس بصدد بيان هذا املوضوع، وإنام نراها تقوم عىل الفراغ عنه، 

مه أو يستلزمها، فحتى لو مل يكن نظر احلديث إىل هذا فهي تستبطنه استبطانًا أو تستلز

له  املوضوع ال يمنع ذلك من االستناد إليه فيام لو مل يكن مضمونه مما يمكن فهمه أو تعق 

                                           
؛ وراجع: محادي ذويب، السن ة بني األصول والتاريخ: 111ـ  112انظر: الشافعي، الرسالة: ( 2)
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د  إال بناًء عىل فرضي ة حجية الظن  الصدوري، واملفروض هنا أن  املستدل يريد أن يؤك 

ة، أن  هذا االنتفاع باملضمون ال يكون وال جتري  فيه مفاضلة إال بافرتاض أن  اخلرب حج 

ة فام قيمة الفقاهة واألفقهي ة فيه حينئذ؟!  وإال فإذا مل يكن حج 

ولعل ه هو مراد  لكن مع ذلك، ال يمكن االعتامد عىل هذه الروايات لسبٍب آخر،

الشهيد الصدر، وحاصله أن  الرواية ساكتة عن جانب الصدور، وعليه فإذا كانت مجيع 

ت ظني ة الصدور، تم  االستدالل هبذه املجموعة هنا طبق الرشح الذي ذكرناه، الروايا

( حيث  رنا مرارًا أن  الروايات يوجد ـ السيام يف تلك األزمنة )عرص النص  لكن قد كر 

كثرة القرائن وقل ة الوسائط وانخفاض أزمة النَُسخ ـ يف الكثري منها أو يف بعضها يقنٌي 

ث ال إطالق يف الروايات من ناحية الصدور؛ لعدم كوهنا يف أو اطمئنان بالصدور، فحي

مقام البيان من هذه الناحية، يستفاد منها القضي ة املهملة، أي وجود ظاهرة األفضلي ة، 

وهذا ما ُتشبرع حيثي َته النصوُص اليقينية أو االطمئنانية، فال داللة إطالقًا يف هذه 

 الروايات عىل يشء هنا.

 علماء وأهل الفقه والعقل و..، مقاربة نقدّيةـ نصوص فضل ال 

املجموعة العارشة هي ما دل  عىل أن  عىل رأس كل  قرن من الزمن من حيمي هذا 

الدين وحيييه ويذب  عنه، ومنه كل  ما دل  عىل فضل جهود العلامء وأهل الفقه والعقل 

: رسول اهلل قال»، قال: والدراية، مثل خرب إسامعيل بن جابر، عن أيب عبد اهلل

حيمل هذا الدين يف كل  قرن عدول ينفون عنه تأويل املبطلني، وحتري  الغالني، 

 .«وانتحال اجلاهلني، كام ينفي الكررُي َخَبَث احلديد

ة األوىل ـ هلذا الدين، فرع  وهنا يقال: إن  محاية الرواة ـ وهم علامء القرون اهلجري 

 ة خرب الواحد.حجي ة أقواهلم، وهذا معناه ثبوت حجي  
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بام ذكرناه مرارًا من أن ذب  الرواة عن الدين يغدو مفهومًا حينئذ من  ويناقش أوالً:

ل للناس وثوقًا ويقينًا بمضمون  خالل قدرهتم عىل نرش معارف الدين الصحيح بام حيص 

 دينهم والصواب من اخلطأ فيه، ولو يف مجلٍة معتد  هبا من القضايا الديني ة، كام أن  الدين

ال ينحرص بالرواية، بل يقوم عىل العقل السليم والكتاب الكريم وغري ذلك أيضًا، 

د الرواة تصغرٌي للمشهد الدفاعي عن الدين يف تلك العصور، بل  فحرص ذلك بمجر 

 ويف غريها أيضًا.

ما ذكره الشهيد الصدر، من أن  ظاهر هذه املجموعة من الروايات هو الدفاع  ثانيًا:

الم ومعارفه وتصحيحها، وهذا ليس من شأن الراوي بام هو راو، بل عن مفاهيم اإلس

بام هو عامل وجمتهد وفقيه ومتكل م، فهذا النوع من الرجال املوسوعي ني هم الذين يتسن ى 

ة  .هلم التمييز بني احلق  والباطل، فيصوب ون حركة األم 

داقًا هلذه وهذه املالحظة دقيقة وجيدة يف اجلملة؛ بل كون بعض الرواة مص

األحاديث يف القرون السالفة ليس ملحض عنرص الرواية والوثاقة والسند دومًا، بل ألن  

ة فيه بنقل كالم النبي  وأهل البيت وفهمه ووعيه  ذاك الظرف كانت إقامة احلج 

واستخدامه يف رد  أباطيل املبطلني وحتريفات الغالني و.. ولوال الفهم والوعي مل يكن 

د نقل ال رواية الدور الوحيد يف العملي ة الدفاعي ة، وال أقل  من إمكاني ة فهم الدور ملجر 

 بمعزل عن خصوصي ة الرواية والنقل.

 ـ نصوص احلث على التدوين واالستنساخ وحفظ الكتب و..، فهم مغلوط 
املجموعة احلادية عرشة هي ما دل  من الروايات عىل حفظ الكتب واحلث  عىل 

ا، والرتغيب يف الكتابة؛ فإننا إذا راجعنا تلك العصور بالنسبة تداوهلا واستنساخه

للمجتمع الشيعي مثاًل، فسوف نجد أن  أغلب املصن فات الشيعية كانت عبارة عن 
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؛ فعندما حيث  أئمة أهل البيت عىل الكتابة وأهل بيته مروي ات وأحاديث النبي

اقلها الكتبي واستنساخ وحفظ الكتب فهذا حثٌّ عىل تدوين األحاديث وحفظها وتن

كتبها، بل يف بعض روايات هذه املجموعة ما هو واضح يف قصده كتابة روايات أهل 

البيت، ولوال حجية خرب الواحد أي  معنى لكل  هذا التدوين والكتابة واالستنساخ 

 وحفظ الكتب ونحو ذلك؟! بل سيكون لغوًا وعبثًا.

عبيد بن زرارة، قال: قال أبو عبد ومن نامذج هذه الروايات، اخلرب املعروف عن 

وما جاء يف خرب أيب بصري،  .«احتفظوا بكتبكم، فإنكم سوف حتتاجون إليها: »اهلل

ما يمنعكم من الكتاب؟ إنكم لن حتفظوا حتى ، فقال: قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل

 .«تكتبوا، إن ه خرج من عندي رهط من أهل البرصة، سألوين عن أشياء فكتبوها

 .وغريها من الروايات

رناه من أنه ال مالزمة بني الدعوة للكتابة وحفظ الكتب وبني  الً:ويناقش أوّ  بام كر 

التعب د بخرب الواحد؛ ألن  التدوين من شأنه أيضًا إفادة اليقني واالطمئنان، السيام يف 

ة، كام تلك األزمنة، وخصوصًا إذا انترش الكتاب وكثر استنساخه ورواجه بني الشيع

ال الذين وردت بعض الروايات أن  بيوت  حصل مع كتب بعض الرواة، مثل بني فض 

الء منها، فهذا كتاب  للكليني نقطع بنسبته إىل صاحبه، ولو أن ه أل فه  الكايفالشيعة مر

ة  ومل يتم  استنساخه بكثرة يف أقطار تختلفة بحيث تظافرت النسخ مع بعضها تشهد بصح 

أمكن لنا اليقني بصدوره عن مؤل فه، فالكتابة واالستنساخ وحفظ بعضها بعضًا.. ما 

الكتب كل ه مما من شأنه كثريًا حتصيل اليقني واالطمئنان، فالكتابة مثل الرواية، فكام قلنا 

 يف احلث  عىل الرواية: إنه ال يشهد باحلجي ة التعبدية، كذا كتابة احلديث وتدوينه.
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من أن  هذه الروايات أجنبية عن بحثنا، فهي تفيد  ،ما ذكره السيد الصدر ثانيًا:

حفظ الرشيعة، كام تفيد أن  عليكم أن تكتبوا ألنفسكم كي ال تنسوا؛ وهلذا جاء يف 

، وهذا ساكت حتى عن نرش الكتب «فإنكم سوف حتتاجون إليها»احلديث: 

نقطة فهي واستنساخها وتناقلها أو التدوين لآلخرين، ومادام ال حيرز نظرها إىل هذه ال

 ال حتكي أساسًا عن حجي ة خرب الواحد.

ا ما ذكره يف مسألة  وكالمه يف مسألة حفظ الرشيعة تام ويتوافق مع ما قلناه أيضًا، أم 

َع وحدة  حاجتهم الالحقة إليها، فقد ورد يف بعض الروايات ال يف مجيعها، ما مل يد 

 الغرض منها مجيعًا.

 الكذب فيهوعدم حتريفه و احلديثـ نصوص ضبط  

ة عىل عدم التحري  يف احلديث، وضبطه  املجموعة الثانية عرشة هي الروايات الدال 

ة ونقله دون زيادة أو نقصان، فأي  معنى الهتامم أهل البيت هبذا املوضوع والرتكيز  بدق 

ًة؟! زوا جهدهم يف النقل إال أن  خربهم سوف يكون حج   عليه لينضبط الرواة ويرك 

، يف قول اهلل: لروايات، ما جاء يف خرب أيب بصري، عن أحدمهاومن نامذج هذه ا

ْ ِعَبادِ * الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفيَتَّبُِعوَن َأْحَسنَهُ ﴿ هم املسل مون آلل »، قال: ﴾َفَبرشِّ

وغريها  .«، إذا سمعوا احلديث أد وه كام سمعوه، ال يزيدون وال ينقصونحممد

 .من الروايات

ا تأمر وق د أورد السيد الصدر عىل هذه املجموعة أهنا خارجة عن نطاق بحثنا؛ ألهن 
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م عليه حتري  النقل والكذب فيه، وهذا يشء حرام بالتأكيد،  الراوي بالضبط وحتر 

 .سواء كان اخلرب حجًة أم مل يكن كذلك، فال ربط بني املوضوعني

ه  وهذا اجلواب صحيح يف نفسه، إال إذا حاول املستدل   هبذه الروايات أن يوج 

د اإلمام عىل عدم  ة، فلامذا يؤك  استدالله عرب القول بأنه إذا كان خرب الواحد ليس بحج 

فها  التحري  يف النقل، فليحصل ما حيصل فاألخبار ال قيمة هلا وال اعتبار حتى إذا حر 

ف سوف يرض  ذلك باإلمام، ومن ثم فنفس تأكيد اإلمام عىل أصحابه عىل ه ذا حمر 

املفهوم معناه أن  هذه األخبار حتظى بالقبول، هلذا خيشى ـ يف مناخ االعرتاف بحجي ة 

خرب الواحد ـ أن تكون غري مطابقة للواقع، فيؤد ي ذلك إىل عمل الناس بغري ما قال 

 أهل البيت.

وهذا الكالم قد ال جييب عنه كالم السيد الشهيد هنا، وإن أملح له كالمه يف موضع 

ة وغري صائبة حتى بهآخر من كت ، من هنا لزم أن نجيب عنه بأن  األخبار الكاذبة مرض 

ة؛ ملا قلناه من حصول قطع لدى بعض السامعني عىل  لو كان خرب الواحد غري حج 

األقل  من نقل هذا الراوي أو ذاك، مما يلزم منه التحري  يف الدين ويف أخذه من منابعه 

ٌ ي ر تركيز أهل البيت عليه، كام هو واضح.األصيلة، وهذا خطٌر واضح بني   رب 

 فهذه املجموعة من الروايات غري نافعة هنا أيضًا.

 الرتخيص يف النقل باملعنى نصوصـ  

املجموعة الثالثة عرشة هي ما جاء يف بعض الروايات من الرتخيص يف النقل باملعنى 

: : قلت أليب عبد اهللوعدم لزوم التقي د بالنقل احلريف، مثل خرب حممد بن مسلم، قال

وغريه من  ،«إن كنت تريد معانيه فال بأس»أسمع احلديث منك فأزيد وأنقص؟ قال: 
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 .األخبار

ث عنه هذه األخبار هو مناخ اعتبار الروايات وإعطاء قيمة  وهذا املناخ الذي تتحد 

ب د للنقل، فلو مل تكن عملية نقل األحاديث ذات تأثري عىل السامع ليأخذها ويتع

ز ال اإلمام وال السائل عىل املوضوع، مما يدل  عىل الفراغ  بمضموهنا فال رضورة ألن يرك 

 عن حجي ة اخلرب لدى الطرفني يف املرحلة السابقة.

وقد صار اجلواب واضحًا مم ا سبق، وهو أن  وجود أو ترق ب وجود ظاهرة اليقني 

ًا به يف تل ك األزمنة أمٌر كاف يف تربير باألحاديث أو االطمئنان هبا وجودًا معتد 

ة ـ يف أغلبها ـ عىل  ومعقولية هذه النصوص بأمجعها، وإال كانت هذه الروايات دال 

د وظيفة  حجي ة خرب الواحد، فام ذكره السيد الصدر هنا، من أن  هذه املجموعة حتد 

ال ، الراوي ومسؤولي ته الرشعية يف النقل، ال وظيفة السامع وإلزامه بالتعب د باخلرب

يفيد؛ ألن  املفروض أن  املستدل  ال يستدل  بمنطوق هذه الرواية وأمثاهلا وإنام يريد جعل 

نظرية حجية اخلرب هي البناء التحتي والسياق احلاف  الذي ال ُتعقل مثل هذه النصوص 

إال يف مناخه، وقد أرشنا إىل اجلواب عن هذا األمر، سواء كان املدلول املطابقي هو 

 يفة الناقل أم السامع، ال فرق.حتديد وظ

 األخذ عن الصادقني والتدّين به نصوصـ  

املجموعة الرابعة عرشة هي ما دل  عىل وجوب السامع عن صادق واألخذ منه 

والتدي ن به، ومن الواضح أن  هذا املفهوم مساوق حلجي ة خرب العادل الثقة؛ إذ السامع 

 منه هو السامع عن صادق.

ل بن عمر، قال: قال أبو عبد اهللومن نامذج هذه ا من دان : »لروايات، خرب املفض 
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اهلل بغري سامع عن صادق ألزمه اهلل البت ة )التيه( إىل العناء، ومن اد عى سامعًا من غري 

وقد ، «الباب الذي فتحه اهلل فهو مرشك وذلك الباب املأمون عىل رس  اهلل املكنون

 .قريب من هذاوردت رواية أخرى عن جابر بمضمون 

ومثلها الرواية التي مل يستبعد يف ـ جامع أحاديث الشيعة ـ داللتها عىل مسألة 

إخبارات الفاسقني واجلهال وعدم حجي تها؛ وهي خرب زيد الشحام ـ وهو خرب ضعي  

َفْلَينُْظِر االْنَساُن ﴿، يف قول اهلل عز وجل: السند باإلرسال عىل األقل  ـ عن أيب جعفر

ن يأخذه، قال: قلت: ما طعامه؟ قال: ﴾َعاِمهِ إىل طَ   ،«إىل علمه الذي يأخذه عم 

 .وغريها من األحاديث

بام حاول به السيد الصدر اخلروج من هذه الروايات بتفسري كلمة  وجياب أوالً:

، وهو الصادق بشكل مطلق، فتكون مثل هذه الروايات فيها باإلمام« صادق»

ذين دانوا باألخذ بغري كالم الصادقني، أي أهل البيت النبوي، تعريضًا بغري الشيعة ال

ز ذلك تعبري  ة عىل لزوم التعب د بكالم أهل البيت، ال كالم الرواة عنهم، يعز  فتكون دال 

ولعل  هذا هو مراد السيد  .، وكذلك ختام الرواية وهو قضي ة الرشك«دان اهلل»

جموعة الثالثة، فيكون ناظرًا إىل هذه الرجائي فيام نقلناه عنه عند احلديث عن امل

 املجموعة من النصوص ال إىل نصوص األخذ من الثقة، فراجع.

ال أقل  أنه يعيق استظهار املفهوم  ؛هنا يف ألسنة بعض الروايات وهذا اجلواب دقيق

، نعم، حاول السيد احلائري أن يستفيد من كلمة  أهنا « عن صادق»الذي يريده املستدل 
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غري املبارش عن اإلمام، فتدل  عىل حجي ة خرب الثقة، لكنه عاد وأجاب بأن   تعني النقل

اجلملة الواردة يف الرواية ليس هلا مفهوم، فهي تفيد أنه من مل يسمع عن صادق كان كذا 

 .وكذا، وال مفهوم هلا؛ لعدم كوهنا مجلًة رشطي ة، حتى تفيد وجوب السامع عن صادق

عد عن عرفي ة فهم النص؛ فاجلملة وإن مل تكن رشطيًة إال ويف هذا الكالم قدر من البُ 

ا بصدد الزجر عن السامع عن غري الصادق، بام يعني لزوم  أنه ال يرتاب قارئ هلا يف أهن 

نا هنا وجود مجلة رشطي ة حيث ال ينبغي السعي دائاًم  السامع عن الصادقني، وال هيم 

هو ما يستفيده اإلنسان العريف أوالً من خل  الُبعد القواعدي يف فهم اللغة، بل املهم 

 اجلملة، وهو يفهم لزوم السامع عن الصادق يف مقابل السامع عن غريه.

، وقد ألفت «من صادق»، فقد ورد يف خرب جابر تعبري «عن صادق»وأما قضية 

هام إىل بعضهام يوجب  النظر إليه السيد احلائري نفسه، لكنه مل يربط بني اخلربين، فضم 

هام من قبله ـ حفظه اهلل ـ «عن» صدور كلمة الشك يف ، وهذا كاف، ولعل  عدم ضم 

قد ورد بسند ضعي  فيه عمرو بن شمر الكذاب « من»لكون اخلرب الذي فيه كلمة 

 عندهم. يضاف إليه أن  كلمة )عن( تأيت بمعنى )من(.

دم، ال تدل  هذه املجموعة عىل حجية  ثانيًا: لنا عن متام ما تق  خرب الثقة؛ حتى لو تنز 

ألن  السامع من الصادق إن قصد بالصادق فيه الشهادة بمطابقة كالمه للواقع، بمعنى 

السامع مم ن يطابق كالمه الواقع، فهذا خروج عن حمل  البحث؛ ألن  يف ذلك افرتاض 

مطابقة اخلرب للواقع، فيام حديثنا عن اخلرب الظني الذي ال ُتعلم فيه مثل هذه املطابقة، 

قصد به من ُيعرف بالصدق مع عدم إحراز املطابقة يف كل  خرب، إذ قد يكذب  وأما إذا

أو خيطأ الصادق وقد يصدق الكاذب، فهو ال يدل  أيضًا؛ ألن  اجلملة تدل  داللًة إطالقية 

عىل النهي عن السامع عن غري الصادقني، فيكون مفهومها وجوب السامع عن 

طرف املنطوق ال املفهوم، مل يمكن األخذ الصادقني، لكن ملا كانت بصدد البيان من 

                                           
 .2، اهلامش: 122: 1، ج1( كاظم احلائري، مباحث األصول ق2)
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باإلطالق يف طرف املفهوم، فتدل  عىل وجوب األخذ بقول الثقة يف اجلملة عىل نحو 

القضي ة املهملة، وحيث إن بعض أخبار الثقات، السيام يف تلك األزمنة، كانت تفيد 

ي مفاد املفهوم عنها، فال د اللة يف هذه اليقني أو االطمئنان بالصدور، مل حيرز تعد 

 املجموعة عىل حجية خرب الثقة.

ام، فهي تعرب بـ ز فرضية اليقني هنا، الروايُة التي نقلناها عن زيد الشح  علمه »ويعز 

ن يأخذه .«الذي يأخذه عم   ، حيث وصفت ذلك بالعلم ال بالظن 

ا نحن فرفضنا  وما قلناه غري ما قاله السيد احلائري؛ فإن ه جتاهل وجود املفهوم، وأم 

 انعقاد اإلطالق فيه بعد اإلقرار بأصل وجوده.

 النهي عن املزاجّية واالعتباطية يف التعامل مع احلديث نصوصـ  

املجموعة اخلامسة عرشة هنا هي ما جاء يف بعض الروايات من النهي عن التعامل 

باستذواق واستحسان وإعامل املزاج؛  وأهل بيته مع أحاديث النبي

افق مع مزاج اإلنسان يأخذ هبا، وما ال يكون كذلك يذره، بل فاألحاديث التي تتو

 حيمل بالنقد والتعني  عىل من أخذ به.

 ومن أبرز نامذج هذه املجموعة، خرب أيب عبيدة احلذاء، قال: سمعت أبا جعفر

واهلل إن  أحب  أصحايب إ،ي  أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثنا، وإن  أسوأهم »يقول: 

تهم للذي )الذي( إذا سمع احلديث ينسب إلينا ويروى عن ا فلم يقبله عندي حاالً وأمق

ر من دان به، وهو ال يدري لعل  احلديث من عندنا خرج وإلينا  اشمأز  منه وجحده، وكف 

 .«أسند، فيكون بذلك خارجًا عن واليتنا

 فهذا النوع من الروايات دال  عىل لزوم األخذ بام روي عنهم حتى مع احتامل صدور

 احلديث عنهم وعدم العلم، فيكون داالً عىل حجي ة أخبار الثقات.

                                           
 .121ـ  122: 2( جامع أحاديث الشيعة 2)
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فهي تنتقد من يرد  الروايات  لكن احلّق أّن هذه املجموعة ال ربط هلا ببحثنا إطالقاً؛

ة،  ر من يأخذ هبا، فحتى لو كانت أخبار اآلحاد غري حج  د عدم استذواقها، بل يكف  ملجر 

التي ال تسري عىل مزاجنا، بل إما نأخذ هبا إذا  ال جيوز التعاطي السلبي مع الروايات

ًة رشعًا وعقاًل، وإال تركناها إذا مل يقم دليل عىل بطالهنا كمخالفتها رصيح  كانت حج 

الكتاب، ورددنا علمها إىل أهلها، فلم تقل الرواية: جيب عليه القبول، بل قالت: ال 

ة أخبار اآلحاد وعدم يصح  منه هذا النوع من الرفض، وهذا ما تتساوى فيه حجي  

 .حجيتها، وهذا ـ من ا ـ مطابٌق ملا قاله السيد الصدر هنا

 خروج نصوص عمل الرواة وأبواب الشهادات والضمان و.. عن حمّل حبثنا

هبذه املجموعات اخلمس عرشة تتم  طوائ  الروايات التي ذكرها جل  األصوليني، 

ة عنده، والتي سنأيت عىل ذكرها بمن فيهم السيد حممد باقر الصدر، عدا املجمو عة الدال 

ال ترجع  جامع أحاديث الشيعةقريبًا، وقد الحظت وجود بعض الروايات األخر يف 

إىل االستدالل بالسن ة مبارشًة عىل حجية خرب الواحد، بل إىل االستدالل بسرية 

عة، مثل احتجاجهم باحلديث، وروايتهم له، كاألحاديث رقم:  من  222ـ  212املترش 

الباب نفسه الذي نقلنا منه سائر النصوص، وهي خارجة عن نطاق بحثنا هنا، وإال لزم 

د نقلهم للروايات دلياًل عىل حجي ة خرب الثقة، فهذا موكول لبحث السرية  أن يكون جمر 

عية ال دليل السن ة، ولعل ه لذلك مل ُيرش السيد الصدر إىل مثل هذه املجموعة من  املترش 

 الروايات.

أيضًا، من األخذ هنا بروايات عدم  جامع أحاديث الشيعةأما ما أشري إليه يف و

ضامن الثقة عند تل  مال الغري يف يده بال تفريط، أو ما ورد يف باب الشهادات من 

                                           
؛ ودروس يف علم 122: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق282: 1( بحوث يف علم األصول 2)

ل:   .128ـ  122األصول، احللقة الثالثة، القسم األو 
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فليس بيشء؛ ألن  األخذ بخرب الثقة الظني عىل خالف ، األخذ بأخبار العدول

الدليل عليه، فيقترص عىل باب الشهادات والضامن  القاعدة، فيؤخذ فيه بالقدر الدال  يف

ى، السيام وأهنا شبهات موضوعية جزئية، ال كلي ة حكمية، وإال كان قياسًا بال  وال يتعد 

ر منطقي وال رشعي، ومنه ُيعلم عدم إمكان االستدالل بنصوص الشهادات  مرب 

 القرآني ة.

ة عىل حجية خرب كام أن  ما أشري إليه يف الكتب احلديثية من كثرة األ دلة احلديثية الدال 

نا إىل اآلن استعرضنا قرابة ، جامع أحاديث الشيعةالثقة، كام جاء يف  ال ينفع؛ ألن 

مائة ومخسني رواية من أفضل الروايات ـ عدا أخبار بايَب الشهادات والضامن ـ ومل نجد 

ل منه.  فيها شيئًا، فالباقي الذي هو أقل  منه ال حمص 

اك ـ إضافة إىل تقسيم املجموعات إىل مخس عرشة طائفة ـ جمموعات قليلة ولكن هن

ضوا هلا، ثم نختم باملجموعة التي اد عى السيد الصدر داللتها عىل  أخرى نذكرها مل يتعر 

 احلجي ة هنا وأن  لديه اطمئنانًا بصدورها.

 إقرار االستناد إىل الروايات نصوصـ  

رد يف بعض الروايات من استناد الراوي إىل رواية املجموعة السادسة عرشة هي ما و

بحضور اإلمام دون أن ينهاه اإلمام عن ذلك، فهذا يدل  عىل إمضاء اإلمام هلذا املوق  

عية، وإنام بسلوك  من الراوي إمضاًء شخصي ًا، بمعنى أنه ليس استدالالً بالسرية املترش 

 شخيص من الراوي جرت املوافقة عليه من جانب اإلمام.

ومن نامذج هذه الروايات خرب حن ان بن سدير ـ وهو خرب مرسل ـ قال: كنت مع أيب 

اث؟»عىل املائدة، فملت إىل اهلنَْدَباء، فقال ،ي:  عبد اهلل « يا حن ان، مل ال تأكل الُكر 
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 .قلت: ملا جاء عنكم من الرواية يف اهلندباء..

، فقالت: إين ٌة أبا عبد اهللومن ذلك مرفوعة إبراهيم بن هاشم، قال: سألت امرأ

ومل »كنت أقعد يف نفايس عرشين يومًا حتى أفتوين بثامنية عرش يومًا، فقال أبو عبداهلل: 

)أنه(  ، فقال رجل: للحديث الذي روي عن رسول اهلل«أفتوك بثامنية عرش يومًا؟

 إن  : »قال ألسامء بنت عميس حني نفست بمحمد بن أيب بكر، فقال أبو عبد اهلل

 .«وقد أتى هبا )هلا( ثامنية عرش يومًا.. أسامء )بنت عميس( سألت رسول اهلل

 .وغريها من الروايات

د أن  الرواة كانوا  إال أن  هذه املجموعة ـ مع كون مواردها حمدودًة ـ ال يوجد ما يؤك 

، فلعل ه من ة من باب الظن  ثوا هبا أمام األئم  باب  قد أخذوا بتلك الروايات التي حد 

اليقني أو العلم العادي، أو سمعوا ذلك من اإلمام السابق، وندرة املوارد مع كثرة 

حصول األمرين )اليقني ـ االطمئنان( يعيق دون تتميم االستدالل هبذه الروايات؛ ألن ه 

البد من إثبات االعتامد عىل الظن  فيها كي يتم  االستدالل هبا، وهو صعٌب هنا. 

عن واقعي ة صدور تلك األحاديث التي نقلوها، ومل يكن يف وسكوت اإلمام كاشٌ  

 مقام البيان من حيث مستويات احلصول عىل اخلرب يقينًا أو ظن ًا، فال إطالق فيها أيضًا.

 ـ نصوص النهي عن أخذ روايات املخالفني يف املذهب 

 يف املجموعة السابعة عرشة هي ما دل  عىل عدم أخذ الرواية ونحوها من املخالفني

املذهب والرجوع يف ذلك إىل الشيعة، مثل خرب هارون بن خارجة ـ يف خرب الرسائر 

: إن ا نأيت هؤالء املخالفني لنستمع منهم املرسل إىل أبان ـ قال: قلت أليب عبد اهلل
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ًة لنا عليهم، قال: فقال:  ال تأهتم وال تستمع منهم، لعنهم اهلل »احلديث، ليكون حج 

 .«ةولعن مللهم املرشك

وكذلك خرب عيل بن سويد السائي ـ الضعي  بعيل بن حبيب املدائني املجهول ـ 

ل وأما ما ذكرت يا عيل مم ن تأخذ »، وهو يف السجن: قال: كتب إ،ي  أبو احلسن األو 

يتهم أخذت دينك عن  معامل دينك، ال تأخذن  معامل دينك عن غري شيعتنا؛ فإنك إن تعد 

هلل ورسوله وخانوا أماناهتم، إهنم اؤمتنوا عىل كتاب اهلل جل  اخلائنني، الذين خانوا ا

لوه، فعليهم لعنة اهلل ولعنة رسوله ولعنة مالئكته، ولعنة آبائي الكرام  فوه وبد  وعال فحر 

 .«الربرة، ولعنتي، ولعنة شيعتي إىل يوم القيامة..

ا تفيد إمكاني ة أخذ الدين واحلديث من الشيعة، ويثبت بذلك  حجية خرب العدل فإهن 

 اإلمامي.

فأقصاها لزوم الرجوع إىل الشيعة يف أخذ الدين  لكّن هذه املجموعة أيضًا ال تفيد،

د أن  هذا األخذ جيب أن يكون عىل نحو اليقني واالطمئنان أو  ا ال حتد  واحلديث، إال أهن 

ا أوردناه يكفي الظن  من الشيعة الثقات يف النقل؟ فهي يف جمال آخر، فريد عليها مجلة م

رناه يف مناقشة املجموعات السابقة من الروايات، السيام وأن  غري رواية من هذه  وكر 

الروايات ورد فيها أخذ معامل الدين، وهو مفهوم أوسع من احلديث الرشي ، فقد 

يشمل العقلي ات وتفسري الكتاب العزيز وغري ذلك أيضًا. علاًم أن  اإلمام قد يكون هنى 

ب األفكار والروايات غري الصحيحة منهم إىل السامعني ولو  بمالك اخلوف من ترس 

ر من الرجوع إليهم هبذا السبب، وهو سبٌب مفقود يف الشيعي حسب  من الشيعة، فحذ 

الفرض، فال يكون هلا نظر إىل كيفي ة األخذ من اإلمامي أو غريه، بل إىل أصل األخذ 

 النظر عن كيفي ات الرجوع ومعايريه.وحتديد من ُيرجع إليه ومن ال ُيرجع إليه، برصف 
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 .ومثل هذه املجموعة ما دل  عىل لزوم التحاكم إىل القضاة الشيعة ال غريهم

وهذه املجموعات غري الدال ة حتى لو انعقد تواتر فيها أو هبا ال تنفع هنا؛ ألن  عدم 

لفة عن ما داللتها أمٌر واضح، ال من باب أهنا جمملة، بل لورودها يف سياقات أخر تخت

نحن فيه، مع عدم داللة اقتضاء فيها عىل موضوع حجي ة خرب الواحد، فال حاجة إىل 

 .إجراء حساب االحتامل فيها، كام حاول السيد الصدر

 إىل األطرافالرسل واألمراء والسعاة  ـ نصوص إرسال النيب 

ة من أهل السن ة، السيام مني استند بعض علامء أصول الفقه اإلسالمي خاص   املتقد 

يف  أن  الرسول ىلهـ(، إ111من األصولي ني، وفاتح هذا الباب هو الشافعي )

ًة مسبقًا، فقد كان ُيرسل الدعاة  سن ته العملي ة كان يعتمد خرب الواحد، ويفرتضه حج 

واملبل غني والوالة إىل األطراف، وكذلك جباة الصدقات والقضاة وغريهم، وهم أفراد 

رة، وعيل بن أيب طالب إىل وآحاد، مثل مصعب  بن عمري يف إرساله له إىل املدينة املنو 

ة عتاب بن  ر عىل مك  ة لتبليغ الرباءة من املرشكني، وأم  اليمن، وإرساله له أيضًا إىل مك 

أسيد، وعىل الطائ  عثامن بن أيب العاص، وعىل البحرين العالء بن احلرضي، وعىل 

سفيان بن حرب، وعىل صنعاء واليمن باذان،  عامن عمرو بن العاص، وعىل نجران أبا

وعىل اجلند وما معها معاذ بن جبل، وعىل وادي القرى عمرو بن سعيد بن العاص، 

وعىل تيامء يزيد بن أيب سفيان.. وإرساله الرسل إىل امللوك واألمراء يف فارس والروم 

ل جمموعاٍت ومرص واحلبشة وغري ذلك. وهذا دليل عىل اعتامده اآلحاد، حيث مل ُيرس

ق التواتر  .هبذه الرسائل لكي يتحق 

                                           
 .222ـ  228: 2 املصدر نفسه: ـ عىل سبيل املثالـ ( انظر 2)

 .211ـ  122: 1، ج1( مباحث األصول ق1)

؛ وإسامعيل 112، 122: 22؛ وفتح الباري 122ـ  122انظر: الشافعي، اختالف احلديث: ( 2)

 



 حّجية احلديث ................................................................. 211

السيام بمعونة ما سيأيت عند احلديث عن السرية  إال أّن هذا الدليل واضح الضعف،

ة الناس لو أرسل إليهم رسوٌل فكم  عي ة، فإن  امللوك واألمراء وعام  العقالئية واملترش 

رسل ثم يظهر الكذب حيتملون الكذب يف تلك األيام؟! هل كان حيصل أن يرسل ال

حتى يثار يف ذهنهم الشك والريب؟! وهل كان حيصل أن يامرس أحد الكذب باسم 

كونه رسوالً أو جابيًا؟ وكم كان ذا حيصل؟ السيام وأن  الرسل يرَسلون بنصوص لفظي ة 

ثا  مكتوبة يف العادة، وهكذا لو أرسل مثل عيل بن أيب طالب ومصعب بن عمري ليتحد 

ن الناس سيالحظون أن  نسبة تصديقهم لكالم عيل  ومصعب عن الدين، هل كا

وغريمها هو الظن  أو االطمئنان؟! فهذه األحداث تفيد االطمئنان ولو بمعونة القرائن، 

كي  والناس ستعترب هؤالء ُرُسل رسول اهلل ومن صحابته، وسيوجب ذلك تصديقهم 

.هلم ـ فيام ُارسلوا فيه ـ بعد ثبوت كوهنم ُرساًل عندهم؛  م موضع ثقة النبي   ألهن 

بل إن  بعض الرسل كانت ـ كام يرى جورج طرابييش ـ مصحوبة بوفود كتلك التي 

 .كانت ترسل عىل املأل يف احلج  وغريه

هذا كل ه، فضاًل عن ما أسلفناه يف اجلواب عن االستدالل بآية النفر والسؤال 

 د به للمستمع ولو ظن ًا، فراجع.وغريمها، من عدم التالزم بني وجوب القول ووجوب التعب  

هذا، ومن الواضح أن  الرسل واملرسل إليهم لن يكون إيامهنم من خالل خرب 

ة. ة قناعًة تام   الواحد، بل سيكون لالقتناع بمضمون الرسالة املحمدي 

 ارتكاز حجّية اآلحاد، نقد موّسع لنظرّية السيد باقر الصدر نصوصـ  

هي املجموعة التي ذكر السيد حممد باقر الصدر أهنا املجموعة التاسعة عرشة هنا 

ة عنده، وأهنا تبلغ حوا،ي اخلمس عرشة رواية، ومع إقراره بأن  مخس عرشة رواية مع  دال 

                                                                                                           
ـ  122؛ والشنقيطي، خرب الواحد وحجي ته: 22ـ  21الكردي، نحو تفعيل قواعد نقد املتن: 

111. 

 .112ـ  112انظر: طرابييش، من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث: ( 2)
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ل تواترًا، إال أن ه ال يأخذ هبا من باب التواتر القائم عىل الكم   الوسائط يف النقل ال حتص 

فيض إىل اجلزم أو االطمئنان الشخيص فقط، بل يرى أن  هناك عنارص كيفية فيها ت

ة عنده، فتكون بنفسها دلياًل عىل حجي ة خرب الواحد.  بصدورها، كام أن  داللتها تام 

 العمدة )صحيحة احلمريي( يف العمري وابنه، عرض وبيان النّصـ  ـ  

والعمدة عند السيد الصدر من هذه األحاديث هو واحٌد منها، وهو خرب العمري، 

ز له يف حتصيل االطمئنان الشخيص عنده بالصدورفيام ال ا  .باقي عنده بمثابة املعز  أم 

لرواية العمري وابنه ال إشكال يف كون مثل هذا السند العا،ي السيد اخلميني فاعترب أن ه 

ة يثبت حجي   ، وحينئذ فيجب األخذ به، وبهقطعاً  ئيمورد البناء العقالثقتان اآلتية هو 

. ونذكر أهم  هذه الروايات يف هذه املجموعة، والباقي يظهر ن مطلقاً قول الثقة املأمو

 أمره من احلديث يف املهم هنا.

والرواية األبرز هنا، هي رواية احلمريي، التي رواها الشيخ الكليني يف الكايف عن 

حممد بن عبد اهلل وحممد بن حييى مجيعًا، عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي، قال: اجتمعت 

عت( أنا والشيخ أبو عمرو ـ رمحه اهلل )ريض اهلل عنه( ـ عند أمحد بن إسحاق، )أمج

فغمزين أمحد بن إسحاق أن أسأله عن اخلََل ، فقلت له: يا أبا عمرو! إين أريد أن 

أسألك عن يشء، وما أنا بشاك  فيام أريد أن أسألك عنه، فإن  اعتقادي وديني أن  

ة، إال إذا ك ان قبل يوم القيامة بأربعني يومًا، فإذا كان ذلك األرض ال ختلو من حج 

ة(، فلم يك )يكن( ينفع نفسًا  ة، وأغلق باب التوبة )احلج  رفعت )وقعت/وقفت( احلج 

إيامهُنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إيامهنا خريًا، فأولئك )رشار( أرشار من َخَلَق 

( اهلل عز وجل، وهم الذين تقوم )يقوم( عليهم القيامة، ولكن ي أحببت أن أزداد  )َخْلقر

                                           
؛ ودروس 212ـ  211: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق282: 1ل بحوث يف علم األصوانظر: ( 2)

ل:   .111ـ  122يف علم األصول، احللقة الثالثة، القسم األو 

 .181انظر: اخلميني، معتمد األصول: ( 1)
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ْ ُتْؤِمْن ﴿ :رب ه عز وجل أن يريه كي  حييى املوتى سأل يقينًا، وإن  إبراهيم َقاَل َأَومَل

نَّ َقْلبِي
، ، وقد أخربين أبو عيل أمحد بن إسحاق عن أيب احلسن﴾َقاَل َبىَل َولَكِْن لِيَْطَمئِ

ن( آ ن )وعم  خذ وقول من أقبل؟ فقال له: قال: سألته وقلت: من أعامل أو عم 

 العمري ثقتي فام أد ى إليك عن ي فعن ي يؤد ي، وما قال لك عن ي فعن ي يقول، فاسمع له

عن مثل ذلك، فقال  ، وأخربين أبو عيل أن ه سأل أبا حممدوأطع؛ فإن ه الثقة املأمون

يا إليك عن ي فعن ي يؤديان، وما قاال له:  لك )عن ي( فعن ي العمري وابنه ثقتان؛ فام أد 

؛ فهذا قول إمامني قد مضيا فيك. يقوالن، فاسمع هلام وأطعمها؛ فإهنام الثقتان املأمونان

قال: فخر  أبو عمرو )أبو عيل( ساجدًا وبكى، ثم قال: سل حاجتك، فقلت له: أنت 

؟ فقال: إي واهلل ورقبته مثل ذا، وأوما بيده )بيديه(، رأيت اخلل  من بعد أيب حممد

م عليكم أن تسألوا  فقلت له: فبقيت واحدة، فقال ،ي: هات. قلت: فاالسم، قال: حمر 

م، ولكن )ـه(  عن ذلك، وال أقول هذا من عندي؛ فليس ،ي أن أحل ل وال )أن( أحر 

م مرياثه  ؛ فإن  األمر عند السلطان أن  أبا حممدعنه مىض، ومل خيل  ولدًا، وقس 

لون( )فـ( ليس أحد )ألحد( جيرس وأخذه من ال حق  له فيه، وهو ذا عيا له جيولون )حيو 

ف إليهم أو ينيلهم شيئًا، وإذا )فإذا( وقع االسم وقع الطلب، فاتقوا اهلل  أن يتعر 

 وأمسكوا عن ذلك.

ثني شيٌخ من أصحابنا، ذهب عن ي اسُمه، أن  أبا عمرو  قال الكليني رمحه اهلل: وحد 

 .جاب بمثل هذاسئل عن )عند( أمحد بن إسحاق عن مثل هذا فأ

 ـ دعوى يقينّية صدور خرب احلمريي، مناقشات وتعليقات ـ  

ة التي  الً ـ يف العنارص الصدوري  والبحث يف هذه الرواية يفرتض أن ينعقد ـ أو 

                                           
قة لكايف  221ـ  212: 2الكليني، الكايف ( 2) )واستعن ا ملعرفة موارد اختالف النسخ بالطبعة املحق 

ـ  112(؛ والطويس، الغيبة: 218ـ  212: 1ار احلديث يف إيران، الكايف الكليني والصادرة عن د

 .228ـ  222: 1؛ والوايف 121ـ  122: 2جامع أحاديث الشيعة ؛ و111
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 دفعت الصدر إىل االطمئنان بصدور هذه الرواية، ثم نبحث يف داللتها بعد ذلك:

ص نظر أ ـ أما الدراسة السندية، ية الصدر هنا عىل الشكل التا،ي: تارة احتامل فتتلخ 

 كذب الرواة، وأخرى احتامل خطئهم:

ة رواة هم: ـ أما احتامل الكذب، 5  ففي سند هذه الرواية عد 

ق  ّول:الراوي األ د بن يعقوب، وهو رجل ثقة جليل ال يتطر  وهو الكليني نفسه حمم 

وكل  من قرأ ما كتبه املعارصون الشك إليه عىل مستوى الكذب أو االحتيال يف الرواية، 

وقريبو العهد به كاملفيد، والطويس، والنجايش و.. عرف مكانته وجاللته وقدره، حتى 

أن  الشيخ الطويس يرى كتابه )الكايف( أضبط وأثبت كتاب أل فه شخص يف اإلسالم، 

ه، حتى عرف يف تاريخ املسلمني بثقة اإلسالم، كام عرف ابن  ومل نجد من قدح فيه أو ذم 

 املطهر احليل  بالعالمة.

وهو عبارة عن شخصني معًا نقل عنهام الكليني الرواية، ومها: حممد  الراوي الثاين:

بن حييى العطار الثقة اجلليل املشهور املعروف بمكانته السامية ومل يطعن عليه أحد، 

ب عىل حتى املفرطني يف التضعي ، وحممد بن عبد اهلل احلمريي وهو مم ن اتفق األصحا

توثيقه وجاللة قدره ومكانته حتى كانت له مراسالت مع اإلمام املهدي، وخروج 

 التوقيع لشخص دليل عظم مكانته.

فاحتامل الكذب من هذين معًا يف غاية الُبعد، بل هو سفسطة بحساب االحتامل، 

 السيام وأن  مستوى التدي ن يف ذلك الزمان أكرب بكثري منه يف زماننا احلارض.

إىل ذلك، أن  حممد بن عبد اهلل احلمريي يروي للكليني هذه الرواية عن يضاف 

والده، واحتامل كذب االبن يف النقل عن أبيه بعيٌد يف غري ما يرجع إىل مدحه وكامله، 

وهذه الرواية ليس فيها يشء من ذلك، حيث إهنا تبني  مكانة العمري ال احلمريي، 

ر اتفاق االبن مع شخص آخر يف   أن يكذبا عىل األب؟!فكي  يتصو 

وهو من نقل عنه العط ار وحممد احلمريي، أال وهو احلمريي األب،  الراوي الثالث:

وهو عبد اهلل بن جعفر احلمريي، وهو رجل مشهوٌد بوثاقته بال طعن وال غمز فيه، بل 
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كان ـ بنص  النجايش ـ شيخ األصحاب يف قم، ومدرسة قم هي مدرسة من أرقى 

د يف أمر احلديث، فإذا كان شخٌص شيخ مدارس أهل البيت ، ُعرف عنها التشد 

األصحاب يف تلك املدينة أليس من املفرتض أن يكون من أجل  الرواة وأصدقهم؟ وقد 

زون من الرواية عن الضعفاء، فكي  يكون شيخهم ضعيفًا؟!  كانوا يتحر 

هو وهو أمحد بن إسحاق، أحد خواص  اإلمام العسكري، فليس  الراوي الرابع:

د ثقة، بل هو ثقة اإلمام، وقد راسله اإلمام املهدي، فاحتامل كذبه عمدًا احتامٌل غري  جمر 

 عقالئي.

فهو منهم بعيد جدًا، فوجود خطأ يف ُنسخ الكايف أمٌر بعيد  ـ وأما احتامل اخلطأ، 2

جدًا هنا؛ ألن  متام نسخ هذا الكتاب مت فقة عىل هذه الرواية، فال يوجد احتامل خطأ يف 

النسخ، السيام وأن  الطويس نقل هذه الرواية عن الكايف يف كتبه بالنص  عينه، مما يرفع 

 احتامل اخلطأ يف ُنسخ الكايف، وإال ألشري إليه.

كام أن  احتامل اخلطأ من هؤالء الرواة األربعة ضعيٌ  جدًا؛ ملكانتهم، ونضم  إىل 

قل أخريًا أن ه سمع الرواية من ذلك أصالة عدم الغفلة العقالئي ة، كام أن  الكليني ين

شخص آخر ال يذكره لنا باالسم، وهذا يضاع  من الوثوق بالرواية، فضاًل عن أن  

 من روى عنه الكليني عبارة عن شخصني، واحتامل خطئهام معًا بعيد أيضًا.

يضاف إىل ذلك كل ه، الروايات األَخر املؤي دة هلذه الرواية يف املضمون املهم  يف بحثنا 

ق لنا اطمئنانًا بحجي ة هذه الرواية من باب االطمئنان بصدورهاهن  .ا، فهذا كل ه حيق 

هذه هي عصارة نظرية السيد الصدر يف أمر السند هنا، وينبغي الوقوف معها قليالً 

 لننظر فيها فنقول:

ة الرواية سندًا طبقًا ملعايري علم الرجال واجلرح والتعديل، لكن   ال شك يف صح 

وال َيّمنا أيضًا أصل صدورها يف يف إفادهتا اليقني أو االطمئنان بالصدور، الكالم 

                                           
 .212ـ  212: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق221ـ  222: 1( انظر: بحوث يف علم األصول 2)
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اجلملة، بل َيّمنا صدورها بحيث يكون املقطع موضع الشاهد صادرًا هبذه الطريقة 

وهنا نعل ق بتعليقات، ونعتقد أن  جمموعها كاٍف يف هدم النافعة يف االستدالل هنا، 

 دعوى اليقني العام بالصدور:

إن  وثاقة الرجال اخلمسة الواردين يف السند ثابتة، لكن  ثبوهتا بالنسبة  ق األّول:التعلي

إلينا ليس حسي ًا ويقيني ًا، فنحن ال نعرف عن أمحد بن إسحاق سوى أن  الطويس 

والنجايش مثاًل وث قاه، والعتامد الطائفة الشيعي ة عىل توثيقهام ومدحهام له صار الرجل 

فنا عىل من رموز الطائفة عىل ا متداد التاريخ. جيب أن ال نغفل حقيقًة هنا وهي كي  تعر 

رة، بل ُيفرتض مالحقة  هؤالء الرواة؟ وجيب أن ال نق  عند عنرص الشهرة املتأخ 

ثني؟ فنا عىل هؤالء الرواة واملحد   اخليط ملعرفة كي  تعر 

 إذن، فوثاقة اخلمسة ـ ال أقل  بعضهم ـ ثبتت لدينا بنصوص النجايش والطويس

م كانوا وجوه األصحاب ورموز الطائفة، ومل تثبت باحلس  أو املعارشة أو  و..، وأهن 

ة وأن  بعضهم ليس من مشاهري الرواة جدًا.  باالنكشاف التام لكل  حياهتم، خاص 

وهذا التعليق جي د، إال إذا قيل بأن  كوهنم من املشاهري مع عدم طعٍن فيهم، مع 

ثني عليهم، وشهرة وثاقتهم، وغري ذلك، وقوعهم يف األسانيد والطرق، وا عتامد املحد 

كاٍف يف حتصيل اطمئنان بوثاقتهم، لكن  حتصيل االطمئنان بوثاقتهم غري حتصيل 

ة الصدر  االطمئنان بصدقهم ودق تهم يف خصوص هذه الرواية، كام هي مقتضيات نظري 

ض هلا بالتفصيل يف كتاب ص نفسه يف باب الوثوق الوثاقتي، التي سنتعر  نا الالحق املخص 

احلديث إن شاء اهلل تعاىل، وكام هو واضح وسوف ُنلمح له لبحث دائرة حجي ة 

 قريبًا.

إن  املراسالت مع اإلمام املهدي  ليست دلياًل عىل رفعة املكانة، فال التعليق الثاين: 

ة من الشيعة مم ن د أن  اإلمام املهدي كان حيرص رسائله باخلاص  هم  يوجد أي  وثيقة تؤك 
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يف أعىل مراتب الكامل، نعم، الذي جعل السيد الصدر يعتقد بأن  هؤالء الذين خرجت 

ني يف الطائفة هو نص  الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة ، وهو هلم توقيعات هم من املهم 

ـ إذ ال يراد به أن  كل من خرج له توقيع فهو ثقة  نص  موهم ـ كام يقول السيد احلائري

يد أن  هناك ثقات ورد التوقيع بمدحهم وبيان وثاقتهم، فمضمون التوقيع جليل، بل ير

 هو الشاهد هلم، أما أصل وروده هلم فغري صحيح.

منا  اًل يف مباحثنا يف القواعد الرجالي ة هذا املوضوع، وقد  قنا مفص  لكن قد حق 

ن َفْهم السي د الصدر والسي د احلائري معًا لنص  
ة عىل كل  مر الطويس،  مداخالت نقدي 

ق الداماد اليزدي ) لنا ـ وفاقًا للمحق  ـ إىل أن ه ال يوجد دليل ُيثبت  هـ(2288وتوص 

 وثاقة كل  من خرج له توقيع يف عرص الغيبة الصغرى.

كي  ال يكون كذلك، وهذا معناه أن  هذا الشخص يعرف بوجود اإلمام  قد يقال:

ة الشيعة؟  وبسفرائه فيكون من خاص 

ري صحيح؛ ألن  املعرفة بأصل وجود اإلمام أمٌر يدركه العديد من هذا غ واجلواب:

الشيعة آنذاك، وكذا احلال مع السفراء، فمحض املعرفة بوجوده يدل  عىل أن ه شيعي 

إمامي تخلص لتشي عه ومذهبي ته ال غري، نعم السلطة العباسي ة ـ مثاًل ـ مل تكن تعرف 

 بوجود اإلمام.

الصدر حسب احتامل الكذب يف كل  راٍو من الرواة إن  السيد التعليق الثالث: 

اخلمسة عىل حدة فرآه قليالً جدًا، لكن ه غاب عنه أن حيسب احتامل كذب أحدهم عند 

ً طولي ًا، فهذا االحتامل سوف يرتفع حينئذ؛ ألن نا  ضم  الرواة إىل بعضهم بعضًا ضام 

                                           
 .122لطويس، الغيبة: ( ا2)

؛ وأساس احلكومة اإلسالمية: 2، اهلامش: 218: 1، ج1ل قاحلائري، مباحث األصواظم ك( 1)

 .211ـ  211، ووالية األمر يف عرص الغيبة: 112ـ  112

ق الداماد، كتاب اخلمس: ( 2)  .112املحق 
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 حلديث عن التواتر.نتعامل هنا مع تواتر طو،ي وليس عرضي ًا، كام أسلفنا عند ا

وهكذا احلال يف احتامل اخلطأ، بل هو األهم هنا، فعندما أنظر إىل الكليني سيكون 

ة رواة يف طول بعضهم فإن  احتامل  احتامل اخلطأ ضعيفًا، لكن عندما يكون عندي عد 

خطأ أحدهم ـ ولو يف مقطع من النص  ـ سيكون أكرب تلقائي ًا، فقد وقعنا يف وهم الغرق 

مفردة، يف حني ينبغي ضم  املفردات إىل بعضها، والشاهد عىل ذلك أن ك إذا  يف كل  

أخذت هذا السند الذهبي وجعلته بخمسني واسطة، هل سيظل  احتامل الكذب أو 

اخلطأ عىل املنوال عينه؟! فنحن ال نريد هنا اهتام هؤالء األجالء، لكن  طرح احتامل 

خلطأ املرض  باالستدالل هنا يكفي أن يكون يف اخلطأ يظل  واردًا، السيام وأن  احتامل ا

كلمتني مها: الثقة واملأمون، أو نسيان قيد ُيضاف إليهام، وليس بالرضورة يف كل  

ة وأن  النقل باملعنى شائع، وموضوعنا ختتل  النتيجة فيه تبعًا ألبسط  الرواية، خاص 

تن الرواية أن  النقل تغيري يف العبارة موضع الشاهد كام سوف نرى، ولعل ه يظهر من م

هنا كان باملعنى، ال أن ه تم  تدوين هذا الكالم حلظة صدوره. ونحن هنا ال نريد سلب 

الوثوق واالطمئنان عن أصل صدوره هذه الرواية يف اجلملة، بل نريد سلب الوثوق 

واالطمئنان عن املقطع موضع الشاهد أن يكون صدر كام هو، األمر الذي يسلبنا 

 يجة املرادة من هذه الرواية.الوثوق بالنت

د ما نقول أن  رواية توثيق العمري وابنه وردت يف سنٍد آخر ينتهي ألمحد بن  وما يؤي 

ها:   دأخربين مجاعة، عن أيب حمم  إسحاق نفسه، أوردها الطويس يف الغيبة، وهذا نص 

جعفر  ثنا عبد اهلل بند بن مهام اإلسكايف، قال: حد  حمم   هارون بن موسى، عن أيب عيل

 قال: دخلت عىل أيب احلسن ،أمحد بن إسحاق بن سعد القمي ثنااحلمريي، قال: حد  

أنا أغيب وأشهد  ،دييا سي   فقلت: ،اممن األي   يف يومٍ  ،صلوات اهلل عليه دعيل بن حمم  

 وقت، فقول من نقبل؟ وأمر من نمتثل؟ أ ،ي الوصول إليك إذا شهدت يف كل  وال يتهي  

اه ي يقوله، وما أد  ما قاله لكم فعن   ،عمرو الثقة األمني ليه: هذا أبوفقال ،ي صلوات اهلل ع

 وصلت إىل أيب حممد ابنه احلسن ،فلام مىض أبو احلسن عليه السالم يه.ي يؤد  إليكم فعن  
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،ي: هذا  فقلت له عليه السالم مثل قو،ي ألبيه، فقال ،العسكري عليه السالم ذات يوم

ي يقوله، وما لكم فعن   يض وثقتي يف املحيا واملامت، فام قالهأبو عمرو الثقة األمني ثقة املا

د هارون: قال أبو عيل: قال أبو العباس احلمريي: قال أبو حمم   يه.ي يؤد  أدى إليكم فعن  

 .أيب عمرو ما نتذاكر هذا القول ونتواص  جاللة حمل   فكنا كثرياً 

ا صح ، تغري  من يحة السندفهذه الرواية التي وصفها السيد اخلوئي وغريه بأهن 

تركيبة موضع الشاهد، وهو تغيري قد يؤثر يف االستنتاج النهائي الذي يريده الصدر، كام 

سوف يأيت احلديث عنه، ويفتح عىل احتامل أن  النص  احلقيقي الصادر كان تختلفًا، ولو 

عى االطمئنان بالصدور بحيث عندما نست ند بفارق بسيط مؤثر يف الداللة، فكي  ُيد 

ملوضع الشاهد فنحن نستند ملا هو صادر يقينًا هبذه الطريقة التي يستدل  هبا هنا حسب 

 الفرض؟!

إن  احلديث عن مستوى التدي ن يف ذلك الزمان وارتفاعه عام  هي التعليق الرابع: 

ني تلك األزمنة  احلال عليه يف زماننا، ال خيلو من غرابة، فنحن ال نرتاب يف جاللة متدي 

ة ا نهم، وشد  وا هبا، لكن كي  نظن  ـ فضاًل عن أن نقطع ـ بأرفعي ة تدي  ملصاعب التي مر 

ومن أين عرفنا هذه املعادلة؟ إن  جزمًا هبذا األمر حيتاج إما إىل نص  من اهلل تعاىل 

ـ أو إىل معارشة العهدين، وإال  ورسوله وأوليائه ـ كام قيل يف حق  أصحاب احلسني

م شواهد عىل كي  حيصل لنا هذا املفهو م أو كي  يتبلور؟ وعىل السيد الصدر أن يقد 

هذه الدعوى الكبرية، من قال ـ وهذه وجهة نظر شخصي ة ـ أن  احلمريي وأمحد بن 

نًا من السيد اخلميني أو السيد عيل القايض أو السيد بحر العلوم أو  إسحاق أكثر تدي 

ا مهجهم وكل  ما عندهم حب ًا هلل العالمة الطباطبائي أو السيد الصدر أو آالف مم ن بذلو

ورسوله؟ وقد رأينا باحلس  واملعارشة من شهداء وجماهدي اإلسالم يف هذا الزمان 

                                           
 .222لطويس، الغيبة: ( ا2)

 .122: 2؛ واألبطحي، هتذيب املقال 212: 21خلوئي، معجم رجال احلديث ( ا1)



 222 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

 العجب العجاب من اإلخالص والتفاين والتدي ن واإليامن.

د أن  مدح اإلمام  أعتقد أننا بحاجة إىل الكثري من الدراسات لتأكيد هذه املقولة، وجمر 

و فالنًا ال يعني أهنم صاروا أفضل مم ن جاء بعدهم، ولعل ه لو كان املعصوم فالنًا أ

هم ألوان مدٍح أكثر من  رون أحياء يف حياة املعصومني وظهورهم لصدرت يف حق  املتأخ 

ذلك، ولعل  احلالة النفسية يف التعامل مع املايض واملاضني تلعب دورًا يف مثل هذه 

 االستنتاجات.

ث عن ُبعد احتامل كذب االبن يف نقله عن والده، وهو إن  احلديالتعليق اخلامس: 

عبد اهلل احلمريي، ليس وجيهًا؛ فالسي د الشهيد اعترب أن  هذه الرواية ليس فيها مدح 

ا حتوي مدحًا، فهي تثبت أن ه بقي عىل إمامة اإلمام املهدي، وأنه  للحمريي األب، مع أهن 

السجالي ة آنذاك، فلعل  االبن يريد إمامي  إثنا عرشي، وهذا املوضوع من املوضوعات 

مدح الوالد بعالقته بالعمري وبأن ه كان إماميًا كامل العقيدة، وليس من الرضوري أن 

 يكون املدح بوجود نص  يف الرواية عىل املدح.

يضاف إىل ذلك، ما املانع يف أن حياول االبن االستفادة من مكانة والده ـ وربام كان 

رواية ـ كي يثبت هو نفسه مطلبًا عقائديًا يقتنع هو به، ولعل  والده الوالُد متوىف  حني ال

ة بخصوصها، ففرضية ُبعد كذب  ثه هبذه القص  مقتنٌع به أيضًا، غايته مل يسبق أن حد 

 االبن عىل األب يف غري مدح األب غري واضحة أيضًا.

كالم جير  إن  فرضي ة الكذب ال يمكن نفيها هنا ما دام موضوع ال التعليق السادس:

ة عىل األطراف التي نقل م كانوا ت هذه الرواية، وهذه املصلحة هي أمصلحة عقدي  هن 

، يف من السفراءـ األب واالبن ـ ن  العمري أو ُيرزق، حي   همقتنعني بوالدة اإلمام وأن  

ة وأتباع جعفر والعربتائي  خرى كان هلا موق  آخرمقابل مجاعات شيعي ة أ كالنصريي 

أو إثبات لعل  هؤالء وضعوا هذه الرواية وأمثاهلا لتعظيم مكانة العمري ف، وغريهم

                                           
ات حول االنقسامات هنا، وعىل سبيل املثال، جواد عيل، املهدي املنتظر نظر يف بعض املعلوم( ا2)
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سفارة ابنه وجاللته ـ ألن  الرواية رويت بعد وفاة العمري األب بقرينة التعبري عنه 

؛ ثبات والدة اإلمام إ وبرمحه اهلل ـ أ بًا إىل اهلل حسبةً وأن ه حي  ، بحيث كانوا يرون يف وتقر 

ديني ة، فام هو الذي ينفي مثل هذه االحتامالت يف  ع مصلحةً نقل هذا احلديث املخرت

ًا للكذب حلاجة  ةرتضاغط يف تلك الف إشكا،ي   موضوعٍ  سون له عنوانًا ثانوي  قد يتلم 

املعتقد الصحيح إىل ذلك، وتكثر الدواعي فيه إىل الكذب، وبعبارة أخرى: إن  دواعي 

لوثوق بالصدور ودرجته؟! ونحن ال الكذب هنا متوف رة حقيقًة أفال يؤثر ذلك عىل ا

نريد إثبات الكذب وال سلب عنوان الوثاقة عن الرواة مطلقًا، بل نريد جعل مثل هذه 

د  ل اليقني بالصدور يف خرب آحادي ال تتعد  الدواعي الواقعي ة فرصًا احتاملي ة خلفض معد 

 .أسانيده وال مصادره، إذ مصدره الوحيد هو الكليني هبذا السند الوحيد

ة الصدر يف الوثوق الوثاقتي كام قلنا.  وهذا التعليق من ا منسجم متامًا مع نظري 

إن  أصالة عدم الغفلة العقالئية جتري يف كل  الرواة، وهي تفيد الظن  التعليق السابع: 

النوعي بعدم خطأ الراوي، لكن ها ال ُتنتج يقينًا، وإنام املفيد هو املعلومات اإلضافي ة 

عرف دق ة كل  هؤالء الرواة يف النقل حتى لو ثبت أصل صدقهم؟ كام أن  عليها، وكي  ن

ورود روايات أخر تدل  عىل حجية خرب الواحد ال جيعلنا نطمئن  بصدور هذه الرواية؛ 

د موافقة  ية اخلرب، بل فيها مطالب كثرية أخرى، وجمر  ا ال حتوي فقط موضوع حج  ألهن 

ر هنا، وإال لزم أن نطمئن  بصدور الكثري بعض املضمون ال يعني االطمئنان بالصدو

من الروايات لدعم بعض مضموهنا من جانب روايات أخر، نعم حيصل اطمئنان 

باملضمون املشرتك بوصفه مضمونًا مشرتكًا ال أن ه حيصل اطمئنان بصدور إحدى 

الروايات بعينها، ومن ثم  البد  من البحث عن املضمون املشرتك هل يثبت مراد الصدر 

ل جيدًا. حجية خرب الواحد أو ال؟ يف  فتأم 

إنكم حل لتم كل  مفردة عىل حدة من املفردات التي ذكرها السيد الشهيد،  قد تقول:

                                                                                                           
ة:   .112ـ  22عند الشيعة االثني عرشي 
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ولعل  مناقشاتكم يف حمل ها، لكن  مطلب السيد الصدر كان ضم  مجلة هذه الشواهد إىل 

ته يف االطمئنان بالصدور، فام فعلتموه قد ال يكون   دقيقًا.بعضها لدعم نظري 

فنحن نعمد إىل كل  مفردة لتقليل القدر االحتام،ي  لكّن هذا الكالم بنفسه غري دقيق،

الذي تعطيه، وبجمع هذا القدر يف هذا الشاهد وذاك تنخفض نسبة االحتامل يف 

فها لتعجز بعد  املجموع، فكام راكم الصدر االحتامالت يف الشواهد، فنحن نخف 

 املراكمة عن إفادة اليقني.

ن ني استبعد أن يطب ق السيد الصدر ما قاله هنا يف كثري من الروايات التي وقع يف وإ

طريقها أربعة أو مخسة من كبار الثقات، وإال لرأينا له اد عاء االطمئنان بصدور مجلة من 

ت  الروايات هبذه الطريقة، فراجع األسانيد لرتى ذلك، وأن  مثل هذه الدعوى لو صح 

 ع كثرية.للزم تكرارها يف مواض

فات الرواية ما جاء يف مضموهنا الذي جعلنا نتحري  يف التعليق الثامن:  لعل  من مضع 

أمره رغم وروده يف مجلة روايات عند الشيعة؛ ففي آخر الرواية يسأل احلمريي أبا 

د من أن ه رأى اإلمام املهدي ـ عن االسم، فيجيبه العمري بحرمة  عمرو ـ بعد أن تأك 

قد مات، ويف ظن  السلطان أنه  اًل، عرب الفاء، بأن  احلسن العسكريالسؤال عنه معل  

 ال عقب له، فإذا قلت لكم االسم وقع الطلب، ومت ت مالحقة اإلمام املهدي..

 ونحن نعرف أّنه قد وقع خالٌف بني العلامء يف مسألة االسم:

م ذكره تعب دًا مطلقًا. أ ـ  ففريق حر 

ل ما بني فرت ب ـ ة ما قبل الظهور فيحرم ذكر االسم، وفرتة ما بعده وفريٌق آخر فص 

 فيجوز، ولعل ه يرجع إىل الرأي الثالث اآليت.

ل ما بني حالة اخلوف عىل اإلمام املهدي ـ وغريه ـ فال جيوز  ج ـ وفريٌق ثالث فص 

إذاعة االسم حفظًا حلياته، وبني ارتفاع حالة اخلوف هذه ـ كام يف عرصنا احلارض ـ 
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 .سمفيجوز ذكر اال

ل ما بني الغيبة الصغرى فيحرم، والغيبة الكربى فيجوز، ولعل ه  د ـ وفريق رابع فص 

 يرجع للفريق الثالث.

فيام قال فريق خامس بكراهة ذكر االسم مع عدم اخلوف وحرمته مع  هـ ـ

 .اخلوف

كام ويوجد رأي سادس بالتفصيل بني ذكر اسمه أمام الناس واملأل وذكر اسمه  و ـ

لس خاص  أو بني اإلنسان ونفسه، ولعل ه يرجع إىل الرأي الثالث أيضًا، ووردت يف جم

 فيه بعض التعابري يف الرواية املنقولة.

ة ذكر اسمه  ز ـ ة وغريهم، فيجوز لألئم  وهناك رأي سابع يف التفصيل بني األئم 

 دون سائر الناس.

ة والقائم واملنتظر ومن هذا كل ه، رأينا أن  بعض العلامء ال يذكرون إال صفاته ك احلج 

 واملهدي، وبعضهم إذا كتبوا اسمه كتبوه مقط عًا )م ح م د(.

والسبب يف اختالف اآلراء هو اختالف الروايات، فبعضها مطلق، وبعضها ـ مثل 

يه رصحيًا،  الرواية التي نحن بصددها ـ يربط املوضوع باخلوف، وبعض الروايات تسم 

أمام الناس واملأل، وبعضها يبني  أن  احلرمة إىل عرص وبعضها ينص  عىل النهي عن ذكره 

من كتاب األمر  22الظهور، وقد عقد احلر  العاميل بابًا مستقاًل هلذا األمر، وهو الباب 

ل فيه إىل التفصيل بني حالة التقية واخلوف  باملعروف والنهي عن املنكر، وتوص 

دًا يف الزيارات والنصوص وعدمهام، مستندًا بشكل واضح إىل األحاديث الكثرية ج

 .والدعوات والتعقيبات وغريها مما مل ُيرشر إليه

                                           
 .212ـ  121: 2نارص مكارم الشريازي، القواعد الفقهية  ـ عىل سبيل املثال ـ: ( انظر2)

 .11: 1عيان الشيعة أمني، ( حمسن األ1)

 .112ـ  122: 22الشيعة وسائل تفصيل احلر العاميل،  :( انظر2)



 222 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

وليس بحثنا هنا يف هذا املوضوع، لكن نريد حتليل الرواية التي نحن فيها ـ وليس 

مطلق روايات ذكر االسم ـ وفقًا هلذا املوضوع؛ ألن ه يؤثر عىل درجة صدقي ة الرواية 

 صدرت فيها. واليقني بصدورها بالطريقة التي

 وبناًء عليه، نحاول حتليل الرواية هنا، فام هو املراد من االسم؟

 بعضها بعيدًا، فيام بعضها احآخر أقرب:، وإن كان أكثر من احتاملربام أمكننا طرح 

أن يكون املراد من االسم هو ما ُيعرف باسم الرجل احلقيقي، مثل  ّول:االحتامل األ

د( بالنسبة إىل اإلمام ا وه باسمه، أي ال تقولوا: )حمم  ملهدي، فيكون املقصود ال تسم 

د.  حمم 

وهذا التفسري هو املعنى املتبادر إىل الذهن من روايات باب االسم، ويظهر أن  أغلب 

من اشتغل هبذا املوضوع إن مل يكن مجيعهم فهموا هذا املعنى، بل يبعد جدًا إرادة غريه، 

صاحب هذا األمر )رجل( ال »قال: ، ففي صحيحة ابن رئاب عن أيب عبد اهلل

يه باسمه إال كافر  حيث ال يفهم هلذه اجلملة معنى سوى التسمية املتعارفة.، «يسم 

ٍة ال نعلمها،  وطبقًا هلذا التفسري، يمكن فهم أن  هذا احلكم تعب دي، حلكمٍة أو عل 

ًا مطلقًا ومن ثم نقبل بالروايات التي دل ت عىل هذا األمر بوصفها تبني  حكاًم تعب   دي 

ه سؤاالً إىل رواية احلمريي وأمثاهلا التي ربطت  ًا باإلمام املهدي، لكن نا نوج  خاص 

التسمية باخلوف: ما املشكلة يف التسمية؟ فإذا قلت: إن  اإلمام املهدي حممد بن احلسن 

ر اإلمام،  سيخرج يف آخر الزمان، وكان قو،ي هذا يف عرص الغيبة الصغرى، فامذا سيترض 

د بن احلسن ـ فكي  ستعرفه وه ناك اآلالف مم ن اسمهم حممد ـ بل اسمهم أيضًا حمم 

الدولة العباسي ة؟! ثم إذا جاز ألهل البيت التقي ة يف بيان األحكام بحيث يبي نوهنا عىل 

خالف الواقع للتقي ة، أال جيوز لإلمام املهدي أن إذا ُسئل عن اسمه أن يقول غري اسمه 

هناك أوراق ثبوتية وهوي ات شخصية وكش  بالبصامت أو العني احلقيقي، وهل كانت 
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حتى يعرفوه؟! أمل يكن بإمكانه ـ بل من املتوق ع ـ أن يظهر بني الناس بغري اسمه 

احلقيقي فيصبح معروفًا به؟ فأي  معنى للربط بني االسم وطلب السلطان ماداموا ال 

 يعرفون شخصه وشكله ومكانه.

اهلا أخ   وطأًة من صحيحة احلمريي؛ ألن  األوىل إن  صحيحة ابن رئاب وأمث

ثني، أما الثانية فهي رصحية  ر التعب د فيها، كام ذهب إليه بعض املحد  مطلقة يمكن تصو 

 يف ربط التسمية بالطلب واخلوف، فأي  معنى هلا حينئذ؟!

ث فيه عن هذا املوضوع بأن  اإلمام  ثم أمل يقل هو نفسه يف السطر نفسه الذي حتد 

د كنية تكن ي هبا « أبا حممد»عسكري هو ال فذكر اسم الولد؟! إال أن يقال: إهنا جمر 

ى ابنه األكرب غري  العرب حتى لو مل يكن عند الرجل ولد، بل قد تبقى عليه حتى لو سم 

 ذلك، مثل أيب عبد اهلل الصادق مع أن  ولده األكرب هو إسامعيل.

نا أن نسأل ـ مع كل  هذه الر ت اسم املهدي يف كام أن  من حق  وايات اهلائلة التي سم 

تختل  أبواب احلديث والزيارات )مثل حديث: إسمه إسمي، وكنيته كنيتي املشهور( 

ـ: أمل يسمع أحٌد اسمه يف روايٍة من احلارضين، وهم خل ص األصحاب وأقرب 

ة االثني ة اإلمام العسكري، أمل يبلغهم خرب األئم  بني؟! وابن إسحاق من خاص   املقر 

عرش وفيه ذكر األسامء؟! فلامذا يسألون عن االسم هنا هبذا املعنى، واملفروض أن  أمثال 

هؤالء يعرفونه بإسمه؟! بل لو ُاريد النهي عن اسمه فكي  نفرس  ورود اسمه يف 

عرشات الروايات يف تختل  جماالت الزيارات وأبواب العقائد وغريها؟ أال تعارض 

ة الوثوق بصدورها؟ هذا عىل تقدير تلك الروايات صحيحَة العمري ه نا مم ا يؤثر يف قو 

 االسم بمعنى اسمه احلقيقي واسم أبيه كذلك و..

أن  املراد من حتريم االسم هو حتريمه مع بيان أن ه قد ُولد، فيكون  االحتامل الثاين:

حتريم االسم طريقًا لتحريم بيان وقوع والدته، ال أن ه حتريٌم يف نفسه، فضاًل عن 

 فصيل فيه.الت

له مجلٌة من الروايات، فهو غري ممكن هنا يف  وهذا املعنى لو تم  يف نفسه، وال تتحم 
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ح هلم بوالدته يف الرواية نفسها،  رواية احلمريي؛ ألن  املفروض أن  العمري قد رص 

د هلم ذلك، فكي  يمكن فهم هذا املعنى من صحيحة احلمريي هذه؟!  وأك 

التسمية التعري  بشخصه، أي علِّمه لنا، بحيث إذا أن ُيقصد ب االحتامل الثالث:

د لنا مكانه ومعامله، وذلك من االسم وهو العالمة.  رأيناه نعرفه، أو أرشدنا إليه وحد 

ولعل  من ملحقات هذا االحتامل أن يراد باالسمر االسُم املستعار الذي كان ُيعرف به 

بينهم أو املوجود يف سامراء أو بغداد  اإلمام، بحيث لو قاله هلم لعرفوا أن ه فالن املوجود

 ويعرفه الناس.

 وهنا يغدو إخفاء االسم منطقّيًا جدًا، لكّن الرواية تواجه مشاكل:

إن  ضم  روايات االسم إىل بعضها بعضًا ُيبعد هذا االحتامل جدًا، فمعنى االسم  أ ـ

م يريدون أن يعرفوا اإلمام بحيث يمكنهم اللقاء ف عليه،  يف هذه احلال هو أهن  به والتعر 

م يريدون اللقاء به واالنكشاف بينهم وبينه، أو يريدون معرفته بحيث لو رأوه  فكأهن 

نا عليه، أو  عرفوا أن ه هو، وهذا ال يعرب  عنه ـ عرفًا ـ بطلب معرفة االسم، بل يقال: دل 

ال يعرف من هو من بيننا يف األزق ة واألسواق، وهو ما ال يناسبه التعليل بأن  السلطان 

أن  له ولدًا، بل يناسبه أن يقول: لو قلت لكم ذلك لزاد عدد الذين يعرفون شخصه، 

 وهذا فيه خطر عليه شخصي ًا، فرتكيبة الرواية غري مقنعة يف هذا املقطع.

ة سابقني، وال حيتمل فيها هذا املعنى، وال  أيضًا بعض روايات االسم وردت عن أئم 

ا ترجع ملوضوع واحد، ففي يمكن غض  الطرف عن سائر روايا ت القضي ة؛ ألهن 

وأشهد عىل رجل من ولد احلسن ال »صحيحة أيب هاشم اجلعفري عن اإلمام اجلواد: 

ويف خرب داود بن  .«كام ملئت جوراً  ها عدالً حتى يظهر أمره فيمأل ،ىيسم   ى واليكن  

 دي احلسن،اخلل  من بع»سمعت أبا احلسن عليه السالم يقول: القاسم أيضًا جاء: 

إنكم ال »فقلت: ومل جعلني اهلل فداك؟ فقال:  «اخلل ؟ فكي  لكم باخلل  من بعد
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ة قولوا: احلج  »، فقلت: فكي  نذكره؟ فقال: «باسمه لكم ذكره ترون شخصه وال حيل  

أن  الكابيل الباقر، ويف خرب أيب خالد الكابيل عن اإلمام  .«د عليهم السالممن آل حمم  

 فداك، قد عرفت انقطاعي إىل أبيك وأنيس به ووحشتي من الناس.جعلت قال له: 

قلت: جعلت فداك، لقد وص  ،ي أبوك ، «فرتيد ماذا؟ـ يا أبا خالد  ـصدقت »قال: 

فرتيد ماذا، يا »قال:  بعض الطرق ألخذت بيده. صاحب هذا األمر بصفة لو رأيته يف

يا أبا  ـسألتني واهلل »فقال:  حتى أعرفه باسمه. يه ،يقلت: أريد أن تسم  « أبا خالد؟

به  ثاً ، ولو كنت حمد  به أحداً  ثاً كنت حمد   ما عن سؤال جمهد، ولقد سألتني عن أمرٍ  ـخالد 

عوه بني فاطمة عرفوه حرصوا عىل أن يقط   ثتك، ولقد سألتني عن أمر لو أن  حلد   أحداً 

يقول:  ،معليه السال قال: سمعت أبا جعفر ويف خرب جابر اجلعفي، .«بضعة بضعة

 أخربين عن املهدي ما اسمه؟ فقال: ،سأل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني عليه السالم»

قال: فأخربين  اهلل. ث باسمه حتى يبعثهأن ال أحد   حبيبي شهد إ،ي   ا اسمه فإن  فقال: أم  

 هو شاب مربوع، حسن الوجه، حسن الشعر، يسيل شعره عىل قال:. عن صفته

 .«و سواد حليته ورأسه، بأيب ابن خرية اإلماءونور وجهه يعل ،منكبيه

فمثل هذه النصوص ـ وبعضها جيمع بني التوصي  وعدم االسم ـ تبعد هذا 

االحتامل يف تفسري االسم، وهلذا نجد شبه إطباق من العلامء عىل فهم االسم بمعناه 

ملهدي عل ق اللغوي والعريف املتداول، ومن هنا مل ا ذكر الصدوق رواية ورد فيها اسم ا

عن  يإليه النه ذهبأجاء هذا احلديث هكذا بتسمية القائم عليه السالم والذي فقال: 

 .تسميته عليه السالم
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رت مسألة االسم وقعت يف تناقٍض ما، السيام بناًء عىل  ب ـ إن  رواية احلمريي ملا بر 

العباسيني ال  هذا التفسري، فعندما سألوا العمري عن االسم أشار إىل أن ه حرام وأن  

يعرفون أن  للعسكري ولدًا، فإذا قلُت لكم االسم وقع الطلب، أمل يقل العمري نفسه 

ة؟! أليس هذا إعالنًا للدولة العباسية أنه ُولد للعسكري ولد؟  قبل حلظة أن ه رأى احلج 

ده بعالماته أو ال حت ده، فإذا كان األمر أهنم ال يعرفون أن  له ولدًا فام الفرق بني أن حتد  د 

ره العباسي ون ال ربط له باالسم، بل له  ما دمت قلت: إنه ليس له ولد عندهم، فام يتصو 

ظ أمام احلمريي وابن إسحاق من  ربط بإعالن أن  له ولد، وإذا كان العمري غري متحف 

ظ أمامهم من االسم؟ فطبيعة تعليله وتربيره ال تنسجم  ة، فلامذا حتف  إعالن أنه رأى احلج 

 الحتامل، بل ال تنسجم يف نفسها أيضًا.مع هذا ا

إال إذا كان العمري يعلم بمعرفتهم بوجود اإلمام لكن ه ال يثق بكتامهنم ما سيقوله 

هلم من مسألة صفات اإلمام وعالماته، وهذا يرض  بمكانتهم، فكي  ال يثق العمري 

ض أن ه وثق هبم يف قضي ة تتصل بسالمة إمامهم الشخصي ة، وهم ُخل ص الشيعة، واملفرو

، بوصفه سفريًا لإلمام ويف كشفه وجود ولد للعسكري قد هبم يف كش  نفسه أمامهم

ُولد فعاًل؟ أال يفيض ذلك إىل بعض التساؤل فيهم وفيه؟ ثم حتى لو أعطاهم بعض 

 العالمات، هل هناك ميزات يف جسد اإلمام جتعله يمتاز من بني مئات آالف الناس؟!

د يف األ مر، أال حيتمل أن  خطًأ حصل يف نقل الرواية أو يف بعض ومع هذا الرتد 

فقراهتا من زيادة كلمة أو نقصاهنا عن عمد أو غري عمد، بحيث يؤثر ذلك يف علمنا 

ة التي ورد فيها؟ أال يضعها ذلك كل ه أمام يشء من  بصدور موضع الشاهد هنا بالدق 

قائي عىل درجة اليقني التعارض مع سائر روايات االسم األمر الذي يؤثر بشكل تل
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 بمن تطلبه الدولة العباسية طلبًا حثيثًا.
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بالصدور؟ وإذا كان كذلك كي  حيصل اطمئنان بعدم خطأ الرواة يف مقطٍع آخر منها؟ 

د يف هذا املوضوع إلسقاط االطمئنان بالرواية، السيام مع طوهلا وعدم  إن ه يكفي الرتد 

 وجود أي  مؤرش دال  فيها عىل الكتابة والتدوين.

بصدور هذه الرواية بعينها هبذه الطريقة فالصحيح صعوبة حتصيل اطمئنان شخيص 

د، فغاية ما يف األمر حصول  دًا كان أو غري متعم  دون وقوع خطأ فيها إطالقًا متعم 

ا دعوى االطمئنان بصدورها بالدق ة يف التعابري التي حتوهيا  اطمئنان بأصل صدورها، أم 

ل هبا عىل حجي ة اخلرب بحيث نستعني هبا يف إثبات حجي ة اخلرب ـ وسيأيت كم أن  االستدال

نا كلمة أو كلمتني يف موضع  ة يف التعبري، بحيث لو غري  دقيق وبحاجة لطريقة خاص 

الشاهد سوف خيتل االستدالل متامًا ـ .. دعوى االطمئنان عسرية جدًا، فنقول فيها ما 

، من حصول الوثوق قاله السيد اخلميني يف هنج البالغة والصحيفة السجادية

لإلمام عيل واإلمام زين العابدين، لكن  هذا غري حصول الوثوق بنسبة كل   بنسبتهام

ة.  مقطع أو مجلة منهام هلذين اإلمامني. هذا كل ه يف الدراسة السندية الصدوري 

 على حجية خرب الثقة، مالحظات ووقفات احلمرييـ دالالت خرب  ـ  

ة الب ـ وأما الدراسة الداللية  سيد الصدر، ثم نعل ق عليها.، فنستعرض أوالً نظري 

تذهب نظرية حممد باقر الصدر هنا إىل أن  يف هذا احلديث فقرتني متثالن موضع 

 الشاهد، ندرسهام بالرتتيب:

العمري ثقتي فام أدى إليك عن ي فعني يؤدي، وما قال لك »وهي:  ىل:والفقرة األ

 «.عن ي فعن ي يقول، فاسمع له وأطع؛ فإنه الثقة املأمون

الفقرة فيها صدر، وفيها ذيل تعلييل، أما الصدر فهو غري دال  عىل يشء هنا؛ إذ فهذه 

م أن  الروايات التي من هذا «ثقتي»يدل  أزيد ما يدل  عىل حجية ثقة اإلمام  ، وقد تقد 
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ع الدائرة، « فإن ه الثقة املأمون»النوع ال تفيد حجي ة خرب الواحد. وأما الذيل  فهو يوس 

 ة لكل  ثقة مأمون، وهذا هو املطلوب.لتصبح احلجية ثابت

 وقد يناقش يف هذا االستنتاج من جهات:

ع عىل صدر الرواية، ففي صدر الرواية حديث  ىل:اجلهة األو إن  هذا التعليل متفر 

، وهذا معناه أنه عندما يطلب اإلمام االئتامر ألمر «ثقتي»عن مرتبة عالية من الوثاقة 

ة من  ثقته، ثم يعل ل ذلك بأنه الثقة املأمون فهو ال يريد مطلق الثقة، بل مكانة خاص 

 الوثاقة.

وهذه املناقشة مردودة بأنه حتى لو كان الصدر كذلك، إال أن  ذلك ال يمنع من 

عموم التعليل؛ ألن  ظاهره اإلشارة إىل كربى أوسع نطاقًا من الصدر، وهي قاعدة كل ية 

ة مرتكزة، ومثل هذا كثري احلصول يف النصوص ة. عام   املعل لة بكربى عام 

، والالم هنا تدل  عىل الكامل، «الثقة املأمون»إن  التعليل ورد بعنوان  الثانية:اجلهة 

فهي مثل قولك: فالن هو الفقيه العامل، يف إشارة إىل كامل فقاهته وعلمه، ومعنى ذلك 

ة من الوثاقة وال تي اختصاص التعليل نفسه ـ بقطع النظر عن الصدر ـ بمرتبة خاص 

 حيصل االطمئنان منها عادًة.

يص العربية؛ إذ ال نحتمل أن  الالم  ا اجتهاد من متخص  وجياب عن هذه املناقشة بأهن 

موضوعة للكامل، بل هي تعني اجلنس والعهد، وإنام استفيد الكامل من حيث محل اسم 

ف بالالم عىل شخص بعينه، أي محل  عىل رجل ما، وحيث ال « الثقة»اجلنس املعر 

هودية هنا وال جنسية أشعَر ذلك بإفادة الكامل، لكن  ذلك غري دقيق؛ إذ لعل  املراد مع

 وضوح مصداقي ة الفرد املشار إليه للجنس وانطباقه عليه إثباتًا.

إن ه حيتمل أن يكون اإلرجاع هنا إرجاعًا إىل املقل د ألخذ الفتوى، ال إىل  الثالثة:اجلهة 

، فإن  الراوي ال يطاع وإنام «وأطع»عىل ذلك كلمة الراوي ألخذ الرواية، والقرينة 

 الذي ُيطاع هو املفتي، فهذا ما يوجب خروج الرواية عن مورد البحث من رأس.

وجياب عن هذه املناقشة بأن ه اذا مل تكن كلمة اإلطاعة مناسبة للرواية فهي أيضًا غري 
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ق يف حقه عنوان اإلطاعة هو مناسبة لإلفتاء؛ إذ ال الراوي ُيطاع وال املفتي، إنام من يصد

احلاكم والوا،ي، وحيث إن  الرواية ليست هبذا الصدد فيكون املراد االستامع إىل 

الروايات التي ينقلها واألخذ هبا وتصديقها والعمل بمضموهنا، ويشهد لذلك أن  

ة األئمة «أطع»الشخص الذي قال له اإلمام:  ، هو أمحد بن إسحاق، وهو من خاص 

قهاء املعروفني، فيبعد أن يكون املراد أن يؤمر بتقليد العمري، فإن  التقليد العلامء الف

 رجوع اجلاهل إىل العامل، ال العامل إىل مثله.

 فالصحيح شمول الرواية للفتوى والرواية معًا، كل  بحسبه.

ة عىل قاعدة حجي ة خرب الثقة.  وعليه، فهذه الفقرة دال 

يا إليك عن ي فعن ي يؤديان، وما قاال لك العمري وابنه ثقت» الفقرة الثانية: ان، فام أد 

 «.عن ي فعن ي يقوالن، فاسمع هلام وأطعهام، فإهنام الثقتان املأمونان

وهذه الفقرة أظهر من الفقرة السابقة يف الداللة، وعىل تقدير وجود إمجال يف الفقرة 

ل ة صدرت عن إمام غري السابقة فهو ال يرسي إىل هذه الفقرة؛ ألن  كاًل منهام مجلة مستق

اإلمام الذي قال الفقرة األخرى؛ إذ إحدامها عن اإلمام اهلادي واألخرى عن اإلمام 

 العسكري.

م، السيام مع عدم وجود كلمة  ، «ثقتي»وتقريب االستدالل صار واضحًا مما تقد 

ن  وإذا كانت الفقرة السابقة إعالنًا لسفارة العمري فإن  هذه الفقرة ليس فيها ذلك؛ أل

العمري وابنه مل يكونا معًا سفريين، وإنام صار االبن سفريًا بعد أبيه. وهبذا ظهر داللة 

 .هذه الرواية بفقرتيها عىل حجي ة خرب مطلق الثقة

 ة الصدر يف التفسري الداليل هلذا احلديث.كانت هذه هي عصارة نظريّ 

تصلح يف  ،صدرد العّدة مناقشات عىل استدالل السيـ وُتسّجل ـ  ت هناوقد سّجل

ها: ته، وأمه   اجلملة هلدم هذا االستدالل برم 
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ما ذكره ُاستاذنا السيد حممود اهلاشمي، من أن ه ال ُيراد من وص   ىل:واملناقشة األ

الوثاقة يف مقَطَعي الرواية الوثاقُة األصولي ة، بل اإلشارة إىل رشف الوكالة والنيابة، 

ة اهتامم احل مريي بنقل هذا األمر للعمري بوص  ذلك والذي يشهد عىل ذلك شد 

ة الفعل التي أبداها العمري من البكاء والسجود،  مًة الستجواب العمري، ورد  مقد 

د الوثاقة يف األخبار مثله مثل أي  ثقة آخر  .فهذا ال يناسب جمر 

إذ ال مانع من أن يكون كالم احلمريي هذا بيانًا  وهذه املالحظة لوحدها ال تكفي؛

دة اإلماَمني بوثاقة العمري، فكأن  احلمريي يريد أن يبني  للعمري أن  هناك إمامني لشها

ا عىل وثاقتك وتصديقك فيام تقول، ونحن هلذا جئنا نسألك عن رؤيتك لإلمام  نص 

املهدي، ذاك املوضوع البالغ احلساسية يف تلك الفرتة، ومن الطبيعي أن خير  العمري 

، ورد فيها التعبري التي جاء فيها ذكره عن اإلمام اهلادي ساجدًا باكيًا؛ ألن  الرواية

، وهذا بيان ملرتبة جليلة له، حتى لو كان مقطع الشاهد بالنسبة إلينا هو ذيل «ثقتي»بـ

 الرواية.

إن  الكش  عن صدق الرجل بنص  إمامني واإلعالن ضمنًا أن   وحاصل القول:

فيام خيربهم من موضوع خطري، مضافًا احلارضين سوف يرت بون أثرًا عىل كالم العمري 

وشهادة اإلمام نفسه بصدق الرجل وأمانته، من الطبيعي أن تدفع « ثقتي»إىل تعبري 

ملحاولة استجواب العمري من جانب احلمريي، كام تؤد ي إىل بكاء العمري نفسه 

أيضًا، إن فرضنا أن  نفس البكاء كان عىل ذلك، فال موجب لتحميل هذا املقطع من 

ل.امل مه الرواية أكثر مما يتحم   شهد الذي تقد 

ما ذكره االُستاذ اهلاشمي أيضًا، من أن  تفسري السيد الصدر لالم  املناقشة الثانية:

بأهنا إشارة إىل كون العمري واضح املصداقي ة « الثقة املأمون»الداخلة عىل كلمة ثقة 

تبة عالية من الوثاقة واقعًا؛ للعنوان، يشء ال ُيفهم إال يف سياق كامل الرجل وبلوغه مر
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وإال فكي  صار من أوضح مصاديق الوثاقة أو من املصاديق الواضحة، من هنا كان 

هذا التعبري مفيدًا للمبالغة يف إشارة إىل كونه مصداقًا بارزًا للوثاقة، فال تشمل الرواية 

 .مطلق الثقة، بل مرتبة عالية من الوثاقة، فال تدل  عىل املطلوب

فإن ه الثقة »بمعنى أن ه عندما يقول اإلمام: قد ال تكون موّفقة، املالحظة  وهذه

ال مانع من أن يريد فقط أن يبدي أن  العمري مصداق ملطلق الثقة، وال يعني « املأمون

ذلك كامل الوثاقة ومنتهاها كام حاول أن يفهمه أستاذنا اهلاشمي حفظه اهلل، بل تفيد 

ثاقته، فاملبالغة املوجودة يف النص  جاءت من شهادة مزيد اهتامم بالرجل ووضوح و

اإلمام بوثاقة شخص ال من اجلملة عينها، أو فقل من تأكيد وثاقة الرجل ال تبيني علو  

وثاقته، فإن  تأكيد الوثاقة غري بيان درجتها، وال أقل  من أن  ما يريده السيد اهلاشمي 

املحتمل أن  دخول األل  والالم  حيتاج هو إىل مزيد مؤونة، واألصل عدمها. بل من

كان ملعروفي ة وثاقة العمري عند السامعني، ومعلومي ة حجي ة خرب الثقة عندهم، ومن ثم  

تكون أشبه بالعهد، فكأن ه قال هلم: اسمع للعمري وأطع؛ ألن ه ذاك الثقة املأمون املركوز 

 يف أذهانكم أن ه ُيرجع إليه ويؤخذ بقوله.

ا ذكره االُستاذ اهلاشمي أيضًا، من أننا نحتمل قويًا أن  ذيل الرواية م املناقشة الثالثة:

ة، بل  جاء لبيان شهادة اإلمام بوثاقة الرجل ال أكثر، فهي ليست بصدد بيان قاعدة عام 

ه، فحيث كان ظاهرها القضي ة اخلارجية مل يعد يمكن  بصدد شهادة خارجي ة يف حق 

 .االستناد إليها هنا

فإنه »فإن  دخول الفاء عىل مجلة:  ؛ري واضح بعد بيان السيد الشهيدوهذا الكالم غ

ظاهر يف إفادة تعليل لزوم السمع والطاعة هلام، وهذا « فإهنام الثقتان..»و « الثقة..

ة خارجية إال إذا كان مرتكزًا يف أذهان املخاطبني أن   التعليل ال يصح  بقضية خربي 
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ة، وأن  من نتائجه لزوم السمع له واألخذ وص  الثقة املأمون يرتتب عليه آثار  عد 

رت هاتان اجلملتان يف ذيل اخلربين، مع أن  شهادة اإلمام بوثاقة  بقوله، وإال فلامذا ُكر 

العمري وابنه بوصفها بيانًا لقضي ة خارجية قد حصلت يف صدر كلتا الروايتني: 

 ًة ُاخرى؟!، فام املوجب للتكرار مر  «العمري وابنه ثقتان»و« العمري ثقتي»

ما ذكره االُستاذ اهلاشمي أيضًا، من أن  إحالة أمحد بن إسحاق، وهو  املناقشة الرابعة:

والراوي املعروف األوسع معرفًة  الفقيه املط لع عىل أصول أصحاب األئمة

بنصوص أهل البيت من العمري نفسه، ال ُيقصد منها إحالة شخص ال يعرف 

عليها من رجل ثقة، فحال الرجلني شاهد عىل ُبعد هذا الروايات إىل من يعرفها ليط لع 

االحتامل، وهذا معناه أن  اإلمامني: اهلادي والعسكري، كانا يريدان إعالن وكالة 

العمري وجعله قائاًم مكاهنام يف القضايا السياسية واالجتامعية، حيث كان يصعب عىل 

ي لذلك علنًا، وهذا هو املناسب لكل  سي اق الرواية، مما يعيق فهم أهل البيت التصد 

 .حجي ة مطلق خرب الثقة منها

فالعمري مل تعرفه مصادر  ،مع تتميم وتوضيح وهذه املالحظة يف غاية اجلودة

ثًا، بل كان الكليني، واحلمريي ـ االبن واألب ـ وحممد بن  احلديث الشيعي راويًا وحمد 

دًا، كام تشهد عىل ذلك حييى العطار، وأمحد بن إسحاق أكثر روايًة منه بكثري ج

املصن فات احلديثية الشيعية بل واإلسالمي ة، يضاف إىل ذلك أن  كتب الفهارس 

ثًا وفقيهًا  ف العمري بكونه راويًا وحمد  والرتاجم واملشيخات والرجال الرئيسة مل تعر 

وصاحب مصن فات، َيعرف ذلك من راجعها، وحتى سائر السفراء كان هذا حاهلم 

احلسني بن روح النوبختي يرسل كتابًا فيه أحاديث إىل قم ليسأل عن  تقريبًا، فهذا

تها، وهذه كل ها شواهد عىل أن  السفراء مل يكونوا ـ يف الغالب ـ واسطًة علمي ة أو  صح 

نا مل نجد الشيعة يسألون العمري  ز ذلك أيضًا أن  حديثي ة، بل إدارية ومالي ة ونحوها، يعز 
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نوا جيعلوهنم وسائط نقل الرسائل وقضايا املال كام هو وابنه مسائَل رشعي ة، بل كا

 املعروف يف الروايات التارخيي ة.

ر أن  إحالة رجل مثل أمحد بن إسحاق يف عرص العسكري ني ـ وهو راوية  فال يتصو 

من خواص  اإلمام العسكري ـ إىل العمري ني، إحالٌة عىل مصدر رواية بحت، بل هو 

ال نفهمه إال يف سياق حتميل مسؤوليات وكالة وما شابه يشء تختل  عن ذلك بالتأكيد 

ه  ذلك، وال نقصد بيان السفارة عن اإلمام املهدي، فهذا أمٌر آخر، ال معنى لصدور نص 

بشكل واضح من جانب اهلادي، إنام جعله واسطًة أو أحد الوسائط يف تواصل 

د فرضيتي: الرواية والفتوى معًا، فاملوضوع ليس  العسكري ني مع الشيعة، وهذا ما يبع 

موضوع مطلق رواية أو فتوى كام توحيه كلامت الشهيد الصدر، بل التفويض اخلاص  

يف أن يكون وسيطًا بني اإلمام وبعض الشيعة، ويف هذه احلال تكون أوصاف الوثاقة 

ـ شواهد عىل أن  املراد شخٌص استثنائي « أطع»و « ثقتي»واإلمانة ـ إىل جانب كلمتي: 

ت ميداني ة، فيطلب الرجوع إليه ملكان يعد  من خ ة اإلمام وحمل  ثقته، توكل إليه مهام  اص 

أمانته املالي ة ووثاقته فيام يقوم به ويتواله، وأين هذا من بحث حجي ة مطلق خرب الواحد 

 الثقة؟! فالوثاقة هنا بمعنى الركون واالعتامد فهو معتمد ومأمون فيام ُاوكل إليه.

و ُيقبل هبا متامًا، فال أقل  من أهنا تعيق استظهار التقعيد الذي وهذه املالحظة حتى ل

ث عنه السيد الصدر.  يتحد 

ز هذا الكالم كل ه، ما جاء يف رواية حممد بن إسامعيل وعيل بن عبد اهلل  ويعز 

احلسنيني، والتي رواها الشيخ الطويس يف كتاب الغيبة، ونقلها عنه املجليس يف بحار 

، فام لبثنا إال يسريًا فامضر فأتنا بعثامن بن سعيد العمري»..يها: األنوار، وقد جاء ف

امضر يا عثامن، فإنك الوكيل والثقة  :حتى دخل عثامن، فقال له سيدنا أبو حممد

، ثم قلنا املأمون عىل مال اهلل، واقبض من هؤالء النفر اليمنيني ما محلوه من املال..

ملن خيار شيعتك، ولقد زدتنا علاًم بموضعه من  بأمجعنا: يا سيدنا، واهلل إن  عثامن
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ونحوها رواية أخرى عن ، «خدمتك، وأن ه وكيلك وثقتك عىل مال اهلل تعاىل، قال..

ن من   الشيعة املكو 
ةر ثًا عن العمري يف جملس خاص  اإلمام العسكري يقول فيها متحد 

أطيعوه وال  ،ليكموخليفتي ع ،إمامكم من بعديـ أي املهدي ـ هذا »أربعني رجاًل: 

 كم ال ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم  فتهلكوا يف أديانكم، أال وإن   بعدي قوا منتتفر  

 فاقبلوا من عثامن ما يقوله، وانتهوا إىل أمره، واقبلوا قوله، فهو خليفة إمامكم له عمر،

استخدم هنا فإن  تعبري الوثاقة ـ حتى لو كانت الرواية ضعيفة السند ـ  .«واألمر إليه

يف اإلشارة إىل أمٍر ال ربط له بباب الرواية فقط، بل باالعتامد والركون والتفويض يف 

ض، وهو  قضايا ميداني ة ومالي ة بحيث كان العمري هو املطمأن  به من جانب املفوِّ

 اإلمام.

ً باخلصوص إىل املأمون، ومع كل  هذه الشواهد، لن يفهم  وعليه، فتعبري الثقة منضام 

ة، بل هو اعتامد عىل رجل أمني لتفويضه يف بم عنى غري الكاذب فقط ليكون قوله حج 

أمور إدارية ومالية و.. بحيث ُيطمأن  إليه، وأنه ال خياطب الشيعة بغري ما قاله له اإلمام، 

ال أن ه ينقل رواية، وهذا سياق ال يعطي حجي ة مطلق خرب الثقة يف النقل، حتى لو ورد 

، حيث ال يقصد هنا ما روى لك عن ي فقط، بل هذا املعنى «إليك عن يما أد ى »تعبري: 

وسائرالشواهد مع هذا املقطع مما يفيض إىل « أطع»أزيد منه، وال أقل  من تعارض 

 اإلمجال النسبي يف الرواية.

ً هنا،  املناقشة اخلامسة: بقطع النظر عن املالحظة السابقة، يمكننا أن نضي  شيئًا مهام 

فام أد ى إليك »ُيرش إليه الصدر ومل ُيدخله يف حساباته يف تفسري الرواية، وهو وهو ما مل 

ر يف خربي اهلادي «عن ي فعن ي يؤد ي، وما قال لك عن ي فعني يقول ، فهذا املقطع املكر 

والعسكري يكشفان عن شهادة اإلمام بمطابقة ما ينقله العمري وابنه عن اهلادي 
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ثان من عندمها، بل مم ا عند أهل البيت، والعسكري ملا صدر منهام، وأهن ام ال يتحد 

تأكيدًا عىل درجة عالية من « املأمون»و« ثقتي»فيكون وص  الوثاقة، مع ضم  عنوان: 

األمانة ترفع احتامل الكذب وأمثاله وتفيد االطمئنان بالصدور، السيام مع قل ة روايات 

يف منقوالهتام. وكأن  الرواية تقول:  العمري ني، األمر الذي يقل ل أيضًا من احتامل اخلطأ

ا  إن  العمري وابنه ثقتان أي مركوٌن إليهام، فإن  ما يؤديان عن ي فهو مطابق للواقع؛ ألهن 

ثقتان مأمونان؛ وبذلك تصبح كلمة )ثقة( هنا درجة من الوثاقة يكون حمرزًا معها 

يلولة دون فهم املعنى مطابقة كالم الناقل للواقع، وال أقل  من أن  ما قلناه يوجب احل

 األصو،ي العام من تعبري: الثقة.

والقول ـ كام قد يقال ـ: إن  هذه اجلملة تنزيٌل لقوهلم منزلة الواقع؛ نظرًا لوثاقتهم، 

ة جعل الطريقي ة للمريزا النائيني، بعيٌد عن فهم العرف، وال أقل  من  مما يدعم نظري 

 واية جمملة من هذه الناحية.تساوي احتامل التنزيل وما قلناه، فتكون الر

وهي تقع مع غض  النظر عام  ذكرناه يف املناقشة اخلامسة، وذلك  املناقشة السادسة:

أن  ما ذكره السي د الصدر من تساوي نسبة كلمة: أطع، للرواية والفتوى، ينتج عكس ما 

بصدد يريد؛ إذ طريقته يف مقاربة املوضوع تفتح الباب عىل إمكان أن يكون هذا النص  

ي  جعل احلكومة للعمري والوالية ولو يف زمن حياهتم، فبمقتىض عدم إمكان تصد 

العسكري ني ألمور الشيعة، نظرًا للحصار الذي كان مفروضًا عليهام، يمكن فهم جعل 

ي لشؤون الشيعة مطلقًا أو يف  الوالية واحلكومة للعمري وابنه يف عرض بعضهام للتصد 

م الوالية ملثل أمحد بن إسحاق، بقرينة األمر باإلطاعة، ولو اجلملة، أو لكوهنام يف مقا

كانا أقل  علاًم منه ومن أمثاله من الفقهاء والرواة، متامًا كتو،ي  أسامة بن زيد اجليش وهو 

أقل  علاًم وسن ًا من كثري من الصحابة آنذاك، وهذا ما خُيرج الرواية هنا عن باب الفتوى 

احتامله، فطريقة مقاربة الصدر هلذه النقطة تنتج عكس ما والرواية معًا، وال أقل  من 

ا ُتنتج الشمول للرواية والفتوى.  يريد، ال أهن 

وال مانع من فرض جعل الوالية يف حياة اإلمام كام هو واضح، كي  وقد جعلت يف 
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مثل مقبولة عمر بن حنظلة أيضًا، سواء فهمنا منها اإلطالق أم خصوص باب القضاء، 

، حتى رغم كون األ ة موجودين؛ ألن نا ال نقصد بالوالية السفارة بمعناها اخلاص  ئم 

 يقال بأن  االبن كانت سفارته بعد األب.

ل  وهذه مناقشة هندف منها إرباك منهجي ة السيد الصدر يف مقاربة املوضوع، فتأم 

 جيدًا.

ـ لإلنصاف ـ  لكّن دعوى كون الرواية بصدد جعل الوالية واحلكومة قد يبّعدها

يان، وأمثاله؛ إذ هو ظاهر يف النقل والوسطي ة، ال يف  يا لك عن ي فعن ي يؤد  تعبري: ما أد 

االستقاللي ة وإصدار حكم والئي منهام، ليطاعا فيه، فالحظ. بل تعبري الطاعة منسجم 

مع النقل هنا باخلصوص؛ ألن  الرجل ينقل عن اإلمام أوامره يف املستجدات وغريها 

 يام ينقل نوع طاعة عرفًا.فاالنصياع للعمري ف

ق أن  ذيل مقطعي هذه الرواية ـ كام يظهر من السيد  املناقشة السابعة: إن ه إذا حتق 

الصدر ـ إشارة إىل كربى كلي ة مرتكزة، فإن  هذه الرواية بنفسها ال تكش  عن هذه 

الكربى الكلي ة املرتكزة، ومعه فُيحتمل جدًا أن تكون هذه الكربى هي الكربى 

عي ة، وعليه سوف يأيت أن  هذا املرتكز يقوم عىل حجي ة إخبارات العق الئي ة أو املترش 

الثقات عند حصول االطمئنان النوعي أو الشخيص هبا ال مطلقًا. وحصوُل االطمئنان 

ه،  ًا بعد هذه الشهادات يف حق  من نقل أمثال العمري ـ مع عدم الوسائط ـ وارٌد جد 

ة وال غريها من املشريات لالرتكاز، يف حتقيق حجي ة مطلق ومعه فال ُتفيدنا هذه الرواي

 خرب الثقة الظن ي، بل هي موقوفة عىل حتقيق حال االرتكاز.

ن الصدور وال هو باملطمأن  بصدوره سندًا، كام أنه  وعليه، فخرب احلمريي غري متيق 

ملأمون/فإهنام غري دال  عىل املطلوب ظهورًا وداللًة، فضالً عن أن  عبارة )فإن ه الثقة ا

الثقتان املأمونان( مل ترد أصاًل يف خرب الطويس يف الغيبة بالنقل عن أمحد بن إسحاق 

ة، وسيأيت بعض ما يفيد أيضًا عند احلديث  م سابقًا يف املناقشات السندي  نفسه، كام تقد 

ة يف حتليل مفردة الثقة والوثاقة.  عن سائر روايات هذه املجموعة، خاص 
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 سائر روايات االرتكاز، نقد وتفنيد اضاستعرـ  ـ  

وإىل جانب هذه الرواية العمدة، هناك روايات أخر صار حاهلا واضحًا، وهي 

 معدودة نذكرها:

: إنه ليس كل  ساعة ألقاك قال: قلت أليب عبد اهلل ر،ـ خرب عبد اهلل بن أيب يعفو 5

ما يسألني عنه، يمكن القدوم، وجييء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل  

فام يمنعك من حممد بن مسلم الثقفي، فإن ه قد سمع أيب وكان عنده مرضيًا »قال: 

 .«وجيهاً 

فهذه الرواية إرجاٌع البن مسلم يف النقل ال يف التقليد؛ لوضوح مكانة ابن أيب يعفور 

عن  ظاهرٌة يف الفراغ« فام يمنعك»العلمية، ومعنى املريض  والوجيه هو الثقة، وكلمة 

كربى مركوزة مسبقًا، وليست سوى حجي ة خرب الثقة، بعد أن استبعدنا أن تكون حجية 

 الرجوع إىل العامل )مسألة التقليد(.

أما لكم من مفزع؟ »، فقال: قال: كن ا عند أيب عبد اهلل ب،ـ خرب يونس بن يعقو 2

 .«لنرصيأما لكم من مسرتاح تسرتحيون إليه؟ ما يمنعكم من احلارث بن املغرية ا

 وحاهلا كسابقتها، فال نطيل.

، قال: قلت أليب احلسن: جعلت فداك، إين عن الرضا ى،ـ خرب حممد بن عيس 4

ال أكاد أصل إليك أسألك عن كل  ما أحتاج إليه من معامل ديني، أفيونس بن عبد 

 .«نعم»الرمحن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديني؟ قال: 

 شري بنفسه إىل كربى مركوزة يف ذهنه أمضاها له اإلمام الرضا.فالسائل هنا ي

تي بعيدة، ولست أصل إليك يف قال: قلت للرضا ب،ـ خرب عيل بن املسي 3 : شق 
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ن آخذ معامل ديني؟ فقال:  من زكريا بن آدم املأمون عىل الدين »كل  وقت، فعم 

 ن آدم هي املالك يف األخذ منه.؛ إذ الظاهر من هذه الرواية أن  أمانة زكريا ب «والدنيا

، عن الرضا ـ خرب عبد العزيز بن املهتدي واحلسن بن عيل بن يقطني مجيعًا، 1

قال: قلت: ال أكاد أصل إليك أسألك عن كل  ما أحتاج إليه من معامل ديني، أفيونس 

 .«نعم»بن عبد الرمحن ثقٌة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل الدين؟ قال: 

د يف الرواية مفروغي ة األخذ عن الثقة يف ذهن السائل وإقرار اإلمام هلذا والشاه

 االرتكاز.

عن اإلمام احلسن العسكري  ل،ـ خرب أيب احلسن بن متام يف قّصة كتب بني فضا 2

 .«خذوا بام رووا، وذروا ما رأوا»... أنه قال: 

بال أقوام يروون عن ، قال: قلت له: ما عن أيب عبد اهلل م،ـ خرب حممد بن مسل 1

إن  ال يتهمون بالكذب فيجيء منك خالفه؟ قال:  فالن عن فالن عن رسول اهلل

فهذا اخلرب يشهد عىل أن  من ال ُيتهم بالكذب  .«احلديث ُينسخ كام ينسخ القرآن

ة.  فحديثه حج 

وخرب عبد الرمحن بن ، ومرفوعة زرارة، ـ روايات، عمر بن حنظلة 51ـ  9ـ  8

ح باألعدلي ة واألوثقي ة وموافقة الكتاب. يب عبد اهللأ  يف باب التعارض، وهي ترج 

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل »املعروف:  ب،ـ خرب إسحاق بن يعقو 55
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ة اهلل تي عليكم، وأنا حج  فهي ترجع إىل رواة احلديث وال  .«رواة أحاديثنا؛ فإهنم حج 

ة.معنى له إال كون خرب ا  لثقة حج 

هذه هي الروايات الداعمة التي حشدها السيد الصدر، وتبلغ مع خرب احلمريي 

استقصاها يف مباحث األصول دون البحوث، وقد أضاف إليها ، اثنتي عرشة رواية

 روايتني مها: ،السيد كاظم احلائري

ثقة : ...قلت: جييئنا الرجالن وكالمها عن الرضا ـ خرب احلسن بن اجلهم، 52

ام حق؟ قال:  ع عليك بأهيام »بحديثني تختلفني، وال نعلم أهي  فإذا مل تعلم فموس 

ة خرب الثقة وإمضاء اإلمام هلذا االرتكاز. .«أخذت  وهي تكش  عن مركوزي 

إذا سمعت من أصحابك »، قال: عن أيب عبد اهلل ة،ـ خرب احلارث بن املغري 54

ع عليك حتى تر  .«، فرتد عليهى القائماحلديث وكل هم ثقة فموس 

ل  هذه خطوة التأييد واالنتصار التي قامت هبا مدرسة السيد الصدر لتكميل ما توص 

 إليه الصدر نفسه.

 :هنا نقودولنا 

قد ذكرنا سابقًا الرد  عىل االستشهاد بأخبار التعارض، وناقشنا أخذ  :النقد األّول

ا ال تفيد هنا السيد الصدر منها بأخبار األوثقي ة واألعدلي ة  وموافقة الكتاب، وقلنا بأهن 

 فال نعيد، وعليه فاخلرب الثامن والتاسع والعارش هنا ال يفيد يف يشء.

إن  إحالة أهل البيت إىل أشخاص بأعياهنم ال تدل  عىل حجي ة خرب  الثاين:النقد 
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م من احتامل حصول االطمئنان بأخبارهم وهم من أجالء  مطلق الثقة؛ ملا تقد 

اب آنذاك، كمحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرمحن وزكريا بن آدم و.. األصح

فإنه والشواهد احلافة هبذه النصوص ال تفيد الفرار من هذا اإلشكال، فالتعبري بقوله: 

، ال «2الرواية رقم: »يف حق  حممد بن مسلم « قد سمع أيب وكان عنده مرضي ًا وجيهاً 

ما »مطلق الثقة، بل هو أرفع من ذلك، كام أن  تعبري  يدل  عىل أن  املراد باملريض  الوجيه

الوارد يف الرواية نفسها ال يمكنه أن يدل  عىل مفروغية كربى حجية خرب الثقة « يمنعكم

إال إذا أثبتنا أوالً أن  اإلحالة يف الرواية إحالٌة عىل مطلق ثقة، ال عىل شخص عىل درجة 

نا كلمة: من الوثاقة حيصل االطمئنان النوعي بصدقه،  « املريض  والوجيه»فإذا فرس 

ة، هي حجية « ما يمنعكم»بأرفع من مطلق الوثاقة، كان تعبري  إشارة إىل قاعدة عام 

 االطمئنان، ال حجي ة خرب الثقة كام هو واضح.

ة املركوزة هي اخلرب االطمئناين فإن  إحالة اإلمام  ر أن  احلج  وبعباة أخرى: فلنتصو 

ص  بأن ه املريض  الوجيه عند اإلمام/األب، يمكن تفسريها عىل حممد بن مسلم املت  

بكوهنا إحالة عىل مصدر خربي مطمئن  به ال أن ه مظنون، ومن ثم  فال داللة يف الرواية 

عىل أوسع من ذلك؛ إذ ليس فيها إطالق بعد وجود كلمة )املريض  الوجيه عند اإلمام(، 

ر  كام أن  مطلق إحالة اإلمام شخصًا عىل آخر ال يعني حجي ة خرب الثقة، وكأن ه تم  تصو 

ة  أن  كل  ما يصدر من الرواة هو ظن ي، مع أن ه ال توجد وسائط هنا، فرتتفع القو 

االحتاملي ة، أال يكون خرب حممد بن مسلم املريض  الوجيه عند اإلمام الباقر موجبًا 

د  بن مسلم إحالة عىل لالطمئنان بالصدور يف منقوالته؟! أال يكون يف إحالته عىل حمم 

 ما من شأن ه نوعًا حتصيل العلم؟

« أما لكم من مفزع..»(، 1وهكذا احلال يف خرب يونس بن يعقوب )الرواية رقم: 

فإن  اإلحالة يف الرواية عىل احلارث بن املغرية إحالٌة عىل شخصي ة معروفة، وكي  

الء، السيام مع عدم نحرز أن  اإلحالة مل تكن بمالك حجي ة االطمئنان بأخبار مثل هؤ

ة وأن  الرواية توحي بإفادة االطمئنان والسكينة، من حيث  الوسائط يف مروي اهتم، خاص 
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تعبريها باملفزع واملكان الذي تسرتحيون إليه، فالسيد الصدر رغم أن ه يف مروي ات ُاَخر 

ن  جعل اإلحالة عىل من له منزلة توجب االطمئنان بصدق كالمه، إال أن ه أرص  هنا أ

اإلحالة ملطلق ثقة، مع أن  أمثال يونس وابن مسلم وزكريا بن آدم من رموز الشيعة 

والرواة آنذاك، فكي  جزم بأن  اإلحالة كانت ملفروغي ة حجية خرب الثقة ومل تكن 

 ملفروغية حجية االطمئنان؟!

آدم زكريا بن »(، فإن  تعبري: 1وعىل املنوال عينه خرب عيل بن املسي ب )الرواية رقم 

ال تفيد مطلق الثقة، السيام مع معرفتنا بمنزلة زكريا بن آدم، « املأمون عىل الدين والدنيا

، بل هلا الذي عرب  عنه النجايش بأن ه ثقة جليل عظيم القدر وكان له وجه عند الرضا

يعني ما يف طرفه أمٌن واطمئنان، ال مطلق ثقة  املأمونداللة عىل ما هو أرفع، وتعبري 

، كام هو واضح، فكي  تكون اإلحالة عىل شخص يوص  بأن ه بامل عنى األصو،ي 

املأمون )مع دخول األل  والالم( عىل الدين والدنيا معًا، إحالًة عىل من قوله يفيد 

؟! أليس األوجه أن تكون إحالًة عىل من  الظن  وكونه كأي  راٍو ثقة يفيد قوله الظن 

يقول وإن مل يكن كالمه يفيد اليقني الربهاين  ُيركن إليه ويؤنس بكالمه ويطمئن ملا

؟  باملعنى األخص 

ال 2ويف السياق نفسه خرب ابن متام )الرواية رقم:  (، فإن  إحالة اإلمام عىل بني فض 

قد يكون إعالنًا عن صدقهم وأن  هناك اطمئنانًا عقالئيًا « خذوا بام رووا»حتت عنوان: 

لكن ك ال تشك  يف صدقه وأمانته، فام  هبذا الصدق، كشخص ختتل  معه أنت فكرياً 

الذي يمنع من أن تكون هذه اإلحالة بمالك االطمئنان بصدقهم وضبطهم، السيام 

م كانوا ـ كام نعرف ـ من رموز الطائفة الشيعي ة، وعىل السيد الصدر هنا أن يلغي  وأهن 

اإلحاالت هذه االحتامالت ـ التي تكفينا هنا بوصفها احتامالت ـ كي يثبت أن  هذه 

كانت ـ فقط وفقط ـ بمالك حجي ة مطلق خرب الثقة؛ ألن  املسألة ليست مسألة ظهور 

                                           
 .221رجال النجايش: ( 2)
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لفظي قد يكون يف مقابله احتامٌل ال يرض  بداللته، وإنام مسألة حتليل للمنطلقات 

املوجودة يف اإلحاالت املذكورة يف هذه الروايات، السيام مع قرينة السياق اخلارجي 

ل عليهم من الوجوه البارزة يف الرواية، حيث بيوت الشيعة مليئة املتمثل بكون املحا

املأمون عىل »بكتبهم ـ كام جاء يف حق  بني فضال ـ مع قرينة السياق الداخيل كتعبري 

 ؟!«ثقتي»و..، فهل هذا كل ه أقل  من تعبري « الوجيه واملريض»وتعبري « الدين والدنيا

، ال داللة فيها واضحة عىل حجية خرب 2 ،1، 1، 2وهبذا يظهر أن  الروايات رقم: 

ي سيأخذ بخرب هؤالء مطلقًا ولو أفاد  . ودعوى أن  املتلق  مطلق الثقة، ولو أفاد الظن 

ة حجي ة الظن  الصدوري عنده، واملفروض أن ه ما يزال حمل  بحثنا.  الظن  فرع مركوزي 

د بن مسلم )الرواية رقم :نقد الثالثال ال »( من تعبري 2: إن  ما جاء يف رواية حمم 

ليس داالً عىل حجي ة خرب مطلق الثقة؛ وذلك أن  هذا التعبري فيه « ُيت همون بالكذب

 احتامالن:

ما لعل ه هو ما فهمه الصدر من أهنم ثقات مل يتهموا بالكذب، وعليه يستفاد أ ـ 

 حجي ة خرب الثقة.

ق إليه هتمة  داالً عىل أن  الطرف اآلخر مم ن« ال ُيتهم»أن يكون تعبري ب ـ  ال تتطر 

الكذب، )فال يت هم( ليست إخبارًا عن عدم اهتام أحد له بالكذب، بل إشارة إىل منزلته 

ق إليه مثل هذه التهمة. ومطلُق الثقة قد ُيتهم بالكذب،  يف نقل الرواية، وأن ه مم ن ال تتطر 

ق احتامل الكذب وهت مته إليه، وهل إال أن  الثقة اجلليل ال ُيتهم بذلك، بمعنى ال يتطر 

هذا تعبرٌي عن مطلق ثقة؟ فهل مطلق الثقة يمكن أن نقول عنه: ال ُيتهم بالكذب وال 

ق إليه هتمة الكذب؟!  تتطر 

، يمكن فرض بل إن ه بناء عىل مسلك الوثوق الوثاقتي الذي سلكه الصدر نفسه

حم الداخيل املزاحم الداخيل يف خرب الثقة نفسه بام يوجب سقوطه عن احلجي ة، واملزا

                                           
ته هذه يف: مباحث األصول ق( 2)  .222ـ  222: 1، ج1انظر نظري 
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اًل يف كتابنا الالحق يف دائرة حجي ة احلديث ـ هو داعي  عنده ـ كام سيأيت بحثه مفص 

الكذب، وقد فرض الصدر هناك أن  مثل هذه الصورة جيب أن نستبعد منها الثقة 

ق إليه احتامل السقوط أمام اإلغراءات التي تدعو للكذب،  اجلليل جدًا الذي ال يتطر 

ق وعليه فمثل تعبري ا إلمام هنا حُيتمل أن يكون ناظرًا إىل مثل هذا اإلنسان الذي ال يتطر 

إليه احتامل الكذب حتى لو كانت له مصلحة يف ذلك؛ ألن ه فوق التهمة، فالحظ جي دًا 

 وقارن.

د بن مسلم )الرواية رقم:  ( غري واضحة هنا؛ فلعل ها تريد أن  2وعليه، فرواية حمم 

ق هتمة الكذب إليهم، فيحصل لنا هناك أشخاصًا عىل درجة من ال وثاقة ال تتطر 

اطمئنان بقوهلم، لكن مع ذلك جييء منكم خالفه، وهذا أنسب باالستغراب الذي جاء 

 به السائل.

ة  ثم أال تعارض هذه الرواية ما جاء يف بعض الروايات من عرض أحاديث األئم 

ة االحتاملية وأقواله، فتلك الروايات قد تضع   من ال عىل سن ة رسول اهلل قو 

 املوجودة يف هذه الرواية، إذ كي  نجمع بني طرح احلديث املخال  لسن ة النبي

ة؟! وإن كان هلذا  ة النسخ هنا القائمة بني احلديث النبوي وأحاديث األئم  وبني نظري 

اإلشكال األخري جواب نرتك تفصيله إىل حمل ه، حيث قد يقال فيه ـ مثاًل ـ بأن  النسخ 

حلديث النبوي  نفسه، وأن  الناقل نقل احلديث املنسوخ ومل يصله احلديث وقع يف ا

النبوي  الناسخ، ال أن  النسخ وقع من حديث اإلمام حلديث النبي، ويف املسألة 

 تفصيالت ُاخر تعالج يف حمل ها.

( ال يمكن فهمه عىل 22إن  خرب إسحاق بن يعقوب )الرواية رقم: النقد الرابع: 

الثقة؛ لسبب بسيط، وهو أن ه جيعل املرجع هو رواة األحاديث، وهذا  أساس حجي ة خرب

ته عىل الناس نحرز  وص  مطلق يشمل الصادقني والكاذبني معًا، فإذا جعلهم حج 

باليقني أن ه ال يريد أخبار الكاذبني الذين منهم الوضاعون من الغالة ممن ورد التحذير 

مل يبني  هذا البعض بعنوان واضح، دار األمر  من كذهبم، إذًا فهو يريد بعض الرواة، وملا
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بني مطلق الرواة الثقات والرواة الذين يوجب قوهلم اليقني أو االطمئنان، وملا مل تكن 

ن؛ لسكوت الرواية وعدم  الرواية بصدد التعيني يف هذا املوق  يؤخذ بالقدر املتيق 

رنا مرارًا أن  ظاهرة اليقني أو االطمئنان باألخبار كانت  إمكان األخذ بإطالقها، وقد كر 

 موجودًة يف اجلملة يف تلك العصور.

ًة عىل الناس ال يعني احلجي ة التعب دية؛ ألن  الرواية نفسها جعلت  وجعُل الرواة حج 

ة اهلل مع أن  قوله يفيد اليقني، كام أن  دليل املنع عن الظن  يف القرآن  نفس اإلمام حج 

مت متامي ته يف صها أيضًا، فاإلنصاف أن  الرواية ليست  الكريم والذي تقد  نفسه خيص 

ظاهرة يف كوهنا بصدد حتديد املوق  األصو،ي الذي نحن فيه، بل هي إما بصدد جعل 

« احلوادث الواقعة»الوالية للفقهاء ـ كام احتمله بعضهم كاإلمام اخلميني، بقرينة تعبري 

ا بصدد جعل املرجعي ة للعلامء واملط لعني عىل احل ديث الرشي ، دون دخول يف ـ وإم 

تفاصيل رشوطهم وطبيعة مرجعي تهم، ويكون استخدام عنوان: رواة احلديث، طريقي ًا 

ا بصدد أخذ العنوان موضوعي ًا، لكن من  لكوهنم العلامء أو الفقهاء يف ذلك الزمان، وإم 

م، فال يستند إليها يف هذه التفاصيل. وعليه فهذه الرو اية دون بيان رشوطه كام تقد 

ل هنا عىل يشء.22)رقم:   ( أيضًا ال تد 

إن  مصطلح الثقة يف علم أصول الفقه بات يعني الشخص الذي نقد اخلامس: ال

ُيعرف بعدم الكذب بحيث يفيد قوله الظن  بمطابقة الواقع، لكن  املهم يف حتليل هذه 

 ال؟الروايات أن ننظر إىل اللغة العربية، وماذا تعطينا من داللة يف هذا املج

وبعد ، «واستحكم األمر: وثق»وبإطاللة رسيعة، نجد أن  الفراهيدي يقول: 

والوثيق: املحكم.. والوثيقة يف األمر: إحكامه واألخذ »ترصيفه كلمة )وثق(، يقول: 

وثقت بفالن أثق ـ »ويقول اجلوهري: ، «بالثقة.. وامليثاق: من املواثقة واملعاهدة..

                                           
 .22: 2( الفراهيدي، العني 2)

 .111: 2( املصدر نفسه 1)
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ه، والوثيق: بالكرس فيهام ـ ثقة إذا ا ئتمنته، وامليثاق العهد.. وأوثقه يف الوثاق أي شد 

وثق: الواو »ويقول ابن فارس:  .«اليشء املحكم.. وناقة موثقة اخللق أي حمكمته..

والثاء والقاف كلمة تدل  عىل عقد وإحكام، ووثقت اليشء: أحكمته، وامليثاق: العهد 

وثق: الثقة: مصدر قولك: »ن منظور: وقال اب .«املحكم، وهو ثقة، وقد وثقت به

وثق به يثق، بالكرس فيهام، وثاقة وثقة ائتمنه.. والوثاقة مصدر اليشء الوثيق املحكم، 

ه.. والوثيقة يف األمر إحكامه  والفعل الالزم يوثق وثاقة.. وأوثقه يف الوثاق أي شد 

ولدى ، سابقون عليهوذكر نحوًا مم ا قاله ال« واألخذ بالثقة.. والوثيق اليشء املحكم..

واإليامن: الثقة، وما آمن من أن جيد صحابة، أي ما وثق، »حديثه يف موضع آخر، قال: 

 .«وقيل: معناه ما كاد..

م جاء عند الفريوزآبادي يف القاموس املحيط والطرحيي ، ونحو هذا الكالم املتقد 

: ؛ والزبيدي يف تاج العروس، ونص  األخ يف جممع البحرين وث ق »ري هناك عىل أن 

 .«ونام إليه، وثق به»ويف موضع آخر قال:  «فالنًا: قال فيه: إنه ثقة، أي مؤمتن

ين أيضًا يف التحليل اللغوي، كالطويس ح ، إىل غريها من كلامت املفرس  بل يرص 

وقال ، «اطمأن  إليه إذا وثق به؛ لسكون نفسه إليه»الطويس، ويقول الطربيس: 

                                           
 .2222ـ  2221: 1( اجلوهري، الصحاح 2)

 .82: 2( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 1)

 .221ـ  222 :21( ابن منظور، لسان العرب 2)

 .12: 22( املصدر نفسه 1)

 .222: 1، و282: 2القاموس املحيط  (2)

 .112؛ وتفسري غريب القرآن: 122ـ  121: 1( الطرحيي، جممع البحرين 2)

 .12: 28؛ و122ـ  121: 22الزبيدي، تاج العروس  (2)

 .221: 22( املصدر نفسه 8)

 .212: 2( التبيان 2)

 .222: 1مع البيان ؛ وجم212: 1( املصدر نفسه 21)



 282 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

من وثق بيشء صار ذا أمن به، ».. ي  اجلرجاين يف حاشيته عىل تفسري الكشاف: الرش

 .«وفرس  األمن بالسكون والطمأنينة

ة، اإلحكام « وثق»وهبذا يظهر لنا أن   ، الشد  يف اللغة ترجع إىل: الربط، الشد 

 يكونوا واملحكم، اإليامن، العقد، واألمن. واللغويون عندما كانوا يقولون: فالن ثقة، مل

 ليرشحوا لنا تفسري هذه الكلمة مبارشًة، فيام يبدو أن  ذلك كان لوضوحها.

يف االستخدام العريب الوارد أيضًا يف الروايات  ثقةمن هنا، نستقرب أن  كلمة 

تعني الشخص املأمون املركون إىل قوله، وهذا املفهوم نجده أقرب إىل من حيصل 

، فهذا اصطالح أصو،ي  متأخر، الوثوق واالطمئنان عرفًا بقوله،  ال من يفيد قوله الظن 

وكلامت اللغوي ني ليست مطابقًة للمفهوم األصو،ي، وال أقل  من خروج الروايات التي 

 تعود لعرص الصادق ومن قبله، عن دائرة االستدالل هنا.

عيه بعض الشواهد، فقد ورد يف تفسري القمي دعاٌء يقول:  ز ما ند  احلمد »والذي يعز 

، ، « الذي من وثق به مل يكله إىل غريههلل وهو أقرب إىل االطمئنان منه إىل الظن 

، والذي اعتربه السيد الصدر غري دال  عىل «ثقتي»وكذلك ما ورد يف الروايات من تعبري 

حجي ة خرب الواحد، حيث نسأل: ملاذا مل يكن ثقة اإلمام مظنون الصدق إذا كانت كلمة 

؟ فيكون املعنى: هذا شخص هو عندي مم ن أظن  بصدق قوله، ثقة تعني مظنون الصدق

أفهل هذا يوجب االطمئنان لنا بالصدق حتى ال نجعل الرواية دال ة عىل احلجية؟! إن  

هذا يؤكد أن  السيد الصدر رجع إىل الروح اللغوية هنا من حيث ال يشعر، فاقرتب من 

 مفهوم االطمئنان والعلم العريف.

مما ، «من وثق بامء مل يظمأ»يف هنج البالغة:  بري اإلمام عيلومن هذا النوع، تع

                                           
 .212اين، احلاشية عىل الكشاف: ج( اجلر2)

 .121: 2الثقلني  ر؛ ونو182: 2؛ والصايف 82: 2( تفسري القمي 1)

 .1، اخلطبة: 22: 2( هنج البالغة 2)
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هبا يف كلامت بعض اللغويني  وثقيشري إىل السكون والطمأنينة التي رأينا تفسري 

ين فيام نقلناه آنفًا.  واملفرس 

الذي اختلفنا معه  من هذا كل ه، قلنا يف مباحثنا الرجالي ة ـ وفاقًا للعالمة املامقاين

يف باب حجي ة األخبار  عدلأقوى من كلمة  ثقةاك يف بعض التفاصيل ـ أن  كلمة هن

ملعنى  عدلعندما يشهد هبا الرجا،ي، ما مل يأخذ الرجا،ي عهدًا عىل نفسه بشمول كلمة 

أوسع من املفهوم الرشعي الفقهي، بناء عىل عدم أخذ العدالة بمعناها الرشعي يف 

تستوعب الضبط والدق ة واألمانة والصدق، بخالف العدالة  حجي ة اخلرب؛ ألن  الوثاقة

فهي تستوعب الصدق واألمانة وال تستوعب الضبط والدق ة، فقد يكون العادل باملعنى 

الرشعي غري ضابط أو غري دقيق، لكن ه صادق وال يكذب، فخصوصي ة الوثاقة أفضل 

يل ذلك نكله إىل حمل ه، وأكثر استيعابًا من هذه الناحية من خصوصي ة العدالة، وتفص

 فلرياجع.

، ظاهرة يف 22، 21، 2، 2، وهي رقم: «ثقة»وعليه، فالروايات التي ورد فيها تعبري 

الشخص املطمأن  لقوله املركون إليه، ال املظنون باملعنى األصو،ي، وال أقل  من أن ه بعد 

، ال حيصل لنا استظ هار املعنى األصو،ي مراجعة اللغة التي ليس فيها أي  إشارة إىل الظن 

د، فيسقط االستدالل يف املقام.  من هذا التعبري، ويكفي الرتد 

يضاف إىل ذلك، ما يذكره بعض العلامء ـ واملسألة فيها كالم وبحث ـ من أن نا نشك 

(؛ فام معنى أن يعل ق اإلمام 22يف صدور حديث احلارث بن املغرية )الرواية رقم: 

له األمر عىل رؤيته للقائم، وهو التعبري املنرصف يف  الصادق ـ وهو اإلمام السادس ـ

العرف الشيعي إىل اإلمام املهدي، فكي  حييل اإلمام الصادق إىل رؤية القائم مع أن ه 

ع عليك حتى تلقاين أو تلقى اإلمام  هو بنفسه موجود؟! وملاذا ال يقول له بأن ه موس 

                                           
 .221ـ  212: 1راجع: املامقاين، مقباس اهلداية  (2)

 .122الغروي اإلصفهاين، بريامون ظن  فقيه: راجع:  (1)
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هـ(، وأن  121يف عرص الغيبة )بعد  بعدي؟! أال ييش هذا التعبري بأن  الرواية وضعت

الراوي باعتبار أن القضي ة بالنسبة إليه تكون بلقاء املهدي أحال األمر إىل لقائه؟ علاًم أن  

 هذه الرواية جاءت يف كتاب االحتجاج بال سند.

م أن ه مل تسلم أي  رواية من هذه الروايات من اإلشكال الدال،ي،  ونستنتج مم ا تقد 

ـ  21ـ  22ـ  2ـ  8ـ  2ـ  1بعضها ضعي  السند، كالروايات )رقم: فضاًل عن أن  

(، وبعض هذه أقر  السيد الصدر بضعفه السندي كالرواية الرابعة واخلامسة 22

والسادسة، كام أقر  السيد كاظم احلائري بإرسال الروايتني اللتني أضافهام، وهذا كل ه 

 يضع  الوثوق بالصدور.

 حلديثي حلجّية خرب الثقة الظّنيالبحث يف املستند ا نتيجة

والذي استنتجناه من دراسة املستند احلديثي لنظري ة حجية خرب الواحد، أن ه مل يتم  

حديث ُيثبت حجي ة خرب الواحد بحيث يكون متواترًا بأي مستوى للتواتر أو قطعي  

ديثي غري الصدور أو مطمأن ه، ويف الوقت عينه تام  الداللة، فاالعتامد عىل املستند احل

تام، وما يمكن أن يكون داالً أو تقوى فيه احتامالت الداللة ال يبلغ حد  االطمئنان 

 بصدوره، لقل ة عدده جدًا.

وعليه، فال الكتاب وال السن ة حتى اآلن أثبتا لنا الظن  الصدوري أو حجي ة خرب 

املؤي دة ببعض الثقة الظن ي الذي ال يبلغ اليقني وال االطمئنان، بل عمومات الكتاب ـ 

 الروايات ـ يفرتض هنيها عن العمل بالظن  بام يشمل الظن  الصدوري.

  





 

 

 

 

 

 املستند اإلمجاعّي

 لنظرّية حجّية خرب الواحد الظّني

 مقاربة االستدالل باإلمجاع على حجّية اخلرب

استند العديُد من علامء أصول الفقه عند املسلمني إىل اإلمجاع ونفي اخلالف إلثبات 

ة خرب الواحد، ونقصد باإلمجاع هنا اتفاق آراء الفقهاء واألصولي ني واملتكل مني ن ظري 

ام إىل يومنا هذا، تشهد عىل ذلك آراؤهم املذكورة يف  عىل هذا املوضوع منذ قديم األي 

مصن فاهتم املختلفة، بل عمُلهم أكرب شاهد عىل ذلك، فهم يعتمدون عىل أخبار اآلحاد 

هتم الفقهي ة، وهذا واضح ملن اط لع عىل طريقتهم، ال فرق يف ذلك بني الظن ية يف اجتهادا

نا نفصل بني دليل اإلمجاع ودليل السرية بقسميها:  د هنا أن  الشيعة والسن ة، ونؤك 

عية والعقالئية، وسوف يأيت احلديث عنهام الحقًا إن شاء اهلل تعاىل.  املترش 

اآلحاد الثقات األثبات املتصل خرب  :ةالرضب الثاين من السن  قال القرطبي: 

 .ة والقدوةة الذين هم احلج  فهذا يوجب العمل عند مجاعة علامء األم   ،اإلسناد

الواحد  ها عىل قبول خربة كل  هبذا إمجاع األم   فصح  .. وقال ابن حزم األندليس: 

 قبول خرب عىل سالم كانوامجيع أهل اإل فإن   م، وأيضاً صىل اهلل عليه وسل   الثقة عن النبي  

كأهل  فرقة يف علمها ي عىل ذلك كل  رم، جيالواحد الثقة عن النبي صىل اهلل عليه وسل  

                                           
 .21: 1ابن عبد الرب القرطبي، جامع بيان العلم وفضله  (2)
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املائة من  مو املعتزلة بعدمتكل  )أحدث( حتى حدث  ،ة واخلوارج والشيعة والقدريةالسن  

 .مجاع يف ذلكفخالفوا اإل ،التاريخ

 نقد اإلمجاع على حجّية الظّن الصدوري

نا بحثنا يف صغراه وتارخيي ته يف كتابنا ولن نطيل يف ب حث اإلمجاع هنا، وذلك أن 

ن والصريورة» زين يف الفصل الثاين نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكو  ، مرك 

من ذاك الكتاب عىل آراء العلامء الشيعة اإلمامي ة يف احلد  األدنى من بدايات القرن 

ق احليل )الرابع اهلجري إىل أواسط القرن  هـ(، 222السابع اهلجري، مع وفاة املحق 

لنا  كون هذه الفرتة هي الفرتة التي تكش  لنا عن انعقاد إمجاع كاش ، والذي توص 

إليه هناك أن  املشهور الشيعي كان يذهب إىل عدم العمل باألخبار الظن ية، من بينهم 

ق  املرتىض واملفيد وابن الرباج والطربيس وابن إدريس وابن شهر آشوب وحتى املحق 

، بل إن  الشيخ الطويس نفسه كان يف بدايات حياته عىل هذا املسلك واملسار، إال  احليل 

أن ه رجع عنه أواخر حياته رجوعًا متذبذبًا، بل لقد كان يف بعض اجلو  الشيعي ـ املعتز،ي 

، وكان رفض أخبار اآلحاد معلاًم اشتهرت به  الشيعة من يقول باستحالة التعب د بالظن 

يف تلك الفرتة، تشهد عىل ذلك املصن فات األصولي ة السن ية املعارصة لتلك الفرتة التي 

كانت ترسل ذهاب الشيعة والرافضة إىل إنكار أخبار اآلحاد إرسال املسل امت، 

 .وبعضهم كان يقول باستثناء أيب جعفر الطويس

، ال يوجد دليل مقنع يثبت انعقاد شهرة ش يعية آنذاك عىل العمل وعىل حد  أقل 

بأخبار اآلحاد الظنية، فضاًل عن إمجاع شيعي، وهذا ما خيدش باالستدالل باإلمجاع 

الشيعي، ومن ثم  اإلمجاع اإلسالمي عىل حجي ة أخبار اآلحاد، السيام مع ما هو منقول 

                                           
 .211: 2ابن حزم، اإلحكام  (2)

ة السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي:  (1)  .221ـ  22راجع: حيدر حب اهلل، نظري 
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 عن املعتزلة من إنكارهم أخبار اآلحاد أيضًا.

مشهور الشيعة اإلخباري ني يف القرنني  بل مل يقترص األمر عىل تلك الفرتة، فإن  

احلادي عرش والثاين عرش اهلجري ني كانوا يرفضون رصاحًة حجية خرب الواحد الظني، 

وهذه كتبهم تشهد عىل ذلك، وبعد هذا كل ه كي  ُيستند إىل إمجاع مذهبي أو إسالمي 

رين ال قيمة له.  يف املقام؟ علاًم أن  إمجاع املتأخ 

ظ من حجي ة أخبار هذا كل ه إذا جتا هلنا موق  تيارات كالمي ة ُعرف عنها التحف 

اآلحاد ومل حتسب عىل تيار احلديث اإلسالمي سواء يف الوسط الشيعي أم السن ي، فيام 

 .ينسب إىل بعض املعتزلة وغريهم يف هذا املضامر

هـ( يف الرسالة وغريها، وتكراره 111بل إن  مطالعة أعامل اإلمام الشافعي )

د لنا أن  تيارًا مل يكن سهاًل كان ظهر يف احل ديث عن الدفاع عن حجية خرب الواحد، تؤك 

ة يف القرن الثاين اهلجري ورفض أخبار اآلحاد، وهذا مؤرش  تارخيي مقبول يفيد يف  األم 

، عدم انعقاد إمجاع يف القرون األوىل، كام ُيلمح إليه بعض الباحثني املعارصين أيضاً 

ي  كان يريد ـ كام يقول نرص حامد أبو زيد ـ أن ينترص ألهل احلديث عىل ولعل  الشافع

ح اخلرب  أهل الرأي يف املعركة التارخيية التي وقعت بينهام يف القرن الثاين اهلجري، فرج 

اآلحادي الظن ي عىل القياس الظن ي، مع أن  القياس ـ يف نظر أبو زيد ـ أقرب إىل الثابت 

ة الظن   يف الرشيعة ومقاصدها من  .خرب الواحد، وال يقل  عنه يف قو 

ومن الطري  أن  السيد اخلوئي ـ كام ذكرنا يف بحوثنا الرجالي ة ـ يستند لقانون )لو 

                                           
لالطالع، انظر: الرشي  حاتم بن عارف العوين، اليقيني والظن ي من األخبار، سجال بني أيب  (2)

ثني: احلسن األشعري و  .22ـ  12املحد 

، وانظر مناقشته لإلمجاع يف 212ـ  211انظر: محادي ذويب، السن ة بني األصول والتاريخ:  (1)

 .222ـ  222املصدر نفسه: 

 .212ـ  222انظر: نرص حامد أبو زيد، اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجي ة الوسطي ة:  (2)
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ه لتوثيق مشايخ الثالثة: البزنطي وصفوان وابن أيب عمري، رغم نص   كان لبان( يف رد 

م ال يروون و ال يرسلون إال عن ثقة، فلامذا الطويس عىل أن ه من املعروف بني الطائفة أهن 

ال ُيستند إليه هنا يف نفي حجي ة اخلرب الواحد مع أن  القضي ة أوسع ابتالء؟! فأين هي 

نصوصهم التي تدل  يف كتبهم عىل حجي ة خرب الواحد، وليدل ونا عىل نص  يف الفرتة 

مة ـ غري الطويس يف بعض كتبه ـ يفيد قوهلم هبذه احلجي ة. غاية ما يف األمر أن نا  املتقد 

ا آحاد، ومن ثم  قد ال تكون ظني ًة من  م عملوا بأخبار نصن فها نحن اليوم بأهن  نعلم بأهن 

رًا أكثر بالنسبة إليهم قياسًا  وجهة نظرهم آنذاك بعد كون االنفتاح يف القرائن متوف 

 بعرصنا احلارض.

ا دعاوى اإلمجاع املنقول، ففضاًل عن الشك  فيها يف نفسها ل كثرة هذه الدعاوى وأم 

غري املطابقة للواقع يف تختل  األبواب كام صار معروفًا، وغالبًا ما تستند إىل اجتهاد ال 

ة السن ة( هذا املوضوع، وقلنا  قنا يف كتاب )نظري  إىل تتب ع حيس  مبارش.. فقد سبق أن حق 

رب أيضًا بأن  هذه الدعاوى تعارضها دعاوى أخرى تعلن اإلمجاع عىل عدم حجي ة خ

عى  الواحد الظن ي، كإمجاع املرتىض املشهور يف هذا املجال والذي يعارض اإلمجاع املد 

من الطويس، وقد ذكرنا هناك تفاصيل التوفيق والرتجيح بني اإلمجاعني، بام رأينا أن ه 

ُينتج ما هو يف صالح السيد املرتىض دون العكس، فراجع حتى ال نطيل هنا، فقد أطلنا 

 .هناك كثرياً 

لنا إليه يف  د ما كن ا توص  رًا السيد عيل السيستاين، مما يؤك  ومن اللطي  ما ذكره مؤخ 

ة السن ة(، حيث ذهب ـ يف كالم تخترص ـ إىل أن  مشهور اإلمامي ة إىل زمن  كتاب )نظري 

 . العالمة احليل  هو القول بعدم حجي ة خرب الواحد

ن  يقترص فيه عىل القدر املتيّقن،هذا كّله، فضاًل عن أّن اإلمجاع دليٌل لّبي  والقدر املتيق 

                                           
ة السن ة يف الفكر اإلمامي  (2)  .221ـ  222الشيعي: انظر: نظري 

 .22ـ  21، 2ـ  8انظر: السيستاين، حجية خرب الواحد:  (1)
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ة اإلسالمي ة أو اإلمجاع املذهبي هو حجي ة اخلرب املوثوق املطمأن  بصدوره.  من إمجاع األم 

وحتى لو سّلمنا بانعقاد إمجاع عىل حجّية خربالواحد؛ فإّن هذا اإلمجاع واضح 

للشافعي « الرسالة»منذ كتاب  فهذه الكتب اإلسالمي ة القديمة املدركية جيّل املستند،

ة للطويس )111) ة باآليات 121هـ( سني ًا، والعد  هـ( إمامي ًا، وإىل يومنا هذا غاص 

والشواهد التي ُجعلت دلياًل عىل حجي ة خرب الثقة، فالبحث نظري  استدال،ي واضح 

عن موق   للعيان، ومع هذه املدركي ة اجللي ة كي  جُيعل اإلمجاع دلياًل يف املقام كاشفاً 

وأهل بيته وأصحابه؟! فليس املوضوع سوى اجتهادات قائمة عىل أدل ة  النبي

ة  ل إىل صح  ومعطيات، ويف هذه احلال ال نقول بحجي ة اإلمجاع مادمنا مل نتوص 

مستنداهتم يف هذه االجتهادات، فام املوجب إللزامنا هبا مع عدم قولنا بحجية اإلمجاع 

ر يف مباح  ث علم أصول الفقه.يف نفسه، كام تقر 

فالصحيح ـ انطالقًا مما عاجلناه يف البحث التارخيي يف كتاب نظرّية السنّة، وما بّيناه 

الشهرة عىل حجّية خرب الواحد الظني، ال بة االستدالل باإلمجاع وال احآن هنا ـ عدم متاميّ 

والقاعدة واالستدالل، بل لقد وال من حيث الكربى  ،من حيث الصغرى والتاريخ

ناقشنا يف حمّله يف حجّية اإلمجاع عىل أصل حجّية السنّة فضاًل عن خرب الواحد الظنّي، 

نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكّون »وتفصيل البحث موكول إىل كتاَبينا: 

 ؛ فلرياجع.حجية السّنة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم، و «والصريورة

  





 

 

 

 

 

 ةالسريالعرف ودليل 

 يخرب الواحد الظّن ةعلى حجّي

 متهيد

يف مسألة حجية خرب الواحد الظن ي، يفرتض ـ منهجيًا ـ  البحث يف دليل السرية

عية، وجمال السرية العقالئي ة، ويعد  دليل السرية  تقسيمه إىل جمالني: جمال السرية املترش 

، وقد اعتمدوا اليوم من أقوى أدل ة حجية اآلحاد عند األصولي ني اإلمامي ة عىل  األقل 

 عليه اعتامدًا واضحًا، وكان بعضهم قبل اليوم يدرجه يف دليل اإلمجاع.

عية، ثم نبحث ـ ثانيًا ـ يف دليل  الً ـ يف دليل السرية املترش  ث ـ أو  وطبقًا لذلك سنتحد 

 السرية العقالئي ة، فالبحث يف حمورين:

 احملور األّول: دليل السرية املتشّرعية

عية هنا السلوك العام للمسلمني املعارصين أو القريبني جدًا من تعني الس رية املترش 

ـ من مجع بني دليل  عرص النص، وهناك من األصولي ني ـ مثل السيد حممد باقر الصدر

                                           
نا ـ كام هو املستعمل عند كثريين أيضًا ـ ُنطلق تعبري )السرية( هنا، ونريد منه األعم ( 2) ُيشار إىل أن 

عي،  عي، والبناء واالرتكاز العقالئي واملترش  فليتنب ه من اجلري والسلوك والعمل العقالئي واملترش 

قني يف علم أصول الفقه. ر عند مجلة من املحق   جيدًا؛ ألن  اجلري غري البناء واالرتكاز كام هو مقر 

 .222: 1( الصدر، بحوث يف علم األصول 1)
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عية.  اإلمجاع ودليل السرية حتت عنوان السرية املترش 

عية عىل تقدير انعقادها بأهنا تكش  ك يًا ـ كش  املعلول ومتتاز السرية املترش  شفًا إن 

وأصحاب  عن العل ة ـ عن رأي املعصوم، وتستوعب هنا سرية صحابة الرسول

عة أئمة أهل البيت ، أي سرية عرص النص؛ فعند أهل السن ة ختتص  سرية املترش 

وما قاربه جدًا، فيام متتد  عند الشيعة اإلمامي ة إىل عرص الغيبة الصغرى  بعرص النبي

 لقرن الثالث اهلجري.يف أواخر ا

 املشهور لدليل السرية املتشّرعية أ ـ التصوير األولي

عة أن  الصحابة واألصحاب كانوا يعملون  تقريب االستدالل بسرية املترش 

بالروايات اآلحادية التي تصلهم، وكان هذا هو ديدهنم املعروف عنهم؛ لُبعد احتامل 

ليقيني، السيام مع وجود املعارضات اعتامدهم عىل خصوص الدليل أو اخلرب القطعي ا

ابني وغري ذلك، ولو كانت هلم سرية من هذا النوع ـ أي تخالفة للعمل  وانتشار الكذ 

ون بأخبار  د أهنم كانوا حيتج  بأخبار اآلحاد ـ لعرفناها ووصلتنا بالتأكيد، فهذا يؤك 

 الثقات الظن ية مما يكش  عن موق  املعصوم، وهو املطلوب.

ة ُتعرف وهذه السرية  ليست شيعي ًة فقط وال سن يًة كذلك، بل هي سرية إسالمية عام 

، كام أن  العمل بأخبار الثقات هو ديدهنم يف  من املذاهب اإلسالمي ة كل ها يف عرص النص 

 .قضاياهم اليومية أيضاً 

                                           
عة: األنصاري، ( 2)  221: 2فرائد األصول انظر يف تقرير هذه السرية، وحول االستناد لسرية املترش 

؛ 221، 221: 2؛ والنائيني، فوائد األصول 218ـ  212األصول ؛ واخلراساين، كفاية 222ـ 

؛ 222ـ  222: 1؛ والصدر، بحوث يف علم األصول 222، 222: 1واخلوئي، مصباح األصول 

ـ  222؛ ودروس يف علم األصول، احللقة الثانية: 212ـ  211: 1، ج1ومباحث األصول ق

(: 1؛ والعراقي، األصول )212: 2قيه ؛ واهلمداين، مصباح الف111: 2؛ واحللقة الثالثة 228

؛ ومهدي بحر العلوم، الفوائد 222: 2؛ وهناية األفكار 212: 1؛ ومقاالت األصول 122ـ  121
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 ّولنقدّية يف التصوير املتشّرعي األقراءة 

 :، عّدة مالحظاترية املترّشعيةسلل ذا التصوير ـهبـ االستدالل يالحظ عىل هذا و

ة السن ة يف الفكر اإلمامي لقد بحثنا بالتفصيل يف كتاب املالحظة األوىل:  نظري 

ل منه، سرية أصحاب النبي  واألئمة، وذكرنا هناك الشيعي ، السيام يف الفصل األو 

يشء ُيثبت  تختل  الشواهد التي ذكروها إلثبات انعقاد السرية، وناقشناها بأمجعها، فال

أنه كانت هناك سرية عىل العمل بأخبار الثقات الظني ة وسط الصحابة وأصحاب 

 .، وأهل بيتهالرسول

مون كانوا يعملون باألخبار االطمئناني ة املوثوقة ال باألخبار الظني ة التي  فاملتقد 

وكانت يروهيا الثقات، وكانت األخبار االطمئناني ة ميسورة هلم بمقدار معتد  به، 

ة قليلة جدًا عادًة، وكانت القرائن املضمونية حارضة لدهيم من خالل  الوسائط السندي 

مقارنة النصوص والعقول، ويكفي هنا االحتامل؛ ألن  السرية دليل لب ي يؤخذ فيه 

ن، فمن يريد أن يستدل  بالسرية وعمل الصحابة واألصحاب عليه أن ُيثبت  بالقدر املتيق 

م عندما عملوا كانوا ظان ني ال مطمئنني، وأن ى له إثبات ذلك بطريقة قطعي ة  أهن 

 واطمئناني ة؟!

عي ة وال  ق السرية املترش  رًا أن  السيد السيستاين يرى عدم حتق  هذا، وقد رأينا مؤخ 

 .اإلمجاع العميل عىل العمل بخرب الواحد

اًل، أن  املشهاملالحظة الثانية:  ور الشيعي ما بني قد برهن ا يف الكتاب نفسه ومفص 

                                                                                                           
؛ واإلصفهاين، 221ـ  222؛ والفاضل التوين، الوافية: 21األصولية )تخطوط(، الورقة رقم: 

؛ والبجنوردي، منتهى 211ـ  111: 1؛ والقمي، القوانني املحكمة 122الفصول الغروية: 

 .222، وإن ناقش يف صغراها: 222: 1األصول 

ة السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي: ( 2)  .21ـ  22انظر: حيدر حب اهلل، نظري 

 .222ـ  221انظر: السيستاين، حجية خرب الواحد: ( 1)
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، وإذا ثبت ذلك ـ القرن الرابع والسابع اهلجري ني كان يميل إىل إنكار أخبار اآلحاد

كام بي نا هناك ـ فيكون بنفسه شاهدًا عكسي ًا، وذلك أن ه يمثل قرينة كاشفة عن املوق  

ة الثالثة األوىل؛ إذ لو كان الشيعة يف عرص النص  عام لني الشيعي يف القرون اهلجري 

بأخبار اآلحاد فام الذي قلب املوق  فجأًة؟! مع أن ه من املتوق ع أن يكونوا يف عرص 

النص عاملني بخرب اليقني لكثرة الشواهد، وكل ام طال الزمان يفرتض أن يت جهوا إىل 

االكتفاء بالظن  لغياب الوقائع والشواهد؟ إن  هذه الفرضي ة أقرب إىل الواقع، وإال فمن 

عادًة أن يكون املقاربون لعرص النص قائلني بأخبار اآلحاد وبعد عرص غري املعقول 

 النص  نجد إطباقًا ـ تقريبًا ـ مفاجئًا عىل عدم حجي ة اآلحاد.

وإذا أخذنا الوسط السن ي مثاالً، نجد أن  أهل السن ة كل ام مىض هبم الزمان أخذوا 

فون القيود واجتهوا تدرجييًا إىل خرب الواحد يف القر  ن الثاين اهلجري وما بعده.خيف 

من هنا، وجدنا الشيخ األنصاري حياول يف كثري من األحيان أن يقول: إن  املتيقن 

م كانوا يعملون باخلرب االطمئناين، والشواهد قد ال حتسم عملهم باخلرب الظن ي، رغم  أهن 

أن  األنصاري كان أبرز من نظ ر ومجع القرائن إلثبات اإلمجاع الشيعي وسرية 

 .ملسلمنيا

االستدالل من أن ه قد يصعب  ،أورده غري واحد من األصولي نيما املالحظة الثالثة: 

                                           
ة السن ة: ( 2)  .221ـ  22انظر: نظري 

 .222اجع: ، ور222: 2( الحظ مثاًل: فرائد األصول 1)

؛ 221: 2فوائد األصول ألنصاري، ا؛ و218ـ  212كفاية األصول:  خلراساين،اانظر:  (2)

؛ والربوجردي، 288ـ  282: 2دراسات يف علم األصول و ؛222: 1مصباح األصول خلوئي، او

؛ واخلميني، هتذيب األصول 221: 2؛ والنائيني، فوائد األصول 212ـ  218: 1حاشية الكفاية 

؛ وعبدالكريم 211: 1؛ والكوه كمري، املحجة 222ـ  222: 2؛ وأنوار اهلداية 122ـ  121: 1

؛ واألراكي، أصول 211 ،212: 1؛ والقمي، تسديد األصول 222: 1احلائري، درر الفوائد 

 .128: 1؛ والروحاين، منتقى األصول 222: 2الفقه 
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عة تلك  عة هنا بوصفها دلياًل مستقاًل، وذلك أن  املقصود بسرية املترش  بسرية املترش 

ة يف القرون  السرية التي تكون ناشئًة عن األمر الرشعي، فإذا كانت هناك ظاهرة عام 

ة الثالثة األوىل ـ عىل املستوى الشيعي يف حتديد عرص النص  ـ تقيض بذهاب اهلجري  

املسلمني إىل املساجد، ومل يكن عندنا دليل لفظي مثالً عىل استحباب الذهاب إىل 

املسجد، كانت هذه السرية كاشفة عن وجود أمر رشعي أو ترغيب ديني بالذهاب إىل 

ل يت ونفسها ال تستدعي الذهاب إىل املسجد أو..، املساجد؛ ألن  الطبيعة العقالئية لو ُخ 

ر هذا السلوك مل يمكن تفسريه إال عىل أساس  فحيث ال يوجد منطلق غري ديني يرب 

عية عىل استحباب الذهاب إىل  وجود منطلق ديني؛ هلذا يمكن أن ُيستدل  بالسرية املترش 

 املساجد مثاًل.

عة، مثل قيمومة الزوج عىل أما لو فرضنا أنه كانت هناك عادة جارية بني  املترش 

عة؛ الحتامل أن  هذه العادة منهم كانت  الزوجة، فهنا ال يمكننا االستدالل بسرية املترش 

ملنطلقات عرفي ة أو عقالئية أو عادات عربي ة قومية أو.. فال يكون وجودها كاشفًا عن 

دلياًل عىل عن هذه العادات قد يكون  صدور ترشيٍع بشأهنا، نعم سكوت املعصوم

عية من باب كشفها  عية؛ ألن  حجية السرية املترش  إمضائها، وهذا غري السرية املترش 

القطعي عن موق  الشارع كشفًا إنيًا، ال من باب سكوت الشارع عنها، فهذا من 

 شؤون السرية العقالئية التي تكون حجي ُتها إمضائيًة عىل املشهور.

د  عة بأخبار اآلحاد الظنية ـ إذا ثبت ـ وبناًء عليه، ال نستطيع أن نتأك  أن  عمل املترش 

كان منطلقًا من موق  ديني مسبق صادر عن الزعيم الديني هلم؛ إذ من املحتمل جدًا ـ 

ويكفي االحتامل ـ أن يكونوا قاموا بذلك اندفاعًا عن مقتىض عقالئي تهم، وهبذا ال 

عية، بل سريٌة عقالئية ممضاة، فال ي عة مستقاًل تكون سريًة مترش  كون دليل سرية املترش 

 حينئذ، بل هو يف واقعه راجٌع إىل دليل سرية العقالء الذي سيأيت قريبًا.

 وهذا اإلشكال صحيح بشكل تاّم بالبيان الذي قّربناه، ولكنّه ال يبطل االستدالل،

بل يبطل استقاللي ة الدليل فقط؛ ألن ه قائم عىل فرض سرية عقالئي ة، ومن ثم خُيضع 
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الستعانة به لقواعد االستناد إىل السرية العقالئية القائمة عىل اإلمضاءات. بل كل ام ا

عية،  ك شخص يف وجود سرية عقالئي ة ويف الوقت نفسه أثبت وجود سرية مترش  شك 

عية،  ازداد احتامل الكش  اإلين  يف هذه احلال. وبعبارة موجزة: إذا ثبتت السرية املترش 

ئي ة تم  االستدالل عىل حجية اخلرب هبا بوصفها ممضاًة، وإال فإن ثبتت السرية العقال

ي ًا.  فبوصفها دلياًل إن 

عية تكمن يف قدرهتا عىل ختصيص العمومات الرادعة، بينام  نعم، قيمة السرية املترش 

السرية العقالئية تعاين من الردع عنها بتلك العمومات، وسيأيت بحول اهلل احلديث عن 

، وأن ه هل يمكنها ختصيص هذه عالقة السرية العق الئية بعمومات الردع عن الظن 

العمومات أو أن  تلك العمومات تقوم بالردع عنها؟ فعىل هذا األساس تكون هناك 

ل جي دًا. عي ته، فتأم   قيمة إلخراج الدليل هنا عن مترش 

عة باآلحاد يف قضاياهم اليومي ة، ليس دليالً املالحظة الرابعة:  عىل  إن  عمل املترش 

:  حجي ة خرب الواحد هنا؛ ألن 

القضايا اليومي ة اخلارجي ة ورد يف بعضها برشوط ثقيلة أو غريها ـ كام يف احلكم  أ ـ

بنجاسة يشء أو يف باب القضاء والشهادات، أو يف إثبات احلمل أو غري ذلك ـ نصوص 

ص  من تسمح بالعمل بأخبار الثقات فيها، فال يصح  هذا القياس؛ ألن  الدليل أخ

عى.  املد 

عية، وما نحن فيه هنا  ب ـ إن  غايته حجي ة خرب الثقة يف املوضوعات بالسرية املترش 

ة يف الشبهات احلكمية الكلي ة يف تختل  مرافق  هو من االعتامد عىل الظنون اآلحادي 

الفقه والفكر اإلسالمي ني، وأين هذا من بعض املوارد اجلزئية لو قام عليها دليل 

كام يف احلكم بنجاسة يشء أو باب القضاء والشهادات ونحو ذلك، أو قلنا بخصوصه، 

بحجية خرب الواحد يف املوضوعات بدليل السرية نفسه؟! ونحن هنا ال نستند إىل سرية 

عية نفرتض  عقالئي ة حتى نخشى رسايتها إىل جمال األحكام، بل نستند إىل سرية مترش 

ر للتوسعة ا ولدت مضي قة، وال مرب   فيها. أهن 
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م السيد باقر الصدر ـ وهو من أبرز األصولي ني املسلمني الذين أفاضوا  هذا، وقد قد 

عية  رًا للسرية املترش  عية عمومًا ـ تصو  يف احلديث عن مباحث السرية العقالئية واملترش 

رين، البد  من  ر األو،ي الذي ذكره مشهور األصولي ني املتأخ  رًا عن التصو  مطو 

مة أو ال؟استعراضه والوق  وف معه، لنرى هل فيه جديد يرفع اإلشكاالت املتقد 

 ـ التصوير املطّور لدليل السرية املتشّرعية، حماولة السيد الصدرب 

عية عىل حجي ة أخبار اآلحاد  يقوم تصوير السيد حممد باقر الصدر لقيام السرية املترش 

 الظنية عىل ثالثة أركان متتالية تقريبًا، وهي:

ي ل:األوّ الركن  حيث يرى الصدر  ي املساعد،خيبالفضاء التار هوهو ما يمكن أن نسم 

ة أهل البيت، بام جيعل  أن ه ال ريب يف وجود عدد كبري من األخبار الظن ية يف عرص أئم 

احتامل الكذب واخلطأ فيها واردًا، وليس احلال أن  أغلب أو كل  الروايات معلومة 

اد الرجال ـ مث ل الطويس والنجايش ـ عىل وجود عدد كبري من الصدور، فقد نص  نق 

د أنه ليس كل   ون األحاديث، وهذا ما يؤك  اعني يف الوسط الشيعي يدس  الكذابني الوض 

ره أهل  نًا كاماًل، كام يتصو  من كان يعيش يف عرص األئمة ومن أصحاهبم فهو متدي ن تدي 

د وج ود عداوات وتناقضات بني السن ة يف حق  الصحابة، بل إن  الشواهد التارخيية تؤك 

ة، فقد كان يلعن بعضهم بعضًا، وبعضهم كان يروي روايات يف لعن  أصحاب األئم 

ز ذلك أن  بعض أصحاب األئمة من خيارهم كانوا يلفتون  بعضهم اآلخر، ومما يعز 

د أنه يوجد وعي آنذاك هبذه الظاهرة  النظر إىل أن  فالنًا كذاب وآخر وضاع مما يؤك 

ة عىل لزوم طرح ما خال  الكتاب الكريم، العامة، كام  د ذلك الروايات الدال  أن  ما يؤك 

فهذا يعني أن  ظاهرة األحاديث املكذوبة كانت سائدة؛ وهلذا وضع اإلمام فيام يزيد عن 

 مخس عرشة رواية قانون املوافقة واملخالفة للكتاب العزيز.

ني بالكذب أو يظن  الكذب وطبقًا هلذا كل ه، نعرف أن  هناك أشخاصًا كانوا معروف

فيهم، ومن الطبيعي حينئٍذ أن يكون يف مقابلهم أشخاص يظن  بصدقهم، وبني هذا 
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الفريق وذاك درجات تختلفة. إضافة إىل وجود التعارض بني األخبار، وكذلك 

معارضة الكثري من األخبار للعمومات واملطلقات القرآني ة، ووجود مصالح للرواة ولو 

اف الذي يروي رواية ملصلحته ولو كان يف ذاته ثقًة، كانوا ثقاتًا ك اس أو الرص  النخ 

ومعارضة املضمون يف ذاته بحيث يكون غريبًا يف بعض األحيان، وتبانيهم عىل العمل 

 باخلرب مع الواسطة، مع كونه يغلب فيه عدم اليقني، وغري ذلك.

ة مظ نونة الصدق، ال وهبذا ينتج وجود عدد كبري من الروايات بني أصحاب األئم 

 هي باليقيني ة وال هي باالطمئناني ة.

إن  العمل بخرب الثقة عند العقالء ليس كالعمل باالستخارة والتفأل مما  الثاين:الركن 

عى هنا وجود اجلامع بني أمور ثالثة هي:  هو عىل خالف الطبع العقالئي، فيد 

 ـ اقتضاء الطبع العقالئي للحجي ة. 2

 هلا.ـ امليل العقالئي  1

 ـ التحري  والبلبلة وعدم الرفض كرفض حجية التفأل واالستخارة. 2

استنادًا للركنني السابقني، يطرح احتامالن يف موق  أصحاب أئمة  الثالث:الركن 

 أهل البيت من أخبار الثقات، مها:

أن يقال: إن  سريهتم كانت عىل العمل بخرب الثقة، وهنا إما أن تكون احلجي ة قد  أ ـ

عية، أو جروا فيها عىل الطبع العقالئي، أخذوه ا عن األئمة فتكون سريهتم سريًة مترش 

 فتكون سريًة عقالئية ممضاة حيث مل يرد ردٌع عنها.

أن يقال: إن  سريهتم قامت عىل عدم حجي ة خرب الثقة، وهذا االحتامل باطل؛  ب ـ

العقالئي مثل  ذلك أنه إذا كان تركهم ألخبار اآلحاد ناشئًا عن تخالفتها للطبع

م عدم السؤال واجلواب حول حجي تها عندهم،  االستخارة والتفأل، فهنا يمكن تفه 

الفرتاض أن  ترك العمل بخرب الثقة كان شيئًا طبيعيًا، لكننا قلنا يف الركن الثاين أن  

العمل بخرب الثقة ليس أمرًا عىل خالف الطبع العقالئي حتى يقال فيه هنا هذا الكالم، 

فمقتىض الطبع العقالئي ينسجم مع العمل بأخبار اآلحاد، فإذا كان األصل عدم وعليه 
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احلجي ة فال أقل  من أن ه كان سيكثر السؤال واجلواب بينهم حول املوضوع؛ فاملسألة 

هة لألئمة حول هذا  ين يف األمر لوجدنا أسئلة هلم موج  كثرية االبتالء، ولو كانوا متحري 

هو عدم احلجي ة لوصلنا ولو رواية واحدة ضعيفة السند تدل  املوضوع، ولو كان الواقع 

عىل عدم احلجي ة، وهو أمر مفقود، بل العكس هو الذي حصل، فقد وصلتنا روايات 

م.  تدل  عىل احلجية كام تقد 

وعليه، فلام  مل نجد روايات رافضة لآلحاد الظنية، ومل نجد أسئلة وتساؤالت عند 

عة آنذاك حول هذ املو ضوع، ومل يكن العمل بخرب اآلحاد تخالفًا للطبع العقالئي، املترش 

عة آنذاك، وهو  بل يميل إليه هذا الطبع.. نستنتج حجي ة خرب الواحد عند املترش 

 .املطلوب

وقد اّدعى السيد الصدر أّن بيانه لقيام السرية خمتلف اختالفًا جذريًا عن بيان 

 ا:األصحاب، ذاكرًا نقطتني يف هذا املجال، مه

ة إشكاالت عىل االستناد إىل السرية العقالئية لكنها مجيعًا ال ترد  ـ 5 إنه قد ترد عد 

د احلرية  ع قيام السرية العقالئية وإنام أثبتنا اجلامع بني أمور ثالثة، فمجر  هنا؛ ألننا مل ند 

اتًا والتبلبل كاٍف يف إثبات بياننا للسرية، حتى لو عجزنا عن إثبات السرية العقالئية إثب

 تامًا.

إن  األصحاب وقعوا يف نقاش طويل حول وجود رادع عن سرية العقالء وعىل  ـ 2

العمل بخرب الثقة، إال أنه عىل بياننا ـ ومضمون الكالم للسيد الصدر ـ ال جمال هلذا 

النقاش؛ ألنه لو كان هناك رادع عن العمل بخرب الثقة من آيات أو روايات.. لكان 

عة عىل امتداد ثالثة قرون، فإذا أثبتنا أن  سرية يفرتض حصول ارتداع م ن جانب املترش 

أصحاب األئمة كانت عىل العمل باآلحاد الظنية، فمن البعيد جدًا أن تقوم سريهتم عىل 
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ذلك عصيانًا، فكي  يمكن آلية أو آيتني يف القرآن الكريم أن تردعا عن هذه السرية 

وهو أقل  حاجة من خرب الواحد ـ كي   اجلارفة املستحكمة؟! فلننظر إىل القياس ـ

جاءت ـ عىل ما قيل ـ مخسامئة رواية يف الردع عنه ومل تأت وال واحدة يف الردع عن 

 .خرب الواحد

 وقفة تقوميية نقدّية لتصوير السيد الصدر

، لربهان السرية عند  رة بحق  والبد  لنا هنا من الوقوف مع هذه الصيغة املطو 

 األصولي ني الشيعة.

قد يقال بدايًة: إن  هذا الربهان كام يستطيع األصو،ي الشيعي استخدامه إلثبات 

حجي ة خرب الثقة، كذلك بإمكان األصو،ي السن ي فعل األمر عينه، وإن كان الوضوح 

ة الزمنية لعرص النص  عنده، وقد عاجلنا يف أبحاثنا املستقل ة حول  ؛ لقرص املد  أخ  

لنا إىل أن  الكذب كان موجودًا منذ ظاهرة الوضع يف احلديث هذا ا ملوضوع، وتوص 

ل يف العرص  الزمن النبوي، لكن ه عرف واشتد  يف عرص الفتنة، وبدأ رواجه األو 

 .األموي

إال أن ه مع ذلك، اإلنصاف أن  املوق  صعب عند األصو،ي السن ي؛ ألن  ظاهرة 

ة حال حياته يف وإن كانت موجودة لكن ها مل تكن مسترشي الكذب عىل الرسول

أوساط املؤمنني، كام هي احلال يف زمان أهل البيت بعده لقرابة القرنني ونص  القرن 

ل ـ بالنسبة لألصو،ي  ة الركن األو  من الزمان، فوضوح بعض فقرات هذا الدليل ـ خاص 

عة،  السن ي مشكلة، بل يتخذ األصو،ي السن ي الصيغة السائدة لالستدالل بسرية املترش 

نا يف كتاباهتم، من االستناد إىل مواق  الصحابة وطريقتهم يف التعامل مع كام وجد
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 بوصفها كاشفًة عن املوق  النبوي من ذلك. األحاديث بعد وفاة الرسول

 هي:و ،الصدر لدينا بعض التعليقات عىل كالموعىل أية حال، ف

م عىل الصيغة إن  برهان السيد الصدر ال يلغي اإلشكال الثالث املتق ل:التعليق األوّ  د 

عة، والذي ذكره الشيخ اخلراساين وتبعته مدرسة  املشهورة لالستدالل بسرية املترش 

عية،  املريزا النائيني فيه؛ ألن ه ال يربهن عىل الفصل بني السرية العقالئية والسرية املترش 

عية، فال يكون دلياًل مستقالً  حمرز  فدليل الصدر حيتمل السرية العقالئية وحيتمل املترش 

 االستقالل حينئذ، فيلحقه بعض ما سوف يأيت يف بحث السرية العقالئي ة إن شاء اهلل.

عية هنا والعقالئي ة،  وبعبارة أخرى: مل حيسم الصدر عملي ة الفصل بني السرية املترش 

د ما زلنا بحاجة إىل اإلمضاء، غايته   فكرة السرية العقالئي ة، ومن ثم  فنحن للتأك 
ومل ين ر

ق اإلمضاء.أن ه   حاول بتقريبه هذا إثبات حتق 

ة الركن األول من األركان الثالثة لتصوير السيد  التعليق الثاين: ال نناقش يف صح 

الصدر، فهو صائب متامًا ـ بمعنى منطقي ة وجود نسبة من النصوص احلديثية مظنونة 

د افرتض السيد الصدق ـ تدعمه شواهد تارخيية عديدة، إنام الكالم يف الركن الثاين، فق

الصدر فيه ثالثة احتامالت: إما اجلري العقالئي عىل العمل بخرب الواحد، أو امليل 

العقالئي، أو التحري  والبلبلة، دون أن يزيد أي  احتامل آخر؛ وكأن  رفض العقالء خلرب 

الواحد الظني أمٌر قطعي  العدم عنده يف قضايا الدين والرشيعة، وهذه مصادرة عىل 

؛ حيث مل يبني  لنا ملاذا ال نحتمل عىل األقل  أن يكون العقالء عاملني باألخبار املطلوب

اليقيني ة واالطمئناني ة إال عند الرضورات النوعي ة كحفظ نظامهم، فيعملون بالظنون أو 

 يف موارد أخر أيضًا؟! 

كان من املفرتض بالسيد الصدر أن يربهن أكثر عىل هذا املوضوع ويسل ط الضوء 

بدق ة، بدل أن يفعل كام فعل كثرٌي من األصولي ني من إرساله إرسال املسل امت،  عليه

السيام وأن ه أملح إىل مناقشات عىل دليل السرية العقالئي ة، مع األخذ بعني االعتبار أن ه مل 

يفرد السرية العقالئية هنا. وأغلب الظن  أن ه كان مسكونًا بفكرة السرية العقالئي ة 
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 اها هنا دون أن حيسمها يف حمل ه.مستحرضًا إي  

وحتقيق احلال يف أمر السرية العقالئية سيأيت قريبًا جدًا إن شاء اهلل تعاىل، وسيظهر أن  

هناك ـ عىل األقل ـ احتامالً رابعًا هنا، وهو عدم أخذهم باملظنون إال أن يقوى ظن ه فيبلغ 

 االطمئنان، وهو ما ال ضري فيه.

جود ظاهرة األخبار الظني ة وفقًا للشواهد التي قاهلا الصدر بل ملاذا ال نفرتض أن  و

ال يمنع عن وجود ظاهرة واسعة يف األخبار اليقيني ة وكانوا ينظرون فيام حيصل هلم منه 

اليقني؟ ومن قال أهنم كانوا يعملون بنسبة التسعني يف املائة من األخبار التي تأتيهم، 

،  فلعل هم كانوا يعملون عىل وفق ما يقرب من سبعني أو ستني يف املائة منها أو ربام أقل 

 وكانت تلك األخبار الظني ة يعرضون عنها بشكل تلقائي.

جيب أن نأخذ بعني االعتبار حقيقة أن  وصول الكم  اهلائل من األحاديث ألغلب 

ر االستنساخ واتساع نطاق تألي  الكتب  املؤمنني جاء يف فرتة الحقة، بسبب تطو 

ففي القرن الثاين اهلجري كانت الكتب املتداولة أقل  منها بكثري يف القرن  األكرب حجاًم،

الثالث وهكذا، وكان احلجم أقل  أيضًا، ومن ثم  فام أشار له الصدر من شواهد يظل  

أقل  يف عرص احلضور نسبي ًا عنه يف عرص ما بعده، فالحظ جي دًا، فام تشعر به أنت اآلن 

  يشعر ببعضه الذين كانوا يف القرن الثاين اهلجري.من مراجعة جمموع األحاديث ال

افرتض الصدر أن  الردع عن مقتىض سريٍة ما البد أن يكون عرب  التعليق الثالث:

نصوص كثرية ملواجهة ظاهرة استحكام السرية ورسوخها يف الوعي النوعي لالجتامع 

الردع عنه.  البرشي، وقد مث ل لذلك بمسألة القياس، وكي  تظافرت الروايات عىل

ونحن نؤمن بأن  مواجهة عادات حيتاج إىل حشد ممي ز هنا وهناك، إال أنه ليس من 

زًا بصورة كمي ة عىل نقطة املوضوع، بل يكفي خلق جو   الرضوري أن يكون احلشد مرك 

 ومناٍخ معني ال تولد فيه أو حتيا هذه السرية.

السن ة مل يكن لدهيم مانع من  وأمث ل لذلك بمسألة تقليد املرأة، فقد يقال بأن  أهل

ة أهل البيت عن هذا املوق   ة الثالثة األوىل، فسكوت أئم  تقليد املرأة يف القرون اهلجري 
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؛ إال أن  هذا الكالم يمكن  السن ي العام دليل اجلواز، ولو رفضوا لوصلتنا رواية يف الرد 

مبارش يرفض  أن يناقش بأنه ليس من الرضوري أن يكون ردع األئمة عن طريق نص  

تقليد املرأة؛ بل قد يكون بإغراق اجلو  اإلسالمي بنصوص تدل  عىل ضع  عقل املرأة 

ودينها وعدم توليتها القضاء واحلد  من شهادهتا وإمامتها للجامعة وغري ذلك، فإن  هذا 

ُم  املناخ املنضم  إليه جمموعة قليلة من النصوص الرصحية يف املنع عن التقليد ُيْفهر

يها اإلفتاء أو السلطة السياسي ة.املسلم  ني أنه ال معنى لتول 

ة تقليد املرأة كام بحثناه يف حمل ه ، فإن  وبعيدًا عن املناقشة يف املثال، حيث نرى صح 

هذه الفكرة صحيحة؛ وهنا يمكن تطبيقها متامًا، وذلك عرب حشد عرشات من اآليات 

ز بأمجعها عىل العلم يف ال دين وغريه وكذا عىل التثب ت وعدم االهتام والروايات التي ترك 

م ـ تعطي  بال دليل، والنهي عن التظن ي ونحوه، مع عدم وجود أي  رواية ـ كام تقد 

احلجي ة خلرب الواحد الظني، فليس املوضوع هو آية قرآنية واحدة، علاًم بأن  اآلية 

سلمني بسبب الواحدة كافية؛ ملا للقرآن الكريم من دور فاعل ومؤثر يف جمتمع امل

 حضوره اليومي الثابت صدورًا واملامرس عماًل يف أكثر من مرفق حيايت.

ز مفهوم  ولكي نالحظ طبيعة التعاطي القرآين هنا، نجد أن  القرآن الكريم يرك 

دون أن يعتمد الظن  يف أي  آية، فيأمر باتباع العلم، وينهى عن غريه، مثل قوله العلم، 

َدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوُه َلنَا إِْن َتتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِْن َأْنُتْم إاِلَّ ...ُقْل َهْل ِعنْ ﴿تعاىل: 

ُرُصونَ  ْم بِِه ﴿، وقوله: (218)األنعام:  ﴾خَتْ ...َوإِنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا فِيِه لَِفي َشكٍّ ِمنُْه َما هَلُ

َباَع الظَّنِّ َوَما َقَتلُ  اَمَء ﴿، وقوله: (222﴾ )النساء: وُه َيِقيناً ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّ َوَما َخَلْقنَا السَّ

إِْن َيتَّبُِعوَن ﴿، وقوله: (12 )ص: ﴾َواأْلَْرَض َوَما َبْينَُهاَم َباطاًِل َذلَِك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا..

َد  ُِم اهْلُ ، وقوله: (12 :)النجم ﴾ىإاِلَّ الظَّنَّ َوَما ََتَْوى اأْلَْنُفُس َوَلَقْد َجاَءُهْم ِمْن َرهبِّ

قِّ َشْيئاً ﴿ ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِْن َيتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوإِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن احْلَ  ﴾ )النجم:َوَما هَلُ

                                           
 .122ـ  112: 2راسات يف الفقه اإلسالمي املعارص دظر: ان (2)



 حّجية احلديث ................................................................. 211

ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما َُيْلُِكنَا إاِلَّ الدَّ ﴿(، وقوله: 18 ْم َوَقاُلوا َما ِهَي إاِلَّ َحَياُتنَا الدُّ ْهُر َوَما هَلُ

يُّوَن ال َيْعَلُموَن ﴿، وقوله: (11﴾ )اجلاثية: بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إاِلَّ َيُظنُّونَ  َوِمنُْهْم ُأمِّ

، إىل غريها من اآليات الكثرية التي (28﴾)البقرة: اْلكَِتاَب إاِلَّ َأَمايِنَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ َيُظنُّونَ 

ق الدين كاًل من العلم والربهان والبصرية واحلكمة واليقني تستخدم دائاًم يف نطا

؛ 222، 222، 81؛ والبقرة: 22؛ واألنعام: 222واإليامن و.. مثل: النساء: 

؛ وآل عمران: 2؛ واألنبياء: 12: ؛ والنحل82، 28؛ ويونس: 22، 18واألعراف: 

 و.. 28؛ واجلاثية: 2؛ والزمر: 21؛ وإبراهيم: 2؛ والعلق: 21؛ واحلج: 22

وهذا املناخ القرآين، فضاًل عن عرشات ـ وربام مئات ـ الروايات عند املذاهب 

ًا يف الوعي  اإلسالمية التي تستخدم مقولة العلم وأمثاهلا دائاًم.. إن  هذا كل ه خيلق جو 

الديني العام بأن  مقوالت الدين مقوالٌت مفهومة معقولة معلومة، فلامذا ال تكون هي 

عة العتياد االعتامد عىل العلم ـ وطبعًا ليس بمفهومه الربهاين املرجع الذي دف ع املترش 

األرسطي كام قلنا سابقًا ـ بحيث كام كانت هناك نصوص عديدة ظن ية كانت هناك 

نصوص كثرية معلومة عندهم أيضًا، فلم حيتاجوا للسؤال وال وقعوا يف حرية، 

طمئنان والعلم، وتركوا ما ال علم فيه، فاعتمدوا ـ عىل وفق السليقة الطبيعي ة ـ عىل اال

بل فيه لبس وغموض نتيجة هذا اجلو  املتوارث، وكانت نصوص القرآن والسنة يف 

ترسيخ مفهوم العالقة بني العلم والدين هي التي خلقت وعيهم العلمي يف القرون 

األوىل؟ ما هو املانع من ذلك بحيث حسمت مسألة الظن  الصدوري منذ العقود 

 ، فلم تظهر أسئلة يف الفرتة الالحقة؟األوىل

إن  نظرًة تارخيية فاحصة لدخول مقولة أخبار اآلحاد يف الرتاث اإلسالمي جتعلنا 

نرى أن  دخوهلا كان عندما اضطر  املسلمون إليها؛ النعدام عنارص العلم، وأن  

 حضورها كان يقوى ويشتد  كلام تضاعفت هذه احلاجة، وهذا ما حصل عند الشيعة مع

الطويس يف القرن اخلامس اهلجري، حيث كثرت معه تفريعات الفقه، ومع العالمة 

 احليل  بشكل واسع، أو عند السن ة يف القرن الثاين اهلجري.
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ل ) ه: 2121يقول املجليس األو  باع اخلرب نا يف ات  أمرُ هـ( يف كلمة بالغة الداللة ما نص 

ال يمكننا ترك األعامل، وال حيصل لنا  هألن   ؛من باب أكل امليتة الواحد املوجب للظن  

وأبعد من  ام أمكن حتصيل أقوى الظنون كان أقرب إىل احلق  نعم كل   .سوى الظن  

 .ويرىض اكم ملا حيب  وفقنا اهلل وإي   ،ةع التام حيصل الظنون القوي  االرتياب، وبالتتب  

 خرب فالحظ ـ وستالحظ ذلك يف مباحث دليل االنسداد واالدلة العقلية عىل

م بمرور الوقت بدؤوا يفقدون بعض النصوص عن درجة العلم،  الواحد ـ كي  أهن 

م  وا للعمل باآلحاد، مع أهن  وا بالعلم، فاضطر  فأرادوا احلفاظ عىل ما كان حتى لو ضح 

م ال ُيلزمون إال بالعلم، وسيأيت تعميق هذا  كان بإمكاهنم أن يعذروا أنفسهم بأهن 

 هذا الكتاب إن شاء اهلل.البحث يف آخر الفصول يف 

إن  تشبيه السيد الصدر يف تخالفة الطبع العقالئي باالستخارة والتفأل  التعليق الرابع:

عون  فيه قدٌر من الغرابة، فالذين ال يرون قيام السرية العقالئية عىل أخبار اآلحاد ال يد 

هومني ببعضهام، أن نظرة العقالء هلا كنظرهتم للتفأل حتى يربط السيد الصدر هذين املف

ة عقالئيًا، أفهل يرى العقالء وإال فنحن نسأل السيد : إن  أخبار غري الثقات غري حج 

أن  روايًة فيها رجل جمهول احلال تكون تخالفة االعتامد عليها للطبع العقالئي مثل 

االعتامد عىل رفي  الطري واالستخارة والتفأل؟! فإن  تخالفة الطبع العقالئي مفهوٌم 

 بمعنى أنه يشتد  ويضع ، فام ذكره فيه بعض الربط بني مفهومني متباعدين. نسبي

عة كانوا يعملون باألخبار اليقينية واالطمئنانية الوثوقي ة، وكانت  واحلاصل أن  املترش 

وثاقة الرواة إحدى السبل التي حيصلون من خالهلا ـ مع تراكم معطيات ُاخر ـ عىل 

رض األحاديث عىل أهل البيت، وإعادة السؤال منهم الوثوق االطمئناين، إىل جانب ع

بني املخلصني املشهود هلم، ونقد متون  ة واملقر  د، والرجوع إىل ثقات األئم  للتأك 

الروايات بمخالفة الكتاب أو غري ذلك، فال حاجة للسؤال واجلواب حتى نتكل م عن 

                                           
 .81: 2روضة املتقني  (2)
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قالئي ة أو عىل طبق غرابة عدم وجود أسئلة منقولة، بل هم جروا عىل طبق سليقتهم الع

ة،  الرتبية القرآني ة التي رب تهم منذ العقود األوىل عىل رضورة حتصيل العلم لفراغ الذم 

عية دليل لب ي ـ الذي مل نجد ما ُيبعده ال يف كلامت  ويكفينا هذا االحتامل ـ والسرية املترش 

عي ة غري واضح.  الصدر وال غريه، ومن ثم  فاالستدالل بالسرية املترش 

ونكتفي هبذا املقدار من التعليق هنا؛ ألن  مهم التعليق إنام هو يف بحث السرية 

 العقالئية.

 احملور الثاني: دليل السرية العقالئّية

ة التي باتت  يعد   دليل السرية العقالئي ة عىل حجية خرب الواحد الظني من أهم األدل 

ين؛ ويبدو أن ه قبل ذلك مل يكن معتمدًة عند أصوليي الشيعة اإلمامي ة يف القرنني األخري

؛ للسرية العقالئية ـ هبذا املفهوم املعروف هلا ـ من وجود يف عملي ة االجتهاد عموماً 

ة وآخرها وإن أوحت هبا بعض كلامت املعتزلة ، هلذا بات هذا الدليل من أهم األدل 

خلميني وغريمها بعمدة ظهورًا يف الوقت عينه، من هنا عرب  عنه املريزا النائيني والسيد ا

ة يف هذا البحث  .األدل 

                                           
كانت تستخدم بعض التعابري املرادفة لكلمة السرية العقالئية أو القريبة منها أو املتداخلة معها،  (2)

مثل: عرف العقالء، وبناء العقالء، وسلوك العقالء، وبناء العرف، والبناء العام، واألحكام 

هـ( كان 2112العقالئية، وعمل العقالء ونحو ذلك، إال أن ه وقبل الشيخ جعفر كاش  الغطاء )

ر املوضوع، لكن  الشيخ األنصاري  استخدامهم مفهوم السرية العقالئي ة بالغ الندرة، ومعه تطو 

هـ( يعد  أهم شخص أحرض دليل السرية العقالئية يف االجتهادات األصولي ة والفقهي ة، 2182)

.و  منذ ذلك احلني صار هذا الدليل من أعمدة البحث االجتهادي عمومًا عند اإلمامي ة عىل األقل 

ي:  (1)  .111انظر: وجيه قانصوه، النص  الديني يف اإلسالم من التفسري إىل التلق 

: 1وهتذيب األصول ؛ 222: 2أنوار اهلداية اخلميني، ؛ و221: 2فوائد األصول راجع: النائيني،  (2)

؛ واحلكيم، 112: 2صول ؛ والفريوزآبادي، عناية األ222ـ  222: 1مصباح األصول اخلوئي، و؛ 111

 .22: 2، طريق الوصول إىل مهامت علم األصول ؛ والشريازي181: 2املحكم يف أصول الفقه 



 212 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

ت  وخالصة دليل السرية العقالئية أن يقال: إن  العقالء ـ بام هم عقالء ـ قد استقر 

طريقتهم وبناؤهم وارتكازهم وعملهم وجرهيم عىل الرجوع إىل أخبار الثقات املفيدة 

، ال فرق يف ذلك بني أهل األديان وحتى غريهم، فضالً ع ن املسلمني، وهذه للظن 

س سبحانه  السرية موجودة قائمة يف عرصنا وما قبله، ومل نجد أي  ردع من الشارع املقد 

وتعاىل عنها؛ إذ لو كان هناك ردٌع لسمعنا به واشتهر أمره، بعد كون هذه القضية من 

ية القضايا العامة الكثرية االبتالء، ونحن ما نزال نرى أن  الناس تعمل يف قضاياها اليوم

بأخبار الثقات وتعتمد عليها، ولو خاف املوىل من عملهم هذا يف جمال الرشعيات 

ر ونب ه. وإذا فرضنا أن  العقالء كانت هلم طريقٌة أخرى وتركوا العمل  ألعلن وحذ 

 بأخبار الثقات الهندم نظامهم وصعب عليهم العيش.

ة النقلي ة الثابتة عىل حجي ة س منهجًا  وهلذا يمكن أن نعترب أن  األدل  خرب الثقة ال تؤس 

رشعيًا جديدًا، كآية النبأ والنفر و..، وإنام ُترشد إىل هذا األمر املرتكز العقالئي القائم 

يف معامالت العبيد واملوا،ي العرفيني ويف غري ذلك أيضًا. وعليه يكون خرب الثقة الظن ي 

ًة؛ لبناء العقالء املمىض  .حج 

                                           
كفاية األصول: خلراساين، ا؛ و221ـ  222: 2فرائد األصول األنصاري، راجع: ملزيد تفصيل،  (2)

؛ واملشكيني، حوايش 121: 1؛ والطباطبائي، حاشية الكفاية 211ـ  212رر الفوائد: ود؛ 218

: 1والربوجردي، حاشية الكفاية ؛ 222ـ  221: 2فوائد األصول نائيني، الو؛ 221: 2الكفاية 

؛ 121: 1؛ واخلميني، هتذيب األصول 222ـ  221: 1؛ واحلكيم، حقائق األصول 222ـ  212

ـ  122: 1؛ والشريازي، أنوار األصول 222: 2؛ وأنوار اهلداية 221ـ  222: 2وتنقيح األصول 

: 2فكار هناية األ؛ و212: 1؛ ومقاالت األصول 122ـ  128(: 1العراقي، األصول )و؛ 121

ـ  282: 2اخلوئي، دراسات يف علم األصول و؛ 82ـ  82: 1واملظفر، أصول الفقه ؛ 228ـ  222

بحوث يف الصدر، ؛ و222ـ  222: 1مصباح األصول و ؛188: 2؛ واهلداية يف األصول 288

؛ ودروس يف علم األصول، 211: 1، ج1؛ ومباحث األصول ق222ـ  222: 1علم األصول 

؛ واإلصفهاين، وسيلة 221: 1؛ وحمقق داماد، املحارضات 112ـ  111: 2احللقة الثالثة 

ة 212ـ  212الوصول:  ـ  222: 2ل الفقه ؛ واألراكي، أصو211: 1؛ والكوهكمري، املحج 
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لسرية العقالئي ة هو املطابقة مع الفطرة والبناء الذايت وقد ذكر بعضهم، أن  مقتىض ا

لإلنسان، فالسرية بنفسها مقتضية للحجي ة، نعم يمكن الردع عنها، فيكفي عدم ثبوت 

 .الردع

عية معًا، إىل أن   ومن الرضوري أن نلفت النظر هنا يف بايَب السرية العقالئي ة واملترش 

عة عىل االستدالل عند املتكل مني واألصولي د جري العقالء أو املترش  ني هنا ليس بمجر 

العمل بأخبار اآلحاد مع سكوت املعصوم، فإن  هذا ال يفيد إال اجلواز التكليفي ـ وهو 

ما أوقع بعضهم يف خطأ أن  هذا الدليل ال ُينتج سوى الرخصة والرىض دون اإللزام 

عة اخلرب اآلحادي مصدر ـ إن ام املستند الرئيس هو اعتبار العقالء وامل الديني ترش 

االحتجاج واإللزام ومفيدًا للتنجيز والتعذير، بمعنى إلزامهم يف ارتكازهم بالعمل به 

من ناحية، ومؤاخذهتم من ال يعمل به، وهذا يفيد ـ عقالئي ًا ـ احلجي ة واللزوم عىل 

املستكن ة يف  تقدير اإلمضاء، فكأن  املعصوم أمىض هذه احليثي ة االحتجاجي ة والتعذيري ة

عي  وعيهم العقالئي )السرية العقالئي ة( أو كش  عن رأيه ما استكن  يف وعيهم املترش 

ن من إثبات )حجي ة( خرب الواحد بالسريتني. عية(، وهبذا نتمك   )السرية املترش 

 مناقشات حول دليل السرية العقالئّية

ة مناقشات هنا يمكن تسجيلها عىل دليل السرية العقالئي   ة، ويالحظ أن ه رغم ثم 

ة حجية خرب  رين، إال أن  بعض أنصار نظري  هيمنة دليل السرية العقالئية عند املتأخ 

                                                                                                           
؛ 222ـ  221: 2؛ واآلشتياين، بحر الفوائد 222ـ  221: 1؛ والسبزواري، هتذيب األصول 222

: 1؛ والروحاين، منتقى األصول 122ـ  128، 122، 122: 2والشاهرودي، نتائج األفكار 

؛ 212: 2؛ واهلمداين، مصباح الفقيه 222ـ  222: 1؛ والبجنوردي، منتهى األصول 128

 .122ـ  121: 2؛ واحلكيم، املحكم يف أصول الفقه 122: 2  الغطاء، كش  الغطاء وكاش

ي: انظر (2)  .112: وجيه قانصوه، النص  الديني يف اإلسالم من التفسري إىل التلق 

 .122ـ  122: 2: احلكيم، املحكم يف أصول الفقه انظر (1)
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ق  الواحد منهم رفضوا االعتامد عىل دليل بناء العقالء، وكان من أبرزهم املحق 

د الروحاين، والسيد كاظم احلائري ق البجنوردي، والسيد حمم   .اإليرواين، واملحق 

أن يكون االنسدادي ون رافضني لدليل السرية العقالئي ة لو كانوا ملتفتني ويتوق ع 

إليه، وقد اختار كثريون أيضًا مسلك الوثوق عند العقالء، فإذا قصدوا منه االطمئنان 

الشخيص كانوا عملي ًا رافضني حلجي ة الظن  الصدوري، ولعل  منهم الشيخ حسني عيل 

يف بعض بحوثه أن ه إذا كان املستند حلجي ة خرب هـ(، حيث يظهر منه 2122املنتظري )

الثقة وحجي ة الظهور وحجي ة فتوى املفتي وأمثاهلا هو بناء العقالء، وقلنا بأن  النصوص 

القرآنية ـ مثل آية النبأ والنفر ـ وغريها مرشدة هلذا البناء العقالئي، فإن  بناء العقالء ال 

، يقوم عىل التعب د، وإن ام عىل العلم األ عم  من العلم اجلازم اليقيني الربهاين، دون الظن 

هـ( الذي اد عى فيه إمجاع 282ويستشهد املنتظري لذلك بكالم ابن زهرة احللبي )

الطائفة عىل عدم جواز العمل إال بعلم، وأن  التقليد ال يعني التعب د بقول املقل د، بل 

 .يعني الرجوع إليه لتحصيل العلم من قوله وقول أمثاله

وأبرز املالحظات النقدية التي طرحوها عىل دليل السرية العقالئّية، وما نزيده 

 ونطرحه، هو:

ق اإليرواين واحتمله غريه، من أن  العقالء ال يعملون  املالحظة األوىل: ما ذكره املحق 

بخرب الثقة الظن ي، وإنام يعملون باالطمئنان الذي هو العلم عندهم، من أي  طرف 

، ندما نراهم يعملون بخرب الثقة فام ذلك إال ألن ه يورثهم االطمئنان ال غريأتاهم، فع

                                           
واحلائري،  ؛22: 1؛ وهناية النهاية 122ـ  121: 1نظر: اإليرواين، األصول يف علم األصول ا (2)

، اهلامش؛ والقضاء يف الفقه 221: 1، وج 2، اهلامش رقم: 212: 1، ج1مباحث األصول ق

؛ 122: 1؛ والروحاين، منتقى األصول 222: 1؛ والبجنوردي، منتهى األصول 121اإلسالمي: 

 .118ـ  128الشيعي: : نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي ناانظر حول تاريخ هذا الدليل كتابو

؛ 212ـ  211: 1؛ ودراسات يف والية الفقيه 222ـ  221: 2املنتظري، كتاب الزكاة نظر: ا (1)

 .122ـ  121: 1وانظر كالم ابن زهرة احللبي يف غنية النزوع )قسم األصول( 

 راجع:و ؛22: 1؛ وهناية النهاية 122ـ  121: 1انظر: اإليرواين، األصول يف علم األصول  (2)
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بل يمكن اإلضافة عىل ذلك بأن  عملهم بالعلم إنام  هو ـ أيضًا ـ من باب إفادة 

االطمئنان وسكون النفس نوعًا، وهلذا حتى مع العلم بعدم وجود الرضر نراهم ال 

وما ذلك إال لفقد سكون النفس، ولعل  منه  يقدمون عىل اقتحام األماكن املوحشة،

ة النبي  إبراهيم  .وإحياء املوتى قص 

إذ هي هبذا القدر املوجز قد ال ُتقنع القائلني بحجي ة  وهذه املالحظة حتتاج إىل تعميق؛

خرب الثقة؛ إذ بات عمل العقالء بخرب الواحد أشبه بالبدهيي  عندهم، حتى أن  أحدهم 

طمئنان هنا بإمكان وجود سريتني: إحدامها عىل العمل بخرب أشكل عىل دعوى اال

عىل العمل بخرب الواحد الثقة برصف النظر عن  ىخراألالواحد املفيد لالطمئنان، و

يف العمل العقالئي ، مع أن  حمل  النقاش هو فرض مرجعي ة االطمئنان االطمئنان!

 باألخبار.

ق هذه املسألة نستعرض املالحظة  ع املوضوع.ولكي نعم   الثانية، ثم نوس 

ما ذكره السيد كاظم احلائري، والذي ظهر ،ي أن ه قد يكون أخذه  املالحظة الثانية:

د باقر الصدر، رغم أن  الصدر مل جيب عنه بشكل واضح،  من مطاوي كالم السيد حمم 

به وحاصله أن  العقالء ال يتضح منهم االعتامد عىل خرب الثقة الظني، إذ لعل هم أخذوا 

من باب البي نة كام يف القضاء، أو من باب االطمئنان، أو االحتياط، أو عدم أمهي ة 

الغرض بحيث يكفي فيه هذا القدر من الكش ، ومعه ال حُيرز انعقاد سريهتم عىل ما 

 .نريده هنا، فيسقط دليل السرية العقالئية يف مقامنا

                                                                                                           
 .222ـ  222الفقيه(:  حممد جواد املوسوي اإلصفهاين، بريامون ظن فقيه )حول ظن  

 .121ـ  112: 2الفريوزآبادي، عناية األصول انظر:  (2)

حممد رسول آهنكران، حجية خرب الواحد، نقد االستدالل بالسرية العقالئي ة، جمل ة االجتهاد  (1)

 .121: 21ـ  22والتجديد، العدد 

، وانظر إشارات السيد الصدر هلذه 2، هامش رقم: 212: 1، ج1، مباحث األصول قاحلائري (2)

 .218االحتامالت يف املصدر نفسه: 
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لعقالء يعتمدون بالتأكيد عىل اليقني أن  ا وملعاجلة حتليلية لظاهرة سرية العقالء، نرى

واالطمئنان الذي هو العلم عندهم، أما اعتامدهم عىل أخبار اآلحاد الظنية، فهو غري 

واضح أبدًا إال يف حاالت الرضورة التي يفقدون فيها جمال الوصول إىل املطلوب مع 

ئي، علمهم بأصل وجوده، ووجود رضورة يف الوصول إليه، مثل حاالت العمل القضا

فإن  إلغاء نظام البي نة أو الشهود يوقع يف كوارث اجتامعي ة ويعيق إرجاع احلقوق واحلد  

من اجلرائم وضبط النظام، إذا قلنا بأن ه ال يفيد االطمئنان نوعًا، أما يف املعامالت اليومية 

فكي  يمكن إثبات عملهم باخلرب الظني؟ فأنت لو سمعت من شخٍص ثقة خربًا ما، ال 

ر إىل ذهنك احتامل اخلالف، سواء يف الكذب أم اخلطأ؛ ألن  احتامل اخلالف يتباد

ضئيل، وهلذا لو جاءك شخص غري ثقة وأخربك خربًا فقد حيصل لديك ظن  بإصابة 

خربه الواقع؛ لكن ملا كنت ال تثق به فإنك تتوق   يف اعتامد خربه؛ ولريجع كل  واحد 

م ال يلتفتون الحتامل اخلالف بل يثقون من ا إىل وجدانه، وليسأل عوام الناس لري ى أهن 

 باخلرب ويطمئنون به، وال ينقدح يف ذهنهم أن  عملهم هذا به ألجل حجي ته.

ثم، هل يعتمد العقالء عىل أخبار اآلحاد الظنية يف قضاياهم اخلطرية؟ فهل وجدنا 

أن ه زعياًم سياسيًا وقائد دولة يعتمد عىل قول شخص ثقة لشن  حرب عىل دولة أو 

، فكي  يطلب من أجهزته التثب ت من هذا األمر كي حيصل العلم أو االطمئنان؟!

                                           
ربام يستأنس هنا ـ كام يستوحى من بعضهم يف أصل املوضوع ال يف خصوص اخلطري وغريه ـ بام  (2)

ن أخربه اهلدهد بخرب سبأ، واهلدهد، فبعد أ أخربنا به القرآن الكريم مم ا جرى بني النبي سليامن

اْذَهب بِّكَِتايِب َهَذا َفَأْلِقْه إَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم  *َقاَل َسنَنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمَن اْلَكاِذبنَِي قال: 

ه ـ ، فإن  سليامن مل يكت ر بإخبار اهلدهد ـ رغم تصديقه ل)18ـ  12)النمل:  َفانُظْر َماَذا َيْرِجُعونَ 

دًا إليهم للنظر يف جواهبم  الختاذ قرار حرب ضد  قوم سبأ، كام تشري اآليات الالحقة، بل أرسله جمد 

؛ وانظر: عيل حب  اهلل، دراسات يف فلسفة 11ـ  12)سامر إسالمبو،ي، اآلحاد ـ النسخ ـ اإلمجاع: 

ل ، إال إذا قيل بأن  هجره (221ـ  222أصول الفقه والرشيعة ومقاصد الرشيعة:  إلخباره األو 

َقاَل َسنَنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكنَت ِمَن كان عىل أساس أن ه مل تثبت وثاقته وحسنه عنده، وهلذا قال له: 
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يمكن االعتامد عىل أخبار اآلحاد يف قضايا الدين البالغة اخلطورة عىل حياة األمم 

والشعوب عىل امتداد التاريخ، السيام يف فقه السياسة واحلرب والقوانني اجلزائية 

دة واجلنائية، فنقتل ونزهق ا ألرواح عىل أساس رواية آحادية واحدة أحيانًا متعد 

الوسائط! هل يعمل العقالء هبذه الطريقة يف قضاياهم اليومية، ولو أزهقوا أرواحًا، 

 ألجل خرب ظن ي؟! أال يلومون بعضهم بعضًا؟

ظون عن العمل بخرب الواحد الظن ي يف مثل  ولعل ه من هنا وجدنا بعض الفقهاء يتحف 

ق احليل  يذكر عند احلديث عن إقامة احلد  والتعزير عىل الصبي  باب احلدود، فهذا املحق 

وما ذكره الشيخ رمحه اهلل غري البالغ فيقول ـ معل قًا عىل ما ذكره الشيخ الطويس ـ: 

. وقد خرب واحد ال حيكم به يف احلدود؛ لعدم إفادته اليقني؛ واحلد  يسقط باالحتامل

ق احليل هنااستحسن السي د عيل الطب . وقال السيد اطبائي يف الرياض ما قاله املحق 

ه:  ر إقامة احلد  ما نص  خرى وهي أن  اُ  ويف املقام شبهةٌ  ،هذااخلوانساري يف مسألة تكر 

جال أو تعديله من جهة بناء العقالء العدل مع توثيق بعض علامء الر اعتبار خرب الثقة أو

ماءأو االستفادة من بعض األخبار ال خي ة االهتامم يف لو عن اإلشكال يف الد  ، مع شد 

أال ترى أن  العقالء يف األمور اخلطرية ال يكتفون بخرب الثقة مع اكتفائهم يف  ،ماءالد

                                                                                                           
ًة أخرى بالكتاب لبلقيس فكان اْلَكاِذبنِيَ  ا إرساله له مر  ، فكي  يمكن فرض تصديقه له؟! أم 

ا بالرضورة سوف ترسل  أحدًا للتفاوض، فيعلم فيام بعد أن ه أوصل لوضعه أمام األمر الواقع؛ ألهن 

ة  ل القص  الكتاب أو ال؟ وأن ه كان صادقًا أو ال؟ ولعل  سياق التشديد السليامين مع غياب اهلدهد أو 

به أو سيذبحه يشري إىل عدم كون اهلدهد مستقيم احلال عند سليامن، ما مل يكن قانون  بأن ه سيعذ 

ان، أو لعل  غيابه هذا له دالالت يف املعنى يف تلك الفرتة سليامن ذلك يف مطلق الغياب دون سلط

د غياب عادي، واهلل العامل.ويف   حكومة سليامن تضعه يف موق  من ارتكب جريمة كبرية وليس جمر 

ق احليل ذكر ذلك وهو ال يقول أساسًا بحجي ة 211: 2احليل، نكت النهاية  (2) . نعم حيتمل أن  املحق 

َ هذه القضي ة.خرب الواحد من رأس؛ ل  كن ألوضحي ة األمر بني 

 .82ـ  81: 22انظر: رياض املسائل  (1)
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د جواد مغني ة بالقول: غريها به ونحن . ويف مسألة الزنا بذات حمرم يعل ق الشيخ حمم 

 .كانت من الفروع، ال من األصولال نميل للقول باخلرب الواحد يف الدماء، وإن 

بل إن ه عىل الصعيد السن ي، يوجد قول بالتفصيل يف حجي ة خرب الواحد بني مسألة 

وإىل فخر اإلسالم عبد اهلل البرصي  الكرخي وأيباحلدود وغريها، فقد ُنسب إىل 

ة وصاحب التنقيح  م منعوا وأكثر احلنفية وشمس األئم  جمال العمل بخرب الواحد يف أهن 

م حرصوا القضي ة داحلدو ة ملا نذكره هنا، غاية األمر أهن  . وهذا كل ه مؤرشات تأييدي 

بالدماء أو احلدود؛ العتقادهم بكوهنا خطرية، ال خلصوصي ة فيها؛ وقد نختل  معهم 

فنرى أن  تختل  قوانني الدين خطرية ال خصوص احلدود أو باب الدماء منها؛ 

يات، وكذلك  فاألحوال الشخصي ة كثرياً  ما تكون خطرية يف جمال احلقوق واحلر 

ته أو بغالبه. ة التي تؤثر عىل اقتصاد املجتمع برم   القضايا املالي ة واالقتصادي 

زون عىل أكثر من  وحتى يف القضاء، حيث رضورة إقامة النظام نجد العقالء يرك 

ئية من املتنازعات شاهد، وعىل اإلقرار وحشد القرائن وغري ذلك؛ ألن  القضايا القضا

ر الكذب فيها ملصالح أكثر من أي  خرب عادي يقوله صديق  املصلحي ة التي يمكن تصو 

لصديقه يف حاالت خارج إطار التجاذب والتنازع، فإذا كان احلال كذلك، فكي  بمثل 

والتي وقع فيها التنازع الشديد وساد فيها  أخبار اآلحاد الناقلة حلديث النبي

 والدس  بحيث يرفع ذلك من نسبة الكذب وخيفض من نسبة الوثوق؟!والكذب الوضع 

وليس قبول الشارع بالشهادات يف جمال القضاء واجلنايات دليٌل عىل قبوله بأخبار 

ه بعضهم ؛ وذلك ملا قلناه من أن  الشارع اآلحاد يف جمال احلديث الرشي ، كام يتومه 

                                           
 .22: 2اخلوانساري، جامع املدارك  (2)

 .121: 2مغني ة، فقه اإلمام جعفر الصادق  (1)

 .121ته:خرب الواحد وحجي  انظر: الشنقيطي،  (2)

 .21ـ  12إسامعيل كردي، نحو تفعيل قواعد نقد املتن:  (1)
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ة يف تلك األزمنة ـ تطبيق خص ة القاطعة فقط يف باب القضاء إذا أراد ـ خاص  وص األدل 

للزم سد  باب القضاء، وهو أمر يرتك مفاعيل كثرية جدًا عىل مصالح البرش وضبط 

ل الكالم أن  النبي قال  األمن واستقرار احلياة االجتامعي ة، بخالف ما نحن فيه؛ إذ أو 

ال برضب من هذه األخبار املظنونة، فكي  نزعم بأن  تركها يفيض إىل خراب الدين إ

ثنا عنها بالتفصيل يف كتابنا  ، حجية السن ة يف الفكر اإلسالمياملصادرات التي كن ا حتد 

وسوف يأيت يف مباحث الدليل العقيل عىل حجي ة خرب الواحد ـ إن شاء اهلل ـ أن  العلوم 

ث عن ثبوت بعض هذه األخبار يف اجلملة ال تؤثر هنا أيضًا. هذا  اإلمجالي ة التي تتحد 

كل ه فضاًل عن إمكاني ة أن يتساهل الشارع يف جمال القضاء دون أن يتساهل يف جمال 

أصل األحكام التي هي أخطر وأوسع نطاقًا من املجال القضائي، فال تالزم بني 

 األمرين إال برضب من القياس غري املمنهج.

دم أمهية نعم، الذي نجده أن  العقالء أحيانًا قليلة يعتمدون عىل خرب الواحد؛ لع

مضمونه بالنسبة إليهم، كام أملح احلائري متابعًا الصدر يف هذه اإلشارة، فقد يتناقلون 

ة قديمة ال أمهية هلا وجودًا وعدمًا، لكن إذا دخل املوضوع يف دائرة ترتيب  خربًا عن قص 

ة عىل النقل عمليًا فإن  األمر خيتل  متامًا عندهم.  اآلثار املهم 

عن هذا كل ه، فأين نجد سريًة عقالئية يف أخبار اآلحاد  وحتى لو غضضنا الطرف

الظن ية تعمل هبا مع وجود وسائط أربع ومخس إىل عرشة يف النقل؟ وهل هذه الظاهرة 

يف نقل األخبار سائدة بينهم ومتداولة، أو أن  املتداول هو النقل املبارش أو بواسطة أو 

ارتكازهم ال جرهيم العميل، فمن أين واسطتني عىل أبعد تقدير؟ وإذا قيل: إننا نأخذ 

 نعلم أنه يرتكز يف أذهاهنم العمل هبذا النوع من أخبار الثقات؟!

نعم، جيب عىل من يسمع هذا الكالم هنا أن ينسى متامًا املوروث الديني يف اعتامد 

أخبار الثقات ولو مع وسائط، وأن ال يتبادر إىل ذهنه أّن أجيال علامء املسلمني فعلت 

 أفهل فعلت ما هو عىل خالف الطبع العقالئي؟!ذلك، 

 واجلواب:
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إن  هناك فرقًا بني تخالفة العقالء لطريقة وبني عدم اعتامدهم عليها؛ فقد ال  الً:أوّ 

ر أن   يعملون بطريقة لكنهم ال يستنكروهنا لو اعتمدت ولو ألسباب، فال ينبغي تصو 

ن كونه عقالنيًا بمعنى جعله غري إنكار السرية العقالئية يساوي إفراغ عمل العلامء ع

مية وكأن ه فعل جنوين أبله.  عقالين بطريقة اهتامي ة هتك 

إن  اآليات والروايات و.. قد تكون هي الدليل عندهم، فاعتمدوا هذه  ثانيًا:

الطريقة ـ بعد الشعور باحلاجة إليها ـ من منطلق ديني، وهذا ال يعني بالرضورة أهنم لو 

عقالء كانوا سيفعلون ذلك. بل قد تكون الرضورة هي التي أجلأهتم  كانوا عقالء بام هم

ة العقلي ة عىل حجية الظن   إىل ذلك، كام ُيالحظ يف طريقة تناوهلم للموضوع يف األدل 

ل يف  ، وقد رأينا قبل قليل عبارة املجليس األو  الصدوري وكذلك حجية مطلق الظن 

 هذا السياق، فال نعيد.

ع وقد تقول: ون أن  العقالء يعملون بخرب الثقة عند الرضورة، كحفظ النظام أنتم تد 

لوال العمل بخرب الثقة مثل حاالت القضاء، فلامذا ال يكون عملنا بخرب الثقة يف الدين 

من هذا الباب أيضًا بعد زوال القرائن والشواهد وعنارص حتصيل االطمئنان، بحيث 

ثقة عمَل علامء املسلمني السن ة والشيعة لو وضع العقالء يف هذه احلالة لعملوا بخرب ال

 فيام بعد بأخبار اآلحاد الظنية.

ال توجد رضورة هنا؛ ذلك أن  أخبار اآلحاد لو تم  التنازل عنها، فلن نقع  واجلواب:

يف حرج؛ ألن  هناك عمومات فوقانية قرآنية كثرية، يمكن االعتامد عليها، إىل جانب 

ت بالنادرة، إىل جانب حكم العقل، وكذلك بناء الروايات املطمأن  بصدورها، وليس

عية و.. ومع فقد ذلك ُيرجع إىل األصول العملي ة التي هي  العقالء والسرية املترش 

ة إىل جانب قدر كبري  مرجع رشعي أيضًا، فعىل مستوى التنجيز والتعذير وتفريغ الذم 

ل ا  لكالم اد عاء قيام رضورة.من الترشيعات ما يزال حمفوظًا، ومعه يمكننا القول بأن  أو 

نعم، من الطبيعي أن ه عىل تقدير إنكار حجي ة اآلحاد الظنية، ستتغري  جمموعة من 

الفتاوى ال يستهان هبا، إال أن  تغري  الفتاوى يشء وعدم وجود مرجعية معرفية يشء 
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رجعي ة آخر، والرضورة تظهر يف احلالة الثانية ال األوىل، فالعقالء يف القضاء يفتقدون امل

املعرفية التي يبت ون هبا، ولذلك ينشل  القضاء عمليًا لو ُاريد الرجوع إىل األصول 

العدمي ة، أما هنا فاملرجعي ة موجودة من عمومات ومطلقات وأصول عملي ة وأحكام 

عية.  عقلي ة وعقالئية ومترش 

طاء يضاف إىل ذلك أمر بالغ األمهي ة، وهو أن ه ليس كل  خرب واحد يفيض إىل إع

مطلب إضايف، فهناك ـ كام رشحنا بالتفصيل يف مباحث حجية السن ة الواقعية من كتابنا 

حجية السن ة يف الفكر اإلسالمي  د املضامني القرآنية ـ اآلالف من أخبار اآلحاد تؤك 

والعقلية أو تربهن عليها أو تطب قها عىل موارد أو هي ذات مضمون والئي وحكومي 

يناه هناك ب ة و.. فالذي يبقى من أخبار آحاد مم ا مما سم  السن ة املطب قة واإلجرائية واملستدل 

ة أقل  بكثري مما يسقط عن االعتبار منها من حيث  ينتج فتاوى فقهية تختلفة إهلي ة أبدي 

حجي ة الصدور، وهذه نقطة جديرة باملالحظة، فام نتكل م عنه هو مقدار اليقني بفوات 

ة. أحكام إهلية ثابتة ال أثر  هلا يف الكتاب وال السن ة املعلومة وال العقل وال سائر األدل 

وهبذا الذي بي ناه يظهر أن  العقالء إذا عملوا بخرب الواحد الظني فذاك يف حال 

الرضورات النوعي ة االستثنائي ة التي يقتضيها حفظ النظام، أو من باب التساهل الناتج 

ضايا اهلامة كقضايا الدين والعقيدة واألعامل عن عدم أمهي ة مضمون اخلرب، أما يف الق

واألخالق فهم ال يعملون بأخبار آحاد ظنية، ولو سل منا عملهم هذا فهو ليس سرية 

رون، بل حاالت حمدودة يمكن فيها  رها األصوليون املتأخ  مستحكمة جارفة، كام صو 

 الردع بمثل آيات النهي عن اتباع الظن حينئذ.

د ما قلن اه اهتامم علامء أصول الفقه اإلسالمي من السن ة والشيعة، ومنذ ولعل  ما يؤك 

ة الرشعية كاآليات ومواق  النبي عىل حجي ة خرب  قديم األيام بإقامة األدل 

الواحد، فلو كان أمرًا عقالئيًا عاديًا يسري عليه الطبع العقالئي مسريًة مستحكمة؛ فلامذا 

ه، ومل يلتفتوا إىل دليل السرية العقالئية جتشموا عناء البحث واالستدالل الرشعي علي

إال يف القرنني األخريين؟ وإن كان قد يمكن اجلواب عن هذه النقطة األخرية بأنه قد 
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يكون بحثهم قد نشأ من وجود فريق يف القرن الثاين اهلجري رفض الكثري من األخبار، 

، فلرد  عقده الشافعي والذي باب قول الطائفة التي رد ت األخبار كل هاكام ُيفهم من 

إشكاالت املستشكلني املنطلقة من واقع فوىض نقل األخبار يف تلك الفرتة، اضطروا 

 الستئناف أدل ة رشعية مقنعة هلذا الفريق.

ز التشكيك يف أن  العقالء لو خل وا وأنفسهم هل يعملون بخرب الثقة الذي  ويتعز 

يعرفون يف حياهتم غالبًا سوى االعتامد عىل ُيعمل به اليوم، عرب السؤال: إن  العقالء ال 

ة  أخبار الثقات املبارشين أو شبههم، ولكن هل يعتمدون عىل رواية ليس فيها عد 

وسائط فقط، بل إن  ثبوت وثاقة كل  واسطة إنام جاء بشهادة شخص ـ كالطويس أو 

ثالثامئة عام النجايش أو الرازي أو ابن حجر ـ يبعد عن الواسطة زمنًا مخسني أو مائة أو 

وأكثر من ذلك، السيام مع وجود اختالف يف التوثيقات والتضعيفات، ومهام كانت 

ة حجية قول الرجا،ي، لكن هل ثبتت لدينا وثاقة الرواة بالوجدان وشبهه، إال يف  نظري 

عدد من الرواة القالئل؟ وحتى بعض كبار الرواة وردت فيهم روايات متضاربة 

، وحتى لو اجلرح والتعديل سواء يف املناخ الشيعي أم السن ي باينة من علامءومواق  مت

حللنا مشكلة هذا التضارب مع ذلك سينكش  لنا كم هي السلسلة طويلة يف إثبات 

وثاقة أشخاص يبعدون عن ا مئات السنني، ويراد لنا أن نعتمد عىل أقواهلم يف النقل رغم 

ة الرشعية املعلومات املحدودة عنهم؛ فلست أدري هل يبني العق الء ـ لو انعدمت األدل 

ونسينا سرية العلامء عرب التاريخ ـ عىل مثل ذلك يف أحكام الدين حتى لو مل حيصل هلم 

 الوثوق؟!

ن،  الصحيح العدم، وال أقل  من الشك، والسرية دليل لبي يؤخذ فيه بالقدر املتيق 

م يرون الوثوق  علاًم حتى لو مل يره نعم هم يعتمدون عىل اخلرب املوثوق بصدوره؛ ألهن 

 املنطقي ون واملذهب العقيل كذلك.
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واحلاصل عدم إحراز انعقاد السرية العقالئية عىل العمل بأخبار اآلحاد الظنية، 

السيام عىل الطريقة املوجودة يف الرتاث الديني، إن مل نقل بإحراز العدم، فام ذكره 

احلائري يف حمل ه وغاية يف اإليرواين والبجنوردي وحممد جواد املوسوي اإلصفهاين و

ة واملتانة. وقد سبق أن أرشنا عند احلديث عن آيات النهي عن العمل بالظن  إىل أن   الدق 

املريزا النائيني نفسه الذي جعل السرية هي العمدة هنا أقر  بأن  العقالء يعملون باخلرب 

 هناك فلرياجع. دون احتامل اخلالف، وهذا قدٌر من املفارقة املوجودة، أملحنا إليها

من هنا، ال حاجة للبحث عن وجود رادع عن السرية بعد عدم إحراز انعقادها، 

لكن مع ذلك نشري إىل املالحظة النقدية األخرى التي َأْكَثَر علامُء األصول من البحث 

 فيها وهي:

 أزمة دوران األمر بني رادعّية العمومات وخمّصصّية السرية

ة العقالئية القائمة عىل العمل باآلحاد الظن ية مردوع عنها إن  السري املالحظة الثالثة:

اًل  دم احلديث عنه مفص  ، مما تق  بام دل  يف الكتاب والسن ة عىل النهي عن العمل بالظن 

ة عدم حجي ة خرب الواحد الظن ي.  سابقًا عند استعراض نظري 

م أن  هناك من قد يثري إشكالي ة يف االحتجاج بمطلق خرب  الواحد الثقة يف بل قد تقد 

عى أن  السرية العقالئي ة تشمله، وذلك من حيث إن  الرشيعة قد  األحكام، واملد 

دت يف املوضوعات ويف باب القضاء واحلدود والقصاص وأمثاهلا، فرشطت يف  تشد 

د والعدالة معًا، فال أقل  من أن يكون ذلك نحو ردٍع  الشهود يف اجلملة الذكورة والتعد 

ل يف جزئي أيضًا ع ن بناء العقالء يف حجي ة خرب مطلق الثقة، والذي عليه املعو 

ة لوحدها، لكن ه يؤخذ  االجتهادات الدينية احلالي ة؛ فكي  تكون شهادة املرأة غري حج 

دت هي به؟! ومن أبرز األمثلة عىل  منها عرشات أو مئات األحاديث أو أكثر مما تفر 

هات املؤمنني وبعض الراويات اللوايت ُذكرن يف ذلك السيدة عائشة أم  املؤمنني وسائر أم  

الطرق واألسانيد عند الفريقني، وكي  ال يؤخذ بشهادة الرجل الواحد غالبًا حتى يف 
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غري قضايا الدماء واحلدود بينام يؤخذ برواياته لوحده يف الدين إذا كان ثقًة يف أمور قد 

نًا؟! بل قد اشرتط كثري من متس  أصل باب القضاء والشهادات والدماء واحلدود أحيا

يف الشاهد أن ال تكون له مصلحة وأن ال يكون له نصيب فيام يشهد  فقهاء املسلمني

به، وإال فال تقبل شهادته، مثل شهادة الرشيك يف املال املشرتك، أو شهادة السي د لعبده 

ت املوجودة يف املأذون، أو شهادة الويص  فيام ويص  فيه، مع أن  الكثري جدًا من الروايا

ة روايات التاريخ وتفسري القرآن والعقائد  كتب املسلمني يشملها هذا املنطق، خاص 

واملناقب واملثالب ونحو ذلك! هذا فضاًل عن رشط اإليامن باملعنى األخص  عند فقهاء 

اإلمامي ة، فهذا غريٌب حيوي هتافتًا ومفارقة، فالبد  من اعتبار ذلك مزاجًا ديني ًا رادعًا 

ن السرية العقالئية ولو ردعًا جزئي ًا، األمر الذي سيغري  كثريًا من طرائق االجتهاد ع

ومناهج إثبات النصوص احلديثي ة، وسيقرتب غاية االقرتاب من مسلك الوثوق 

 واليقني.

ة هناك هو ـ يف الواقع ـ يف غنى عن  ومن الطبيعي هنا أن  من مل تثبت عنده تلك األدل 

ف من ثبت عنده دليل العدم، لكن مع ذلك كانت طريقة العلامء هذا البحث، عىل خال

البحث ولو عىل نظري ات غريهم، مما يدل  عىل مدى استيعاهبم وشمولي ة متابعتهم 

للمواق  والنظري ات. ونحن بدورنا ثبت عندنا هناك وجود دليل قرآين عىل عدم 

، إىل جانب شبهة إمجاع حجي ة خرب الواحد الظن ي، تؤي ده بعض املجموعات احلديثي ة

م  ة العقلي ة والعقالني ة التي تقد  مني، إىل جانب بعض التأثريات لبعض األدل  عند املتقد 

الكالم عنها بالتفصيل، ويف املقابل مل يثبت عندنا وجود دليل عىل حجي ة خرب الواحد، 

ض له، ملا له  من فكذلك نحن يف غنى عن هذا البحث، لكن من األنسب أيضًا التعر 

ق السرية العقالئي ة الراسخة عىل العمل باآلحاد.  أمهي ة، وهو يقوم عىل فرض حتق 

ة، بعضها دخل يف تعقيد بعيد عن الروح  وقد أجيب عن هذه املالحظة بأجوبة عد 
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ة، ونحن نشري إليها، ونبني  موقفنا دون إطالة. مع التذكري  العرفي ة يف التعامل مع األدل 

ضنا هلا عند احلديث عن الدليل القرآين عىل بأن  مجلة من املناقشا ت التي سبق أن تعر 

، تأيت هنا، وهلذا مررنا يف مطاوي الكالم هنا عىل بعضها رسيعًا  النهي عن العمل بالظن 

م، فلُيتنب ه.  وأغفلنا بعضها اآلخر اعتامدًا عىل ما تقد 

 يف هذا املجال ما ييل:األجوبة  أهمّ و

لشيخ اخلراساين، حيث ذكر أن  اآليات ال يمكنها وهو جواب ا ل:اجلواب األوّ 

صة لآليات؛ إذ  الردع عن السرية؛ ألن  ردعها عنها موقوٌف عىل عدم كون السرية تخص 

صة  صة هلا مل تكن اآليات رادعة. من جهة أخرى كون السرية تخص  لو كانت السرية تخص 

اآليات عنها موقوف  لآليات موقوٌف عىل عدم ردع اآليات عنها، واحلال أن  عدم ردع

عىل تخصصي تها، وهذا هو معضل الدور هنا، الذي عاد وأشكل عليه اخلراساين نفسه، 

ثم أجاب بام حاصله أن  التوق   منعقد يف طرف ردع اآليات وليس يف طرف تخصصي ة 

 .السرية؛ ألن  السرية ليست موقوفة عىل عدم الردع، بل عىل عدم العلم بالردع

 :وه أبرزها وأكثرها فائدة ،ردود عىل هذا اجلوابمكن أن ُتذكر ـ ـ ويوقد ذكرت 

قني يف متاهٍة كثر القيل والقال  األول: الردّ  إن  هذا اإلشكال أدخل العلامء واملحق 

دة؛ واإلنسان العريف ال يرتاب عند وجود سرية ووجود عام  فيها، وذلك يف طريقة معق 

م، فإنك إذا ألقيت هذا األمر إىل العرف ال  قرآين ينهى عنها بعمومه يف أن  الردع هو املقد 

 يرتابون يف ذلك.

ة يف العرص  نعم، استمرار هذه السرية إىل عرص النبي  وأهل البيت وتواصلها بقو 

اإلسالمي هو الذي جعل العلامء يرتابون يف األمر حسب تقديري، فاستحكام هذه 

أو غريه وال وجود دعوات  السرية حتى بعد نزول اآليات مع عدم سامع زجر نبوي

ى  لاللتزام هبذه اآليات طيلة ثالثة قرون تقريبًا من عرص النبي وأهل بيته، هو الذي قو 
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جانب التخصيص يف السرية عند العلامء حتى توق فوا يف ردع اآليات عنها، وربام لذلك 

وجدنا السيد الصدر يق  لصالح السرية هنا، عرب طرح فكرة عدم إمكان الردع عن 

وهلذا رأينا السيد اخلوئي ، سرية جارفة مستحكمة بنص  أو نصني حتى لو كانا قرآنيني

ح بأنه لو كانت اآلية رادعًة حلصل االرتداع يف القرون اهلجرية األوىل بني  أيضًا يرص 

ة  .الصحابة والتابعني وأصحاب األئم 

ت بعد العرص الن ة، استمر  بوي وأثناءه، مع عدم نعم، إذا ثبت وجود سرية هبذه القو 

وجود نصوص يف الردع غري اآلية الكريمة، فهذا الكالم معقول، ويطرح حينئذ احتامل 

ختصيص مثل هذه السرية لآليات، من حيث إن ه يعلم باستمرارها مع السكوت عنها 

ل  ص اآليات من األو  صًة يف ظرف حجي تها، أو كاشفة عن ختص  حجي تها، فتكون تخص 

 فلو مل نرفق اد عاء السرية العقالئية بكوهنا راسخة يف تلك األيام وعدم كام سيأيت، وإال

وجود نصوص أخر تردع، مع سكوت النبي والصحابة وأهل البيت حيث مل يثبت 

د يف العمل باآليات الرادعة  عنهم ما يردع عن السرية املذكورة.. لكان العرف ال يرتد 

ة، فالبد  من إثبات عن هذه السرية ولو بالعموم؛ ألن  السرية يف  حد  نفسها ليست حج 

حجي تها يف املرحلة السابقة ملامرستها دور التخصيص )عىل تقديره(، بخالف العام فإن ه 

ك  ص املنفصل ال يرض  بالتمس  ص، واحتامل املخص  د عدم العثور عىل تخص  ة بمجر  حج 

ص املتصل؛ ألن  املتصل منها هو ذ ات السرية ال بالعام، وليست السرية من املخص 

ة، كام هو واضح، كام أن  السرية إذا كانت موقوفة عىل عدم العلم بالردع ال  السرية احلج 

ص  عىل عدم الردع نفسه فإن  العام موقوف يف حجي ته النهائي ة عىل عدم العلم باملخص 

ص، وسيأيت من ا إن شاء اهلل تعاىل ما هو  بعد الفحص عنه، ال عىل عدم واقع املخص 

 هلذا الكالم أيضًا. تطوير
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ل ـ خصوصًا العهد النبوي ـ  وبدورنا، ملا مل يثبت أنه يف العرص اإلسالمي األو 

وجود سرية عىل العمل بأخبار اآلحاد الظني ة، فضالً عن تشكيكنا يف السرية العقالئية 

ومدى استحكامها؛ لذا كان من املناسب االلتزام بطرف الردع يف اآلية الكريمة، 

ما بي ناه من وجود سياق تربوي قرآين وحديثي يريب  املسلم يف املجال  خصوصًا مع

ة  ة الرادع تقوى فيام تضع  قو  ة والربهان، فإن قو  الديني عىل العلم والوضوح واحلج 

ص، والعرف يف هذه احلال يعمل بالردع.  املخص 

ق اخلراساين زعم أن   الرّد الثاين: عدم ثبوت ما ذكره السيد اخلوئي، من أن  املحق 

الردع كاٍف يف قدرة السرية عىل التخصيص، مع أنه يمكن القول بأن  عدم ثبوت 

ق الردع؛ فكام أن  السرية قادرة عىل  ختصيص السرية لآلية كاف يف حجي ة العام وحتق 

د عدم ثبوت الردع، دون حاجة إىل ثبوت عدم الردع، كذلك احلال  التخصيص بمجر 

د عدم ثبوت ختصيصها بالسرية، فيقع يف اآليات؛ حيث إهنا قادرة ع ىل الردع بمجر 

الدور، ومن ثم ال يمكن ال إثبات الردع وال إثبات حجي ة السرية وتخصصي تها، فيسقط 

االستدالل هبا عىل حجي ة خرب الثقة، وال معنى الستصحاب حجي ة السرية الثابتة قبل 

ة بالدور فريجع إىل األصل العميل؛ ألن   نزول اآليات بدعوى سقوط األدل 

االستصحاب هو أيضًا معارض لآليات، فرتدع عنه كذلك، بل دليل حجي ته هو أيضًا 

ق  ة بعد حصول الدور وعدم حتق  خرب آحادي كصحيح زرارة، فال معنى جلعله حج 

 .حجي ة خرب الواحد نتيجته

وهذا الكالم صحيح، لكن قد يذهب القائلون بحجي ة السرية بنفسها، وهو قول 

ا ال حتتاج إىل اإلمضاء، غايته أن ه تسقط عن احلجي ة بالردع، قد تخا ل  للمشهور، أهن 

يقول هذا الفريق بأن  وقوع الدور كاٍف يف حجي ة السرية بالنسبة إليهم، ألن  الدور وقع 

صية والرادعية، فتبقى السرية  صية السرية ورادعية العمومات، فنسقط املخص  بني تخص 
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ة، وهذا كاٍف يف احلجي ة، واألمر حيتاج ملزيد بنفسها، واملفروض ع ا بنفسها حج  ندهم أهن 

ل عىل مبانيهم.  تأم 

ما ذكره غري واحد من األصولي ني، من أن  ختصيص السرية للعمومات  الثالث: الردّ 

متوق   عىل حجي ة هذه السرية، وحجي تها متوق فة عىل كوهنا ممضاة من قبل الشارع، 

صًة البد من إحراز اإلمضاء، أي إحراز عدم وهذا معناه أن ه حتى  تكون السرية تخص 

د من عدم الردع؟! وهذا بخالف طرف اآليات؛  الردع، ومع وجود اآليات كي  نتأك 

ذلك أن  العقالء يعملون بالعام مع كفاية عدم ثبوت التخصيص، وهنا مل يثبت 

ًا فيام ال تكون حجي ة السري ة تامة، فرتدع العمومات التخصيص، وعليه فيكون العام تام 

 .عن السرية

لنا إىل استحكام معضل  وفرق هذا الرد  عن الرد  السابق أنه يف الرد  السابق توص 

صة  ة وال العمومات رادعة، أما يف هذا الرد  فالسرية غري تخص  الدور، فال السرية حج 

م يف اخلطوات عىل الرد  السابق.  والعمومات رادعة، فهذا الرد  متقد 

صي تها  وال مفر  من هذا الرد  الثالث إال أن يقال بأن  وجود السرية مع احتامل تخص 

كاٍف يف عدم العمل بالعام؛ بدعوى أن  العمل بالعام مرشوط بعدم وجود ما حيتمل 

ص؛ ألن ه يوجد فرق بني احتامل  التخصيص له، وهذا غري احتامل أصل وجود املخص 

ص واحتامل تخصصي ة امل ل التخصيص ال ُيعمل وجود املخص  وجود، فلو وجد حمتمر

بالعام، ولو بني عىل هذا قد يشكل األمر هنا، ويكون أشبه برسيان اإلمجال يف 

ص إىل العام.  املخص 

وهنا، البد لنا من تعليق ختامي، سيظهر منه بطالن إشكال اخلراساين ـ صاحب 

إن ه  جوبة أخرى، وحاصله:ة أ، وعّد وغريه الكفاية ـ واجلوابني األخريين للسيد اخلوئي
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البد  من مالحظة العنرص الزمني التارخيي يف ورود السرية واآلية، فإن ه ال يوجد هنا 

ختصيص مصطلح؛ ألنه ال يوجد دليالن لفظي ان، وجاء اخلاص لُيسقط حجي ة العام يف 

بد مقداٍر منه، وإنام املوجود هنا هو سرية عقالئية قائمة، وحيث هي سرية عقالئية فال

أن تكون موجودًة يف عرص النبي وما بعده، كام تكون موجودة أيضًا قبل عرص النبي 

ونزول اإلسالم، فإن  هذا هو معنى عقالئي تها، وعليه، فعند نزول اآليات الناهية إما أن 

تكون هنت عن متام ألوان الظن  بام فيها الظن  اآلحادي، أو أهنا كانت ناظرة إىل غري 

 الظن اآلحادي:

، فإهنا بال شك تكون رادعة، بمقتىض  ـ 5 فعىل تقدير نظرها لتامم أنواع الظن 

إطالقها بل عمومها وبمقتىض التطابق بني مقام الثبوت واإلثبات، وإال فكي  يمكن 

للقرآن أن يردع عن سريٍة ما؟! نعم عىل تقدير استمرار هذه السرية وعدم تذكري القرآن 

 ة املنتجبني، ُيستكش :والنبي وأهل البيت ورموز الصحاب

ل لسرية العقالء يف جمال أخبار اآلحاد؛ إذ لو كانت  أ ـ ا عدم شمول اآلية من األو  إم 

ي هلذه الظاهرة، فالسكوت كشٌ  عقالئي عن عدم  ًا هلا للزم مواصلة التصد  د  شاملًة جر

الشمول من رأس، ال عن التخصيص، بمعنى أنه يكون تفسري اآلية بنحو ال يشمل من 

نا نحن شموله هلا، إذ لو شمل أخبار اآلحاد مع عدم ا ل أخبار اآلحاد وإن تومه  ألو 

ص لكان يفرتض منهم االرتداع أو ال أقل  التساؤل، فعدم وجود أي  يشء  وجود تخص 

من ذلك معناه أن  فهمنا اليوم للشمول خاطئ، وهم أهل اللغة األوىل، وال أقل  من أن  

 لظهور يف اآليات.ذلك يوجب تشكيكنا بانعقاد ا

َصة بغري الظن   ب ـ عة أن  اآلية تخص  ص آخر أوَضَح للمترش  أو صدور تخص 

 اآلحادي.

ص ـ غري السرية نفسها ـ عقب نزول اآليات  واالحتامل الثاين بعيد؛ إذ لو صدر تخصِّ

د نزول اآليات، مع ظهورها حسب الفرض يف العموم، يستدعي  لباَن وظهر؛ ألن  جمر 

ة وأن  اآليات ستنهى عن أمر شائع جدًا ومستحكم ظهور تساؤال ت يف األمر، خاص 
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للغاية يف عرف العقالء وحياهتم، فكي  مل يصلنا يشء إطالقًا يتصل هبذه التساؤالت 

صات التي جاءت عقب نزول اآليات رغم أمهي ة هذا األمر؟! من هنا  أو هذه املخصِّ

 نستبعد االحتامل الثاين.

ل، عدم داللة اآليات ـ بحسب ونتيجة هذا الكالم، أ عني ترجيح االحتامل األو 

ًا، فهذا  د  ة ـ عىل عدم حجي ة الظني اآلحادي، ال استعامالً وال جر الظهور النهائي احلج 

ٌص يف اآليات ال ختصيٌص هلا بالسرية.  ختص 

وهنا، من الواضح أن  الدليل يف احلقيقة هو السكوت املتواصل بعد نزول اآليات 

لقرآن والسن ة عن عملهم باآلحاد، ال حمض السرية العقالئية بقطع النظر من جانب ا

عة هلا يف القرون اهلجرية الثالثة األوىل، فإذا رفضنا قيام السرية  عن تطبيق املترش 

عية عىل العمل باآلحاد الظنية يف الدين مل يكن هناك سرية حتى يكون هناك  املترش 

عن عدم شمول اآليات للخرب اآلحادي،  سكوت، وحتى يكون هذا السكوت كاشفاً 

عية،  ص، وأما إذا قبلنا بقيام هذه السرية املترش  فالنهي مستحكم دون ختصيص وال ختص 

ة كاشفًا عن عدم شمول اآليات للسرية العقالئي ة  كان استمرار السكوت عنها هذه املد 

ل، فُيعمل بخرب الواحد، وعىل كال التقديرين ال يوجد ختصيص بني السرية  من األو 

 نفسها والعمومات، وال دور وال رادعي ة هنائي ة أساسًا.

ل عن  ـ 2 وأما عىل التقدير الثاين، فمن الواضح خروج الظن  اآلحادي من األو 

صًا، وعليه، فسواء قامت سرية بعد ذلك عىل العمل بخرب  داللة اآليات الناهية ختص 

صًة وال هناك حمذور الدور.الواحد أم مل تقم، فال تكون اآليات رادرعًة و  ال تخص 

روا السرية دلياًل مستقاًل جاء بعد نزول اآليات  واملشكلة التي حصلت أهنم تصو 

الكريمة الرادعة، وستبقى داللتها، وأخذوا يطب قون عىل ذلك قانون التخصيص و.. 

 مع أن  األمر ليس كذلك، كام اتضح، وعليه فأصل املشكلة غري موجود هنا.

 ل.هبذا املقدار من الردود عىل اجلواب األوّ ونكتفي 

م السرية عىل العمومات؛  اجلواب الثاين: ما ذكرته مدرسة املريزا النائيني، من تقد 
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ًة، ومعنى احلجي ة هو العلمية والطريقية فيصبح خرب  ألن  السرية جتعل خرب الواحد حج 

عىل اآليات تخرجًا اخلرب الظن ي الواحد بالسرية علاًم بالتعب د، فيكون دليل السرية حاكاًم 

م السرية ويلتزم بحجية  باحلكومة من حتت عنوان الظن  الوارد يف اآليات القرآنية، فتقد 

 .خرب الواحد

ق العراقي من قوله بأن  عمل العقالء بخرب الثقة من باب  ولعل  هذا هو مراد املحق 

لرتكهم االعتناء باحتامل  تتميم الكش ، ومعه يكون عملهم به عماًل بالعلم عندهم؛

م السرية عىل  اخلالف، ويف هذه احلال ال يرون اآليات شاملًة للعمل بخرب الثقة، فتتقد 

 .اآليات

ة العلمي ة  ًا؛واضح اتواجلواب عن هذا الكالم ب فقد ذكرنا مرارًا بطالن نظري 

د افرتاض ثبويت، وإنني أحتمل أن  املريزا النائ ر السرية والطريقية، وأهنا جمر  يني تصو 

لون هذا الظن منزلة العلم، وال  ا عمل بالظن  غايته أن  العقالء ينز  العقالئية عىل أهن 

يلتفتون إىل احتامل اخلالف، يف حني فات املريزا النائيني أن  نظريته هذه قد تكون شاهدًا 

ة ما ذكرناه يف حتليل أصل السرية العقالئية، فام معنى تنزيل العقال ء للظن  عىل صح 

 اخلربي منزلة العلم؟

الذي يبدو لنا أن  املريزا حل ل خرب الواحد حتلياًل شخصيًا فرآه عىل موازينه ظنيًا، 

ادة القائمة عىل مفاهيم اليقني الربهاين األرسطي املسَقط عىل علم  تلك املوازين النق 

ل إليه للعقالء، ثم مل ا رأهم ال يلتفتون إىل احتامل اخلالف  أصول الفقه، ثم مح ل ما توص 

ر أهنم قاموا بعملية اعتبارية أو تنزيلية بجعل الظن  علاًم، واحلال أن  هذه العملية  تصو 

كانت يف وعي العقالء عملية واقعية، حيث مل يلتفتوا إىل احتامل اخلالف واقعًا ال عماًل، 

مئنان ثم فصار الظن  اطمئنانًا عندهم، ال أهنم يرون احتامل اخلالف دون درجة االط
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ة  ل العقالء خربًا بقو  منزلة  %21أو  %22ينزلونه منزلة العلم، ولست أدري هل ينز 

اليقني، مع أن ه ظن  آحادي أيضًا؟! وهذا الكالم بعينه يرد عىل مقولة تتميم الكش  

 التي أثارها العراقي.

لشارع من أن  تتميم العقالء للكش  ال يالزم تتميم ا أّما ما ذكره بعض املعارصين،

له إال بعد عدم الردع أو عدم العلم بالردع، واملفروض أن  الردع موجود يف النصوص 

، فلم يغري  هذا األمر شيئًا، نعم هذا قد ينفع فيام لو تم  الدليل عىل حجي ة خرب الناهية

ألن  مقارنة مدرسة املريزا  فغري صحيح هنا؛الواحد وقسنا دليل احلجي ة للعمومات. 

ق العراقي تريد إخراج خرب الواحد عن حتت العمومات إخراجًا  النائيني واملحق 

ختصصي ًا ال ختصيصي ًا، فإن  العقالء مل ا كانوا يعتربون اخلرب اآلحادي تام  الكش  ولو 

م سيعتربون اآليات منرصفًة عنه وفقًا لبناءاهتم وفهمهم، وهذا كاٍف يف  تنزياًل، فإهن 

 األمر.

ألن  تتميم الكش  ال يلغي داللة  املعارص يف حمّله؛هذا شكال إال أّن الصحيح أّن إ

( شامل حتى عند العقالء ملا  األلفاظ عىل معانيها؛ واملفروض أن  داللة لفظ )الظن 

قاموا بتتميم كشفه، نعم لو بلغت الدعوى حد  أن  العقالء ال يرون خرب الواحد ظن ًا 

العام عن مثل خرب الواحد، فهو  بحيث عندما ُتطلق هذه الكلمة تنرصف يف العرف

د الروحاين الذي  جي د؛ لكن  إثباته يف غاية الصعوبة، ولعل  ما قلناه هو مراد السيد حمم 

 .اط لعنا عليه الحقاً 

ما ذكره املريزا القمي والسيد اخلميني، من أن  اآليات ال تصلح أن  اجلواب الثالث:

احلقيقية، فتشمل نفسها؛ ألن  داللتها  تكون رادعًة؛ ألهنا مسوقة عىل هنج القضي ة

ك هبا، وهو باطل  ك هبا عدم جواز التمس  بالظهور وهي ظن ية، فيلزم من التمس 
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 .بالرضورة

 صغرى،تطبيق والغري أّن مشكلته يف ال ،منهجياً  اً صحيحقد يكون وهذا اجلواب 

عقالء نختل  فكام نختل  مع املشهور يف جعلهم خرب الثقة ظن يًا يف الغالب عند ال

معهم بالدرجة نفسها يف جعلهم الدالالت اللفظية ظنيًة ظهورية يف الغالب عند 

العقالء، فالذي نراه ـ وجمال تفصيله يوكل إىل حجية الظهور ـ أن  الدالالت اللفظية 

كثيريًا ما تكون قطعيًة أو اطمئنانية، وال يلتفت العقالء الحتامالت إرادة خالف ما 

ك عىل حياتك اليومية، فأين الحظت أنك وضعت نسبة الظن  عىل فهم فهموه، طب ق ذل

ًا تقول: إن  كالمه مفيد للمعنى الفالين بدرجة ثامنني يف املائة وأنا  كالم الغري؟! هل حق 

أعمل به، أم أن ك ال تلتفت أساسًا ألي  احتامل تخال  وتراه من نوع االحتامالت 

ناطقة والفالسفة وأهل العلوم الدقيقة والطبيعية، املنطقية الرصفة التي تتداول عند امل

ولو التفت  لرتي ثت وسألت وما شابه ذلك؟ وهذا معناه أن  اآلية يفهمها عرف العرب 

آنذاك فهاًم يقينيًا أو اطمئنانيًا، وحالة الشك والتذبذب يف فهم النص القرآين جاءت 

رًة بسبب تراكم اخلالفات الالحقة عىل تفسري هذا ا لنص، وأي  نص مهام كان متأخ 

واضحًا رصحيًا إذا انصب ت عليه األنظار ولسنني عديدة ومن اجتاهات وميول تختلفة 

، فقد اخُتلرَ  يف  فمن الطبيعي أن يقع اخلالف فيه، وحمض اخلالف ال يعني الظن 

القضايا الفلسفية، بل ويف البدهييات، وهذا ال يعني أن  القضية الفلسفية صارت ظنيًة 

 ها، وأن ه ال حيق  لفيلسوٍف اد عاء اليقني بنتيجة فلسفي ة.بطبع

ز هذا كل ه بام جاء يف القرآن نفسه من أنه بيان ونور وتبيان، فإن  هذه املقوالت  ويتعز 

ل الكالم أن تكون  من شؤون مقولة الوضوح ال االحتامل كام هو واضح؛ وعليه فأو 
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، لكوهن ة بوضوح عىل مرادها آنذاك بل اآلية شاملة لنفسها من حيث مسألة الظن  ا دال 

 وما بعد ذلك، دون أن يعني ذلك وضوح متام رتب الداللة القرآنية.

ة البعض يف تفسري مقولة التفسري بالرأي،  وهذا الذي نقوله ينسجم أيضًا مع نظري 

من أن ه اجلزم بمعنى اآلية، فنحن ال نقول باجلزم هنا، بل باالطمئنان، واالطمئنان 

 جال علميًا الحتامل آخر كام هو واضح.يفسح امل

يضاف إىل ذلك كل ه، أنه بالنسبة إلينا نحن اليوم ال نواجه مشكلًة من هذا النوع؛ إذ 

عية عىل العمل بالظهورات،  بإمكاننا القول ـ طبقًا لنظرية قيام السرية العقالئية واملترش 

عية وهي عندهم أوضح من مسألة خرب الواحد ـ: إن  السرية املست رة ـ خصوصًا املترش  م 

ص يف جمال العمل بالظهورات، فنلتزم بخروج الظهور  ـ كاشفة عن وجود املخص 

الظن ي عن حتت عموم اآلية الكريمة، فيبقى الباقي حتته، ومنه اآلحاد الظنية وغريها، 

عية يف عرص النص قوية مستحكمة  وال حمذور يف ذلك، فإذا ثبتت سرية عقالئية مترش 

صنا هبا أيضًا اآلية أو كشفنا هبا عن التخصيص أو  متواصلة عىل حجية اآلحاد خص 

ص، وإال بقي الظن  اآلحادي حتت عموم عدم حجية الظن، ومن ثم ال يلزم  التخص 

عدم إمكان الردع، كام يقول القمي واخلميني. وال تالزم بني خروج الظن  الظهوري 

 وخروج الظن  اآلحادي كام هو واضح.

ما ذكره السيد اخلوئي، من أن  الظاهر من آيات النهي عن اتباع  ابع:اجلواب الر

الظن هو اإلرشادية ال املولوية، أي أهنا ترشد إىل عدم حجية الظن وعدم كونه سبياًل 

نًا من العقاب، من هنا ال تكون هذه اآليات قابلًة للتخصيص، بل لساهنا آب عنه  مؤم 

بدًا إال الظن  الفالين فهو يغني عنه؟! فإباؤها عن جدًا، فكي  ال يغني الظن  عن احلق  أ

التخصيص واضح، وعليه فمع قيام السرية العقالئية عىل العمل باآلحاد ال تكون 

تخصًصًة لآليات إلبائها عنه، وإنام هي واردة، ووجه ورودها عليها ـ باملفهوم األصو،ي 

ن عن العقاب، املصطلح للورود ـ أن  آيات النهي ترجع يف روحها إىل املط البة باملؤم 

نًا منه فال حيتمل العقاب معه؛  ًة ومؤم  والسرية العقالئية عىل خرب الواحد جتعله حج 
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ة، فنسبة السرية إىل اآليات كنسبة األمارات إىل  لعدم احتامل العقاب مع ما هو حج 

 .األصول العملية من حيث مسألة الورود

 ويرد عىل هذا اجلواب:

ة نظرية عدم حجية خرب الواحد، من أن  بام تقد   أوالً: م سابقًا عند استعراض أدل 

د وجود  اآليات الناهية مثلها مثل أي  عموم آخر، قابلة للتخصيص طبقًا للقواعد، وجمر 

فيها ال يمنع عن مبدأ ختصيصها؛ إذ ال موجب إللغاء قانون العام  شيئاً كلمة 

د أن  اآليات جاءت يف سياق اإل رشاد ال يغري  من واقع األمر شيئًا، واخلاص، وجمر 

ز للتكالي  وال يعذر عن العقاب  فلتكن إرشادًا إىل عدم حجية الظن، وأن ه ليس بمنج 

عىل تقدير املخالفة، مع ذلك أي  يشء يمنع ـ عقاًل وعقالئي ًا ونقاًل ـ أن يسقط املوىل 

خربية فيلزم الكذب من  احلجية عن الظنون إال يف بعض احلاالت، إال إذا قيل بأهنا مجلة

افرتاض التخصيص ولكنه أيضًا مردود، بشيوع التعميم يف اللغة العربية مع وجود 

د.  االستثناء، تعبريًا عن املبالغة والتشد 

يعترب السيد اخلوئي أن  السرية واردة عىل اآليات الكريمة؛ ألن  قيامها عىل خرب  ثانيًا:

ة، وهذا الواحد يمنع عن احتامل العقاب مع العم ل به؛ ألنه من العمل بام هو حج 

مصادرة عىل املطلوب، فالسرية لوحدها ليست دلياًل عىل حجي ة يشء، وإنام املهم هو 

انضامم عدم الردع أو عدم العلم بالردع أو العلم بعدم الردع، وهذه الثالثة مفقودة هنا؛ 

ال يكون لدينا علم  إذ من أين عرفنا بعدم الردع واآليات الناهية موجودة؟! وملاذا

بالردع مع وجود هذه اآليات الواضحة؟! وكأن  السيد اخلوئي الحظ السرية دلياًل 

مها عىل اآليات بالورود، مع أننا بصدد  اها قد  مستقاًل، وبعد انعقادها ومتامية مؤد 

البحث عن متاميتها وإمضائها، فلو كن ا نعلم النحل ت املشكلة، فكالمه راجٌع ألحد 

مة، وإال فهو لوحده ال يفيد.الوجوه   املتقد 

                                           
 .111ـ  222: 1اخلوئي، مصباح األصول  (2)



 222 ............. الثاني: حجية احلديث الظين أو السنة املنقولة اآلحادية الظنيةالفصل 

بل يمكن أن يقال: إن  فكرة الورود ـ برصف النظر عن فكرة حتويل مفهوم الظن  إىل 

ا أن تدل  ة يف اآلية ـ ال تغري  يف نفسها من واقع األمر شيئًا؛ ألن  اآلية إم  مفهوم الالحج 

ا أن ال  عىل النهي عن الظن  اآلحادي، فال تكون السرية حجًة حتى تكون واردًة، وإم 

م بالورود  م السرية عليها بالورود؛ وعليه ففكرة التقد  تدل  عىل ذلك، فال حاجة لتقد 

ليست هي التي حتل  مشكلة الرادعي ة التي نحن بصدد اجلواب عنها، بل الذي حيل ها هو 

ل جيدًا.  تفسري السيد اخلوئي لآلية، فتأم 

عنوانية الظن  املوجود يف اآلية، وهو خالف إن  كالم السيد اخلوئي ُيلغي  ثالثًا:

ر جلعل  الظاهر عرفًا؛ فالظن  بعنوانه مأخوذ بوضوح ورصاحة يف أكثر من آية فام املرب 

؟! ن مع إلغاء عنوان الظن   الداللة يف اإلرشاد إىل عدم حجية غري املؤم 

بتخريج  إن  السيد اخلوئي قبل ـ من جهٍة ـ بتخريج الورود، وَقبرل أيضاً  رابعًا:

ل،  م عن مدرسة املريزا النائيني، فكي  مجع بينها؟! إال عىل سبيل التنز  احلكومة كام تقد 

 كام قد يستوحى من عبارته.

ما ذكره الشيخ اخلراساين يف هامش الكفاية، من أن  املقام الذي  اجلواب اخلامس:

م وناسخي   صية اخلاص املتقد  ر؛ نحن فيه من تطبيقات دوران األمر بني تخص  ة العام املتأخ 

وذلك أن  السرية العقالئي ة عىل العمل بأخبار اآلحاد كانت موجودًة قبل نزول اآليات، 

ا قبل نزول اآليات كانت ممضاًة  ولوال هذه اآليات ال يوجد ردع عنها، مما يعني أهن 

رشعًا، فعندما تنزل اآليات نشك  يف أهنا نسخت احلكم اإلمضائي السابق أو أهنا 

ص ل نزوهلا باحلكم اخلاص  الذي أفادتنا فيه السرية، والقاعدة تقيض خص  ت من أو 

ص اآليات وال ننسخ حكم السرية م التخصيص عىل النسخ، فنخص   .بتقد 

 هذا اجلواب:ـ ويناقش ـ وقد نوقش 

بام ذكره السيد اخلوئي، من أن  هذا الكالم موقوف عىل أن  السرية كانت ممضاًة  الً:أوّ 
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نًا من الردع قبلها،  قبل نزول اآليات، وإمضاؤها متوق   عىل أن يكون الرسول متمك 

مات يف الفرتة املكي ة  وهو غري واضح؛ فإنه مل يكن قادرًا عىل الردع عن املحر 

كرشب اخلمر، هلذا كان يقرص هدفه عىل املطالبة بالتوحيد، وعليه فالسرية ال حُيرز أهنا 

صيص، فال معنى للدوران بني النسخ ممضاة حتى تكون قادرًة عىل التخ

 .والتخصيص

، أن  السيد اخلوئي بني  وجه عدم إمكان الردع عىل النبي وهذه املناقشة جيدة لو

فإن  الردع ال يعني ممارسة السلطة لفرض التكالي ، بحيث يرتدع املردوع خارجًا، بل 

جمموعة من األحاديث  يكفي فيه بيان املوق ، وهو أمٌر سهل يسري عرب آية قرآنية أو

ة بعد اإلمام احلسن بن  ة جلامعة املؤمنني، وإال يلزم القول بعدم إمكان ردع األئم  النبوي 

 عيل بن أيب طالب عن يشء، فيبطل سكوهتم مطلقًا.

ج العقالين يف البيان وكون الظروف  فكأن ه حصل خلط بني إمكان الردع وبني التدر 

ل هذه السري واملؤمنون ما زالوا يف بداية الطريق، وإال املوضوعي ة ال تسمح باملنع عن مث

ك مثُل صاحب الكفاية بذلك إلثبات إمضاء  فال حمذور يف الردع إطالقًا؛ لذا قد يتمس 

ام من البعثة  صًة لآليات، نعم لو نزلت اآليات الناهية بعد أي  السرية كي تكون تخص 

تي وردت فيها أبرز آية هنا فهناك يصدق عرفًا عدم إمكان الردع. وسورة يونس ال

 نزلت بعد فرتة من البعثة وليس فورًا، ولعل  السيد اخلوئي قصد ما قلناه.

ق اخلراساين بأن ه نظر إىل السرية قبل اإلسالم، ال بعده  وقد يمكن الدفاع عن املحق 

ت، فلام  وقبل نزول اآليات الناهية، فكأن ه يذهب إىل أن ه مل يكن هناك ردٌع عنها فاستقر 

جاء اإلسالم نزلت هذه اآليات هنا، فدار األمر بني الردع والتخصيص، وبذلك يفر  

من مثل إشكال السيد اخلوئي، لكن  هذا الكالم غري واضح؛ لعدم إحراز اإلمضاء يف 

ة، فمن أين لنا العلم بأن   الديانات السابقة، إال برضوب من االستصحابات غري احلج 
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 يف الديانات السابقة؟!الظن  الصدوري كان مقبوالً 

ما ذكره السيد الصدر، من أن  السكوت دليل اإلمضاء يف ذلك الزمان، فإذا  ثانيًا:

سكت املعصوم عن سريٍة ما فإن  سكوته دليٌل عىل إمضاء تلك السرية يف ذلك الوقت 

الذي سكت فيه، ال مطلقًا، وترسية هذا اإلمضاء لعرصنا اآلن إنام يكون 

ل ال باالستصحاب، وهو ال ة األماراتية، فالسكوت يف الزمان األو   يعارض األدل 

صًا، فنحن لسنا أمام إطالقني زماني ني لفظيني  .يرسي إىل ما بعده، حتى يكون تخص 

بأن  هذا الكالم صحيح، بمعنى أن  السكوت لفرتة حمدودة دليٌل عىل عدم  وجياب

م، وال يكو ة الوقوف بوجه الردع فيها، فإذا جاء الرادع أخذ به وقد  ن للسكوت قو 

الرادع حتى يعارضه، إذ ليس بيدنا دليالن لفظي ان نتعامل معهام، ونكتة ذلك ما سيأيت 

 قريبًا من ا، ال ما ذكره السيد الصدر.

لكن  قول السيد الصدر بأن  اإلمضاء يف السرية بالنسبة لنا بحاجة دومًا إىل 

فيه خلطًا بني املمىض والزمان، فقد  االستصحاب وعدم النسخ غري وجيه، والظاهر أن  

 أشك  يف أنه هل أمضيت هذه السرية الفالنية املقي دة بظرف زماين معني  أو ال؟ وهنا:

إن كان املمىض معلومًا بحدوده وقيوده، ولكن  الشك حصل يف مسألة الزمان،  أ ـ

 وتكون فال حاجة لالستصحاب؛ ألن  املوىل عندما يميض نكتة الكش  يف الظهور مثالً 

هي متام املالك، فال فرق يف ذلك بني هذا اآلن واآلن الذي بعده عرفًا، وهذا األمر 

حيصل عادًة يف الظواهر العقالئي ة واسعة االبتالء التي ال يتمي ز فيها زمان عن زمان، من 

حيث حضورها وظهورها وتبلورها يف حياة البرش وارتكازاهتم، فيكون اإلمضاء يف 

عرفًا وعقالئي ًا عن القبول بالظاهرة العقالئي ة يف متام األزمنة من حيث  زماٍن كاشفاً 

 املبدأ، ألن  هذه الظاهرة عندما متىض يكون إمضاؤها إقرارًا بالنهج العقالئي فيها.

أما إذا كان الشك يف تارخيي ة اإلمضاء، وأنه إن ام أمىض سريًة أو عادًة يف تلك  ب ـ
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ة، كأن يميض ارت كازهم العريف عىل عدم تولية املرأة القضاء أو السلطة، الظروف خاص 

ونشك  يف أن  هذا اإلمضاء كان مقي دًا بوضع املرأة آنذاك من حيث اجلهل والعجز 

ك باإلمضاء؛ لكونه دلياًل  وعدم املعرفة والتخل   االجتامعي أو ال؟ فهنا يصعب التمس 

يه وال إطالق فيه، لكن  االعتامد عىل االستصحاب مشكل هنا أيضًا  لبيًا ال حيرز تعد 

، فال نعيد، فالصحيح اإلمجال حينئذ ومن ثم  طبقًا ملا ذكرناه يف مباحث تارخيية السن ة

 األخذ بالقدر املتيقن.

وعليه، فنحن نوافق السيد الصدر يف نتيجة البحث هنا، وإن خالفناه يف كلي ة احلاجة 

 لالستصحاب يف دليل السرية.

ـ استطرادًا ـ لإلشارة ألمر مهم جدًا يف فهم الظواهر املمضاة من  اوهذا ما يدفعن

فإن  العرف لو كان قائاًم عىل نوع من التعاقد االجتامعي  قبل الرشيعة يف العرص النبوي،

املتفق عليه بني أفراد األرسة واملجتمع، ويقيض بنوع والية وسلطنة لألخ عىل أخته، ثم 

ألخ عىل أخته، ففي هذه احلال ال نستطيع اعتبار جاءت الرشيعة وسكتت عن سلطنة ا

السكوت الرشعي دلياًل عىل ثبوت السلطنة يف أصل الرشع، بل هو دليل عىل رضا 

الرشع بالتعاقد االجتامعي القائم واملنتج هلذه السلطنة، وعدم ممانعة الرشيعة من هذه 

تغري  العرف االجتامعي السلطنة عندما يرىض هبا املجتمع ويتوافق عليها األفراد، فإذا 

عة  وزال هذا التعاقد والرتايض املجتمعي مل تعد هناك سلطنة؛ ألن  هذه السلطنة متفر 

إذ ليس  عن إثباهتا بنفسها يف أصل الرشع، عىل التعاقد املمىض رشعًا، وليست ناجتة

ث عن ذلك حيمل داللة إطالقي ة، فام دمنا نحتمل جدًا يف  هناك نص  رصيح يتحد 

ة وجود توافق اجتامعي عام عىل هذه السلطنة، فيكون إمضاء الثقاف ة القبلي ة والعشائري 

فليالحظ ال ال نحرز السلطنة يف هذه احلال، النبي  إمضاًء هلذا التوافق ما دام قائاًم، فلو ز

هذا األمر فإن ني أجده نافعًا جدًا يف االجتهاد الرشعي عىل مستوى اإلمضاءات 
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ة( التي يؤخذ فيها عىل مستوى دالالهتا بالقدر املتيقن عند الرشعي ة )السن ة الت قريري 

 األصوليني، وله تطبيقات كثرية.

إن  وجود سرية عىل أمٍر يف فرتة زمنية حمدودة، ثم جميء الرادع، ال دوران فيه  ثالثًا:

م فيه هو الردع؛ ألن  رشيعة اإلسالم ـ كأي  رشيعة  بني النسخ والتخصيص، بل املحك 

ـ ال تعطي األحكام وال تصلح الوضع القائم دفعًة واحدة، فهذا أمر غري معهود أخرى 

ع لعام أو عامني  وال عقالئي وقد نزل القرآن نجومًا؛ وعليه فال ُيعلم أن  سكوت املرش 

ص؛ لوجود احتامل عقالئي يف أنه  أو أكثر دليٌل عىل اإلمضاء أساسًا حتى يظهر املخص 

ر الردع طبقًا لقانون ا ج يف إصالح الوضع القائم حتى لو أمكنه ـ تكوينًا ـ أخ  لتدر 

ًا كان جيوز للناس قبل جميء الردع العمل بمقتىض السرية،  اإلصالح قبل ذلك، فظاهري 

دون أن يعني ذلك وجود حكم واقعي باإلمضاء والتجويز حتى نفرتض نسخه، فعدم 

ل كان يومهنا الرخصة الواقعي ة، لك ن  جميئه بعد ذلك يكش  ـ الردع يف الزمان األو 

عرفًا وعقالئيًا ـ يف فرتة بيان الرشيعة عن أهنا رخصة ظاهرية ال غري، فال يوجد نسخ 

 وال ختصيص، وإنام املتعني  هو الردع.

ق قبل  وبعبارة أخرى: إن ه ال ُيعلم أن  قانون شمول الرشيعة لكل  وقائع احلياة متحق 

، فقبل وفاته مل تكن الرشي عة الصادرة ـ ال الواصلة وال التي يراد إصدارها وفاة النبي 

وهي ما تزال مستكن ًة بعُد يف اللوح املحفوظ ـ شاملًة لكل  وقائع احلياة، حتى نقول بأن  

ي مثاًل دليل عىل انتساهبا لواقع الرشيعة، ونوع  سكوت النبي عن ظاهرة يف العرص املك 

د وفاة النبي  وإحراز أن  الدين قد اكتمل، بعد عدم صدوٍر هلا، وإن ام نعلم ذلك بمجر 

عني، فاملسلم الذي يعيش يف العرص النبوي يتعامل مع  كون الصحابة وأهل البيت مرش 

ما مل يصدر فيه ردع عىل أن ه حالل بالنسبة إليه، لكن ه ال يستطيع أن يقول بأن ه وصله 

يصله بعُد حكم  حكم حلي ة هذا اليشء يف أصل الرشيعة اإلسالمي ة، بل يقول بأن ه مل

ج صدور األحكام، وإن ام  احلرمة لو كان؛ ألن  هذه الدعوى ال تستقيم يف ظل  مبدأ تدر 

يتسن ى له ذلك بوفاة الرسول، فهناك يمكنه أن يقول برضس قاطع بأن  هذا األمر ليس 
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مًا يف الرشيعة الصادرة لكان قاله النبي  قبل وفاته، ب م واقعًا؛ ألن ه لو كان حمر  ل لو بمحر 

قلنا بأن  ظاهرة نسخ األحكام اإلهلي ة الثابتة كانت شائعًة يف العرص النبوي، لكان األمر 

د اإلمضاء أيضًا، فانتبه.  شاماًل حتى لألحكام الصادرة بدليٍل لفظي ال بمجر 

وعليه، فام نحن فيه مثله مثل ما لو كانت العادة قائمًة عىل رشب نوع معني  خاص  

ون غريه، فإذا جاء نص  حتريم كل  مسكر، فسُيفهم منه الردع عن من املسكر وال يعرف

ج يف بيان  متام املسكرات، وال يفهم أن  السكوت السابق الذي جاء لرضورات التدر 

ص دليل حرمة كل  مسكر بغري املسكر الذي تعارفوا عليه، بحيث يصبح  األحكام خيص 

 ال يوجد إمضاء يف مورده!احلرام خصوص املسكر الذي مل يتعارفوا عليه؛ لكونه 

ص اللفظي السابق بحيث ينبني  وما أفاده املحقق اخلراساين فيه خلط بني املخص 

ل، ليكون الدليل اللفظي اخلاص السابق بمثابة القرينة  العام عىل خروجه عنه من األو 

املتصلة اللبي ة بالعام حال صدوره، وبني السرية التي إن ام نقول باعتبارها بمالحظة 

لسكوت فقط يف عرٍص يعد  عرص بيان الرشيعة بشكل تدرجيي، وال ينتفع املحقق ا

اخلراساين هنا إال إذا أثبت أن ه يف حلظة نزول العمومات كان الوعي العام قد فهم منها 

خروج الظن  اآلحادي بالسكوت السابق املمىض بحيث ولدت مضي قًة يف نظرهم، 

ل جيدًا.  وأن ى لنا إثبات ذلك، فتأم 

نعم لو ُبني عىل إمضاء السرية يف الديانات السابقة، وقلنا باستصحاب الرشائع 

السابقة كان اإلمضاء واقعي ًا بمالحظة ما قبل نزول العمومات، ومبني ًا عىل كون بعثة 

النبي ليست بنفسها نسخًا كلي ًا للرشائع السابقة بحيث يعود الترشيع إىل نقطة الصفر، 

 فقط.وإن ام هي تعديل فيها 

ما ذكره السيد الصدر، من أن  السرية قوية مستحكمة، فنزول  اجلواب السادس:

ى ردعًا  اآليات بلحاظ سرية من هذا النوع، السيام عرب إطالق أو عام واحد، ال يسم 
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وال متناسبًا مع املردوع عنه، بل تكون السرية قرينة مت صلة لب ية عىل رصف اآليات 

 .لسرية، وهو حجي ة خرب الواحد وحجي ة الظهورالرادعة عن الشمول ملؤد ى ا

عية ويف مناقشة داللة  ويناقش أوالً: مناه سابقًا لدى احلديث عن السرية املترش  بام قد 

ة عدم حجي ة خرب الواحد، من عدم اقتصار الردع عىل  اآليات عند البحث عن أدل 

عي عىل النص  الرادع املبارش، وإنام يشمل النصوص احلاف ة التي تبن ي الوعي املترش 

نة، فالردع متناسب مع  مقولة العلم، وهي نصوص قد تفوق املائة نص  يف الكتاب والس 

ر كل  يوم يف التداول الشعبي واإلسالمي العام. ة وأن ه ردع قرآين يتكر   السرية، خاص 

أقمنا  ال يمكن أن تكون السرية قرينًة متصلة لبية بالنسبة إلينا اليوم، إال إذا ثانيًا:

عي، وهذا عوٌد إىل دليل سرية  الدليل عىل بقائها جارفة مستحكمة يف العرص املترش 

اًل هنا ويف كتابنا  عة الذي ناقشنا مفص  ته، وإال أفهل هناك  نظرية السن ةاملترش  يف صح 

 أصل عقالئي بعدم الردع عن سري مستحكمة أو عن موق  رشعي معلن مسبقًا؟

 واملتشّرعيةسرية العقالئّية نتيجة البحث يف دليل ال

وهبذا واملستنتج من مجلة ما تقّدم هو متامية املالحظة الثالثة عىل االستدالل بالسرية، 

، وهبذا يظهر عدم متامية االستدالل  دليل السرية العقالئّيةتتّم اإلشكاالت الثالثة عىل

صّحة االستدالل بالسرية ، متامًا كعدم بالسرية العقالئية، وفاقاً للمحقق اإليرواين وغريه

 .املترّشعية عىل حجّية خرب الواحد الظنّي

  

                                           
 .112ـ  118: 1بحوث يف علم األصول  (2)





 

 

 

 

 

 

 املستند العقلي

 لنظرّية حجّية خرب الواحد الظّني

 متهيد

ة عند علامء أصول الفقه ـ بعد دليل الكتاب والسن ة واإلمجاع  آخر أنواع األدل 

الثة قرون تقريبًا، متامًا والعرف والسرية ـ كان دليل العقل، وقد ازدهر هذ الدليل منذ ث

ر البحث فيه بشكل  كام حصل مع دلييَل: العرف العقالئي والسن ة الرشيفة، وتطو 

هـ( والشيخ الرازي 2122ملحوظ إىل أن بلغ البحث العقيل أوَجه مع املريزا القمي )

ٍة دليل االنسداد الذي كان موجودًا بصورة 2118اإلصفهاين ) ل بقو  هـ(، فربز مع األو 

 ع  يف املراحل التارخيي ة السابقة.أض

ولعل  أقدم حماولة عقلية يف هذا املجال ـ غري دليل االنسداد ـ متثلت بام قام به 

ر الدليل الشيخ حممد تقي الرازي الوافيةهـ( يف كتاب 2122الفاضل التوين ) ، ثم طو 

رًا كبريًا مع ، ليشهد املل   تطو  هداية املسرتشدينهـ(، يف كتابه 2118اإلصفهاين )

كل  من صاحب الفصول وصاحب القوانني وصاحب الرسائل، حيث ساعد األخري 

ة ونقدها، لتشهد انحسارًا بعده، ويقل  اعتامد علامء األصول عليها  عىل تراجع هذه األدل 

يف القرن األخري، حتى أن  مثل اإلمام اخلميني يف دورته األصولي ة الالحقة حذف 

العقلي ة عىل حجي ة خرب الواحد، معتربًا ذلك ـ فيام ُنقل عنه ـ  تختل  مباحث األدل ة
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 .تضييعًا للوقت

وحتى دليل االنسداد الذي نظ ر له املريزا القمي ـ صاحب القوانني املحكمة ـ إنام 

ة حجي ة الظهور العام  ة حجية خرب الواحد بعد أن رفض القمي كل  أدل  ذكره يف أدل 

ة حجي   ة خرب الواحد، ليعيد االعتبار للظهور وخرب الواحد عرب وناقش يف أغلب أدل 

 .مقولة الظن  التي فيه

 نجدها عىل نوعني: ،ردنا تنويع األدّلة العقليّة التي سيقت هناأذا إو

ة العقلي ة عىل حجي ة خرب الواحد، وهذا النوع يستهدف مبارشًة إثبات حجي ة  أ ـ األدل 

 احد الظن ي.خرب الواحد الظن ي بوصفه خرب الو

ة العقلي ة عىل حجي ة مطلق الظن  أو حجي ة الظن  يف اجلملة، وهذا النوع  ب ـ األدل 

ة النصي ة والعقلي ة والعقالئي ة والتارخيي ة عىل إثبات حجي ة خرب  يفرتض عادًة اهنيار األدل 

الواحد، ليذهب إىل إثبات حجي ة الظن  مطلقًا أو يف اجلملة، وليعرب من خالل هذا 

ن، وهو الظن  الصدوري  الطريق إىل إثبات حجي ة أحد أفراد الظن  بوصفه القدر املتيق 

اآليت من مثل أخبار اآلحاد، متامًا كام يعرب إىل سائر الظنون أو بعٍض آخر منها 

 كالظهورات الظني ة.

                                           
ر بحثه وهو الشيخ جعفر السبحاين يف اهلامش ما 122: 1صول نظر: هتذيب األا (2) ، وقد ذكر مقر 

ه:  نقل  ة قول الثقة بالدليل العقيل الذيوا عىل حجي  استدل  ـ رسارهم أس اهلل قد  ـ القوم  ثم إن  نص 

إىل االنسداد الصغري والكبري، وقد بحث  ومرجع الكل   ،ملختلفة يف فرائدهالشيخ األعظم تقريراته ا

 فادهأد أكثر ما وفن   ،مباحثه ةه الوارف( عنه يف الدورة السابقة، وغار يف عام  دنا األستاذ )دام ظل  سي  

 عنه يف هذه الدورة ضياعاً  ه( رأى البحثه )دام ظل  غري أن   ،بعض أعاظم العرص يف هاتيك املباحث

 :2وقد ذكر اإلمام اخلميني نفسه يف أنوار اهلداية  ؛وصار بصدد هتذيب األصول وتنقيحه ،لوقتل

 ما يعطي املعنى عينه، فراجع.، 2اهلامش رقم: ، 222

انظر حول تاريخ الدليل العقيل هنا: حيدر حب اهلل، نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي:  (1)

 .122ـ  282
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فالنوع الثاين يقوم عىل فقدان الدليل مطلقًا عىل حجي ة خرب الواحد بعنوانه، لكن ه 

ل يستهدف يعو د فُينتج تقريبًا نتيجة الدليل عليه، مع فارق أن  الدليل يف النوع األو 

إثبات احلجي ة لعنوان خرب الواحد، بينام الدليل يف النوع الثاين يستهدف إثبات احلجي ة 

د مصداق يف هذه احلال. ، ليكون اخلرب اآلحادي جمر   لعنوان الظن 

ني، إن شاء اهلل، لكّن بحثنا سيقوم ـ وسوف نبحث يف هذين النوعني عىل مرحلت

املرّكز واحلامل ملا نعتربه أهّم الرسائل النقدّية والتحليليّة  عمدًا ـ عىل االختصار البالغ

االنشغال هبا ـ وفاقًا ملا ذهب  ، ففي هذه املوضوعات تفصيالت كثرية نرىوالتقويمّية

بمراجعة املطّوالت يف هذا راد التوّسع فعليه ، ومن أتضييعاً للوقتإليه كثريون ـ 

 املجال.

 املباشرة على إثبات حجّية خرب الواحد الظّني العقلّيةـ األدّلة  

إن  أبرز األدلة العقلي ة املبارشة عىل حجي ة خرب الواحد هو اآليت، بعد وجود 

ة إىل بعض، لتقارب جوهر االستدالل فيها ومنشئه  :احتامالت يف رجوع بعض هذه األدل 

 خروج التكاليف عن صورها، التشّوه التطبيقي برهانـ  ـ  

، ويبدو هـ(2122ما ذكره الفاضل التوين )الدليل العقيل  األول الذي أثري هنا هو 

 أن ه أقدم صيغة عىل االستدالل العقيل، وخالصة هذا الدليل:

مة، فال متوت إن  التكالي  اإلهلية املرتبطة بالعبادات وغريها باقيٌة إىل يوم القيا ـ 5

                                           
املثال ـ كي  أن  السي د الربوجردي احتمل رجوع دليل صاحب الوافية اآليت الحظ ـ عىل سبيل  (2)

 212: 1قريبًا إن شاء اهلل إىل أحد دليلني آخرين آتيني أيضًا، فانظر له: احلاشية عىل كفاية األصول 

 .211ـ 

 ُيشار إىل وجود بعض الكلامت التي قد توحي هبذا الدليل أو روحه أو ما هو قريب منه عند (1)

ل )  .81: 2هـ(، فانظر له: روضة املتقني 2121بعض املعارصين للتوين، مثل املجليس األو 



 حّجية احلديث ................................................................. 211

األحكام بمرور الوقت، فكام كانت الصالة واجبًة عىل املسلمني يف العرص النبوي، 

 كذلك هي واجبة علينا اليوم.

ة من هذه التكالي  مرتبط بأداء متعل قاهتا، فتفريغ الذمة من األمر  ـ 2 إن  تفريغ الذم 

صل إال باإلتيان بالصالة بالصالة رهني أداء الصالة يف الواقع العميل، وهذا األمر ال حي

بام هلا من أجزاء ورشوط، وكذلك مع مالحظة املوانع والقواطع، كالركوع واالستقبال 

 وعدم االلتفات عن القبلة و..

ف عىل هذه األجزاء  ـ 4 إذا أردنا أداء الصالة بأجزائها ورشوطها و.. لزم التعر 

ة وغريها إنام تثبت بأخبار والرشوط، ونحن نجد أن  معظم األجزاء والرشوط يف الصال

، ورشوط الزكاة، وموانع الصالة،  د لنا أجزاء احلج  اآلحاد، فخرب الواحد هو من حد 

ومبطالت الصيام و.. وهذا معناه أننا إذا مل نعمل بأخبار اآلحاد سقطت معظم أجزاء 

ورشوط العبادات واملعامالت، حتى ال يعود يبقى من الصالة يشء، وال من احلج 

ًة صورته .. فتخرج املتعل قات عن صورها، فال تصري الصالة التي نصل يها اليوم مسام 

د أهنا ليست الصالة التي أرادها اهلل سبحانه. هة عنها، فنتأك   بالصالة، بل صورة مشو 

أن  الوفاء بالتكالي  الرشعية الباقية إىل يوم القيامة يتطل ب  ونتيجة هذه املقدمات

ره إال إذا أخذنا بأخبار اإلتيان بمتعل قاهتا بصو رها احلقيقية، األمر الذي ال يمكن تصو 

ة عن التكالي  التي تعل قت هبا.  اآلحاد، فيجب األخذ هبا إفراغًا للذم 

ومن أنكر ذلك فإنام ينكر باللسان، وخيتم الفاضل التوين دليله هذا بالقول حرفيًا: 

 .وقلبه مطمئنٌّ باإليامن

وهلة األوىل ـ أنه يثبت حجي ة خرب الواحد مطلقًا؛ إال أن  وظاهر هذا الدليل ـ لل

ة من ذكره هذا الدليل، أفرد بحثًا يذكر فيه رشوط  الفاضل التوين، وبعد صفحات عد 

                                           
؛ 211: 2فكار ؛ وهناية األ222: 1؛ والعراقي، مقاالت األصول 282راجع: التوين، الوافية:  (2)

 .122: 1واخلوئي، مصباح األصول 
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اخلرب الذي ُيعمل به، ومن بني هذه الرشوط أن يكون اخلرب موجودًا يف الكتب الشيعية 

 .ظاهر، وأن ال يعاَرض بدليل آخر املعتمدة، وأن يعمل به عدد من العلامء دون رد  

ن من احلجية  وكأن  الفاضل التوين شعر بأن  هذا النوع من األحاديث هو القدر املتيق 

والذي يفي باملطلوب املذكور يف دليله السابق، فيقترص عىل ما يرفع احلاجة املوجودة يف 

 الدليل؛ لعدم شموله ملا هو أزيد من هذه احلاجة.

روح هذا الدليل موجودة عند الكثري من العلامء والباحثني ـ وإن  والذي يبدو أن  

كانت قيمة خطوة التوين حمفوظة ـ ألن  الكثريين قبل التوين وبعده كانوا وما زالوا 

بأن  التخيل  عن أخبار اآلحاد واألحاديث الظن ية معناه اهندام الدين وتاليش يعتقدون 

 الرشيعة.

 ل التونيمع برهان الفاض وقفات نقدّية

عّدة مالحظات من  نعّلق ونضيف أيضًا ـويمكن أن ـ وقد سّجل عىل هذا الدليل 

 جهات:

رين، من أن  مقتىض دليل املالحظة األوىل:  ما ذكره غري واحد من األصولي ني املتأخ 

ية خلرب الواحد مطلقًا، وهذا ما جيعل من وضعه الرشوط  الفاضل التوين أن تثبت احلج 

اآلحاد هتافتًا، فليس يف الدليل عنٌي وال أثر للكتب املعتمدة، أو  الالحقة ألخبار

للتخصيص بالشيعي ة، أو عدم وجود معارض أو.. فمقتىض الدليل هو التعميم، فيام 

 .بحث الرشوط هو التخصيص، وهذا تناقض وهتافت يف نظري ة صاحب الوافيةمقتىض 

دينا علاًم إمجاليًا بوجود األجزاء عن هذا اإلشكال بأن  لبعض األصولّيني وقد أجاب 

                                           
 .222التوين: الوافية:  (2)
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والرشوط يف متام األحاديث، لكن  هذا العلم ينحل  بعلم إمجا،ي صغري يف الدائرة التي 

ًة عىل امتداد األحاديث، بل يقترص  ذكرها الفاضل التوين، فال حاجة جلعل احلجي ة ممتد 

 .فيها عىل ما ذكره الفاضل التوين يف بحث الرشوط

ربام يمكن تصحيحه، غري أنه يصعب استنتاجه  بعض األصولّينيمن وهذا الكالم 

ل تقديم جواب آخر ملوق  الفاضل التوين، وهو ما قلناه سابقًا ـ  من الدليل؛ لذا يفض 

ويصب  يف روحه يف صالح كالم هؤالء األصوليني ـ حيث إن  الدليل وإن كان عامًا، 

قت احلجية،  إال أن  فيه جهة ختصيص، وهي الوفاء بالتكالي ، ق الوفاء هبا حتق  فكل ام حتق 

وسقطت عن الزائد، فلعل  الفاضل التوين رأى أن  هذا النوع من األحاديث يف الرشوط 

ن من أخبار اآلحاد  ق الوفاء املنشود، فتكون القدر املتيق  واألجزاء التي ذكرها حتق 

الرشوط أيضًا، وال يقع الوافية، فأخذ هبا وترك الباقي، وهبذا يستبطن دليل التوين تلك 

التهافت، إال إذا أرص  شخص عىل بقاء مقدار من الرشوط معلوم باإلمجال ضمن 

 روايات ُاخر.

إذ  نعم قد يورد عليه يف هذه احلال أّن اختيار هذه املجموعة بعينها ليس متعّينًا،

يمكن حتقيق الغرض بمجموعات ُاَخر ضمن فرضي ات ُاخر، كأن  نقول بام سيأيت من 

التخصيص بالكتب األربعة أو بكتايب التهذيب وصحيح البخاري أو بكل خرب عمل به 

ح هلذا التصوير يف التخصيص عىل غريه؟!  الفقهاء أينام ورد، أو غري ذلك، فام هو املرج 

ح هو أقوائي ة الظن  يف املجموعة التي ذكرها الفاضل التوين،  ا دعوى أن  املرج  وأم 

ة الظني ة، كام سيأيت يف املالحظة الثانية، فيناقش بأن  هناك جمموعا ت ُاَخر بنفس القو 

إضافة إىل أن  األقوائي ة الظن ية مل تبني  يف الدليل بوصفها موجبًا ملنح احلجي ة؛ ألن  دليل 

، عىل خالف النوع الثاين من  ط عنوان الظن  الفاضل التوين يثبت احلجي ة بال توس 

م.  الرباهني العقلي ة كام تقد 
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وحاصلها أن  دليل التوين يمكن وهي عىل عكس املالحظة األوىل، ملالحظة الثانية: ا

إشباعه وحتقيق غرضه املنشود باألخذ بالكتب األربعة احلديثية الشيعي ة مثاًل، أو 

بصحيحي مسلم والبخاري سني ًا كذلك، إذ تسقط بذلك مشكلة األجزاء و.. فصور 

ق عرب اال م التوين مقولته التكالي  ومتعل قاهتا تتحق  عتامد عىل هذه الكتب، فلامذا عم 

 عىل الكتب الشيعية املعتمدة، وهي أزيد من الكتب األربعة كام هو واضح؟!

ا تريد اإليراد بإمكان التضييق، بينام تلك  وفرق هذه املالحظة عن سابقتها، أهن 

 تناقرش بإمكان التوسعة.

عن ما سيأيت ـ لكن يمكن اإلشكال  وهذه املالحظة يف حمل ها أيضًا ـ برصف النظر

أكثر بإمكان االكتفاء بكتاب الكايف، وهو من أصح  الكتب عند اإلمامي ة، أليس يف 

م لنا صورة الصالة والزكاة و.. ضمن احلد  األدنى الذي  االعتامد عىل رواياته ما يقد 

ق اخلراساين في مكن أخذ خيرجنا عن دليل صاحب الوافية؟ فإذا رسنا مع طريقة املحق 

صور عديدة تطبيقي ة كام قلنا عىل كتب احلديث، ال تنحرص بالكتب األربعة، ولعل ه ذكر 

الكتب األربعة من باب املثال، ونحن نسري عليها هنا كذلك، وإال فهذا الدليل عندما 

يريد األصو،ي  السن ي أن يطب قه فبإمكانه أيضًا أن يأخذ بعض كتب الصحاح ويكتفي هبا 

 وهكذا.

تان املالحظتان إىل اآلن وإن كانتا صحيحتني وترجعان لروٍح واحدة، إال أن  وها

ة الفاضل التوين، وهذا غري  غايتهام إيقاع التهافت أو كش  النقصان داخل نظري 

كان معطيات استدالل الفاضل  ام تفك  املالحظتني الثالثة والرابعة اآلتيتني قريبًا؛ فإهن 

 رن والحظ جيدًا.التوين وتبطالن أساسي اته، فقا

ما ذكره مجاعٌة من األصولي ني، من أن  الفاضل التوين خلط بني املالحظة الثالثة: 

أمرين: بني االحتياط بالعمل هبذه النصوص وبني حجي ة خرب الواحد؛ فإن  الرواية إذا 

مًة لفراغ الذمة، لكنها لو  أعطت حكاًم إلزاميًا جيب األخذ هبا بمقتىض هذا الدليل مقد 

طت حكاًم ترخيصيًا فال موجب لألخذ هبا أيضًا؛ ألن  الدليل روحه االحتياط أع
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ة ال الرتخيص والتجويز، كام أن  هذا الدليل حيث مل جيعل احلجية  واإللزام لفراغ الذم 

خلرب الواحد بمالك الكش  وما شابه فهو غري قادر عىل إعطائه قدرة التخصيص 

د االحتياط والتقييد و.. مع أن  ما نريده من حجي ة خرب الواحد هو هذا األمر، ال جمر 

ق صور العبادات ونحوها  .باإلتيان بام حيق 

يفرتض انحصار الدليل باألخبار اآلحادية  وهذا اإلشكال صحيح أيضًا، لكنّه

ة عىل اإللزامات، مع أن  ذلك غري صحيح أيضًا؛ إذ يمكن أن نضي  اد عاء أن   الدال 

قد يكون كافيًا يف حتقيق صورة العبادات واملعامالت، فام هو بعض األخبار اإللزامية 

امللزم لألخذ بتامم روايات اإللزام فضالً عن الروايات األخر، ومنها متام روايات 

تها  املستحب ات واملكروهات واملباحات، فضاًل عام هو خارج عن دائرة الرشيعة برم 

لتوين ال قيمة لآلحاد يف هذه كالتاريخ واالعتقادات و..؟! فعىل برهان الفاضل ا

 مجيعها.

بل بناًء عليه، قد يقال بأن ه يمكن حتصيل االحتياط بني الفتاوى الفقهائي ة نفسها، بام 

ق صور العبادات واملعامالت، ويفي هبذا القدر املطلوب الرافع للمحذور، بال  حيق 

ل جي دًا.  حاجٍة إىل املرور أساسًا باألحاديث كل ها، فتأم 

تها ـ عىل ظة الرابعة: املالح ما نعتقد أن ه اجلواب األسبق رتبًة من هذه األجوبة برم 

تها يف اجلملة ـ وهو أن  هذا الدليل افرتض توق   حتصيل صور التكالي   صح 

والعبادات عىل خرب الواحد، وهذا هو البناء التحتي الرئيس للدليل كل ه، ونحن نقول: 

تقبال القبلة والركوع والسجود و.. يف الصالة إن  هذا غري واضح، فهل الطهارة واس

وترك األكل والرشب واجلامع.. يف الصوم، والطواف وصالته والسعي والوقوف 
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بعرفات واملزدلفة والرمي و.. ثبتت بأخبار اآلحاد! أو بدليل قرآين وآخر من السرية 

عية القطعية املتصلة وثالث من أخبار مطمأن  بصدورها لكثرهتا مو جودة يف املترش 

 مصادر الفرق اإلسالمية كل ها تقريبًا؟!

لو اقترصنا عىل اليقني واالطمئنان فستتغري مجلة وافرة من األحكام، لكن من قال: 

إن  صور العبادات واملعامالت ستخرج عن طبيعتها بالكل ية بحيث ما نصل يه سنحرز 

 يف أحكامنا أن ه ليس بصالة، فهذه مبالغة واضحة سببها عدم فرز مساحة اليقني

دة ليست بالقليلة خالفًا ملا حاول بعض  وترشيعاتنا، مع أن  األمور اليقينية املؤك 

ل الكالم أن  ترك ، األصولي ني التأكيد عىل عكسه، مثل ما ذكره البهبهاين والصدر فأو 

أخبار اآلحاد يوجب إخراج العبادات عن صورها. نعم قد تسقط الطمأنينة يف الركوع 

أو أحكام الشك والسهو يف اجلملة أو بعض تفاصيل األذكار، لكن أين هذا  والسجود

 من اخلروج عن الصور كام هو واضح؟!

وبعبارة أخرى: إن  ما هو ثابت بالعلم واليقني من صور العبادات واملعامالت ال 

حُيرز وجود رشوط أو أجزاء أخرى غريه فيها، ومن ثم  نأخذ هبذه الصور املعلومة، 

ة، نعم لو ونجري ا لرباءة واألصول العدمي ة يف غريها، وبذلك نحصل عىل فراغ الذم 

ن معلوم،  قال شخص بأن ني أعلم بأن  صور العبادات غري مكتملة باألخذ بام هو متيق 

لصح  له ذلك، لكن من أين نعلم هبذا األمر؟ وقضي ة العلم اإلمجا،ي سيأيت الكالم عنها 

 بالتفصيل الحقًا فانتظر.

نا نحرز الصور الواقعي ة للعبادات؟!  بل لو عملنا بأخبار اآلحاد، كي  نعرف أن 

نا لن نصيب  ا صور واقعي ة بعد فرض ظني ة أخبار اآلحاد؟ فكام نحتمل أن  ومن قال بأهن 

نا لن نوف ق إلصابته فيام لو التزمنا بخرب  الواقع فيام لو تركنا خرب الواحد، نحتمل أيضًا أن 

وجب لتقديم احتامل عىل احتامل؟ بل يلزم االحتياط حتى بعد الفراغ الواحد، فام هو امل

                                           
 .122؛ والصدر، اقتصادنا: 212ـ  228: ة؛ والفوائد احلائري18البهبهاين، الرسائل األصولية:  (2)
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عن إثبات مفاد دليل الفاضل التوين! إال إذا زعم الفاضل التوين أن ه يف مورد ترك 

العمل بخرب الواحد نجزم باخلروج وعدم االمتثال، بينام نحتمل االمتثال للواقع يف 

عندما يصح  منه يصح  من ا بالتقريب الذي مورد الرجوع خلرب الواحد، وهذا كاٍف، وهو 

 قلناه آنفًا يف األخذ بمعلوم اجلزئي ة وترك مشكوكه مع إجراء الرباءة والعدمي ة فيه.

، ومن تارةً  ّن هذا الدليل يف غاية الضعف من جهة األساس الذي قام عليهإ :والنتيجة

ّية احلجّية بالدّقة ثانية، ومن ناحية عدم إنتاجه نظر جهة عدم وجود ضبط منهجي فيه

 .ثالثة

 وتفريغ الذّمة املسؤولّيةـ برهان بدلّية الظّن وضرورة رفع  ـ  

ذكره الشيخ حممد تقي الرازي كان ما  ،قيل الثاين الذي طرح هناالعالدليل 

نا ملزمون بال شك بالرجوع إىل الكتاب والسن ة، 2118اإلصفهاين ) هـ(، حيث ذكر أن 

تنا عن هذا اإللزام فالرشع بشكل قطعي ألزم ئ ذم  نا بذلك، وهنا جيب علينا أن نرب 

د، وإذا فعلنا ذلك وجدنا أنفسنا أمام حالتني، مها:  اليقيني املؤك 

ن من حتصيل الرجوع إىل الكتاب والسن ة عن طريق العلم، بمعنى أن  أ ـ أن نتمك 

 ذا غاية املقصود.حيصل لنا علم بام يف الكتاب وما يف السن ة، عرب التواتر أو غريه، وه

أن نعجز عن حتصيل العلم املذكور سابقًا، وهنا يلزم علينا الرجوع إىل الظن   ب ـ

ر الرجوع إىل الظن إلزامًا أننا لو مل نرجع إىل الظن  هبام ملا أمكننا امتثال األمر  هبام، ومرب 

م العلم بالرجوع إىل الكتاب والسن ة، وعليه فالسبيل الوحيد لتحقيق الرجوع ـ عند عد

ـ هو الظن، وعليه فنأخذ بأخبار اآلحاد؛ كوهنا متثل الرجوع الظن ي للكتاب والسن ة، 

غ ذمتنا من مسؤولية هذا الوجوب اإلهلي اليقيني بالرجوع  وهذا هو املطلوب كي نفر 

 .إليهام
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اه؛ إذ هبذه الطريقة سوف  وهذا الدليل فيه قدٌر من الغموض يف اهلدف الذي يتوخ 

، ال خصوص الظن  اآلحادي؛ إذ ال فرق بني ظن  وآخر يف نثبت حجي ة مطلق الظن 

صدق عنوان الرجوع إىل الكتاب والسن ة رجوعًا ظني ًا، ولعل ه لغموض هذا األمر طرح 

من هنا أرجع بعض العلامء هذا ، السيد الربوجردي احتامالت يف تفسري هذا الدليل

لوا: إنه ليس شيئًا غريه بل هو صيغٌة من صيغه، الدليل إىل دليل االنسداد املعروف، وقا

فريد عليه ما يرد عليه، ويناقش بام يناقش، كام اعترب بعض العلامء أن  هذا الدليل يرجع ـ 

م شيئًا جديدًا عليه، فريد عليه ما  م، وأنه مل يقد  يف روحه ـ إىل دليل الفاضل التوين املتقد 

لوا عليه دة أورد عىل دليل التوين، كام سج   .مالحظات أخر متعد 

وسيأيت، وبعد افرتاض بقطع النظر عاّم تقّدم ـ وأبرز املالحظات عىل هذا الدليل 

 هي:اختصاصه بأخبار احآحاد ـ 

ق اخلراساين، من أن  ما يريده الرازي اإلصفهاين ـ  املالحظة األوىل: ما ذكره املحق 

والسن ة ال يتم هبذه الطريقة، بل املعروف بصاحب احلاشية ـ هنا من الرجوع إىل الكتاب 

ق الرجوع بفرده األكمل،  املفرتض حينئذ عليه أن يقول: إن حصل علٌم باألحكام حتق 

نا من اعتباره،  ن ما تيق  ق عنوان الرجوع كان به، وإال يضاف إىل املتيق  فإن وىف ذلك بتحق 

، فإن  ذلك معناه  أننا رجعنا إىل الكتاب وإذا مل يكفنا رجعنا إىل االحتياط، ال إىل الظن 

والسن ة إما بالعلم التفصييل أو إمجاالً، فكي  نرتك االحتياط إىل الظن  مع أن  يف 

 .االحتياط رجوعًا إىل الكتاب والسن ة بدرجة علمي ة ال ظن ية
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بام أجابوا به عن دليل االنسداد، من أن  اإللزام باالحتياط  وقد جُياب عن هذا الكالم

ة الناس، فبقانون هنا فيه ُعرس  ه إىل جمتمع بأكمله وإىل عام  وحرج، السيام عندما يوج 

العرس واحلرج يسقط االحتياط، ومن ثم ال سبيل سوى الرجوع إىل الظن  كام قال 

 اإلصفهاين، وهبذا ترجع روح هذا الدليل إىل دليل االنسداد اآليت.

ال يسقط وجوب بأن  قانون العرس واحلرج  وهذا اجلواب صحيح، إال إذا قيل

االحتياط مطلقًا، بل يسقط املرتبة املوجبة للحرج منه، وسيأيت احلديث عن هذه النقطة 

 يف مباحث دليل االنسداد إن شاء اهلل تعاىل.

وهو ما نراه اجلواب األسبق رتبًة، وحاصله أن  األساس الذي قام  املالحظة الثانية:

والسن ة، وهنا إذا رجعنا باملقدار عليه الدليل هو مبدأ وجوب الرجوع إىل الكتاب 

عية التي ترجع إىل  ن من الكتاب والسن ة، وضممنا إىل ذلك السري العقالئية واملترش  املتيق 

السن ة غالبًا، إىل جانب الرجوع إىل األصول العملية املأخوذة بطريق علمي أو املؤي دة 

ل، فيام مل حيصل لنا علم به، من الكتاب والسن ة بعد ضم  قانون املالزمة بني العقل والنق

 أال يصدق عنوان الرجوع إىل الكتاب والسن ة؟

إن  العنوان املأخوذ يف الدليل هو عنوان الرجوع، وهذا املقدار يصدق عليه أنه 

رجوع، فإذا قيل نحن ملزمون برجوٍع أزيد، فهذا حيتاج إىل دليل آخر غري هذا الدليل؛ 

جوع إىل الكتاب والسن ة ال خيتص  بالفقهيات، لصدق الرجوع، خصوصًا وأن  مبدأ الر

ز، بل يشمل  د، وال خيتص  بالدليل املحرر بل يشمل العقائد وغريها وأكثُرها يقيني  ومؤك 

ل الكالم وجوب الرجوع يف غري هذا املقدار، إال إذا استند  األصول العملي ة، إذًا فأو 

م من الفاضل  ألخبار آحاد يف ذلك أو لظنون أو ملا ُبني عىل اآلحاد والظنون أو ملا تقد 

ل الكالم، وال يوجد إطالق يف مبدأ الرجوع القائم عىل الدليل املحرز  التوين، وهو أو 

 حتى نلزم بغري ما صدق عليه عنوان الرجوع.

وبعبارة أخرى: إن ني أرجع إىل الكتاب والسن ة فأحصل منهام عىل علم باحلكم 

إليهام يف حتديد وظيفتي يف حال عدم العلم عرب الرشعي، فإن مل أحصل عىل علم أرجع 
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ط قانون املالزمة بني العقل والنقل، فأنا  األصول العملي ة التي يدالين عليها ولو بتوس 

 يف احلقيقة رجعت إليهام يف حال العلم وعدمه.

فهذا الدليل واضح الضع ، ولعل ه لذلك أشار صاحب الكفاية إىل فكرة كفاية 

ن و عدمها، مما مر  قبل قليل. وكأن  املرتكز يف ذهنهم أن  جمرد الرجوع يف العمل باملتيق 

دا لنا وظيفتنا يف  اليقينيات ـ مع الرجوع يف مورد عدم اليقني إىل الكتاب والسن ة ليحد 

مورد اجلهل بالواقع ـ ال يصدق عليه الرجوع بحيث تؤخذ يف الالوعي فكرة وجود 

ة أخبار اآلحاد، فكأن  أخبار اآلحاد  أمور أخر مل يتم  األخذ هبا اعتامداً  عىل فرضي ة صح 

حارضة هنا للمساعدة عىل تصحيح نفسها، األمر الذي قد يربط هذا الدليل بالدليل 

 الثالث القادم القائم عىل مقولة العلم اإلمجا،ي.

 العلم اإلمجالي يف الظّن اآلحادي )االنسداد الصغري( برهانـ  ـ  

ة العقلية هنا كان الدليل الذي أخذ حي زًا كبريًا من االهتامم عند  ثالث األدل 

رين، ودافع عنه الشيخ األنصاري ) هـ( يف مباحث حجي ة قول اللغوي كام 2182املتأخ 

ثم عدل عنه وانتقده. وهذا الدليل يقوم عىل مبدأ العلم اإلمجا،ي ، يذكر املريزا النائيني

روه، حتى أن  بعض األصوليني ـ مثل الذي اهتم  به األصولي ون يف الفرتة األ خرية وطو 

ق حممد حسني اإلصفهاين ) ـ  هـ(2111هـ(، والسيد حممد باقر الصدر )2222املحق 

ة العقل عىل  مل يذكروا، برصف النظر عن دليل االنسداد الكبري، غري هذا الدليل من أدل 

 حجية خرب الواحد؛ ألمهي ته.

 ةاألدلّ  وكّل الكبري  جعل هذا الدليل ودليل االنسداد نّ أىل إ والبّد يل أن أشري بدايةً 
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هور شعىل ما هو امل بنيّ لّية مالعق ةيف قسم األدلّ ، قائمة عىل فكرة تنجيز العلم اإلمجايلال

بل هو اعتبار  ،مجايل ليس عقلّياً  أّن تنجيز العلم اإلني عىلذا بُ إال فإبينهم يف ذلك، و

فالحظ األمر وتأّمل فيه  ،ةً ن تصنّف لنفسها منفردأفإّن هذه األدلّة جيب  ،عقالئي فقط

 دًا.جيّ 

 ـ التمييز بني االنسداد الصغري والكبري ـ  ـ  

وُيعرف هذا الدليل بدليل االنسداد الصغري، والفرق بينه وبني االنسداد الكبري اآليت 

مات االنسداد د  مق أن  الكالم عنه قريبًا بعون اهلل، هو ـ عىل ما أفاده املريزا النائيني ـ 

 ماتفيها، وأما مقد   ة مطلق الظن  الكبري إنام جترى يف نفس األحكام ليستنتج منها حجي  

  عليه استنباط احلكم من الرواية من يتوق   يف بعض ما ياالنسداد الصغري فهي إنام جتر

يف خصوص اجلهة  ة مطلق الظن  ستنتج منها حجي  ليُ ، مةإحدى اجلهات األربع املتقد  

، وهلذا جيري االنسداد الصغري فإذا أنتج وفتح االنسداد مل باب العلم فيها انسد  التي 

تصل النوبة للكبري، ومن ثم  فاالنسداد الصغري يف األخبار تطبيق ملفهوم االنسداد 

 .الصغري

العلم يف مجيع  الكبري هو انسداد بابوقد عرب  الشيخ املظفر عن الفرق بالقول بأن  

ة مع انفتاح باب العلم بالسن   ة وغريها، والصغري هو انسداد بابالسن   األحكام من جهة

لدينا إال هذه األخبار التي ال يفيد أكثرها  ه ليسالعلم يف الطرق األخرى، واملفروض أن  

 .وموصل إىل الواقع، ة قطعاً العلم، وبعضها حج  

ق العراقي يف التمييز بينهام أن   هو ر يف باب االنسداد ميزان الكرب والصغوذكر املحق 

ترك العمل يف هذه الدائرة  بنحو ال يلزم حمذور يف ،كرب دائرة العلم اإلمجا،ي وصغره
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د العلم باحلكم بنحو لوال العلم املخصوص هبا من ناحية العلم الكبري، وإال فمجر  

  عىل العلم بصدور روايته، كي  الذي هو موضوع االنسداد الكبري ال يتوق   يةالكل  

اخلروج عن الدين غري ملتفت بروايته  امي البالغ العامل بحكمه وبمحذوروالع

ال  بنحو لوال العلم بصدور الروايات يل  ليس العلم باحلكم بنحو الك ،نعم .وصدوره

يلزم من ترك العمل فيها حمذور خروجه عن الدين، وبذلك متتاز عن العلم يف دائرة 

 .فعمدة امليزان ذلكاملخصوصة، وحينئذ  ظواهر مجلة من األلفاظ

 ـ صياية االنسداد الصغري يف دائرة األخبار ـ  ـ  

يقوم دليل الشيخ األنصاري هنا عىل أن  لدينا علاًم بصدور الكثري أو أكثر الروايات 

الشيعية )ويمكن لألصو،ي  السن ي تطبيق هذه الكلامت عىل كتبه وفقًا لقناعته(، والعلم 

زية العلم اإلمجا،ي من أصول الفقه، اإلمجا،ي فيه قانون التن ر يف مباحث منج  جيز، كام تقر 

وعليه فيجب مراعاة متام هذه الروايات واالحتياط فيها باألخذ هبا مجيعًا، ما أمكن، 

 وهذا تعبري آخر عن حجي ة أخبار اآلحاد.

زًا يف السبب الذي يدفع  ولكي حُيكرم الشيخ األنصاري هذا الدليل، عقد بحثًا مرك 

ن هذا العلم اإلمجا،ي، إذ قد يقول قائل: من أين حصل لكم هذا العلم اإلمجا،ي؟ إ ىل تكو 

 وما املانع أن تكون متام الروايات غري مطابقة للواقع لسبٍب أو آلخر؟

من هنا، حشد الشيخ األنصاري شواهد تارخيية ترجع إىل احلديث عن الرواة 

تناقل األخبار، وكي  أهنم كانوا  وخصوصي اهتم والثقات منهم، وتتب ع منهجهم يف

ام اهتامم باألحاديث وحفظها ورعايتها وتناقلها، بل  ون أي  يدق قون ويضبطون وهيتم 

تتب عها أينام كانت، فكانوا يسافرون يف البلدان لضبطها ومجعها وتوثيقها، ويأخذون 

د األنصاري ـ بحشده هذه  اعني والكذابني و.. وقد أك  الشواهد مواق  سلبية من الوض 
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التارخيية ـ أن  حركة االهتامم والضبط والتهذيب يف احلديث قد تضاعفت وازدهرت يف 

 أواخر القرن الثاين وأوائل القرن الثالث اهلجري. عرص اإلمام الرضا

، بل حاول حتليل األسباب التي تدفع الرواة إىل  ومل يق  األنصاري عند هذا احلد 

رات هلذا االهتامم فقد خيدش االهتامم بأمر احلديث هبذا الشكل ، فإذا مل يثبت وجود مرب 

رات  د وجود مرب  ذلك يف حتليلنا التارخيي املذكور، هلذا يذكر األنصاري شواهد تؤك 

 لالهتامم ترجع يف روحها إىل ثالثة، وهي:

ل حافزًا كبريًا لالهتامم هبذه  أ ـ كون الروايات أساس الدين، فالدافع الديني يشك 

 ألحاديث.الروايات وا

ن يف الكتب األكاذيب والدسائس يف  ب ـ أن  الناس بطبيعتها ال ترىض أن تدو 

قضاياها الدنيوية، فكي  بقضاياها األخروية؟! وهذا ما يمكن تسميته بربهان طبيعة 

 األشياء.

د عىل تركيز أهل البيت النبوي عىل وجود الكذابني  ج ـ إن  الشواهد التارخيية تؤك 

ة الدين من شأهنا ـ منطقيًا ـ أن واحلذر منهم، وم ثل هذه النصوص الصادرة عن أئم 

د يف أمر احلديث  تدفع حلركة تثب ت وتدقيق ونقد لألحاديث، وهو ما يظهر يف التشد 

 وجودة ضبطه وعدم التهاون فيه.

من هنا، وانطالقًا من هذه العنارص، حيصل لإلنسان علم إمجا،ي بوجود الكثري من 

عى يف هذا الدليل.الروايات الصحيحة ن العلم اإلمجا،ي املد   ، وهبذا يتكو 

ويكاد األنصاري أن يكون إخباريًا، فهذه هي بعض شواهد اإلخباري ني للقول 

ر من أن خيطأ القارئ يف فهمه، فهو ال  بقطعي ة أو اعتبار متام األحاديث، هلذا فهو حيذ 

ة مجلة وافرة منهايريد تصحيح الروايات كل ها، بل تكوين علم إمجا،ي فقط ب  .صح 

ة  ق العراقي أن  بعض األدل  هذا هو الدليل العقيل املبارش األبرز الذي يرى املحق 
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 .العقلية األخرى ترجع إليه عندما نحل لها بالدق ة

 يف االنسداد الصغري املناقشاتـ  ـ  ـ  

رزها باختصار ، أبأمورـ ب يناقشكام ـ هذا الدليل نوقش فقد  ،لكّن رغم ذلك كّله

 :شديد

ما ذكره الشيخ األنصاري نفسه وغريه، من أن  هذا العلم يفرض املناقشة األوىل: 

أطراَفه أخباَر اآلحاد، هلذا يطالب باالحتياط يف ضمن هذه األطراف، مع أن ه يوجد 

علم إمجا،ي آخر ليست أطرافه خصوص أخبار اآلحاد الشيعية، وإنام تشمل سائر 

اإلمجاع املنقول والشهرة الفتوائية و.. وهذا معناه أن  دائرة العلم  الطرق الظنية مثل

اإلمجا،ي أوسع مما افرتضه الدليل، بل تشمل مطلق السبل الظنية، وعليه فيكون هذا 

الدليل مساويًا لدليل االنسداد وليس شيئًا غريه، فال خصوصي ة فيه، بل يالحظ عليه ما 

 .يالحظ عىل دليل االنسداد

ق اخلراساين وغريه، من أن  هذا العلم  وقشت هذه املالحظةوقد ن بام ذكره املحق 

اإلمجا،ي الوسيع املفرتض يف هذه املالحظة وإن كان موجودًا، إال أنه ما يلبث أن 

يتالشى بمجيء العلم اإلمجا،ي املذكور يف الدليل، وسبب التاليش أن  عندنا هنا علامن 

الكبري وأطرافه متام الظنون وطرقها، وثانيهام العلم  إمجاليان: أحدمها العلم اإلمجا،ي

اإلمجا،ي الصغري، وأطرافه خصوص أخبار اآلحاد، ومن الطبيعي أن ينحل  العلم 

اإلمجا،ي الكبري بالعلم اإلمجا،ي الصغري؛ إذ ال نحرز وجود ما يطابق الواقع يف الظنون 
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بوجود علم إمجا،ي كبري يف األخرى غري أخبار اآلحاد، وباالنحالل ال معنى لإلشكال 

 .املقام

ينا جانبًا أخبار اآلحاد لبقي  وقد أجاب املريزا النائيني عن هذا الكالم، بأننا لو نح 

عندنا علم إمجا،ي بصدق بعض األمارات الظني ة األخر، إذ من املكابرة أن يقال: إن  مجيع 

ه علم إمجا،ي أيضًا، الطرق الظنية غري أخبار اآلحاد غري مطابق للواقع، وليس في

لها األنصاري عىل نفسه  .فالصحيح استحكام هذه املالحظة األوىل التي سج 

إال أن يقال بأن ه يوجد يف طرف االفرتاق يف اآلحاد علٌم إمجا،ي؛ لُبعد عدم انعقاده 

ة افرتاق سائر الطرق الظنية، فال حُيرز وجود علم  فيه؛ لكثرة الروايات، عىل خالف ماد 

  فيها لقل ة مواردها، والنتيجة انحالل العلم اإلمجا،ي.إمجا،ي

هذا، ويفرتض أن يكون حل  هذا املوضوع ـ كام تستبطنه بعض كلامت السيد 

ـ عرب أخذ الطرق الظنية وأخبار اآلحاد بوصفهام جمموعتني: إحدامها  الصدر

لشهرُة املضموَن املجموعة املشرتكة التي يعطي خرب الواحد فيها مضمونًا ما ثم تعطي ا

عينه، أو يعطي اإلمجاع املنقول مضمونًا ما ويعطي خرب الواحد املضمون عينه أيضًا، 

وثانيهام املجموعة املختلفة، وهي عبارة عن فئتني: األوىل تلك املجموعة من أخبار 

اآلحاد التي تعطي حكاًم ال تعطيه اإلمجاعات املنقولة مثاًل وال غريها، والثانية تلك 

تا افرتاق املج موعة من اإلمجاعات والشهرات التي تعطي غري ما تعطيه اآلحاد؛ فهنا ماد 

ة اجتامع، فإذا أخذنا مادة االجتامع نسأل: هل هناك علم إمجا،ي يف ماد يت االفرتاق  وماد 

أم ال؟ وسبب هذه الطريقة أن  العلم اإلمجا،ي موجود بالتأكيد وعىل أي  حال يف مادة 
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لسؤال يف وجوده يف مادة االفرتاق، فإذا حصل لنا علم إمجا،ي يف إحدى االجتامع، لكن  ا

املجموعتني االفرتاقي تني أو كليهام كان به، وإال فهذا العلم اإلمجا،ي ال ينفع ال يف طرف 

خرب الواحد وال يف طرف غريه، بل يف مادة االجتامع فقط، ومن ثم  يكون الدليل غري 

نه، بل حلجي ة خرب الواحد الذي قامت شهرة أو.. معه، منتج حلجي ة خرب الواحد بعنوا

 وعليه فمن قامت عنده قناعة علمي ة امجالي ة فعليه اتباعها.

ة يف العلوم اإلمجالي ة الرتاكمي ة االحتاملي ة ة خاص  ، ال هذا، وللسيد السيستاين نظري 

 .نطيل باستعراضها هنا، وإن كن ا غري مقتنعني هبا، فمن أحب  فلرياجع

إن  هذا الدليل ال خيتص  ـ حتى لو اختص  بأخبار اآلحاد ـ املناقشة الثانية: 

بخصوص األخبار الشيعي ة، بل يشمل متام أخبار املسلمني، فحتى لو ارتفع اإلشكال 

السابق، إال أن  هذا اإلشكال مستحكم، فهل متام الروايات السن ية ال يوجد علم إمجا،ي  

عى من هذه بصدق ولو مائة منها من أص ل عرشات اآلالف؟! فالدليل أوسع من املد 

 الناحية.

وهذه املالحظة يعل ق عليها بتامم ما عل ق به عىل املالحظة السابقة فال نعيد؛ وعليه 

ة االجتامع يف أخبار الفريقني، فهل يبقى يف مادة االفرتاق علم إمجا،ي من  فلو أخذنا ماد 

؟ وطبقًا لنهج هذه املالحظة الثانية يمكن رسم الناحيتني أو إحدامها أو ال يبقى أصالً 

 عدد من الصور اإلشكالي ة هنا أيضًا والتعامل معها باملنهج عينه.

له الشيخ األنصاري نفسه واملريزا النائيني، من أن  روح هذا املناقشة الثالثة:  ما سج 

ار الدليل هو العمل بالظن  يف مضمون هذه األخبار، فنحن نريد العمل باألخب

اآلحادية املظنون مطابقة مضموهنا للواقع، ال املظنون صدورها حتى لو مل حيصل ظن  

 .بمطابقة املضمون للواقع

                                           
 .222ـ  222حجية خرب الواحد: انظر:  (2)

 .111ـ  112: 2؛ وفوائد األصول 222: 2فرائد األصول  (1)



 حّجية احلديث ................................................................. 228

هه بأن ه الظن باملضمون ال بالصدور،  وهذا اإلشكال يسل م بأصل الدليل، غايته يوج 

يأيت كالم وحياول أن يربط الظن  باملضمون بغري خرب الواحد أيضًا كاملناقشة األوىل، وس

 حول هذه النقطة الحقًا.

ما ذكره غري واحد من األصولي ني، من أن  هذا الدليل إنام خُيضع املناقشة الرابعة: 

رية؛ لذلك ال  روايات اآلحاد لنظام تنجيز العلم اإلمجا،ي، وهذا العلم ليس فيه معذ 

منجزية العلم نقول: حجي ة العلم اإلمجا،ي، أو معذرية العلم اإلمجا،ي، وإنام نقول: 

اإلمجا،ي، ومعنى ذلك أنه ُيلزم باالحتياط يف األطراف، واالحتياط ال معنى له يف 

نا نريد  األخبار الرتخيصي ة، وال يعطي التقييد والتخصيص واحلكومة و.. واحلال أن 

وننشد من حجية أخبار اآلحاد أن تعطينا ترخيصًا وختصيصًا و.. أيضًا، فال يساوي 

مها لنا ـ ما نريده من حجي ة خرب الواحد باملعنى  هذا الدليل ـ من حيث النتيجة التي يقد 

 .األصو،ي

ثنا عنه سابقًا فال نطيل، فإن  هلم كالمًا طوياًل هنا،  م مثل هذا اإلشكال وحتد  وقد تقد 

ق العراقي وتخالفيه.  وخالفًا بني املحق 

مه ونراه خالاملناقشة اخلامسة:  نا ي اً فًا جذري  ما نقد  سبق جممل هذه املناقشات، وهو أن 

ن واملطمأن  من نصوص  نسأل: إذا أخذنا نصوص الكتاب ومطلقاته وعموماته، واملتيق 

السن ة، بام يف ذلك سائر الطرق القطعي ة كاألعراف املمضاة وكالسرية العقالئي ة 

عية والعقل، ثم أخذنا متام الروايات الظن ية واالحتاملية التي توا فق العمومات واملترش 

                                           
البد  ،ي أن أشري إىل أن  خرب الواحد إذا مل يمنح قدرة التخصيص، فهو يعني أن ه لن يعارض  (2)

قرآني ة ولو يف بعض الصور، فالحظ جيدًا، فال نريد الدخول يف تفصيل العمومات واملطلقات ال

 هذه املوضوعات.

؛ ومباحث 212ـ  212؛ ودرر الفوائد: 221؛ وكفاية األصول: 222: 2انظر: فرائد األصول  (1)
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ز سابق،  زة املؤد ى بمنجِّ رَي واإلمضاءات والعقل و..، بوصفها منج  واملطلقات والس 

فتخرج عن أطراف العلم اإلمجا،ي، وأخذنا السن ة املطبِّقة لعمومات القرآن والسن ة 

ة و.. واستبعدنا الروايات التي ال معنى  ل  اإلجرائية والوالئي ة الزمني ة والسن ة املستدر

ا ترخييص أو هي لال حتياط فيها فال تدخل طرفًا يف العلم اإلمجا،ي؛ ألن  مضموهنا إم 

إخبارات تارخيي ة أو مستقبلي ة أو تكويني ة أو نحو ذلك.. هل يبقى علٌم إمجا،ي أساسًا أو 

ًا يظل  عندنا علم إمجا،ي بصدور بعض ما بقي، السيام مع التعارض القائم  ال؟ هل حق 

ها؟! إذا كان كذلك فإن  لدينا علاًم إمجالي ًا بصدور بعض األخبار بني الروايات نفس

الضعيفة أيضًا، فيلزم االحتياط فيها حتى لو قام الدليل اخلاص  عىل حجي ة خرب الواحد 

 كآية النبأ!

ألن  النسبة بني اليقيني ات والقرآنيات وبني أخبار  فهذا الدليل باطل من أساسه؛

ة االجتامع  اآلحاد هي نسبة العموم من وجه، فمع ذهاب عدد كبري من الروايات يف ماد 

إما ليقيني تها أو كوهنا مطمأن ًا بصدورها أو ملوافقتها للدليل القطعي أو الكتايب يف 

املضمون، أو الحتامل زمني تها، أو خلروجها أساسًا عن دائرة التنجيز حتى تدخل طرفًا 

دور بعض سائر األخبار؟ وعىل تقدير يف العلم اإلمجا،ي.. هل يبقى هناك يقني بص

حصول علم بصدور خرب كل  مائة خرب، هل حُيكم العقل أو العقالء باالحتياط فيها مع 

م  أن  هذا االحتياط خاص  باإللزامي ات منها ال الرتخيصيات؛ ألن  الرتخيص ال يقد 

 جديدًا بل يمكن األخذ به مطلقًا، هذا مع أننا مستبعدين هنا نصوص التاريخ

والتكوينيات والعقائد و.. أعتقد أن  التفكري هبذه الطريقة سيغري  من آلي ة التعامل مع 

ة.  مثل هذه األدل 

مها الشيخ  هذا كل ه مع غض  النظر عن املناقشة يف الصورة التارخيي ة املتفائلة التي قد 

ر لنا أن أغلب النصوص املوجودة هو مم ا صد ر األنصاري للرتاث احلديثي بحيث صو 

 واقعًا عن النبي  وأهل بيته.

ونكتفي هبذا القدر من مناقشة هذا الدليل، لننتقل إىل دليل االنسداد وأمثاله، وهناك 
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ة ما يتصل باملناقشة الرابعة هنا ـ مل  تفريعات كثرية ذكرت يف الدليل الثالث ـ خاص 

جع إىل فهم نخض فيها؛ ألن ني أعتقد بأن  هذه املنهجي ة كل ها وقعت يف خطأ جذري ير

قضي ة العلم اإلمجا،ي، و،ي رأي تختل  يف موضوعة العلم اإلمجا،ي التي تناوهلا علم 

 وال نخوض هنا يف هذه التفاصيل، ولعل  فيام ذكرناه غنى وكفاية، إن شاء اهلل.األصول، 

 عىل حجّية خرب الواحد الظنّي.املباُشة وهبذا ظهر بطالن األدّلة العقلّية اخلاّصة 

 يري املباشرة على حجّية اآلحاد حجّية مطل  الظن، أو العقلياتّية ـ نظر 
ة عىل حجي ة خرب الواحد عقاًل؛ استخدم  ة اخلاص  بعد أن مل يثبت أي  من األدل 

األصوليون طريقًة أخرى توصل إىل العمل باآلحاد الظنية، ال لكوهنا أخبار آحاد، بل 

ة حجي ة مطلق  الظن، بمعنى أن  الظن  بحكم اهلل تعاىل لوجود الظن  فيها، فطرحت نظري 

ة من أي طريق جاء، وحيث إن  الظهورات وأخبار اآلحاد أبرز سبل الظن كانت  حج 

حجًة تلقائيًا؛ وهنا ظهر الفرق بني حجية خرب الواحد من باب الظن اخلاص  وحجيته 

ة السابقة عىل حجية خرب ا لواحد، من من باب الظن  العام، فعىل تقدير ثبوت أحد األدل 

ًة بعنوان كونه خربًا  الكتاب أو السن ة أو السرية أو العقل.. يكون خرب الواحد حج 

ة القادمة والتي  آحاديًا وبالظن اخلاص، وإال فإذا ثبتت حجية مطلق الظن بأحد األدل 

ًة ال بعنوانه اخلاص، بل بعنوان أن ه ظن،  أبرزها دليل االنسداد، صار خرب الواحد حج 

 ة مطلق الظن صار خرب الواحد الظني حجًة، وإال فال دليل عىل حجي ته.فألجل حجي

ة حجي ة الظهور بالنسبة إلينا ـ  ولعل ه لذلك أقدم املريزا القمي ـ بعد أن أبطل متام أدل 

ل إىل إثبات حجي ة خرب الواحد  ن من خالله التوص  عىل وضع دليل االنسداد، كي يتمك 

رش، إذ لو ثبت حجي ة الظن مطلقًا أو حتى عىل نحو والظهور وغريمها بطريق غري مبا

ن هلذا الظن  حينئذ، كام أشار  القضية املهملة فإن  خرب الواحد والظهور من املقدار املتيق 

 .إىل ذلك الشيخ األنصاري نفسه
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، نذكر أبرزها،  ة عىل حجي ة مطلق الظن  ة عقلية عد  ة حال، فقد ُذكرت أدل  وعىل أي 

ا مم ا سنذكره فيها إن شاء اهلل تعاىل، معتمدين يف ذلك كل ه عىل بالغ ويتضح حال غريه

االختصار؛ العتقادنا بأن  هذه املنهجيات االستداللي ة العقلية قد باتت معروفة الضع  

 واضحة اإلشكال:

 دفع الضرر املظنون لزومـ برهان  ـ  

ٌب من قياأّول األدّلة العقلّية عىل حجّية مطلق الظّن   س له صغرى وكربى:مرك 

أما الصغرى فتقول: إن  الظن  بالوجوب أو احلرمة ظنٌّ بالعقاب عىل تقدير الرتك  أ ـ

 أو الفعل، أو ظنٌّ باملفسدة يف الرتك أو الفعل.

وأما الكربى فتقول: إن  دفع الرضر املظنون الزم، فيكون العمل بالظن  الزمًا  ب ـ

 .حينئذ

عندما يأتيه ظهور أو خرب واحد حيصل له ظنٌّ بمفاده، ورشح هذا الدليل أن  الفقيه 

فإذا كان مفاده الوجوب ظن  بالوجوب، وإذا كان مفاده احلرمة ظن  باحلرمة، ومن 

الطبيعي أن يالزم الظنُّ بالوجوب الظن  بالعقاب عىل تقدير الرتك، فإن  من يظن 

وحتى لو استبعدنا وجوب يشء يظن  بأنه يعاقب عىل تركه، وكذا يف طرف التحريم. 

مقولة العقاب، فإن  من يظن حرمة يشء مثاًل يكون عنده ظنٌّ بوجود مفسدة يف فعل 

ة العدلية التي ترى تبعي ة األحكام للمصالح واملفاسد يف  هذا اليشء، انطالقًا من النظري 

ـ إىل التفكيك يف هذا الدليل بني  املتعل قات؛ وهلذا ذهب بعضهم ـ كالعالمة احليل

 املفسدة والعقاب، بحيث جعلهام دليلني مستقل ني.
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وإذا ثبتت هذه الصغرى، وأن  هناك مظن ة الرضر أو املفسدة.. حكم العقل العميل 

بلزوم دفع الرضر املظنون، وهذا احلكم العقيل متفٌق عليه بني العقالء بال فرق بني 

ة، وال إمكانية لدفع القائلني بالتحسني والتقبيح وغريهم، فهو من املستقالت العقلي

 الرضر هنا إال بالعمل عىل وفق الظن، كل  ظن، فتثبت حجي ة مطلق الظن.

ح أصحابه بذلك أم ال ـ أن يعطي احلجية لكل   ويفرتض هبذا الدليل ـ سواء رص 

، سواء ثبتت حجية خرب الواحد وحجية الظهورات بدليل خاص أم مل تثبت، إذ  ظن 

حد آلية النبأ مثاًل يفرتض إذا ثبت هذا الدليل عندهم أن حتى القائلني بحجي ة خرب الوا

يعملوا به يف كل  ظن حيصل لدهيم ولو من خارج أخبار اآلحاد، ما مل يقم دليل خاص 

م؛  ن من العقاب ومن الرضر معًا وهكذا، وهذا بخالف دليل العلم اإلمجا،ي املتقد  يؤم 

لعلم اإلمجا،ي، ال أقل  انحالالً إذ لو ثبتت حجي ة خرب الواحد باخلصوص ينحل  هذا ا

حكميًا؛ ألننا نغدو ملزمني بالعمل بأخبار الثقات، وال حيرز علم إمجا،ي يف أخبار 

غريهم لوحدها فتجري الرباءة عنها بال معارض بعد قيام الدليل عىل لزوم العمل 

يرجع إىل  بأخبار الثقات، بل يشري النائيني إىل امتياز هذا الدليل عن دليل االنسداد بام

 .هذه النقطة أيضاً 

 نقدّية مع برهان دفع الضرر املظنون وقفات

 :نواٍح لكن يناقش هذا الدليل من 

ما ذكره مجاعة، من إنكار كربى حكم العقل بلزوم دفع الرضر  األوىل:الناحية 

 املظنون، وإنام حُيكم بحسنه ال بلزومه.

يع أمورهم، بل قد دل ت بوضوح فساده بعد إطباق العقالء عليه يف مج وأجيب
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 .النصوص الدينية ـ مثل آية التهلكة ـ عىل ذلك

 وسيأيت أّن هذا اجلواب واإلشكال غري صحيحني عىل إطالقهام.

وهو اإلشكال الذي تكاملت كلامهتم فيه عىل صياغاهتم، وحاصله ـ  الثانية:الناحية 

رة ـ: إن  هذا الرضر املظنون ال قة مطو  خيلو إما أن يكون دنيويًا أو  بصياغة شاملة معم 

 أخرويًا:

فإذا كان رضرًا أخرويًا، أي كان عقابًا يف اآلخرة، فالكربى صحيحة؛ إذ يلزم  ـ 5

ة  دفع رضر العقاب األخروي املظنون فضاًل عن املقطوع، بل حتى املحتمل؛ لشد 

ة املحتمل وخطورت ه فإن  خطورة الرضر املحتمل حينئذ، فقل ة االحتامل إذا جامعت قو 

 العقل حيكم بلزوم االحتياط لدفع الرضر املرتق ب.

إال أن  املشكلة هنا يف الصغرى، بمعنى أن  الظن  بالتكلي  هنا هل يعني الظن  

 بالعقاب حتى جتري القاعدة املذكورة؟

الصحيح العدم؛ وذلك ألن  الثواب والعقاب غري مرتت بني عىل الوجوب الواقعي 

تكون هناك حرمٌة ما ونقطع ـ مع ذلك ـ بعدم العقاب عليها، واحلرمة الواقعية، فقد 

مثل حالة اجلهل البسيط أو املرك ب هبذه احلرمة، فإن  العقل مستقل  بعدم العقاب 

حينئذ، كام لو كان قاطعًا بالوجوب وكان الواقع هو التحريم، أو كان قاطعًا باحلرمة 

العقاب ال يدوران مدار واقع وكان الواقع هو الوجوب، وهذا معناه أن  الثواب و

ق عنوان الطاعة واملعصية، فإذا أطاع صار مثابًا وإذا  الوجوب واحلرمة، بل مدار حتق 

عىص عوقب وهكذا، ومن الواضح أن  مفهوم الطاعة واملعصية مأخوذ فيهام العلم 

بالوجوب أو احلرمة أو ال أقل  حصول الظن املعترب هبام ال غري، فمع عدم وجود العلم 

ًا عىل اعتباره، فإن  املخالفة  وال العلمي وإنام يوجد حمض الظن  الذي ال دليل خاص 

 للواقع حينئذ ال تعد  معصيًة، كام أن  مطابقته ال تعد  طاعة.

                                           
 .222ـ  222: 2األنصاري: فرائد األصول  (2)
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ب التي جاء  الً: قد تقول:وهنا أوّ  إن  عدم العقاب يف حالة اجلهل البسيط أو املرك 

كلي  مع الشك أو القطع بالعدم، أما مع احلديث عنها مرجعه إىل حكم العقل بقبح الت

الظن  بالتكلي  فال يستقل  العقل بقبح املؤاخذة عىل املخالفة، كام ال إمجاع يف هذه 

 النقطة عىل أصالة الرباءة.

د استقالل العقل  واجلواب بأن ه ال يكفي الستحقاق العقاب أن نقول: ال يشء يؤك 

نقيم دلياًل عىل استقالله باملؤاخذة عىل واقع  بقبح املؤاخذة يف حالة الظن، بل البد  أن

 الوجوب أو احلرمة حتى يكون الظن  هبام ظنًا بالعقاب، وإال فال ينفعه يشء.

إن  قاعدة قبح العقاب بال بيان، موضوعها عدم  بل يمكن تطوير اجلواب بالقول:

م بقبح البيان الواصل بالعلم أو العلمي، فهي شاملة لصورة الظن، فإن  العقل حيك

، فال معنى للشك يف ذلك عىل مبدأ القاعدة املذكورة.  العقاب حتى لو حصل له ظن 

 نعم هذا الكالم حمل  نظر بناء عىل نظرية حق الطاعة وسيأيت.

إن  قاعدة دفع الرضر نفسها تكفي دلياًل عىل ثبوت استحقاق  وثانيًا: قد تقول أيضًا:

 العقاب.

دة دفع الرضر ال تثبت موضوعها وصغراها، فإن  قاع وجواب هذا الكالم واضح؛

بل البد أن نثبت يف البداية وجود الظن  بالرضر، وهو العقاب، ثم نأيت ملرحلة تطبيق 

 القاعدة.

ـ كام قال اخلراساين ـ: إن  العقل وإن مل  ثالثًا: وقد تعاود الكّرًة مّرة ثالثة، فتقول

أيضًا ال يستقل  بعدم استحقاقها، يستقل باستحقاق العقوبة هنا عىل املخالفة، لكنه 

ق صغرى ثانية،  فيحصل يف العقل شك يف استحقاق العقوبة وعدم استحقاقها، فتتحق 

وهي صريورة العقوبة مشكوكة، ال دليل يثبها وال دليل ينفيها، وهنا نطبق قاعدة لزوم 

ه، دفع الرضر عىل أساس أن  الرضر املشكوك كالرضر املظنون حيكم العقل بلزوم دفع

 السيام إذا كان أخرويًا.

إن  هذا يناقش استقالل العقل بقبح العقاب عىل  واجلواب ـ كام ذكر األنصاري ـ:
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 الوجوب والتحريم املشكوكني. وقد قبل اخلراساين نفسه ذلك يف الرباءة.

وهبذا يتبني  أن  الظن  بالتكلي  ال يالزمه ظنٌّ بالعقاب، بل ال يالزمه احتامل 

العقاب فرع العلم والتنجيز، ومها فرع الوصول، فال معنى الحتامل العقاب؛ ألن  

زًا، بل يفرتض هنا القطع بعدم العقاب  العقاب عندما ال يكون الظن  معتربًا وال منج 

 نتيجة قاعدة قبح العقاب بال بيان.

يضاف إىل ذلك أن  حكم العقل بلزوم دفع الرضر األخروي ال معنى له إذا جاءنا 

ن، وقد جاء بمثل آية: من املوىل س بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً  ..﴿بحانه مؤم   ﴾َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

( وحديث الرفع ونحو ذلك، فال معنى الفرتاض الرضر مع ترصيح 22)اإلرساء: 

ننا يف حال اجلهل عن الرضر.  الشارع بأنه أم 

األخروي، بل  وهبذا يتبني  أنه ال موضوع لقاعدة دفع الرضر عىل مستوى العقاب

م يف هذا املورد هو قاعدة قبح العقاب بال بيان أو فقل: الرباءة العقلي ة والرشعي ة.  املحك 

أما إذا كان املراد من الرضر يف الدليل هو الرضر الدنيوي، بمعنى أن  األحكام  ـ 2

حيث كانت تابعًة للمصالح واملفاسد، ففعل احلرام املظنون، فيه ظنٌّ بالوقوع يف 

فسدة، ودفع الرضر املظنون ولو الدنيوي واجب.. فال يصح  أيضًا إجراء قانون دفع امل

 الرضر؛ وذلك:

قة،  أ ـ إن ه ال حيصل ظن  برتت ب املفسدة يف هذه احلال أيضًا، فالصغرى غري متحق 

والسبب يف ذلك أنه إذا ارتكب شخٌص ما ظن  حرمَته فيحتمل أن حيصل يشء ما ـ 

يعلمه ـ تتدارك به، بحيث حيصل مصلحة يتدارك هبا املفسدة يعلمه املكل   أو ال 

يَِّئاِت  ..﴿احلاصلة، متامًا مثل قانون:  َسنَاِت ُيْذِهْبَن السَّ (، وإذا 221)هود:  ﴾..إِنَّ احْلَ

 انعدمت الصغرى فال معنى إلجراء كربى القاعدة.

تنون هبذا االحتامل وهذا الكالم تام إذا مل نقل ـ كام هو األقرب ـ بأن  العقالء ال يع

الفريض، بل يسريون عىل وفق احلالة العادية من وقوع املفسدة وال يقفون عند احتامل 

تداركها بعامل آخر، أو بتعبري أدق  بأن  العقل حيرز فوات املصلحة أو ترتب املفسدة وال 
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 يدري لعل ه يتم التدارك بعد ذلك فيعمل بام أحرزه ويذر غريه.

القاعدة املذكورة؛ إذ ال يلزم دفع الرضر املظنون؛ وننطلق يف  إننا ننكر كربى ب ـ

، فهذا النهي يعرب  عن ترخيص يف عدم مراعاة  ذلك من هني الشارع عن العمل بالظن 

 الرضر املظنون، وهلذا ال جيب مراعاة الظن  يف القياس إمجاعًا.

عدم إغناء الظن وهذا الكالم جيد، لوال أن  دليل حرمة العمل بالظن إنام يدل  عىل 

م علينا االحتياط املنطلق من وجود ظن  حتى  زه، ال أنه حير  عن الواقع شيئًا فال ينج 

 يواجه حكَم العقل املوجود يف القاعدة املذكورة.

بل أكثر من ذلك، ال يمكن أن يكون النص  الناهي ذا تأثري من هذا النوع؛ ألنه 

عقل غري قابلة للتخصيص أو بذلك سوف يناقض حكم العقل العميل، وأحكام ال

دًا ال غري.  اإللغاء من جانب النص  الدال بالظهور عىل املطلوب، إال إذا جعل مؤي 

ما مال إليه الشيخ األنصاري من أن  الرضر الدنيوي وإن كان مظنونًا، إال أننا  ج ـ

عندما نجد أن  الشارع سبحانه قد أجرى يف مورد عدم العلم قانوَن الرباءة 

حاب فإن  ذلك يفيض إىل قطعنا أو ظن نا بأن  ذلك الرضر قد تم  تداركه وإال واالستص

 كان ترخيص املوىل لنا بالعمل بأصل الرباءة ـ مثاًل ـ املخال  للظن إلقاًء يف املفسدة.

ومرجع هذا اجلواب إىل نظرية املصلحة السلوكية التي تبن اها الشيخ األنصاري يف 

اجلمع بني األحكام الواقعية والظاهرية، والتي ترى أن  مباحث إمكان التعب د بالظن و

جعل املوىل احلجج واألمارات واألصول لنا إنام يرتفع عنه إشكال إلقائنا يف املفسدة 

الواقعية أو تفويت املصلحة الواقعية عندما نعترب أن  يف العمل عىل وفق األمارات 

اقع، وقد طب ق األنصاري هذه واألصول مصلحًة توازي ـ تقريبًا ـ ما فاتنا من الو

النظرية هنا؛ فاعترب أن  الظن  بالرضر الدنيوي يتالشى عندما ندرك أن  املوىل احلكيم قد 

سمح لنا بالعمل باألصول املخالفة للظن  فال يمكن أن يصدر منه ذلك إال وهو عامل 

 بأن  يف العمل هبذه األصول مصالح يتدارك هبا ما فات.

نة كالرباءة؛ ألنه  ويكفي األنصاري هنا أن يقوم دليٌل ظني عىل األصول العملية املؤم 
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حيصل بذلك ظن  يتدارك الرضر املظنون، وهذا ما يسقط تلقائيًا الظن  بوجود الرضر 

 الدنيوي وبقائه بعد العمل باألصول املذكورة.

ة املصلحة السلوكي ة، وال برهان عليها؛ إذ يكفي أن  وهذا اجلواب قائم عىل نظري 

نة كان من باب التزاحم احلفظي، كام  نقول: إن  املوىل بترشيعه العمل باألصول املؤم 

 يقول الشهيد الصدر، وليس هنا جمال احلديث عن هذا املوضوع اآلن.

ق اخلراساين من إنكار أصل تبعية األحكام للمصالح واملفاسد يف  د ـ ما ذكره املحق 

الرضر الدنيوي من رأس، وهذا إشكال املتعل قات، وهبذا ينعدم جمال احلديث عن 

ق يف حمل ه.  مبنائي أيضًا حيق 

ما ذكره املحقق اخلراساين ومدرسة النائيني عىل اختالف يف بعض النقاط  هـ ـ

نجمعه يف صيغة واحدة، وهي أن  هذا الذي حيصل من ارتكاب مظنون احلرمة أو ترك 

 مظنون الوجوب ال ينطبق عليه قانون دفع الرضر؛ وذلك:

إذا كان املظنون هو الوجوب، فمن الواضح أنه ليس يف تخالفته رضر  أوالً:

ومفسدة، بل تفويت مصلحة، فهناك ظن  بتفويت املصلحة مع عدم العمل بالظن 

بالوجوب، فإن الرضر هو النقص املا،ي أو البدين أو العقيل أو الروحي، وتفويت 

زائد، بل قد يكون يف العمل  املصالح ال يفيض إىل هذا النقص، بل هو عدم كاملٍ 

بالواجب رضٌر دنيوي، كام لو دفع مال اخلمس أو الزكاة فإن  هذا نقص طارئ عىل 

أمواله، فرتك الواجب ال يالزم الظن بالرضر، فهنا ال صغرى القاعدة موجودة وال 

الكربى، بل إذا كان الواجب من العباديات فال معنى لتحقيق املصلحة فيه من دون 

 تثال، وقصد االمتثال فرع األمر، واملفروض أننا ال نملك أمرًا بل ظنًا باألمر.قصد االم

 وأما إذا كان املظنون هو احلرمة، فهي عىل نوعني:ثانيًا: 

مات الناشئة عن املفاسد النوعية الراجعة إىل اختالل النظام، مثل  النوع األول: املحر 

إذ من الواضح أنه ال يلحق رضر  حرمة قتل النفس وأكل مال الغري ظلاًم وعدوانًا،

بالفاعل؛ إذ هو القاتل ال املقتول، بل قد يلحقه نفٌع، كأن حيصل بالرسقة عىل مال كثري، 
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نعم هذا األمر يستدعي الظن  باملفسدة النوعية وهي غري الرضر، وهنا ال صغرى 

 القاعدة موجودة وال الكربى.

مات الناشئة عن املفسدة ا النوع الثاين: لشخصية، مثل حرمة أكل السم أو املحر 

رشب اخلمر، فإن  املفسدة الالحقة هنا ترجع بالرضر عىل الفرد نفسه، وهنا تكون 

قة، لكن  الكربى ممنوعة هنا؛ إذ ال دليل عىل لزوم دفع الرضر الدنيوي  الصغرى متحق 

زًا، وإال لزم االحتياط يف  املظنون يف مثل هذه احلاالت إذا مل يكن التكلي  منج 

الشبهات املوضوعية يف حال احتامل الرضر والظن  به، وال يقول به أحد، بل يمكن أن 

نضي  ـ كام ذكر اخلراساين واخلوئي يف مباحث الرباءة ـ بأن  أصل قاعدة لزوم دفع 

 الرضر الدنيوي املقطوع واملظنون واملحتمل باطلة مع وجود غرض عقالئي.

يقصده من عرب  بأن األحكام تابعة للمصالح ولعل  هذا الكالم كل ه أو بعضه هو ما 

ة  .واملفاسد يف املتعل قات، وال مالزمة بني املفسدة واملرض 

 نقدّية على منهاجيات التعاطي املتبادل يف الضرر املظنون مداخالت

هذه هي جهة املناقشة الثانية يف دليل دفع الرضر املظنون الذي استدّل به إلثبات 

، سّجلنا بعض املناقشة ههذ يف مطاوي احلديث عن بيانحجية مطلق الظّن، و

مع وبعض املداخالت، ، ااملالحظات، ونذكر هنا مجلة املالحظات التي لدينا عليه

 يف النهاية، وهي: ااعتقادنا بصّحته

إن  أغلب الردود التي قيلت يف مسألة الرضر األخروي املظنون إنام  املالحظة األوىل:

ة  قبح العقاب بال بيان، كام هو واضح، وإال فالقائلون بمسلك حق  ُتفهم يف سياق نظري 

                                           
فرائد  ،األنصاري :تها عندانظر جممل فقرات هذا اجلواب كل ه املذكور يف هذه اجلهة الثانية برم   (2)

فوائد األصول ؛ والنائيني، 222ـ  221 :؛ واخلراساين، كفاية األصول281ـ  228: 2األصول 

هات الكتب و؛ 128ـ  122: 1؛ واخلوئي، مصباح األصول 111ـ  122: 2 غريها من أم 

 فالحظ وقارن. ،و مناقشةأتعميقًا  ا،ضافة من إهنا أوبعض مقاطع الكالم ظاهرة يف األصولي ة، 
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هم هذه الردود، من هنا فطبقًا حلق  الطاعة جتري قاعدة دفع  الطاعة ال جتري يف حق 

 الرضر املظنون، بل املحتمل.

إن  املالك املوجود يف حق  الطاعة خيتل  عنه يف قاعدة دفع الرضر  وقد يقال:

ن هنا فحتى عىل هذا املسلك ال تثبت هذه القاعدة؛ وذلك أن  املحتمل أو املظنون، م

حق  الطاعة إنام أد ى إىل إجراء االحتياط ال ألجل احتامل الرضر األخروي، وإنام إثباتًا 

ة والعبودية يف الدائرة األوسع من خصوص املقطوع به من التكالي ، بام  حلق  املولوي 

ت أن  املوىل سبحانه ال عقاب عنده من يشمل املظنونات واملحتمالت، فحتى لو ثب

ه، إال إذا أعلن هو نفسه ما يفيد أنه يسقط عن  أصل، يبقى حق  الطاعة وسيعًا يف حق 

كاهلنا املسؤولية، وعليه فحتى عىل مسلك حق  الطاعة ال تثبت قاعدة دفع الرضر 

ي تني ال املظنون، فضالً عن املحتمل، حتى لو اشرتكا يف النتيجة، وكانت إحدى النظر

ة األخرى. مة التي تتناسق مع النظري  ل عليها بعض التفاصيل املتقد   تسج 

نا نقصد أن  الردود التي  نتج غرضه املنشود هنا؛لكن هذا الكالم عىل صّحته ال يُ  الن 

نة عقلي ة، وهي  انطلقت عىل دفع الرضر املظنون كان أغلبها يفرتض وجود قاعدة مؤم 

ن؛ فإذا نفينا هذه القاعدة ال تستقيم تلك الردود، فيجب قاعدة قبح العقاب بال بيا

 البحث عن ردود أخرى.

اجلواب األفضل عىل قاعدة دفع الرضر األخروي املظنون ـ سواء  املالحظة الثانية:

نة  ة الرشعية املؤم  قلنا بحق  الطاعة أم بقاعدة قبح العقاب ـ هو االستناد مبارشًة إىل األدل 

ة عىل مثل أصا ة تعلن رفع العقوبة يف غري حال العلم، الدال  لة الرباءة؛ فإن  هذه األدل 

فتكون واردًة عىل قاعدة دفع الرضر؛ ألهنا ُتعدم موضوعها إعدامًا حقيقي ًا حيث ينعدم 

الظن  بالعقاب عندما خُيربنا املوىل بعدم العقاب حال عدم العلم، حتى لو وصلنا هذا 

الطريق الظن ي يلغي الرضر املظنون، فتنعدم  اإلخبار بنفسه عن طريق ظن ي؛ ألن  

 القاعدة موضوعًا، بناًء عىل اختصاصها باملظنون من الرضر.

إذا بقينا نحن وقاعديت: دفع الرضر وقبح العقاب، ومل نؤمن  املالحظة الثالثة:
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ة الرشعية عىل  بمسلك حق  الطاعة أو أصالة احلظر، كام مل نأخذ بعني االعتبار األدل 

م من القاعدتني؟ الرباءة  وال غريها، فام هو املقد 

  النتيجة:امتتبعه أّولّيانهنا احتامالن 

ة بغريه، وهنا أ ـ  أن تكون قاعدة قبح العقاب غري شاملة للتكلي  املظنون، بل تختص 

ق موضوعها، وخروج املورد عن قاعدة  ال شك يف جريان قاعدة دفع الرضر؛ لتحق 

صًا.  الرباءة ختص 

قاعدة قبح العقاب كل  ما هو غري اليقني بالتكلي ، كام هو املعروف  أن تشمل ب ـ

بني األصولي ني، فتشمل التكلي  املظنون وحيكم العقل بقبح العقاب عىل التكلي  

م أصالة الرباءة العقلية عىل قاعدة دفع الرضر بالورود؛ ألهنا ُتعدم  باملظنون. وعليه تتقد 

ق بالوجدان  موضوعها، فموضوع أصالة الرباءة هو مطلق عدم العلم، وهو متحق 

فتثبت وتنفي العقاب، فال تصل النوبة إىل قاعدة دفع الرضر املظنون؛ ألنه بعد جريان 

قاعدة الرباءة مل يعد هناك رضٌر مظنون من رأس، عىل خالف جريان قاعدة دفع 

اءة، الرضر، فإهنا ال ُتعدم عدم العلم بالتكلي  حتى تكون واردًة عىل قاعدة الرب

 فاملتعني  األخذ بقاعدة الرباءة ال غري.

م قاعدة دفع  م أصالة الرباءة العقلية فيام تتقد  وبناًء عليه، فطبقًا ألحد االحتاملني تتقد 

 الرضر بناء عىل االحتامل الثاين. لكن أي  من االحتاملني هو الصحيح؟

ة االحتامل الثاين ، حيث يقبح الظاهر ـ بقطع النظر عن مسلك حق الطاعة ـ صح 

العقاب عند عدم اليقني الشامل لليقني العادي؛ وإذا شككنا انحرصت قاعدة الرباءة 

باملشكوكات واملحتمالت؛ لعدم اإلمجال يف دليل العقل، فتجري قاعدة دفع الرضر بال 

ق موضوعها، فال معنى ملا قيل من أنه ال يكفي عدم استقالل العقل  معارض؛ لتحق 

، بل املهم استقالله بالعقوبة عىل األحكام الواقعي ة غري املعلومة.بالرباءة يف مورد ا  لظن 

ك بقاعدة دفع الرضر بأنه يف حال الشك يف جريان قاعدة قبح  نعم، يمكن رد  التمس 

العقاب، وإن مل جتر القاعدة لعدم اإلمجال يف حكم العقل، إال أنه حيصل لنا شك يف 
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كام نحتمل عدمه، فيصبح العقاب مشكوكًا  العقاب واقعًا حيث نظل  نحتمل العقاب

 ال مظنونًا.

م قاعدة دفع الرضر عىل الرباءة العقلي ة؛ ألن  العقل  كّله قد يقالمقابل هذا ويف  بتقد 

بحكمه يف مورد الظن  بلزوم دفعه يستلزم حكاًم رشعي ًا باألمر عينه بمقتىض قانون 

ت حكم رشعي باالحتياط، املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع، فنستكش  ثبو

 فُيلغى موضوع أصالة الرباءة.

إن  رتبة جريان الرباءة العقلي ة هو الشك يف التكلي  الواقعي، بينام رتبة  وجياب عنه:

م ـ هو تكلي  مرتتب عىل الشك يف احلكم  ناتج جريان دفع الرضر ـ وفقًا ملا تقد 

م عىل   ما يكون يف رتبة الحقة.الواقعي، فام جيري يف نفي احلكم الواقعي متقد 

ة عىل حجي ة طرق أماراتية أو أصول عملية تفيد  املالحظة الرابعة: إذا قامت األدل 

الرتخيص، فال معنى إلجراء قاعدة دفع الرضر عىل مستوى الرضر الدنيوي بال حاجة 

ة املصلحة السلوكي ة التي جعل اجلواب هنا مبنيًا  إىل افرتاض الشيخ األنصاري نظري 

 ا؛ وذلك أن  هناك احتاملني ال ثالث هلام يف العقل:عليه

ة الظنية املعتربة  ل:األوّ االحتامل  أن ال يبقى هناك رضٌر معتد به بعد العمل هبذه األدل 

واقعًا، ومن الواضح عىل هذا التقدير انعدام موضو ع قاعدة دفع الرضر، فال معنى 

ٌ واضح.  جلرياهنا، وهذا أمر بني 

أن يظل  الرضر موجودًا واقعًا رغم العمل بالطرق واألصول، وهنا  الثاين:االحتامل 

ال خيلو إما أن يكون هذا الرضر يف جممل العمل باألصول واألمارات أكرب من املنفعة 

، وبعبارة أخرى: إن  هذا الرضر إما أن يكون أكرب مع  احلاصلة من هذا العمل أو أقل 

  أو عىل حاله مع العمل هبا:عدم العمل باألصول واألمارات أو يكون أكرب

فإذا ظل  الرضر عىل حاله مع العمل باألصول واألمارات الرتخيصية، كان  أ ـ

ترشيع حجي ة األمارات واألصول لغويًا ال معنى له عقاًل، فال الرضر بجعلها صار أقل  

وال جاءت مصلحة توازي هذا الرضر وتتداركه كاًل أو بعضًا، ومن املستحيل عىل 
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أن جيعل طرقًا ال فائدة لوجودها إطالقًا حتى لو مل نستطع حتديد هذه الفائدة،  املوىل

وعىل تقدير أنه وضعها لتنظيم أحكامه نتيجة االنسداد التام كام يف األصول وفقًا ملا 

فهنا أيضًا ال معنى جلعل الرباءة سوى أن  فيها مصالح أكرب من ، يقوله املريزا النائيني

عًا ـ  جعل االحتياط أو مفسدة أقل  أو من باب ضيق اخلناق بام ليس املوىل ـ بوصفه مرش 

 مسؤوالً عنه، وهذا كل ه يصب  يف خدمة ما نريد.

، أو جاءت  ب ـ نة أقل  أما إذا صار الرضر مع العمل بالطرق واألصول املؤم 

و مصلحة توازي الرضر تقريبًا، مل يعد هناك رضٌر معتد  حتى جتري قاعدة دفع الرضر أ

، بمعنى أن  يف ترك الطرق  م قاعدة دفع الرضر األكرب عىل دفع الرضر األقل  تقد 

واألمارات رضرًا أكرب من الرضر املوجود يف مسألة العمل هبا، فالرضر موجود عىل 

احلالني فتجري قاعدة التزاحم لدفع األرض  بام فيه الرضر، فال يعود معنى لقاعدة دفع 

 ياط كام هو مراد املستدل  هنا.الرضر املظنون لصالح االحت

وحيث تعني  االحتامل الثاين، سقطت قاعدة دفع الرضر املظنون بقاعدة دفع األرض  

بالرضر أو األفسد بالفاسد، وتكون النتيجة لصالح األصول واألمارات الرتخيصية، 

ة ال طرق وهذا كل ه مبني عىل اللحاظ اجلمعي للرضر وسيأيت، كام أنه مبني عىل ثبوت أدل 

واألصول املؤمنة. فال حاجة للمصلحة السلوكية وال غريها من نظريات اجلمع بني 

األحكام الواقعية والظاهرية، وإن كانت هذه النظريات قادرًة عىل اجلواب أيضًا؛ ألننا 

نبحث هنا بعد ثبوت حجية األمارات واألصول الرتخيصية، ال قبل ذلك حتى يكون 

نظرية املصلحة السلوكية أو التزاحم احلفظي أو.. ولعل  هذا بحثنا ثبوتيًا كام هي موارد 

 ما أراده األنصاري هنا.

إن  ما جاء يف كلامت اخلراساين ومدرسة النائيني، من أن  يف ترك  املالحظة اخلامسة:

الواجب فوات املصلحة ال الوقوع يف املفسدة، صحيٌح يف اجلملة، لكن ليس عىل 

                                           
 .112ـ  111: 2فوائد األصول  (2)
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واجبات ما ـ بمعنى أن  اللسان اإلثبايت هو لسان وجوب  إطالقه أي  دليل؛ إذ إن  فرض

ـ قد يكون للحيلولة دون وقوع مفاسد؛ إذ من املمكن أن تكون هناك مفاسد أو مضار  

ستلحق اإلنسان لوال أنه يفعل الفعل الفالين، كوجوب أخذ الدواء، فليست كل  

ع لدفع مفاسد ومضار  قادم عت ملصالح، بل قد ترش  ة، وال دليل عىل الواجبات رش 

ع ملصلحة فقط، ال أن  يف تركه  استحالة هذه الصورة حتى نجزم بأن  الواجب رش 

 مفسدة الحقة لإلنسان.

مات كذلك، فال دليل عىل كون متعل قها حيتوي دومًا عىل رضر أو  واألمر يف املحر 

ق مصلحة عالية يف مكان آخر، فالحظ، في حرم مفسدة، بل لعل  ترك هذا املتعل ق حيق 

عصيان صاحب العمل مثاًل، ال ألن  عصيانه فيه رضر، بل ألن ه لو مل ُيعَص لعاد ذلك 

باخلري والنفع العظيم عىل العامل، من حيث إن ه سيكون رفعًا للامنع عن تقديم صاحب 

 العمل خلدمات إضافي ة للعامل عنده.

العبادية ال معنى  إن  ما ذكره املريزا النائيني من أن  الواجبات املالحظة السادسة:

ق مصلحتها إال بقصد القربة واالمتثال  للزوم اإلتيان هبا مع الظن  بوجوهبا؛ لعدم حتق 

املفقود يف حال عدم األمر، غري صحيح حتى عىل نظريات النائيني نفسه؛ إذ هذا معناه 

سد  باب االحتياط يف العبادات واإلتيان هبا برجاء املطلوبية، مع أهنم بحثوا هذا 

 وضوع وقبلوه دون خالف حقيقي تقريبًا.امل

إن  تعري  األصولي ني الرضر هنا ويف بحث قاعدة ال رضر، بأنه  املالحظة السابعة:

فيه  النقص البدين واملا،ي و.. ثم القول بأن  ترك الواجبات فيه عدم كامل زائد ال أن  

ثي للرضر، أي نقصًا، فال يدخل يف مفهوم الرضر.. ملحوٌظ فيه أيضًا الُبعد احلدو

ر كاماًل ثم يطرأ النقص عليه بقطع يده  حدوث الرضر والنقص، فكأن  اإلنسان يتصو 

أو احرتاق أمواله ومزروعاته، مع أن ه يف بحثنا هنا قد يكون اإلنسان ناقصًا فيأيت 

الواجب ليدخله يف مرحلة الكامل، فيكون هذا من باب دفع الرضر بل رفع الرضر، 

عدم قيل له: لو عملت عماًل ما سد  فقرك، فإن  العرف ال يرى هنا متامًا كشخص فقري م
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أن  تركه هلذا العمل ترٌك للكامل الزائد، بل تركه له إرضار بنفسه، لكن ال اإلرضار 

عى  احلدوثي، وإنام بمعنى بقاء الرضر والنقص الذي هو فيه، وقاعدة دفع الرضر قد يد 

اإلنسان بأنه مريض بمرض يرشف به عىل  أهنا تشمل دفع الرضر ورفعه معًا، فلو ظن  

املوت فإن  العقل حيكم عليه بدفع الرضر عن نفسه بتناول الدواء، مع أن  تناول الدواء 

كام يدفع املوت يرفع املرض العضال القائم بالفعل، وكالمها رضر عىل البدن كام هو 

 ولو يف اجلملة.واضح، فال يبعد القول بحكم العقل بقاعديت دفع الرضر ورفع الرضر 

مات حتى ما فيه مفسدة شخصية  املالحظة الثامنة: إن  احلديث عن أن  ارتكاب املحر 

إذا ظن  باحلرمة، فيه ظن  الرضر، لكن ال دليل عىل لزوم اجتنابه، كأن نظن  بحرمة 

التدخني أو أكل حلم اخلنزير، وحيصل ظنٌّ بمفسدة شخصية ورضر شخيص، فال دليل 

ز، وإال لزم االحتياط يف الشبهات املوضوعية عىل لزوم االجتنا ب إال مع قيام دليل منج 

وال قائل به.. هذا الكالم كل ه ضعيٌ  جدًا؛ وذلك أن  هذا من أبرز مصاديق ظن  

الرضر، فيكون مشموالً للقاعدة بال حمذور. وعدُم قوهلم باالحتياط يف الشبهات 

ن، بل حتى لو أمجعوا عليه فال قيمة إلمجاعهم  املوضوعي ة إنام كان لدليٍل خاص مؤم 

أمام حكم العقل القطعي، فُيلتزم باالحتياط يف الشبهات املوضوعي ة، إال مع قيام دليل 

م يف مسألة دفع األرض  بالرضر  ن، وإذا قام هذا ا لدليل طب قنا حينئذ ما تقد  رشعي مؤم 

د أهنم مل يقولوا باالحتياط يف  الشبهات املوضوعي ة ال أو املصلحة السلوكي ة أو.. فمجر 

 يعني إبطال احلكم العقيل، فهذا فيه قدٌر من الغرابة.

إن  إنكار كل ية قاعدة دفع الرضر، باد عاء أهنا ال جتري يف مورد  املالحظة التاسعة:

الغرض العقالئي األهم أو املساوي كام ذهب إليه اخلراساين واخلوئي، صحيح، وقد 

يف اإلسالم؛ إال أن  ذلك فرع الغرض العقالئي، فام مل يثبت بحثناه يف مباحث فقه اجلهاد 

هنا تبقى القاعدة سارية املفعول، وال يمكن عادًة إثبات الغرض العقالئي من ترك 

نة تكش   ة مؤم  االحتياط الذي تتطل به قاعدة دفع الرضر إال بقيام أدل ة رشعية خاص 

يًا عن هذا الغرض العقالئي كام أملحنا س ابقًا، أو االستناد إىل ظاهرة احلرج من كشفًا إن 
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وراء االحتياط، السيام إذا كان عىل مستوى املجتمع بأكمله كام سوف يأيت احلديث عنه 

ـ إن شاء اهلل ـ يف دليل االنسداد، فمن دون هذين العنرصين وأمثاهلام ال معنى ـ هنا ـ 

 للتشكيك بعمومي ة القاعدة وكل يتها، وهذا بات واضحًا.

هذه أبرز املالحظات هنا عىل هذا الرد  اجلامع الذي طرحته مدارس كانت 

األصولي ني عىل قاعدة دفع الرضر، لكن مع هذه املالحظات يبقى جواُب مشهور 

 املتأخرين صحيحًا، بعد إجراء تعديل يف صياغته يرفع هذه املالحظات مجيعها.

 :نيوحاصل هذا التعديل أن يقال: إن عندنا حالت

ة قطعية أو ظنية  وىل:احلالة األ أن حيصل الظن  بالتكلي ، لكن تقوم إىل جانبه أدل 

نة كأصالة الرباءة و.. فهنا ال معنى لظن  الرضر األخروي؛ لفرض أن  قيام األدلة  مؤم 

الرتخيصية كاشٌ  عن عدم العقاب األخروي، وإال كان تناقضًا، وأما الرضر الدنيوي 

 ر وما شاهبها مما ذكرناه سابقًا.فتجري فيه قاعدة دفع األرض  بالرض

ة مؤمنة من أصول أو أمارات  احلالة الثانية: أن حيصل الظن  بالتكلي  وال تقوم أدل 

ترخيصي ة، فهنا إن كان التكلي  املظنون وجوبيًا فهو وإن أمكن أن يكون لدفع الرضر 

ال  أو لرفعه إال أنه حيث يصعب معرفة ذلك؛ الحتامل أن يكون خلفه كامل زائد،

د احتامل، وأما إذا كان التكلي   حيصل ظن  بالرضر من تخالفة هذا التكلي ، بل جمر 

املظنون حتريميًا فإن مل يكن يف ميدان توق ع الرضر فال معنى لظن  الرضر فيه، وإن كان 

يف ميدانه كتناول طعام أو غري ذلك.. وجب االحتياط ما مل يكن فيه حرٌج شديد أو 

 يؤدي ـ لو طب ق عىل املجتمع ـ إىل الرضر من جهة أخرى.حمذور يف موضع آخر 

وعليه، فدليل دفع الرضر املظنون عىل حجّية مطلق الظّن غري صحيح، إال يف مورد 

رين عىل أحد واحد حمدود جدًا، وهبذا نختلف اختالفًا بسيطًا عن رأي مشهور املتأّخ 

 التقادير ال مطلقاً.

غاية ما يفيده دليل دفع الرضر املظنون هو بل يمكننا أن نضيف يف اإلشكال أّن 

حجية الظّن يف مورد الرضر، فال يشمل حجّية خرب الواحد يف نصوص الرتخيص، وال 



 حّجية احلديث ................................................................. 222

يف القضايا اخلربّية والتارخيّية، وال يف نصوص االستحباب والكراهة، وأمثال ذلك، 

 ونحوها.فتكون النتيجة ـ فقهّيًا ـ حجية الظّن الصدوري يف النصوص اإللزامّية 

 ، نقد وتعلي ملرجوح على الراجح بال مرّجحاترجيح  حقب برهانـ  ـ  

أنه إذا حصل ظن  بالتكلي ، فنحن أمام  األدّلة العقلّية عىل حجّية مطلق الظنّ  ثاين

 حالتني:

، وهذا ما يفيد حجي ة الظن، وهو املطلوب. ـ 5  أن نأخذ بالظن 

، وهذا معناه األخذ ـ2 ، وإذا قارن ا بني  أن ال نأخذ بالظن  باالحتامل املقابل للظن 

الظن  وبني احتامله املقابل له كان الظن  هو الراجح، وذاك االحتامل مرجوحًا، فاألخذ 

 .بغري الظن  ترجيٌح للمرجوح عىل الراجح، وهو قبيح عقالً 

ل ـ كام سنرى ـ إىل جزء أو إحدى  وهذا الدليل هبذه الصيغة رسعان ما سيتحو 

ما  ت دليل االنسداد القادمة اإلشارة إليه.مقد 

 بوجوه:ـ ناقش وقد يُ ـ ونوقش هذا الدليل 

إننا نرفض مقولة قبح ترجيح املرجوح عىل الراجح هنا؛ ذلك أن  األخذ  الً:أوّ 

باملرجوح ربام يكون أحيانًا موافقًا لالحتياط، عىل خالف األخذ بالراجح املظنون، فقد 

ومثال ذلك أن نظن  بحل ية يشء فيكون املرجوح هو ، يقع عىل خالف االحتياط

احتامل احلرمة، فإذا احتاط اإلنسان هنا بأن َتَرَك هذا الفعَل، فيكون قد عمل باملرجوح 

وترك الراجح، لكن ه مل يرتكب قبيحًا؛ ألن  فعله جاء عىل وفق االحتياط، واالحتياط 

 حسٌن عقاًل.

بأن  األخذ باالحتياط هنا ليس  قشةوقد الحظ الشيخ األنصاري عىل هذه املنا
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ترجيحًا للمرجوح عىل الراجح، بل عماًل هبام معًا؛ ألن  املفروض أن  الراجح هو احلل ية 

فإذا احتاط يكون قد ترك الفعل، والرتك ال ينايف احللية ما دام معناها جواز الفعل 

الفعل فال يلزم ما والرتك، وحتى لو دار األمر بني احللية والوجوب واحتاط باإلتيان ب

ينايف احللية؛ ألنه بالفعل ال ينوي امتثال األمر حتى يكون ترشيعًا أو.. بل اإلتيان 

 .بالفعل الحتامل الوجوب وبرجائه فال جتاهل فيه للطرفني معاً 

بأن  العمل باالحتياط هنا مقتضاه ترك الفعل دومًا  ، إال إذ قيلةتامّ ه املالحظة وهذ

وهذا ينايف احللي ة بوصفها إمكاني ة فعل الطرفني، ويمكن إضافة وعدم اإلتيان به، 

جواب آخر يف بعض الصور ال جيري فيه ال كالم املناقش وال كالم الشيخ األنصاري، 

وهو حالة الظن  بالوجوب مع احتامل احلرمة، فإن ه ال معنى لالحتياط هنا كام هو 

دف اإلشكال عىل القاعدة الكل ية واضح، ولعل  نظرهم إىل غري هذه الصورة؛ ألن  اهل

 بخرقها ولو جزئيًا ال كل يًا.

ح  ثانيًا: ع عىل لزوم اختاذ موق  من الرتجيح، فال نرج  إن  هذا الكالم متفر 

املرجوح، بل نرتك الطرفني ونرجع إىل األصول القبلي ة وافقت الراجح أو املرجوح، فال 

 يلزم ترجيح املرجوح عىل الراجح.

 .الم بقبح عدم ترجيح الراجح، كقبح ترجيح املرجوحونوقش هذا الك

وهو اجلواب الفن ي الذي ذكره غري واحد من األصولي ني، من أن  هذا الدليل  ثالثًا:

ماته، وهلذا ال يتم من دون سائر  ليس شيئًا آخر غري دليل االنسداد، فهو إحدى مقد 

مات؛ إذ جيب أن يفرتض فيه عدم إمكان االحتياط و عدم إمكان إجراء أصالة املقد 

ة عليهام فال حاجة هلذا الكالم  الرباءة ونحوها، وإال فلو أمكن العمل هبام وقامت احلج 

                                           
 ملصدر نفسه.ا (2)

 ملصدر نفسه.ا (1)
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 .إطالقًا، وهذا واضح

من هنا، فمحاكمة هذا الدليل ـ إضافة إىل ما تقّدم ـ يفرتض أن تكون يف دليل 

 .واحلاصل عدم صّحة هذا الدليل االنسداد أيضًا، فنرتكها إليه.

 اجلمع بني االحتياط وقانون احلرج برهانـ  ـ  

ما حكي عن السيد الطباطبائي، من ثالث األدّلة العقلّية عىل حجّية مطلق الظّن هو 

أن  عندنا علاًم إمجاليًا بوجود تكالي  يف دائرة املشتبهات فيجب االحتياط، لكن ملا كان 

دة االحتياط، عرب االحتياط االحتياط حرجي ًا لزم اجلمع بني قاعدة احلرج وقاع

 .باملظنونات وتركه يف املشكوكات واملوهومات، وإال لزم األخذ بام هو باطل إمجاعاً 

رة،  وهذا الدليل ـ ملن يعرف ـ ليس سوى بعض فقرات دليل االنسداد بصيغه املتأخ 

 .فريد عليه ما يرد عليه، فال نطيل، وهذا ما أشار له غري واحد من األصولي ني

، دراسة دليل من  هنا، فاملفرتض حلل  مسألة الدليل العقيل عىل حجية مطلق الظن 

ة تقريبًا. مات املتوق عة يف سائر األدل  مات دليل االنسداد جتمع جممل املقد   االنسداد؛ ألن  مقد 

 االنسداد وحجّية مطل  الظن، بيانات وانتقادات دليلـ  ـ  

والعلمي باملبارشة أو الواسطة، وباالنسدادي من ُيقصد باالنسداد إقفال باب العلم 

يرى ذلك. ويعرب  عن من يرى انفتاح باب العلم باالنفتاحي. وقد ظهرت فكرة انسداد 

ح هبا الشيخ حسن صاحب املعامل ) هـ(، 2122باب العلم منذ زمن سابق، حيث رص 
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 االنفتاح، هـ( وما قبله هو عرص121وجرى احلديث ـ شيعي ًا ـ عن أن  عرص الطويس )

ل إىل العلم يف الدين.  أما بعده فهو عرص االنسداد، وصعوبة التوص 

وببداية القرن احلادي عرش اهلجري، رشع احلديث عن دليل االنسداد والتفكري 

االنسدادي، وشهد ازدهارًا بالغًا يف القرن الثالث عرش وبعض الثاين عرش، حتى طغت 

ة ـ ظاهرة الفكر االنسدادي، ووصلت أوجها مع املريزا القمي  ـ بعد زوال اإلخباري 

هـ( 2182هـ(، لتعود األمور فتعتدل نوعًا ما مع الشيخ مرتىض األنصاري )2122)

الذي كان عرص بداية تراجع فكرة االنسداد، وإلغائها من البحث األصو،ي، حتى 

حذف بعض العلامء كاإلمام اخلميني هذا الدليل من بعض دوراته األصولي ة من 

 .سرأ

ة بيانات،  ر بمرور الزمن، هلذا كان له عد  ومل يبق دليل االنسداد عىل حاله، بل تطو 

رة أكثر من سابقتها، وهي ثالثة بيانات:  نذكرها مع الرتكيز عىل الصياغة املتأخ 

وهو البيان الذي طرحه الشيخ حسن صاحب املعامل واملريزا القمي،  األول: بيانال

ة وأظهرها، وإن حاول تفكيكه بتحويله إىل فيام اعتربه حممد تقي ا إلصفهاين أقوى األدل 

مات، وحاصل هذا البيان:  أربع مقد 

إن  سبيل العلم باألحكام الرشعية مقفٌل غالبًا يف مثل عرصنا، مع استثناء  ـ 5

 رضوري ات الدين الواضحة واملعلومة.

حكام والتكالي ، فام ال نشك يف أننا نشرتك مع املكل فني يف عرص النص  يف األ ـ 2

ًة بالنسبة إليهم، أما  كل فهم اهلل به كل فنا به أيضًا، نعم قد تكون الظهورات اللفظية حج 

ة، إال أن  األحكام الواقعي ة مشرتكة بيننا مجيعًا.  بالنسبة إلينا فليست حج 

، وكذلك احلال يف أصل الرباءة  ـ 4 إن  القرآن الكريم ال يفيد يف نفسه سوى الظن 

                                           
ة السنة يف الفكر راجع حول مسألة االنسداد وتاريخ هذا املوضوع: حيدر حب اهلل، نظري   (2)

 .122ـ  228اإلمامي الشيعي: 
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م لنا يف الفقه شيئًا ُيذكر ينفعنا.و  اإلمجاع، أما العقل فال يقد 

م، نعرف أن  السبيل الوحيد المتثال التكالي  املتعل قة بنا يقينًا  ـ 3 طبقًا ملا تقد 

؛ إذ أي  سبيل آخر سوف يكون تكليفًا بام ال يطاق.  والشاملة لعرصنا وما بعده هو الظن 

 .وعليه، لزم العمل بمطلق الظن  

وهو الصيغة التي اشتهر هبا الشيخ األنصاري، ثم  تداولت بعده بكثرة  البيان الثاين:

 وحاصلها:

إن  باب العلم، وكذلك باب الظن املعترب املعرب  عنه بالعلمي، منسد  يف معظم  ـ 5

 املسائل الرشعية والفقهي ة.

نا، كام ال يصح  إجراء إنه ال جيوز لنا إمهال األحكام الرشعية املشتبهة بالنسبة إلي ـ 2

ل املسؤولية  أصالة عدم وجود هذه األحكام، وإنام جيب علينا ـ حتى مع االنسداد ـ حتم 

 إزاء هذه التكالي  اإلهلي ة.

ليس السبيل المتثال هذه األحكام الرشعية هو االحتياط، وال هو تقليد اآلخر  ـ 4

 يف فتواه وال غري ذلك.

م، حيكم  ـ 3 العقل بعدم جواز الرجوع إىل املوافقة الومهية كام ال بناًء عىل ما تقد 

ية، فيتعني  العمل بالظن، فيكون حجةً   .يعتمد عىل املوافقة الشك 

ق اخلراساين، وتداوهلا مجاعٌة من بعده  البيان الثالث: مها املحق  وهو الصيغة التي قد 

 وهي:
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 الرشع. إننا نعلم إمجاالً بثبوت تكالي  رشعية فعلية كثرية يف ـ 5

إن  باب العلم والعلمي قد انسد  إىل كثري من هذه التكالي  واألحكام، فليس  ـ 2

 بإمكاننا اليوم الوصول إليها.

ي هلا  ـ 4 ة االنسداد، بل البد  من التصد  إن ه ال جيوز لنا إمهال هذه األحكام بحج 

 حيث ما أمكننا امتثاهلا.

حكم وجويب أو حتريمي، بل إن   إنه ال جيب االحتياط هنا عند كل  شك يف ـ 3

االحتياط هنا قد يغدو غري جائز أيضًا، وعىل املنوال عينه ال يصح  هنا الرجوع إىل 

 االستصحاب، وال التخيري، وال الرباءة، وال فتوى هذا املجتهد أو ذاك..

 إن  ترجيح املرجوح عىل الراجح قبيح. ـ 1

ين مل يعد هناك من ثالث هلام ـ بعد وبضم  هذه املقدمات إىل بعضها، نق  أمام خيار

استبعاد االحتياط واإلمهال واالستصحاب والرباءة والتخيري والتقليد و.. ـ ومها: 

األخذ بام نظن  به من أحكام، من أي  منطلق جاء هذا الظن  ال فرق، أو األخذ بغري 

، وملا كان الثاين ترجيحًا للمرجوح عىل الراجح، وكان هذا الرتجيح ق بيحًا عقاًل الظن 

، وهذا هو معنى حجي ة مطلق  مة اخلامسة، تعني  األخذ بالظن  كام حكمت بذلك املقد 

 .الظن

مات بوصفها مسل امت، بل قاموا  ومل يق  علامء األصول صامتني أمام هذه املقد 

مات البيان  مة الرابعة من مقد  ز عىل املقد  ز البحث أكثر ما ترك  بالبحث عنها، وترك 

، ونحن بدورنا نذكر مستند كل  مقدمة، ثم أبرز ما نعل ق به عليها، بال إطالة اخلراساين

 وال دخول يف تفاصيل املوضوعات أو ملحقات دليل االنسداد.
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 وتكّون علم إمجالي التكاليفـ مبدأ ثبوت  ـ  ـ  

ل الذي يقوم عليه دليل االنسداد، هو مبدأ وجود تكالي  رشعي ة  املدماك األو 

ن لدينا علم إمجا،ي بوجود أحكام رشعي ة يف دائرة الوقائع التي تتعل ق  بنا، بحيث يتكو 

مة أنه من دوهنا ال معنى  حتدث كل  يوم يف حياة اإلنسان، وسبب طرح هذه املقد 

للبحث كل ه؛ إذ نحن نسعى المتثال التكالي ، فإذا مل يكن هناك تكالي  فعلية 

 فاملوضوع منعدم، كام هو واضح.

ليل عىل هذه الفكرة، فهو ما نعلمه يقينًا من رشيعة اإلسالم وأهنا خالدة باقية أما الد

ن عىل املستوى العقائدي والكالمي عند  إىل يوم القيامة، وهذا أمٌر معلوم متيق 

 املسلمني، فال حاجة للبحث فيه، هلذا مل يق  األصولي ون عند هذه املقولة هنا.

زًا أكثر عىل  مسألة وجود علم إمجا،ي بالتكالي ؛ حيث رد  نعم، كان احلديث مرك 

ق اخلراساين بأنه علم  األصولي ون عىل هذا العلم اإلمجا،ي الذي طرحته صيغة املحق 

منحل  انحالالً حقيقيًا بقانون انحالل العلم اإلمجا،ي الكبري بالعلم اإلمجا،ي الصغري، 

تكالي  اإلهلية يف ضمن ذلك أن  هذا العلم يق  إىل جانبه العلم اإلمجا،ي بوجود ال

الروايات املوجودة بني أيدينا والتي نعلم إمجاالً بمطابقة بعضها للواقع فينحل  العلم 

اإلمجا،ي الكبري يف دائرة كل  املشتبهات إىل العلم اإلمجا،ي الصغري يف دائرة الروايات 

ة حجية خرب ال واحد واألخبار، وهو العلم الذي طرحه الشيخ األنصاري يف بحث أدل 

م احلديث عنه سابقًا.  العقلية املبارشة، والذي تقد 

ْفَقُه، بأننا نقول  من هنا، عرب  بعضهم عن العلم اإلمجا،ي الكبري إذا أخذنا به وعملنا ور

باالنسداد الكبري، أما لو حللناه وأخذنا بالعلم اإلمجا،ي الصغري يف دائرة الروايات فقط، 

  حسب تعبري هذا البعض.كن ا من القائلني باالنسداد الصغري

ونضيف بأّننا يف الدليل العقيل عىل حجية خرب الواحد ناقشنا االنسداد الصغري فتلك 

املناقشات جتري هنا بعينها، فإذا كان االنسداد الصغري منحاًل فسينحّل بطريق أوىل 

ها االنسداد الكبري، وهذا واضح. من هنا ال نؤمن بأصل البنية التحتّية التي يقوم علي
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 دليل اإلنسداد من هذه الزاوية.

وال فرق فيام نقول هنا من االنحالل بني أن يكون سبب اللجوء إىل دليل االنسداد 

هو إغالق باب الظن  الصدوري، أو إغالق باب فهم النص  واستحالة التفسري وسقوط 

اإلمجا،ي حجية الظهور مع ندرة النصوص اليقينية الداللة يف الكتاب والسن ة؛ ألن  العلم 

 الصغري سوف يعود للتبلور يف دائرة نصوص الكتاب والسن ة أيضًا.

 العلم والعلمي بابـ مبدأ انسداد  ـ  ـ  

مة، قائٌم عىل سلسلة نظريات يف  برهان األصو،ي  االنسدادي عىل هذا املبدأ ـ املقد 

تان أساسي تان لعبتا معًا أو إحدامها ة، أبرزها نظري  دورًا يف إقناع مثل  أبواب أصولي ة عد 

 املريزا القمي باالنسداد ومها:

 ، ونظرية اختصاصه باملقصودين باإلفهامة اختصاص اخلطاب باملشافهنيأ ـ نظريّ 

ة بمن شوفه بالنص وكان يف عرص الصدور أو  بمعنى أن نعترب أن  اخلطابات خاص 

ل يف احلجية  ة يف حجية الظهور تفص  بني املشافهني النزول وقصد إفهامه، وهذه نظري 

ى بالغائب، كام لو كان حيًا عرص  ة بالنسبة إليهم، وبني غريهم مم ن يسم  فالظهور حج 

النص لكنه غاب عن جملس التخاطب، وباملعدوم كام يف الذي مل يكن موجودًا ككل  

األجيال الالحقة إىل زماننا وما بعده، فإذا ذهبنا إىل نظرية اختصاص اخلطاب 

ًة بالنسبة إلينا، عىل كالم وتفصيل باملشافهني مل يعد  الظهور القرآين وال غريه حج 

مذكور يف حمل ه، وهذا ما يسد  باب االستفادة من هذه الظهورات، وكذلك احلال مع 

 نظرية املقصودين باإلفهام.

ة إبطال حجية خرب الواحد  ،باخلصوص ة خرب الواحدب ـ نظرية بطالن حجيّ  فنظري 

ة إبطال حجية الظهور فتمثل انسدادًا عىل متثل انسدادًا عىل مستو ى الصدور، أما نظري 

ل ـ حيصل انسداد  ة األو  مستوى الداللة، وبتاممي ة هذين العنرصين أو أحدمها ـ خاص 

باب العلمي، أما العلم فانسداده عندهم بات واضحًا بل هو من معامل املدرسة 
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رة، السيام بعد الوحيد البهبهاين.  األصولية املتأخ 

إذن، فال يوجد برهان خاص عىل انسداد باب العلم والعلمي، وإنام الربهان هو 

بعض النظري ات األصولية يف بايب: خرب الواحد وحجية الظهور بالدرجة األوىل، 

ويزداد األمر أشكلًة مع االهنيارات التي حصلت يف باب حجية الشهرة الفتوائي ة 

 واإلمجاع املنقول.

مة هي ـ كام ي   يقول الشيخ األنصاريوهذه املقد  ـ عمدة دليل االنسداد، وقد سم 

مة ال يمكن حل ه إال بحل  نظريات أخر يف علم  الدليل باسمها، وملا كان مفاد هذه املقد 

دًا، بل اكتفوا ـ غالبًا ـ باإلحالة عىل نظرياهتم  م األصوليون هنا جوابًا حمد  األصول مل يقد 

وملا كان املشهور هو حجي ة الظهور للمشافه وغريه ، يف حجي تي الظهور واآلحاد

واملقصود باإلفهام وغريه، وكذا حجي ة اآلحاد، مل يعد هناك موضوع لدليل االنسداد؛ 

 ألنه إذا مل ينفتح باب العلم هباتني النظري تني فإن  باب العلمي سوف ُيفتح بالتأكيد.

لو أنكرت حجية خرب  ويمكن أن نضي  بأن  باب العلم والعلمي ال ينسد  حتى

الواحد، رشط األخذ باإلطالق يف حجي ة الظهور، طبقًا ملا بي ناه سابقًا من وفاء القرآن 

عة واألخبار املتواترة أو تلك املوثوقة االطمئنانية  الكريم والعقل وسرية العقالء واملترش 

 .بحجٍم وافر من األحكام الرشعية، فال دليل بعدها عىل االنسداد، فال نعيد

ة ما ذكره  اخلوئي والشهيد الصدر، من أن  القائل  السيدومن هنا يظهر عدم صح 
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باالنفتاح البد  له من ضم  القول بحجي ة الظهور مطلقًا مع حجي ة اآلحاد، فال يكفي 

؛ فالقائل باالنفتاح يمكنه حتقيق االنفتاح بإطالق القول بأحدمها لتحقيق االنفتاح

ة إىل خرب الواحد، دون العكس، فاألخذ بأخبار اآلحاد ال بال حاج حجي ة الظهور

م الكالم عن هذه  ًة مطلقًا، كام هو واضح، وتقد  ق االنفتاح إذا مل يكن الظهور حج  حيق 

 القضي ة فال نعيد.

 جواز اإلهمال عدمـ مبدأ  ـ  ـ  

فحتى لو استدل  األصولي ون عىل هذا املبدأ بمعزل عن مبدأ العلم اإلمجا،ي السابق، 

تغاضينا عن ذلك العلم اإلمجا،ي يبقى االهتامم بأمر التكالي  الرشعية الزمًا؛ ألننا نعلم 

علم اليقني بأن  املوىل سبحانه ال يرىض بإمهال دينه ورشيعته وغض  الطرف عنها 

وجتاهلها مهام كان األمر، دون استناد إىل العلم بالرتخيص أو الظن  املعترب أو األصول 

 ة املعتربة.العملي  

دة ملقتضيات العلم  مة ـ بعيدًا عن أصالة الرباءة ـ واضحة معلومة، مؤكِّ وهذه املقد 

اإلمجا،ي أو متامهية معها، مل يق  عندها األصولي ون وقوفًا ُيذكر، إنام الكالم يف جواز 

مة الرا لت به املقد   بعة.هذا اإلمهال استنادًا إىل مثل أصالة الرباءة ونحوها، وهو ما تكف 

مة  تني عىل إطالقهام، عىل خالف املقد  متان األوىل والثانية غري تام  وعليه، فاملقد 

ة ال غبار عليها بعيدًا عن مثل أصالة الرباءة.  الثالثة بالصيغة التي بي ناها، فهي تام 

 ـ مبدأ بطالن السبل األخرى ـ  ـ  

م حل  إذ  ،االنسداد ة تقديم أي  حل آخر ملعضلةهبذا املبدأ عدم إمكاني  نقصد  لو تقد 

، وحل ت املشكلة قبل الوصول اق حرص املوق  بتقديم الظن  آخر وكان صحيحًا ألع
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 سلسلة حلول يف صو،يوقد استعرض البحث األ ،إىل مسألة تقديم الراجح أو املرجوح

ليصل إىل حل ه املختار املقام، وكان مطلوبًا من االنسدادي أن يبطل هذه احللول، 

، بوصفه ا ولعل  من أوائل من بدأ بإثارة هذه احللول حلل  احلرصي، وهو العمل بالظن 

ق مجال الدين اخلوانساري ـ هو املحق   كالرباءة واالحتياط ـ كام يقول األنصاري

هـ(، من هنا يلزم استعراض احللول املقرتحة بوصفها بدياًل عن 2212أو  2211)

ة حلول: ،االعتامد عىل الظن    وهي عد 

 األول: التقليد والرجوع إىل الغري ّلاحل

ل هنا هو أن نرجع ـ عند اشتباه األمر ـ إىل الغري، فنقل ده ونت بعه، وهبذا  احلل  األو 

حتل  القضي ة بالنسبة إلينا، مثل أن نرجع إىل أحد الفقهاء الكبار يف عرص االنفتاح 

دليل رجوع اجلاهل إىل  كالسيد املرتىض والشيخ الطويس ونقل ده ونت بعه، مستندين إىل

يف عرص االنسداد جاهلني باألحكام علاًم وعلميًا، أما هؤالء فهم عاملون هبا، العامل، فنحن 

فنرجع إليهم بمقتىض السرية العقالئية الدال ة حتاًم عىل رجوع اجلاهل إىل العامل، وهبذا حتل  

.املشكلة من رأس، ويكون لنا يف ذلك مرب ر رشعي، بال حاجة إىل ا  لرجوع إىل الظن 

 أبرزها: ،مناقشات إىل هذا احلّل بعّدة وقد نوقش االستناد

إن  التقليد وظيفة اجلاهل حيث يرجع إىل العامل، ال أنه وظيفة العامل  املناقشة األوىل:

عي االنفتاح، أفال يكون رجوعه إليه من رجوع الفاضل إىل  الفاضل الذي يرى خطأ مد 

عي االنفتاح  من وجهة نظر االنسدادي جاهٌل باجلهل املرك ب، فكي  اجلاهل؟! فمد 

 .نلزمه بالرجوع إليه واالعتامد عىل قوله حينئذ؟!

وهذا اجلواب صحيح عىل صعيد دور وتأثري عدم حجية الظهور لغري املشافهني 

وغري املقصودين باإلفهام يف حتقيق االنسداد، ذلك أن  مجيع الفقهاء منذ بداية عرص 
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ـ سنيًا ـ ليسوا مشافهني وال مقصودين  ى ـ شيعيًا ـ ووفاة رسول اهللالغيبة الكرب

ًة بالنسبة إليهم  باإلفهام طبقًا لنظرية التفصيل يف حجية الظهور، فال يكون الظهور حج 

عند االنسدادي، أما لو كان مستند االنسداد هو إنكار حجية خرب الواحد ـ وهو ما مل 

ال غري وارد بالنسبة لعرص ما قبل الطويس؛ إذ يمكن نوافق عليه لوحده ـ فهذا اإلشك

عى أن  األخبار بالنسبة إليهم كان هلم سبيٌل للعلم هبا، بقطع النظر عن صواب  أن يد 

علمهم بالصدور يف هذا اخلرب أو ذاك، عىل خالفنا نحن حيث ليس لدينا هذا العلم، 

ضل بالنسبة للمرتىض، وهذا فعىل هذا التقدير ال يصح  القول بأن  العامل اليوم هو فا

ل إليه  واضح؛ بل هو جاهل، نعم إذا ثبت له يف مورد هنا أو هناك بطالن ما توص 

 املرتىض مثاًل، صح  له ذلك يف هذا املورد.

من االستناد إىل اإلمجاع القطعي املانع  ،ما ذكره الشيخ األنصاري املناقشة الثانية:

ة تقليد علامء العصور الالحقة لعاملٍ عن مثل هذا التقليد، فالفقه جممٌع ع ىل عدم صح 

 من العصور السابقة أو تقليد فقيه لفقيه آخر يف العرص نفسه.

ل هلذه  ؛قنع االنسداديَّ وهذا اجلواب ال يُ  ألن  املفروض عنده أن  الفقه إنام توص 

يرون  النتيجة وكثري غريها انطالقًا من االعتقاد بفرضي ة االنفتاح؛ ألن  االنفتاحيني

العلامء مجيعهم قد انفتح لدهيم باب العلم والعلمي فال معنى ألن يقل دوا بعضهم، أما 

االنسدادي الذي ال يرى وجود علامء يف عرص االنسداد، بل اجلميع جاهل عنده، فال 

ر إال تقليد اجلاهل للعامل، فريجع إىل االنفتاحيِّ العاملر حينئذ ويكون  يمكنه أن يتصو 

ة إذا مل يثبت لديه رشط احلياة يف املقل د. رجوعه إليه ر جوعًا من اجلاهل إىل العامل، خاص 

ن ظرف االنفتاح  ًة ـ مقداره املتيق  عى ـ لو تم  وكان حج  وبعبارٍة أخرى: إن  اإلمجاع املد 

ن فيام هو دليٌل لب ي  وال حُيرز انعقاد إمجاعهم هذا يف ظرف االنسداد، فيؤخذ بالقدر املتيق 

 .كام نعرف
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نعم، االنسدادي ال يمكنه تقليد علامء عرصه أو العرص الذي يرى االنسداد فيه؛ 

م االنفتاح، ومن ثم  فليس هو يف احلقيقة  ألنه سيعتقد حينئذ أن  هذا االنفتاحي  يتوه 

لناه عىل  عاملًا بل جاهل، فال معنى لرجوعه إليه حينئذ، وهبذا يعود اإلشكال الذي سج 

 ا احلل  هنا بعينه.املناقشة األوىل هلذ

بل ربام أمكننا القول بأنه بناًء عىل نظرية الكش  ال احلكومة يصبح االنسدادي  عاملًا 

ل، فال معنى لرجوعه لغريه.  باحلكم ولو بالتنز 

إن  االستدالل باإلمجاع هنا مدركيٌّ قائم عىل قناعات مسبقة ال  وبعبارة خمترصة:

 جلعله حجًة عنده. يؤمن بكثري منها االنسدادي، فال معنى

فإن كان هو اإلشكال  وعليه، فالصحيح أّنه جيب التفصيل يف منطلق االنسداد،

ر  املعروف يف إطالق حجي ة الظهور فال معنى ملقولة التقليد؛ لتساوي اجلميع يف مرب 

عي االنفتاح، فال يشمله دليل التقليد، وأما إذا كان  اجلهل واعتقاد االنسدادي  خطأ مد 

قرائن الوثوق بأخبار اآلحاد مع إنكار حجية اخلرب الظن ي بعنوانه، أمكن هو ضياع 

ر التقليد حاًل للمشكلة هنا باألخذ بأنظار عرص االنفتاح، إال اذا حصل اجتهاٌد  تصو 

بخطأ طرائقهم يف حتصيل العلم باألخبار آنذاك، فعىل بعض أوجه نظرية االنسداد 

باب االجتهاد وتقليد الطويس ومن قبله،  يفرتض باالنسدادي الشيعي أن يأخذ بسد  

 كام حصل مع أهل السن ة. ولعل  هذا لوحده منب ٌه عىل خطأ مقوالت االنسداد.

 الثاني: االستناد إىل القرعة وأمثاهلا احلّل

جاء هذا احلل  يف كلامت بعض األصولي ني كالسيد اخلوئي، بمعنى االستناد إىل دليل 

فقه اإلسالمي، فدليل القرعة قد يكون ـ كام ذهب إليه القرعة القطعي حلل  مشاكل ال

ـ هو البناء العقالئي والوجدان البرشي، مما قد يرجع إىل  غري واحد كاإلمام اخلميني
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 حكم العقل العميل، وكالمها دليل قطعي يستند إليه هنا بالنسبة لالنسدادي.

لفرضيات حمتملة، حتى وال ُيفرتض استغراب هذه احللول، ففي عامل االنسداد كل  ا

أن  املريزا القمي نفسه مال لألخذ بالرؤى واملنامات إذا حصل منها الظن  باحلكم 

ظه عن جعلها قاعدةً  وهذا ما يفتح الباب أمام حلول عديدة من ، الرشعي، مع حتف 

 هذا النوع.

بقيام الرضورة عىل عدم  وعىل أية حال، فقد نوقش يف االعتامد عىل القرعة هنا

العتامد عليها يف الشبهات احلكمي ة، بل يف كثري من الشبهات املوضوعي ة، فُيعلم يقينًا ا

 .بطالن هذا السبيل

ألن  االنسدادي يمكن أن ينظر إىل هذه الرضورة بوصفها  ؛وهذا اجلواب غري دقيق

رضورة االنفتاحي أو رضورًة يف ظرف االنفتاح، أما مع االنسداد فإن  حكم العقل أو 

عقالء بالقرعة البد  أن جيري هنا حلل  املشكلة، وال يبدو أن  االنسدادي يعتمد هنا يف ال

مسألة القرعة وأمثاهلا عىل أخبار القرعة، فقد ال تكون قطعية الصدور عنده، ولو كانت 

كذلك فال يبدو أهنا قطعي ة الداللة، وإنام يفرتض أن يرجع إىل مثل دليل العقل أو 

العقالئي ة يف هذا األمر، لتعميقه لصاحله، هلذا ال معنى لإليراد عليه الفطرة أو السرية 

 بورود القرعة يف موارد حمدودة من الشبهات املوضوعي ة مما يرجع إىل دليل األخبار.

ة واملستندات، ال  فالصحيح يف حّل املوضوع أن  القرعة ـ عقاًل وعقالئي ًا ـ آخر األدل 

ت املتوف رة حلل  املشكل، من هنا فهي ال تسبق حكم تكون إال عند فقد متام املعطيا

ة حجي ة مطلق الظن  وعىل عدم أماري ة  ، السيام عىل الكش  يف نظري  باع الظن  العقل بات 

ت احللول  القرعة يف باهبا، فإذا تم  دليل االنسداد مل تصل النوبة إىل القرعة، نعم إذا سد 

ر القرعة؛ فالقرعة تقع بعد دليل  كل ها ومع ذلك مل يتم  دليل االنسداد أمكن تصو 
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ة للرجوع إليها هنا. ماته، فال صح   االنسداد ال يف مقد 

نعم، لو قلنا بأن  الفهم العقيل والعقالئي والنيص  معًا للقرعة يسلبها حيثية الكش  

د  ا جمر  النزاعات ال غري، فربام يكون  طريق عقالئي لفض  واألمارية عن الواقع، وأهن 

ل.أها هنا حمل  تقحامأصل إ  م 

 الثالث: الرجوع إىل األصول العملّية احلّل

ة هي:  وهذا هو احلل  األخري املتوف ر، ويف هذا احلل  توجد سبل عد 

 السبيل األول: االستناد إىل أصالة الرباءة

ل حلل  املوق  هنا هو أن نستند إىل أصالة الرباءة، فنجرهيا عند الشك يف  السبيل األو 

نا، بال حاجة إىل افرتاض العمل كل  تكلي ،  ٌة بيننا وبني رب  وهبذا تكون بيدنا حج 

.  بالظن 

 :، ويمكن أن يناقشفض هذا السبيل ونوقشوقد رُ 

إن  إجراء أصالة الرباءة هنا مطلقًا غري صحيح؛ ألن  إجراءها معناه طرح أكثر  الً:أوّ 

تعب د باملعلوم من األحكام األحكام الفرعي ة، وهذا أمٌر نقطع ببطالنه؛ فإن  من يريد ال

ًة عند االنسدادي ـ يكون يف احلقيقة خارجًا عن  والترشيعات ـ وهي قليلة جدًا، خاص 

التعب د بدين اإلسالم، فنحن عىل يقني برفض الشارع إجراء الرباءة يف متام هذه املوارد، 

 .فهو أمر مرغوب عنه قطعاً 

 وهنا ملزيد من التوضيح والتعليق نقول:

إذا كان االنسدادي  يتبن ى إنكار اآلحاد والظهورات معًا، ويرى أكثر النصوص  أ ـ
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آحاد وظهورات، فمن الطبيعي أنه سوف يفقد مرجعي ة أكثر نصوص الكتاب والسن ة 

م، وكذلك إذا أنكر حجي ة الظهورات فقط مع  ه اإلشكال املتقد  معًا، وقد يصدق يف حق 

ة.اعتقاده بأن  أكثر ما بأيدينا ظهورا  ت غري حج 

وأما إذا كان منكرًا حلجي ة اآلحاد دون الظهورات، فدعوى اخلروج عن الدين  ب ـ

ة عندما يكون يف مورد أكثر أخبار  م سابقًا، خاص  ه يف غاية اإلشكال كام تقد  يف حق 

اآلحاد عمومات قرآني ة شاملة أو سري وبناءات كاشفة أو ممضاة قطعًا ونحو ذلك. ولو 

قطعي ًا رضوريًا كام يقولون، فلامذا أتعبوا أنفسهم عىل امتداد أكثر من كان هذا األمر 

 أل  عام ـ سن ًة وشيعة ـ يف بحث الدليل عىل حجية خرب الواحد؟!

باته ـ هو التفصيل  فالصحيح ـ برصف النظر عن إشكالية العلم اإلمجا،ي نفسه ومتطل 

ًا بأن  إنكار اآلحاد فقط ليس وفق منطلق االنسداد عند االنسدادي، وإن كن ا قلنا سابق

 انسدادًا من رأس.

إن  إجراء الرباءة هنا ينايف العلم اإلمجا،ي بوجود تكالي  يف دائرة الوقائع  ثانيًا:

ل من مبادئ دليل االنسداد تبلور علم إمجا،ي بعدد  املشتبهة، فنحن افرتضنا يف املبدأ األو 

هة من حيث احلكم، فكي  يمكننا من التكالي  يف دائرة الوقائع واألحداث املشتب

 .إجراء الرباءة مع وجود هذا العلم اإلمجا،ي؟!

وهذه املناقشة ـ بقطع النظر عن انحالل العلم اإلمجا،ي املذكور وفقًا حلالة االضطرار 

إىل بعض األطراف ـ ال يمكن القبول هبا إذا ُاريد منها املنع عن إجراء الرباءة مطلقًا، 

 الرباءة فيه مشكلة لوال احللول القادمة.نعم إطالق جريان 

هذا كل ه برصف النظر عن أصل لزوم االحتياط يف أطراف العلم اإلمجا،ي، ودعوى 

حرمة املخالفة القطعي ة ووجوب املوافقة القطعي ة؛ فإن  لنا كالمًا يف أصل هذا املوضوع 

 وتفصياًل، نرتكه ملحل ه.
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قصد به الرباءة العقلي ة، وأخرى نريد به الرباءة إن  هذا السبيل يف احلل تارًة ن ثالثًا:

 الرشعية:

 فإن أريد الرباءة العقلية، فريد عليها: أ ـ

ة مسلك حق الطاعة دون قبح العقاب بال بيان. 2  ـ إهنا باطلة من رأس، لصح 

ـ إنه إذا كان دليل االنسداد مفاده حجية الظن عىل الكش ، فسوف يكون الظن   1

بيانًا عن الواقع، فيكون واردًا عىل قاعدة الرباءة العقلية؛ ألن  يف حال االنسداد 

موضوعها عدم البيان، والعقل يقول يف دليل االنسداد: إن  الظن بيان، فال معنى 

 إلجراء الرباءة.

ة فيها، إما مطلقًا أو عىل تقدير الكش .  وعليه فالرباءة العقلية ال صح 

فهنا إما أن يكون مدركها الكتاب أو أخبار وأما إذا أريد الرباءة الرشعية،  ب ـ

 اآلحاد، لعدم وجود نص قطعي من السن ة عىل قاعدة الرباءة، وعليه:

بنَِي َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً ـ إذا كان مدركها الكتاب، مثل قوله تعاىل:  2  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

شمل مثل دليل (، وكان االنسدادي  رافضًا حلجي ة الظهور بشكل ي22)اإلرساء: 

الرباءة، مل يعد يمكن استنباط أصالة الرباءة الرشعية؛ لعدم حجي ة الظهور الدال  عليها. 

نعم إذا كان مرجع االنسداد هو إنكار أخبار اآلحاد فقط، أمكن إجراء الرباءة بال 

مًة عىل حجية مطلق الظن  حمذور يف ذاهتا بعد استنباطها من نص  الكتاب، وتكون مقد 

 كومة؛ لتوق فها عىل عدم الرتخيص وقد جاء.عىل احل

ـ وأما إذا كان مدركها أخبار اآلحاد، فال إمكانية الستخراج أصالة الرباءة  1

الرشعي ة؛ ألن  القائل باالنسداد، ال خيلو حاله من أن ينكر أخبار اآلحاد أو الظهورات، 

 .ديث الرفعوعىل احلالني ال يمكن استنباط أصالة الرباءة الرشعية من مثل ح

 فاد عاء إمكانية إجراء الرباءة مطلقًا فيه عجز يف املقتيض يف حد  نفسه.
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السيام فرضية أن   وهذه املناقشة تامة جدًا من حيث منهجها، إذا متّت فرضياَتا،

داللة اآلية أو الرواية عىل الرباءة بالظهور، وإال فلو قلنا إهنا تفيد االطمئنان باملراد 

ل أشكل األمر ه نا، كام أن ه لو مل نقل بمسلك حق  الطاعة ـ كام هو األقرب ـ مل تسج 

 بعض املالحظات عىل أصالة الرباءة العقلي ة.

 ات املّتخذة.وعليه، فإجراء الرباءة حمّل تفصيل يف املسألة طبقًا للنظريّ 

 الثاني: االستناد إىل أصالة االحتياط السبيل

الة الرباءة، تقع فرضية سبيل آخر حلل  املأزق، أال يف النقطة املقابلة لالعتامد عىل أص

وهي االعتامد عىل أصالة االحتياط يف متام موارد الشك يف احلكم اإللزامي الوجويب أو 

التحريمي، ما مل نحرز الرتخيص، وهذه النقطة بالذات أثارت جدالً بني علامء 

 رج واختالل النظام و..األصول، السيام يف إفضاء هذا االحتياط العام إىل العرس واحل

فاالحتياط هنا إما أن نستند فيه إىل اعتبار االحتياط هو األصل األو،ي، كام يذهب 

إليه القائلون بمسلك حق الطاعة كالسيد الصدر، أو اعتباره األصل األو،ي والثانوي، 

هو كام ذهب إليه مشهور اإلخباري ني يف الشبهات احلكمي ة التحريمية، أو نستند فيه ـ و

األهم ـ إىل العلم اإلمجا،ي بالتكالي  يف الوقائع املشتبهة، والذي قام عليه ـ كام ذكرنا ـ 

 دليل االنسداد نفسه.

 أبرزها: ،ة عىل هذا السبيلسجّلت وتسجل مالحظات عّد  ،من هنا

ما ذكره الشيخ األنصاري وتبعه عليه غريه، من انعقاد اإلمجاع  املالحظة األوىل:

وجوب مثل هذا االحتياط، ليس يف حال االنفتاح فحسب، بل يف  القطعي عىل عدم

تها  حال االنسداد أيضًا، فإننا نجد الوعي الفقهي مطبقًا عىل أن  التعامل مع الرشيعة برم 

أو أغلبها ال يمكن أن يكون عرب إجراء قانون االحتياط، كام ال يمكن أن يكون وفق 

 .ياط والرباءة معاً الرباءة، فهذا اإلمجاع ذو طرفني يف االحت
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وذلك أنه حيتمل أن يكون مستند اإلمجاع الفقهي  وهذا اإلمجاع هبذا املقدار ال يكفي؛

هو استلزام االحتياط التام  للعرس واحلرج، أو الختالل نظام احلياة، وحتى لو كان 

 إمجاعهم أوسع دائرًة من قاعدة العرس واحلرج فال ينفع أيضًا، خالفًا ملا يستوحى من

؛ ذلك أن  السيد الصدر عاد وذكر وجهًا لدعم اإلمجاع فلامذا ال  كلامت السيد الصدر

يكون هذا الوجه الذي سيأيت هو السبب يف إمجاعهم عىل عدم استخدام االحتياط يف 

أطراف الرشيعة وأجزائها، فاإلمجاع هنا حمتمل املدركية واالجتهادية؛ لوجود وجوه 

تدعمه، فال يمكن االستناد إليه إذا تم  إحرازه صغرويًا،  رشعية وعقالنية وعقالئي ة

 فهذه املالحظة عىل سلوك سبيل االحتياط غري صحيحة.

 مع اإلشكالّية اجملتمعّية لالحتياط وقفات

ما ذكره السيد الصدر، من أن  املستفاد من ذوق الشارع وطريقته يف  املالحظة الثانية:

نظيم حياة اإلنسان بمختل  شؤوهنا وجماالهتا، أن ه ال التبليغ وبيان األحكام واهتاممه بت

يقبل أن يكون االحتياط هو مرجع املكل فني، بل أكثر من ذلك ال يرىض بقيام الرشيعة 

عىل االحتياط، والسبب فيه أن  الرشيعة إذا ُنظر إليها بوصفها أحكامًا فرديًة بحتة أمكن 

ل االحتياط فيها، بحيث يرغب الشخص يف بنا ء حياته الفردية عىل االحتياط، إال تعق 

أهنا ليست كذلك، بل تتصل بالسياسة واالجتامع والقضاء و.. وهذه املجاالت حياتية 

ر بنائها عىل االحتياط، فكي  يمكن االحتياط يف كتاب القضاء  واسعة ال يمكن تصو 

 مثاًل؟! وال فرق بني باب وباب حتى نمي ز يف تطبيق االحتياط هنا وهناك.

ا معناه بكلمة جامعة: إن  مرجعي ة االحتياط مساوقة لتعطيل الرشيعة وهذ

 .وأغراضها األساسي ة
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ملقولة ـ ذا قمنا بتحليله ـ إلكنّه ليس شيئًا مغايرًا  ،وهذا الوجه صحيح ودقيق جداً 

غايته أن  صيغته جامعة  ،واحلرج أو لزوم مفاسد نوعّية أخر اختالل النظام أو العّس

أى بنفسها عن سائر الصيغ، فإذا مل يلزم العرس واحلرج وال اختالل النظام حتاول أن تن

وال ارتباك أمور احلياة، فأي  يشء اسمه مساوقة االحتياط لتعط ل الرشيعة؟! وسيأيت 

مزيد تعميق هلذه النقطة، فهذا الوجه صحيح إال أنه ال يوضح طبيعة املردودات السلبية 

 وسيأيت ما يفيد إن شاء اهلل. لظاهرة االحتياط عىل وجه جي د،

 بني قانون االحتياط وقاعدة نفي احلرج االنسداد

ما ذكره الشيخ األنصاري، ووقع معركة آراء بينه وبني اآلخوند  املالحظة الثالثة:

اخلراساين، وهو أن  االحتياط يلزم منه العرس واحلرج الشديدين، فإذا أريد اإلتيان بكل  

 ما نحتمل حرمته، فهذا أمر بالغ الصعوبة. ما نحتمل وجوبه وترك كل  

ل تطبيق ذلك عىل كتاب الطهارة فقط، فكي  ستكون حياة اإلنسان املحتاط يف  حاور

أغلب قضاياها، وجل  ما فيها أتى من أخبار اآلحاد ودالالت الظهور يف اآليات 

من واألحاديث، بل حتى لو أريد تعليم قضايا االحتياط للناس ورصد حاالت تطبيقه 

ة االحتامل واملحتمل لذهبت أوقات املجتهدين واملقل دين، ولصعبت األمور  زاوية قو 

للغاية عىل الناس وعىل الفقهاء معًا، هذا مضافًا إىل أن  كثريًا من املوارد يلزم فيها 

د أمرها بني املحاذير، كام يف باب القضاء  اختالل النظام وارتباك حياة الناس ويرتد 

 وغريه.

ه دليل قاطع عىل عدم إمكان تبن ي سبيل االحتياط يف هذه املوارد، فنقطع فهذا كل  

زية العلم اإلمجا،ي  .برضا الشارع عن ترك هذا االحتياط، مما يسقط منج 

التي تعكس ـ إثباتًا ونفيًا ـ رؤية األصوليني والفقهاء  وقد نوقشت هذه املالحظة
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ة مناقشات، ونحن لن نطيل ملوضوع احلرج والعرس واختالل النظام واالحتي اط، بعد 

ز عىل املهم هنا، وهو:  باستعراضها، بل سنرك 

ما ذكره بعضهم، من أن  االحتياط إذا كان يؤد ي إىل العرس واحلرج واختالل  الً:أوّ 

ة، فهو مثل أي   النظام، لزم إسقاطه حيث حيصل ذلك، لكن  هذا ال يعني سقوطه باملر 

إذا أد ى يف مورٍد إىل العرس سقط، فاالحتياط له حكم رشعي جيب العمل به، لكن 

مراتب ودرجات عديدة وأعىل مراتبه فيه اختالل النظام، ثم بعدها فيه عرس وحرج، 

لكن  املراتب الدنيا والوسطى ال حيرز وجود عرس وال حرج وال اختالل فيها، فأي  

د سقوط بعض مراتبه؟! ر إلسقاط هذا االحتياط مطلقًا بمجر   مرب 

ا بإمكننا القول: إن  املرتبة املوجودة للعرس هي األخذ بالتكالي  املحتملة، أي وهن

أن  الوقوف عند االحتامالت هو ما يفيض إىل خلق مشكلة، بخالف ما لو أخذنا 

باملشكوكات واملظنونات، ومعه نرتك املرتبة العليا وهي املحتمالت، ونظل  نأخذ 

 .واحلرج واختالل النظامباملشكوكات واملظنونات، فيندفع العرس 

أما هنا فاملرجع يف  وهذا الوجه جّيد لو كان مدرك االحتياط هو نّص ُشعي..

منا قاعدة العرس واحلرج  االحتياط عند القائل به هو العلم اإلمجا،ي املوجود، فإذا حك 

ونحوها يف دائرة املوهومات واملحتمالت فقط، أو يف أي  دائرة أخرى، كان معنى ذلك 

حالل العلم اإلمجا،ي انحالالً حكمي ًا، ذلك أن ه سوف جتري أصالة الرباءة يف سائر ان

األطراف املظنونة واملشكوكة بال معارض؛ فهذا من باب االضطرار إىل بعض 

األطراف حيث ينحل  العلم اإلمجا،ي متامًا، وال يعود هناك جمال للتفصيل بني اإللزام 

 باالحتياط يف رتبة دون أخرى.

اف إىل ذلك إشكالي ة حتديد دائرة العرس، فهناك تبادل وترديد فيها، فام هي دائرة ُيض

 العرس واحلرج؟ وكي  يمكن ضبطها السيام عىل الصعيد املجتمعي العام؟
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ق العراقي القائل بأن   ة مثل املحق  وهذا اجلواب الذي ذكرناه صحيح عىل غري نظري 

لعل ية ال االقتضاء، كام يرتبط بمسألة املعني  من تنجيز العلم اإلمجا،ي إنام  هو عىل نحو ا

ٍة أيضًا، فهو تابع للمختار يف مباحث  األطراف وغريه، ويمكن تصحيحه عىل غري نظري 

 العلم اإلمجا،ي.

وهي املالحظة التي أثارها املحقق اخلراساين صاحب الكفاية، وحاصلها أن   ثانيًا:

م فال إشكال يف سقوطه، أما إذا مل يؤد  إىل ذلك االحتياط إذا كان يؤد ي إىل اختالل النظا

بل اقترص عىل اإلفضاء إىل احلرج والعرس، فتقديم دليل العرس واحلرج عىل دليل 

ة األحكام األولية؛  االحتياط مشكل؛ وذلك أن  قاعدة احلرج تت ص  باحلكومة عىل أدل 

هذا ال عالقة له ألهنا تنفي احلكم الرضري واحلرجي بنفي موضوعه فتكون حاكمًة، و

بام إذا كانت األحكام غري رضرية وال عرسية، إال أن  حكم العقل باجلمع بينها أد ى إىل 

، وهذا معناه أن  قاعدة احلرج ملا كانت تنفي األحكام الرشعية احلرجية  االحتياط الَعرسر

يس مل يكن هلا عالقة باحلرج املوجود هنا؛ ألن  هذا احلرج هنا هو حكم عقيل حرجي ول

 حكاًم رشعي ًا حرجي ًا، فال ُينفى بالقاعدة.

نعم، إذا ذهبنا إىل أن  قاعدة احلرج ال تنفي احلكم احلرجي بل تنفي احلكم الذي 

ينشأ احلرج من ناحيته، فهنا يمكن إجراء القاعدة؛ ألن  احلرج هنا وإن كان نتيجة حكم 

كام الرشعية املجهولة؛ العقل باالحتياط، إال أن  السبب يف ذلك يرجع إىل نفس األح

 .ألن  وجودها هو الذي دفع العقل لالحتياط، فهي منشأ احلرج وإن مل تكن حرجيةً 

 هذا: اخلراساينعن كالم  جيابو

إن  قاعدة نفي احلرج ليست نافيًة للحكم بلسان نفي املوضوع، وكذلك احلال  ـ 5 

حلرمة احلرج والرضر  يف قاعدة نفي الرضر، إذ لو كانت كذلك للزم أن تكون مفيدةً 

نفسه، ال إللغاء احلكم احلرجي، فأنت عندما تقول: ال ربا بني الوالد وولده، فهذا 
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هتا بنفس الطريقة السابقة  معناه نفي حرمة الربا، فإذا قلت: ال حرج أو ال رضر، وفرس 

فسيكون املعنى نفي حرمة الرضر ونفي حرمة احلرج، كام أفادت هناك نفي حرمة الربا، 

هذا يشء ال يعقل أن يفهمه أحد، حتى صاحب الكفاية، وعليه فال معنى لنفي الرضر و

واحلرج سوى نفي وجودمها يف رشيعة اإلسالم، وهذا معناه أن  هذه الرشيعة ال ينتج 

منها أي  رضر وأي  حرج، فإذا احتطنا هنا بحكم العقل، فإن  ذلك ناتج عن إرصار هذه 

جهولة حتى يف هذه احلال، األمر الذي دفع العقل الرشيعة عىل إبقاء أحكامها امل

لالحتياط، وهذا معناه أن  الرشيعة هي املسؤول األول عن هذا االحتياط العسري فال 

يمكن أن تلزم بأحكامها هبذه الطريقة بام يفيض إىل العرس، وهذا هو متامًا ما يريده 

 .الشيخ األنصاري

مها السيد اخل وئي جيدة، إال أهنا يف باب قاعدة نفي احلرج وهذه املالحظة التي قد 

مشكلة من حيث آلي ة التخريج التي حتملها؛ ألن  الدليل األساس الدال  عىل نفي احلرج 

ال ربا بني حتى نجعله شبيهًا بقولنا:  ال حرج يف اإلسالميف اإلسالم ليس لسانه 

ولذلك ال يمكن ، فيكون مفيدًا لنفي حرمة احلرج وهو مستحيل، الوالد وولده

َوَما استخدام طريقة نفي احلكم بلسان نفي املوضوع، بل املدرك هو مثل قوله تعاىل:

يِن ِمْن َحَرٍج  َما ُيِريُد اهللُّ (، وكذلك قوله سبحانه: 28)احلج: َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

ْن َحَرٍج  )نفي اجلعل عىل( ال نفي  اللسان هنا هو لسان(2)املائدة:  لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مِّ

احلرج من اإلسالم، وكلمة )عىل( تلغي فرضية احلرمة، حتى يكون املنفي هو حرمة 

احلرج، وذلك لصالح فرضية نفي الوجوب أو الوجود أو الدخول يف العهدة، ومعنى 

ذلك أن ه ال وجود للحرج يف الدين، وملا كان احلرج يأيت من متعل ق احلكم ال من احلكم 

وصفه اعتبارًا ترشيعيًا من االعتبارات، وملا أيضًا مل يمكن النفي اخلارجي نفسه ب

عًا ال خالقًا، إذًا فنفي احلرج يف الدين معناه  للمتعل ق؛ ألن  املوىل هنا يتكل م بوصفه مرش 
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ة  نفي املتعل ق استطراقًا لنفي احلكم، وهبذا ال يكون هناك حمذور من هذه اجلهة يف نظري 

 اين، وستأيت مالحظة أخرى تتصل باملوضوع إن شاء اهلل، فانتظر.املحقق اخلراس

ما يمكننا االنتصار به للشيخ األنصاري، من أن  ظاهر مدرك قاعدة احلرج  ـ 2

القرآين هو نفي جعل احلرج يف الدين، ومعنى ذلك أهنا ال تنظر إىل املوضوع وال إىل 

وقوع يف احلرج، فكلمة: مل أجعل عليك املتعل ق مبارشًة، وإنام تنظر إىل تسب ب الدين بال

ع ترشيعًا يوقعك يف احلرج، فهي ال  حرجًا يف رشيعتي وقوانيني، معناها أن ني مل أرش 

تنفي احلرج حتى تنفي املوضوع، ويكون نفي املوضوع طريقًا لنفي احلكم، وإنام تنفي 

م جعل جعل احلرج، واجلعل فعل ترشيعي، وعندما يسند إىل احلرج يكون معناه عد

حكم يفيض إىل احلرج، بعد أن مل يكن ممكنًا جعل احلرج من املقن ن بوصفه مقن نًا؛ ألن  

 احلرج أمٌر عيني خارجي ال يمكن للموىل بام هو موىل جعله.

وبناًء عليه؛ فاملنفي هو اجلعل الترشيعي للحكم الذي جَيعل عىل كاهل املكل   

منه يكون منفيًا بنص  اآلية القرآنية، وفيام  حرجًا، فأي  حكم حيمل املكلُ  حرجًا ناشئاً 

نحن فيه تتسب ب هذه األحكام الواقعي ة ـ ببقائها يف حال االنسداد تطالب بامتثاهلا ـ يف 

إيقاع املكل   يف احلرج، فلوالها مل يكن للعقل سبيل لإللزام باالحتياط؛ فيصدق عرفًا 

اآلية؛ إذ ال فرق يف احلرج الثابت عىل أهنا أفضت يف اجلملة إىل احلرج، وهو منفيٌّ بنص 

ظهرنا يف الدين بني أن يالزم احلكم املجعول مطلقًا أو يثبت معه يف بعض احلاالت، 

وهو ما عليه عمل الفقهاء أيضًا، فهم ينفون الوضوء احلرجي يف حاالت احلرج رغم 

لشيخ أن  الوضوء ليس بذاته حرجيًا وال مالزمًا للحرج، فالصحيح ما ذهب إليه ا

ع عىل أن  نسبته ملجموع أحكامه نسبة واحدة.  األنصاري، إذ البد أن ننظر إىل املرش 

مها حتى يوتقدما ذكره السيد اخلوئي، من أن  قاعدة احلرج جيب تطبيقها هنا  ـ 4

صاحب الكفاية يف بعض املوارد، والسبب يف ذلك أن  أطراف العلم اإلمجا،ي عىل نظرية 

 هنا هلا حالتان:

أن تكون من التدرجييات، بمعنى أن تكون األطراف مما يقع من  ة األوىل:احلال
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املكل   بالتدريج فال يواجه مسؤولي تها التطبيقي ة يف حلظة واحدة، كام لو علم بتعل ق 

د هذا اليوم بني اخلميس واجلمعة، وكان صومهام معًا  ، وترد  نذره بصوم يوم معني 

ميس حيرز عدم وجوب صيام اجلمعة؛ وذلك أنه إذا حرجيًا عىل العبد، فهنا إذا صام اخل

ق وبرأت الذمة، أما إذا كان هو  كان التكلي  الواقعي هو صوم يوم اخلميس، فقد حتق 

يوم اجلمعة فيسقط أيضًا؛ لفرض أن  اإلتيان به حرجي، فريتفع بقاعدة احلرج، وما 

دليل االنسداد ليست  نحن فيه من هذا القبيل؛ ألن  أطراف العلم اإلمجا،ي املوجود يف

ر حكومة  عرضيًة بل طولية؛ ألهنا تقع عىل امتداد حياة اإلنسان، وعليه يمكن تصو 

 قاعدة نفي احلرج هنا باملقدار احلرجي عىل قاعدة االحتياط.

أن ال تكون من التدرجييات، كام يف حالة العلم بنجاسة أحد األواين،  احلالة الثانية:

نا قاعدة نفي احلرج عىل مسلك  فإن  االجتناب هنا دفعي عن اجلميع، فهنا إذا فرس 

ناها عىل مسلك اآلخوند اخلراساين مل  مة هنا، وأما إذا فرس  األنصاري كانت القاعدة مقد 

 .تكن كذلك

وهذا الكالم صحيح وفق قواعد باب التدرجييات يف العلم اإلمجا،ي؛ فإذا متت هناك 

ول إىل حمل ه، إال إذا قيل يف التعليق هنا بأن  صح  هذا الكالم، وإال فال، والبحث موك

السيد اخلوئي نظر إىل املوارد نظرًة تفصيلية جزئية فردية، فيام يبدو أن  اآلخرين نظروا 

 إليها نظرة جمموعي ة.

ما ذكره السيد الصدر، من أن  االحتياط باجلمع بني املحتمالت حتى لو كان  ـ 3

نسبة احلرج إىل الشارع، وذلك أن  هذا احلكم العقيل حكاًم عقليًا إال أنه ال يمنع من 

يمكن للشارع رفعه بالرتخيص يف بعض األطراف؛ فإن  حكم العقل باالحتياط يف باب 

العلم اإلمجا،ي معل ق عىل عدم ورود ترخيص من املوىل بالتنازل عن غرضه، فإذا ورد 

ص حكمه، و ال معنى للقول الرتخيص انعدم موضوع حكم العقل حينئذ، ال أنه خص 
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بأن  قاعدة نفي احلرج ناظرة إىل أحكام الشارع سبحانه ال إىل أحكام غريه، وذلك أن  

ر يف مباحث أحكام العقل أن  العقل ال حيكم وإنام يكش  عن الواقع، فالعقل  املقر 

بحكمه باالحتياط يكتش  أن  الواقع يتطل ب ذلك، فيكون حكم العقل تابعًا للواقع 

جع إىل أحكام املوىل، فتشمله قاعدة نفي احلرج، وال موجب النرصافها الترشيعي فري

 .عنه

وهذا اجلواب صحيح طبقًا لتفسري قانون املالزمة بني حكم العقل وحكم الرشع، 

وإن كان املقطع األول من اجلواب ال جديد فيه، من حيث إنه يرجع إىل روح نظرية 

 الشيخ األنصاري، وليس برهانًا عليها.

ة العقلي ة هنا عىل ونك تفي هبذ القدر من األخذ والرد بعد بنائنا يف رصد األدل 

ة ما ذهب إليه الشيخ األنصاري يف تفسري  االختصار كام قلنا مرارًا، وقد تبني  صح 

مًة عىل قاعدة االحتياط هنا.  قاعدة احلرج، ومعه تكون مقد 

الحظة السيد الصدر ما نراه اجلواب الصحيح، وهو تعميق مل املالحظة الرابعة:

مة )املالحظة الثانية(، وتعميق ملقولة العرس التي طرحها الشيخ األنصاري  املتقد 

)املالحظة الثالثة(، وحاصل هذه املالحظة: إن  اهلدف من وراء االحتياط يف أطراف 

ة من عهدة التكلي  املعلوم باإلمجال، فإذا كانت  العلم اإلمجا،ي عقاًل هو إفراغ الذم 

صالة واجبة عىل املكل   وشك يف أهنا الظهر أو العرص لزمه االحتياط باجلمع  هناك

ة عن عهدة التكلي  املعلوم، فإذا صالها فقد أحرز أن  أغراض  بينهام إلفراغ الذم 

قت دون أن خيرق أيًا منها.  الشارع قد حتق 

سداد؛ وهذه الفكرة التي هي روح االحتياط ومالكه ال يمكن تطبيقها يف جمال االن

 وذلك:

ألن  هذا املجال وسيع شامل ملختل  مرافق حياة األفراد واجلامعات، حتى أنه  أ ـ
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يتناول املشكوكات واملوهومات، فإذا أريد االحتياط فيها لزم خرق أهداف الشارع، 

 وهذا نقض للغرض وخالٌف لالحتياط نفسه يف روحه ومالكه.

اإلنسان، وهذا التنظيم ال يقوم  والسبب يف ذلك أن  الرشيعة جاءت لتنظيم حياة

مات والواجبات، بل جزء منه هو املباحات والرخص، ذلك أننا  فقط عىل سلسلة املحر 

نعلم أيضًا أن  بعض اإلباحات اقتضائي، فليست والدة املباح ناشئًة دومًا من عدم 

ر احلرام أو الواجب فيه، بحيث خيي ل لنا وكأن  املباح يقع عىل هامش  احلرام وجود مرب 

ويتأثر به، بل الكثري من املباحات متثل حاجات رضورية لقوام حياة اإلنسان وحتقيق 

أغراض الرشيعة، فعندما نحتاط يف آالف املوارد فقد أطحنا بآالف املباحات قطعًا عىل 

د من أنه خيرق قانون احلاجة إىل املباح يف  ة، وهذا يشء يتأك  مستوى الفرد واجلامعة واألم 

عة عن الرشيعة أهنا رشيعة احلرام والواجب يف غاية الرشع. و ره كثري من املترش  ما يتصو 

اخلطأ؛ فإن  املباح واحلالل ركٌن أساس لوصول اإلنسان إىل كامله، فمن دون املباح 

د العقالء يف وص  رشيعٍة ال  ستكون احلياة جحياًم ال ُيطاق ألي  برشي؛ وهلذا ال يرتد 

نادٌر بأهنا غري عقلية وال عقالئية وال عقالنية، ال ألنه ال مالك  مباح فيها أو املباح فيها

للحرام وال الواجب، بل ملسيس احلاجة إىل املباح، وعليه فشمول االحتياط هلذا احلد  

ع، تعاىل العقل واهلل عن ذلك علوًا  نقٌض رصيح للغرض وخروج عن عقالنية املرش 

 كبريًا.

ن جهة ثانية عكسي ة، يظهر أن  كثريًا من املوارد ودعاًم للنقطة السالفة، لكن م ب ـ

التي جتعل حتت قانون االحتياط يفرتض جعلها حتت قانون دوران األمر بني 

املحذورين، وهذه نقطة ـ كغريها من نقاط هذه املالحظة ـ تطال بدرجة أو بأخرى 

 مقولة االحتياط عمومًا، ال أقل  يف جمال االنسداد.

ترشيعات يضاف إليه تعقيد احلياة النفسية واالجتامعية و.. إن  جهلنا بمالكات ال

لإلنسان جيعل االحتياطات ذات مردودات سلبية حمتملة؛ خصوصًا عندما نضعها يف 

سياق اجتامعي واسع؛ فكي  يكون االحتياط يف باب القصاص والعقوبات اجلزائية 
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بعدم إجرائها مما فيه  واجلنائية؟! هل بإجراء العقوبات مما فيه حمذور ظلم الناس، أو

ته ـ إىل  حمذور التساهل مع اجلريمة املؤد ي ـ بمرور الوقت وعىل مستوى جمتمع برم 

ته أن نحتاط يف القضايا  تنشيطها من جديد؟ كي  يمكن عىل مستوى جمتمع برم 

مات أو بمامرسة حظر  اجلنسية؟ هل بإفساح املجال مما فيه حمذور الوقوع يف حمر 

دوره أيضًا إىل حالة اختناٍق وكبٍت ينفجر بعد فرتة يف املزيد من احتياطي يؤد ي ب

 االنحرافات املذهلة والشذوذ اجلنيس و..؟!

كي  يمكن االحتياط يف باب اجلهاد اإلسالمي ـ اإلسالمي كحرب البغاة 

والطغاة؟ هل بعدم احلرب كام يراه بعضهم ويظن ه احتياطًا مما يؤد ي إىل فشل وإلغاء 

ضة يف العامل اإلسالمي وسقوط املسلمني يف ختل   قد يقيض عىل حياة مشاريع النه

أعداد أكرب منهم أو باحلرب الداخلية التي ُتزهق األرواح وال يعلم مداها يف كثري من 

 األحيان إال اهلل سبحانه؟

إن  إدخال التكالي  الرشعية يف سياق الفهم االجتامعي واحلضاري سيجعل الكثري 

ائرًة بني حمذورين ال يتضح أمرمها بسهولة وال حيل  معضلهام بالتنظري من االحتياطات د

 واجللوس يف الغرف أو املكتبات.

إن  تطبيق قانون االحتياط هنا يستدعي الوقوع العام يف العرس واحلرج  ج ـ

الشديدين، بل الرضر أيضًا عىل مستوى املال يف احلد  األدنى، واحلديث عن إسقاط 

ا يوجب احلرج والرضر حديث ممتاز نظريًا، بيد أنه غري واقعي من املرتبة العليا مم

الناحية العملية يف أغلب األحيان، فلامذا نختار املظنونات ونرتك املوهومات 

ح هلذا االختيار يف رفع حمذور احلرج؟  واملشكوكات حتى يزول احلرج؟ وما هو املرج 

ة صور لرفع هذا املحذور، مثل إبقاء االحتياط يف الدماء واألموال  مثاًل هناك عد 

والفروج، وإسقاطه من سائر األمور، فهذا يوجب سقوط احلرج أيضًا، كام أن  احلرج 

قد يسقط باألخذ ببعض املظنونات وبعض املوهومات وبعض املشكوكات عىل أساس 

ة االحتامل واملحتمل معًا، بل قد خيتل  احلال من شخص إىل آخر ومن  حساب قو 
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، فرب  فرد يمكنه االحتياط بال حرج يف نسبة تسعني باملائة من الوقائع زمان إىل آخر

م القاعدة  ل، فكي  يمكن أن نعم  املشتبهة، فيام يقع شخص ثاٍن يف احلرج يف هذا املعد 

حينئذ لتكون النتيجة هي األخذ باملظنونات فقط؟ إن  هذا كل ه معناه عدم إمكان اإلفتاء 

الت ومفردات احلرج بني الناس بعد اليوم عىل نسق واحد، الخ تالف معايري ومعد 

تبادالً وترديدًا، أو إيكال ذلك إىل اختيار كل مكل  ، وهل يمكن إدارة جمتمع هبذه 

الطريقة؟ أو احلفاظ عىل مصالح الدين عرب إحالة األمر إىل كل مكل   أن خيتار جمموعة 

ق رفع احلرج عنه؟  أطراف حتق 

م ـ لكنه فتقديم قاعدة العرس واحلرج  صحيح كام قلنا سابقًا ـ وبقطع النظر عام تقد 

، بل يستدعي معه جمموعة لوازم جتعل من غري املمكن أن نقترص  ال يق  عند هذا احلد 

د هذه احلدود.  يف القاعدة عىل حدودها، لعدم حتد 

ولو كان املطلوب إجراء قانون ال رضر أيضًا، بل هو جار باألولوية إن صح  التعبري، 

ا من مصاديق الرضر، فال جيب االحتياط يف األمور املالية  لزم شموله لقضايا املال؛ ألهن 

التي تستدعي أن يدفع كل  مالك ماالً ما، ألنه من مصاديق الرضر؛ وكذلك ما يتصل 

بباب اجلهاد وغريه مما فيه روح الرضر باملعنى املادي الذي أخذه الفقهاء يف القاعدة، 

ر االح  تياط مع إجراء قاعدة ال رضر يف األموال ونحوها؟!ومعه كي  يتصو 

إن  إطالق قاعدة االحتياط هنا يلزم فيه يف كثري من املوارد تعارض االحتياطات،  د ـ

فاإلرساف حرام ودفع اخلمس واجب، واالحتياط بينهام مشكل، واجلهاد واجب 

ت واالسرتزاق لألهل والعيال واجب أيضًا فكي  يكون االحتياط؟ إن  حاال

التعارض بني االحتياطات ستكون كثريًة جدًا يف ظل  إجراء االحتياط التام بعد 

االنسداد، وهذا ما يصع ب عملية احلياة؛ ألنه إذا أريد أن حيل  هذا التعارض بفتوى 

؛ لفرض اختالف احلاالت والظروف بني الناس فكي   فقهية فهي غالبًا ما ال تصح 

يكال األمر إىل املكل فني يف حتديد االحتياط كان أمرًا يضبط الفقيه املوق ؟ وإن أريد إ

بالغ الصعوبة كام هو واضح؛ الحتياجه لالجتهاد يف املالكات، وعليه فتعارض 
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 االحتياطات ظاهرة أخرى تبدو مواجهتها صعبة.

والنتيجة التي نخرج هبا من هذه النقاط األربع أن  إجراء قانون االحتياط التام يف 

أمٌر غري عقالئي، وخيال  العقل واالحتياط وأغراض الشارع، كام  مورد االنسداد

يصعب تطبيقه أو يستحيل أحيانًا، مضافًا إىل لزومه العرس واحلرج والرضر مما ال يمكن 

معه القول بتبن ي الشارع هذا اخليار، مضافًا إىل التشكيك يف حكم العقل باالحتياط مع 

، فإن  حك م العقل يف باب العلم اإلمجا،ي ـ كام هو الصحيح كثرة األطراف إىل هذا احلد 

ًا؛ فيكون موقوفًا عىل عدم الرتخيص  بناء عىل كونه حكاًم عقلي ًا ـ تعليقي وليس تنجيزي 

املولوي، فإذا رأينا أن  العقالء ال يرضون هبذا االحتياط يف احلياة وأن  االرتكاز 

ل هذا االحتياط كام ذك رنا تقريبه، فإن  نفس هذا االرتكاز العقالئي انعقد عىل عدم تعق 

العقالين قد يكون كاشفًا عن سقوط تنجيز هذا العلم اإلمجا،ي الوسيع يف متام 

 األطراف، ومعه ينحل  هذا العلم انحالالً حكميًا.

 والنتيجة: عدم صّحة سلوك سبيل االحتياط التام يف حّل مشكلة االنسداد.

 ص يف املوارداألصل اخلا إىلالثالث: الرجوع  السبيل

السبيل األخري حلل  مشكلة االنسداد هو أن نرجع يف كل  واقعة إىل األصل اخلاص 

هبا من براءة أو استصحاب أو احتياط أو ختيري أو غريها، أكانت هذه األصول مثبتًة 

 للتكلي  أم نافية.

اخلوئي  وقي د السيد، وقد تبن ى الشيخ اخلراساين هذا السبيل ومل يَر فيه أي  حمذور

 .ذلك بام إذا مل يلزم من إعامل األصول النافية اخلروَج عن الدين

وخالصة القول: إن  االستصحاب ليس بدليل قطعي حتى يرجع إليه، إال إذا كان 

                                           
 .221ـ  222كفاية األصول:  (2)

 .112ـ  112: 1مصباح األصول  (1)
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مدركه السرية العقالئية املمضاة أو حكم العقل، فال يبقى إال الرباءة واالحتياط 

قًا من اندراج بعض صور املسألة يف دوران والتخيري، ومع غض  النظر عام قلناه ساب

األمر بني املحاذير، فإن  أغلب التطبيقات ستكون لصالح الرباءة واالحتياط، لرجوع 

روح التخيري إىل الرباءة، وهذا معناه أنه يشرتط يف جرياهنام أن ال يقع أي  من املحاذير 

مني، من هنا يعد   كالم السيد اخلوئي دقيقًا،  التي ذكرت يف السبيل األول والثاين املتقد 

 ألن أغلب التطبيقات سرتجع إىل الرباءة عملي ًا.

 املرجوح على الراجح ترجيحـ مبدأ عدم  ـ  ـ  

ة السابقة عىل دليل  ثنا بعض اليشء عن هذا املبدأ لدى استعراض األدل  حتد 

ال حيكم ـ  االنسداد، وال نعل ق عليه سوى باإلشارة إىل نقطة واحدة، وهي أن  العقل

طبقًا هلذا املبدأ ـ بتقديم الظن  عىل الشك والوهم هنا، وإنام يأخذ بعني االعتبار عنرصي 

ة االحتامل كام لو ظن  بوجوب صالة  االحتامل واملحتمل معًا، فقد تكفي يف مورٍد قو 

ة املحتمل كاحتامل حرمة قتل  الفجر، حتى لو كان املحتمل غري قوي، وقد تكفي قو 

املؤمنني، فهنا وإن كان االحتامل ضعيفًا إال أن  املحتمل حيث كان خطريًا  مجاعة من

جدًا حيكم العقل بلزوم االجتناب، وال يق  فقط عند ضع  االحتامل حتى حيكم 

ة االحتامل واملحتمل معًا، وهذا معناه أن  العقل ال ينظر إىل  بالرباءة، وقد جتتمع قو 

االعتبار عنرص املحتمل أيضًا وحيكم بالرتجيح عنرص االحتامل فحسب، بل يأخذ بعني 

عىل أساس العنرصين معًا، وهكذا، فإطالق حجي ة الظن حينئذ وعدم حجية غريه يف 

 غري حمل ها.

والنتيجة: إّن هناك اختالالت يف املقّدمات اخلمس مجيعها، إما بام يبطل املقدمة من 

ئج، فدليل االنسداد غري صحيح، رأس أو بام جيري عليها تعدياًل يف املضمون أو النتا

والصحيح هو االنفتاح بمقداٍر كاف، كام أّن سائر األدّلة التي أقيمت عىل حجّية مطلق 

الظّن مل يتم أّي منها، السيام بعد عدم متامية دليل االنسداد، فالصحيح ما ذهب إليه 
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 املتأّخرون من عدم قيام دليل عىل حجية مطلق الظن.

 ة نظرّية حجية خرب الواحد الظّنينتائج البحث يف أدّل

ة نظرية حجية احلديث الظن ي أو خرب  م يف استعراض أدل  لنا من جمموع ما تقد  توص 

الواحد الظني إىل أن ه مل يقم دليٌل، ال من كتاب، وال من سن ة، وال من إمجاع، وال من 

عية، وال من دليل عقل باخلصوص، و ال شهرة، وال من سرية عقالئية، وال مترش 

، فالصحيح عدم حجي ة خرب  بالعموم.. عىل حجية خرب الواحد الظني وال مطلق الظن 

ة هو اخلرب املوثوق املطمأن  بصدوره، فضاًل عن املقطوع بصدوره  الواحد، وأن  احلج 

ة  نتيجة تواتر أو غريه، وقد سبق يف مباحث السن ة املحكي ة اليقينية أن ناقشنا كل األدل 

ة السن ة يف الفكر عىل يقينية الكتب  األربعة والصحيحني وغريها، وذلك يف كتايَب: نظري 

 اإلمامي الشيعي، واملدخل إىل موسوعة احلديث النبوي.

لنا إليه هنا مطابق أو قريب جدًا مم ا عاد وأقر  به الشيخ األنصاري،  ولعل  ما توص 

ة حجي ة خرب الواحد ـ ه  حيث ذهب ـ بعد االنتهاء من دراسة تختل  أدل  إىل القول بام نص 

علمت داللة  ة اخلرب، وقدة التي أقاموها عىل حجي  هذا متام الكالم يف األدل  احلريف: 

منها مل يدل إال عىل وجوب  الدال   واإلنصاف أن   بعضها وعدم داللة البعض اآلخر.

  به الصحيح يف مصطلحرس  اه، وهو الذي فُ الوثوق واالطمئنان بمؤد   يفيد العمل بام

 ،ال يعتني به العقالء ، بحيثواملعيار فيه أن يكون احتامل تخالفته للواقع بعيداً  ماء،القد

 ى الرجحان، كامال ينايف حصول مسم   د الذي والرتد  للتحري   يكون عندهم موجباً  وال

ي يف شكوك الصالة، فافهم. وليكن عىل ذكر الرتو   نشاهد يف الظنون احلاصلة بعد

 .دبع منك، لينفعك فيام

ه يف إنكار حجي ة خرب الواحد الثقة،  رين مياًل هلذا التوج  وقد ملسنا من بعض املتأخ 

                                           
 .222: 2راجعها يف: بحر الفوائد ؛ ولآلشتياين مقاربة هلذا النص 222: 2فرائد األصول  (2)
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ة، وأن  العربة باخلرب املوثوق الصدور، ومن هؤالء السي د  ورفضًا ملستندات هذه النظري 

ة عيل السيستاين ة السيد السيستاين فروقات واضحة خاص  . غري أن  بيننا وبني نظري 

 يداين الصغروي التطبيقي.عىل الصعيد امل

ث رصد املعطيات املوضوعي ة التي تفيد  من هنا، عىل الفقيه واألصو،ي واملحد 

االطمئنان بصدور األخبار، بعيدًا عن النزعات اإلفراطية اإلخبارية واحلشوية، التي 

يغلب عىل كثري منها طابع تقديس الرتاث، وبعيدًا أيضًا عن النزعات التفريطية 

االنسدادية أو املعارصة النقدية التي يغلب عليها طابع فقدان الثقة  التشكيكية

باملوروث، وقد أسلفنا احلديث عن هذا األمر، وللمزيد من تفصيل حتليل هذه العنارص 

 البد  من خوض التجربة امليداني ة يف التعامل مع النصوص احلديثية.

  

                                           
ة حجي ة خرب الواحد، وثبوت حجية اخلرب املوثوق يف كتابه: حجي ة خرب  (2) ح ببطالن نظري  رص 

، إال أن  بيننا وبني نتيجته خالف لو كان يقصد غري االطمئنان الشخيص من عنوان 228الواحد: 

ل جي دًا، وسوف نبحث بالتفصيل يف ك ص لدائرة حجي ة احلديث، اخلرب املوثوق، فتأم  تابنا املخص 

 القضايا املتصلة بالوثاقة والعدالة والوثوق بمعانيها وامتداداهتا، إن شاء اهلل تعاىل.
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 دمتهي

لقد حاولنا يف هذا الكتاب دراسة قضي ة كن ا وما نزال نعتقد بأمهي تها الكبرية يف 

 لديني ة.االجتهاد الديني عمومًا، وهي قضي ة مرجعي ة الظن  يف املعرفة ا

وقد حاولنا أن ندرس العنارص التأسيسي ة والُبنية التحتية هلذا املوضوع، ناظرين يف 

، الس كالم، والفقه، واحلديث، يام علوم: أصول الفقه، والمعطيات الرتاث اإلسالمي 

 والرجال.

نا هنا أن نستعرض بعض النتائج واملسارات التي كانت لنا جولة فيها ضمن  وهيم 

 هذا الكتاب املتواضع.

 جولة يف أبرز نتائج الفصول واملوضوعات

ني، دار البحث يف هذا الكتاب عىل فصلني أساسّيني كبريين، ومها: احلديث اليقي

 واحلديث الظنّي:

د،  الفصل األّول: ضنا يف الفصل األول للبحث حول احلديث اليقيني املؤك  تعر 

ة حماور:  حيث درسنا ذلك من خالل عد 

 .بحث التواتر أو احلديث املتواتر املحور األّول:

 وقد استعرضنا احلديث يف هذا املحور باختصار نسبي، ضمن ست مراحل:
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تعرضنا التعاري  واملفاهيم التي طرحت للتواتر، ثم قمنا ففي املرحلة األوىل، اس

بتحليل حقيقة املعرفة يف القضي ة املتواترة باختصار يتناسب مع طبيعة الدراسة؛ كون 

هذا املوضوع ينتمي إىل جمال املنطقي ات وفلسفة املعرفة أكثر مما ينتمي إىل جمالنا هنا، 

حنا الرأي الذي يقول بأن  املعرفة الق ائمة يف القضي ة املتواترة هي معرفة تراكمي ة ورج 

احتاملي ة، وليست معرفًة عقلي ة قبلية، تخالفني يف ذلك ما هو املعروف يف تراث املدرسة 

 الفلسفي ة واملنطقية عند املسلمني.

وبعد جولٍة موجزة يف حقيقة التواتر، استعرضنا يف املرحلة الثانية العنارص املساعدة 

ة يف و ثنا عن العوامل املوضوعي ة والرضوري  الدة املعرفة اليقيني ة من التواتر، حيث حتد 

الست ة، والعوامل الذاتية األربعة، وأرشنا إىل احلالة النسبي ة يف تأثري هذه العوامل، 

 وأضفنا أفكارًا ميدانية تتصل هبذه العوامل مجيعًا، وجدناها بالغة األمهي ة.

ثنا عن أنواع التواتر، من التواتر اللفظي الذي اعتربنا أن ه  ويف املرحلة الثالثة، حتد 

حالة نادرة أو تكاد تكون معدومة يف الرتاث اإلسالمي احلديثي والتارخيي، إىل التواتر 

املعنوي الذي اعتربنا حضوره أكرب نسبي ًا، لنصل إىل التواتر اإلمجا،ي، حيث ناقشنا 

، وانترصنا لوجود التواتر اإلمجا،ي اآلراء التي حتاول التشكيك يف التواتر اإلمجا،ي

 ومنطقي ته بمعنى من املعاين.

ويف املرحلة الرابعة تكل منا عن مفهوم التواتر العميل، الذي طرحه بعض الباحثني 

ة عىل هذا الرأي اجلديد، واعتربنا أن ه ال  لنا إىل مالحظات نقدي  املعارصين، وتوص 

، وأن  فكرة التواتر العميل ليست سوى يستطيع وق  االعرتاف بالتواتر غري العميل

ة عمل أهل املدينة يف  عية يف أصول الفقه اإلمامي، أو ما يشبه نظري  فكرة السرية املترش 

 أصول الفقه املالكي.

ا يف املرحلة اخلامسة، فكان كالمنا عن التواتر املنقول وقيمته العلمي ة، بوصفه  أم 

لنا إىل أن ه ال قيمة علمي ة له يف حد  ظاهرة متناقلة يف كتب تراث املسلمني، وق د توص 
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 نفسه عادًة.

ويف املرحلة السادسة واألخرية، كان لنا كالم حول واقعي ة ظاهرة التواتر يف الرتاث 

اإلسالمي عمومًا، وهل هي فكرة ومهي ة أو ال؟ وانترصنا للحديث عن الواقعي ة، إال أن  

لنا إليها تعطي أن  ظاهر ة اليقني املستكن  يف القضي ة املتواترة هي ظاهرة النتائج التي توص 

ة يمكنه أن جيعل هذه  حمدودة يف الرتاث اإلسالمي، لكن  االستعانة بعنارص حاف 

 الظاهرة قادرة عىل إنتاج اليقني بنسبة أكرب مما لو استندنا للتواتر نفسه.

شواهد احلاف ة وكان احلديث فيه عن اخلرب املطمأن  بصدوره نتيجة ال املحور الثاين:

دون البلوغ ملستوى التواتر بمعنى من معاين التواتر، وإن كن ا رأينا تداخاًل بني املحفوف 

ثنا عن القرائن العلمي ة احلاف ة  بالقرينة وبني املتواتر رشحناه يف حمل ه، ويف هذا املحور حتد 

مناها إىل قرائن صدور و قرائن باخلرب اآلحادي والتي توجب العلم بصدوره، وقس 

مضمون، وكانت النتيجة أن  اخلرب املحفوف بالقرينة اليقيني ة ظاهرة ممكنة وواقعة، لكن  

ل معطيات حاسمة يف هذا السياق، وإن ام يظل  األمر نسبي ًا  القرائن التي ذكروها ال تشك 

عها، وظروف ومالبسات الصدور واملضمون، بحيث  خيضع ملدى تراكم القرائن وتنو 

َطها عىل هذا ال نستطيع أن  نعترب هذه القرينة أو تلك حقيقًة قائمة باملطلق، حتى ُنْسقر

 النص  أو ذاك، كلام واجهنا نامذج من األخبار.

وهو حمور ميداين مهم جدًا؛ ألن ه حياول النزول من الُبعد التنظريي  املحور الثالث:

يدانية، حيث درسنا لقضي ة اخلرب العلمي يف الرتاث اإلسالمي إىل يشء من الواقعي ة وامل

ة التي تفرض نوعًا من التواضع يف اد عاء اليقني بصدور  العوامل العكسي ة النوعية العام 

األخبار والنصوص احلديثية والتارخيي ة، واستعرضنا ـ من باب املثال ـ مخسة عرش 

ث يف عنرصًا مؤثرًا نوعي ًا يف التواضع هذا، ورأينا أن  املعطيات الواقعي ة تدفع للرتي  

دعوى اليقني بصدور هذا اخلرب أو ذاك، سواء كان يقينًا ناجتًا من تواتر أو احتفاٍف 

بقرينة قطعي ة، دون أن يؤد ي بنا ذلك إىل انكار واقعي ة اخلرب اليقيني، فنحن نؤمن 

 بواقعي ته، لكن نا ال نرى قبوالً لدعاوى كثرته الكاثرة.
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 األكثر تفصياًل، حول حجي ة احلديث كان الكالم يف الفصل الثاين ثاين:الالفصل 

دنا للحديث عن تعري  هذا احلديث  الظن ي أو السن ة املنقولة غري اليقيني ة، حيث مه 

الظن ي أو خرب الواحد، واالنقسامات التي ُطرحت له يف تراث األصولي ني املسلمني، 

مه اإلمام القرايف رمحهم اهلل.  مثل ما طرحه بعض األحناف وما قد 

 هذا التمهيد، جعلنا البحث يف احلديث الظنّي ضمن حمورين: وبعد

ة التي ترى عدم  املحور األّول: ة عدم حجي ة احلديث الظن ي، وهي النظري  نظري 

لنا يف توليفة  إمكان االحتجاج بأخبار اآلحاد ما مل تبلغ رتبة العلم بالصدور، وقد فص 

لك يف تسعة أدل ة عقلي ة ُاقيمت هبذا املستندات القرآني ة واحلديثي ة واإلمجاعي ة، وكذ

د عدم حجي ة الظن  يف املعرفة الديني ة،  لنا إىل أن  النصوص القرآنية تؤك  الصدد. وتوص 

تؤي دها يف ذلك بعض النصوص احلديثي ة، إىل جانب بعض املعطيات العقالني ة 

ة التي قد ُتساق إل نا ناقشنا يف الكثري من األدل  ثبات النتيجة عينها والعقالئي ة، رغم أن 

لنا إليها يف هذا املحور من البحث.  التي توص 

وهو الذي شغل حي زًا ضخاًم من صفحات هذا الكتاب املتواضع،  املحور الثاين:

ة حجي ة  ة األشهر والعمدة يف الرتاث اإلسالمي، أال وهي نظري  ة النظري  حيث بحثنا أدل 

مثل آية  تندات القرآنية هلذه النظرّية،واستعرضنا بالتفصيل املسخرب الواحد الظن ي، 

النبأ، وآية النفر، وآية الذكر، وآية الكتامن، وآية االُذن، ورأينا أن  تختل  هذه اآليات ال 

تدل  عىل ما اشتهر يف العقل األصو،ي واالجتهادي عند املسلمني من مبدأ حجي ة خرب 

 الواحد الظن ي.

 دّلة احلديثية عىل إثبات حجّية احلديث الظنّي،وبعد األدّلة القرآنّية، عّرجنا عىل األ

لة  واستعرضنا تسع عرشة جمموعة حديثي ة يف هذا الصدد، ووقفنا معها وقفات مطو 

السيام املجموعة األخرية، وقد رأينا أن  النصوص احلديثية ال تساعد عىل إثبات حجي ة 

د حجي ة احلديث اليقيني وا الطمئناين، بل كانت لنا احلديث الظن ي أبدًا، وإن ام تؤك 

د باقر الصدر، حيث  لة بعض اليشء مع الرؤية التي قدمها السيد حمم  ة مطو  وقفات نقدي 
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 حاول أن جيعل من بعض املجموعات احلديثي ة مستندًا رئيسًا له هنا.

ورأينا أن ه ال يكاد ينتج  وبعد املجموعات احلديثّية، انتقلنا لدليل اإلمجاع والشهرة،

 املعطيات تق  ـ عىل بعض املحاور ـ عىل عكسه متامًا. شيئًا، بل

الذي بات يعد  أهم  ثم انتقلنا بعد دليل اإلمجاع، إىل دليل السرية العقالئية واملترّشعّية

لة حسب  ة حجية الظن  يف املعرفة الديني ة عىل اإلطالق، وناقشناه بمناقشات مفص  أدل 

بأن  الرشيعة اإلسالمي ة والبناء العقالئي قد  احلاجة، ورأينا أن ه غري قادر عىل إقناعنا

صا يف اتباع سبيل الظن  يف اكتشاف الدين والبناء عليه، وأن  غاية ما يفيد حجية  رخ 

 احلديث املطمأن  بصدوره، أو بعبارة أخرى: حجي ة العلم واالطمئنان الصدوري.

 حجية خرب الواحد وبعد هذه املجموعات من األدّلة، وصلنا إىل األدّلة العقلّية عىل

ة عقلية عىل خرب الواحد  الظنّي أو عىل حجّية الظّن الصدوري، ة إىل أدل  عنا األدل  وقد نو 

ل ثالثة أدل ة  ، واستعرضنا يف النوع األو  ة عقلي ة عىل حجي ة مطلق الظن  مبارشًة، وأدل 

ة عقلي ة عىل كان آخرها دليل االنسداد الصغري، فيام استعرضنا يف النوع الثاين أربعة أد ل 

، كان آخرها دليل االنسداد الكبري، وقد رأينا بعد هذه اجلولة من  حجي ة مطلق الظن 

ع اعتامد الظنون  ة غري قادرة عىل إيصالنا ألي  نتيجة ترش  ة العقلي ة أن  تختل  األدل  األدل 

ة لنا مالحظاتنا النقدي  عىل مدرسة  يف الفهم الديني واملعرفة الديني ة، ويف هذا السياق سج 

، ونادت بمرجعي ة  االنسداد الشهرية والتي بلغت ذروهتا يف القرن الثالث عرش اهلجري 

الظن  املطلق يف أغلب املعرفة الدينية ومفاصلها عىل اإلطالق، وكانت أكثر أنموذج 

اجتهادي فقد اليقني يف الفهم الديني ليستعيض عنه بالظنون من أي  مصدر أتت هذه 

بعضهم فتح الباب جزئي ًا يف هذا املنغلق عىل إمكان الرجوع إىل  الظنون، حتى أن  

 الظنون اآلتية من املنامات وغريها.

نا نختل  معه يف مساحة  والفارق الرئيس بيننا وبني منهج االنسداد ـ إىل جانب أن 

مها ـ أن  منهج االنسداد ذهب  االنسداد املفرتضة، وال نوافقه يف الصورة القامتة التي يقد 

إىل الظن  ليمأل الفراغ، بينام رأينا نحن أن  احلل  يكمن يف االكتفاء بام وصلناه من يقني، 
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 بال حاجة للتفكري بمنطق ملئ الفراغ املُْفرَتَض بمرجعي ة معرفي ة أخرى.

لنا إىل ختام البحث يف هذه الفصول من الدراسة، برَعَدم قيام دليل عىل  وهبذا توص 

مة، بل قيام حجية الظن  الصدوري، وم ن ثم  فتكون أصالة عدم احلجي ة هي املحك 

 الدليل عىل عدم احلجي ة قرآنيًا وغريه.

 رسالة الكتاب ونتيجته

ل إليها هذا الكتاب املتواضع هي نتيجة بالغة األمهي ة من وجهة  إن  النتيجة التي توص 

نصي ة الرشعية ال نظر الكاتب، وهي أن  املعطيات العقلي ة والعقالنية والعقالئي ة وال

 تسمح ببناء املعرفة الديني ة عىل الظن  أو فقل عىل غري العلم.

إن  نتيجة الكتاب هي التمييز بني )املعرفة العلمي ة( و )املعرفة القائمة عىل أساس 

علمي(، فقد حاول العلامء املسلمون بناء قسٍم كبري من املعرفة الديني ة عىل أساس 

بجعل املعرفة الدينية علمي ًة فقط، وأقصد من هذا التمييز هو أن  علمي، لكن هم مل يقبلوا 

رة ومرشوعة يف الرتاث االجتهادي   لت إىل معرفة مرب  دة حتو  املعرفة الظنية غري املؤك 

ثني اعتربوا أن  هذا الظن  له تربيٌر ديني  اإلسالمي؛ ألن  األصولي ني والفقهاء واملحد 

ة الدينية معرفًة ظني ًة، لكن ها تقوم عىل تربيٍر معلوم، أدركناه باليقني، فصارت املعرف

د لنا  ته، بل الذي يثبت وتأك  وهذا ما رأينا يف هذا الكتاب أن ه مل يثبت عليه ما ُيقنعنا بصح 

ة االعتبار واحلجي ة باملعرفة العلمي ة املبارشة، فاليشء الذي  يف هذا الكتاب هو حرصي 

د أن ه منتسٌب للدين يكون  دة، بل نحتمل نتأك  ًة، وما ال نعرف انتسابه بطريٍق مؤك  حج 

، فإن ه ال قيمة هلذه االحتامالت والشكوك والظنون، ومل  أن ه من الدين أو نشك أو نظن 

 يثبت ما جيعلها ذات قيمة من الناحية العلمي ة والعملي ة والعمالني ة.

 ما هو املعطيات الت
ٍ
ي تبلغ بالذهن اإلنساين ومعنى ما نقول: إن  ما ُيثبت دينية يشء

د أو العلم مفهومهام  د ال غري، ولكن ال نقصد بالتأك  املوضوعي ـ ولو نسبي ًا ـ إىل التأك 

األرسطي الربهاين الفلسفي، بل نقصد مفهومهام العقالئي  املوضوعي االستقرائي، 
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ة فالعقل اإلنساين يف مسريته اليومي ة تثبت له أشياء بنحٍو أكيد وبطريقة موضوعي  

مقبولة، لكن  العقل الربهاين السينوي أو األرسطي ال يعترب هذه العلوم يقينياٍت، بل 

يها ابُن سينا ـ كام سبق ـ )شبه اليقني(، وهذا املفهوم األرسطي لليقني والعلم تم   يسم 

رنا أن  العلوم العقالئية ـ وهي العلوم التي تبلغ يف  إسقاطه عىل املعرفة الديني ة، فتصو 

هت ا االحتاملية مرتبًة عالية جدًا تدفع النفس لتحصيل االطمئنان والسكينة بالثبوت ـ قو 

ا يقينيات يف العقل اإلنساين غري األرسطي، وقد  رنا هذه العلوم ظنونًا مع أهن  تصو 

ناقشنا سابقًا يف هذا النفوذ اليوناين ملفهوم العلم يف الثقافة اإلسالمي ة، ومن ثم  خرجنا 

ة االحتاملية فيه مبلغًا عاليًا بالنتيجة التا لية: كل  علم عقالئي ـ وهو العلم الذي تبلغ القو 

تدفع النفس للسكينة والطمأنينة بثبوت اليشء بنحو موضوعي بحيث ال ُيعري العقل 

ه الشيخ الرئيس ابن سينا يقينًا أم شبه  ة، سواء سام  باالً لالحتامالت الضئيلة ـ هو حج 

 اليقني.

الذي وقع فيه التأصيل االجتهادي اإلسالمي الذي تأثر بالفلسفة  وهذا هو اخلطأ

، وهذا خطأ  العقلي ة وأدبي اهتا، فظن  أن  إثبات العلم العقالئي معناه إثبات حجي ة الظن 

كبري تم  ارتكابه بفعل تداخل املفاهيم، فاالطمئنان بمعناه األصو،ي ال يعترب عقالئيًا وال 

ًة فال يعني ذلك رشعًا ظن ًا بل هو علم، وإ ن اعتربه األرسطي شبه يقني، فإذا كان حج 

 حجية الظن  حتى نأخذ برتب الظن  األخرى التي ال تبلغ االطمئنان.

ل إليها هذا الكتاب تدفع للتخيل  عن كل  مفهوم )ديني( مل  إن  هذه النتيجة التي توص 

د منه موضوعيًا واستقرائي ًا باملفهوم املعارص لكل مة علم، والذي هو املفهوم يتم  التأك 

العقالئي، بل املفهوم الرشعي أيضًا كام رشحنا سابقًا، ال بمفهومه السينوي 

واألرسطي، ومن الطبيعي أن ترتك هذه النتيجة ـ عدم حجي ة الظن  غري االطمئناين 

باملصطلح األصو،ي ـ تأثريًا ليس بالقليل؛ إذ سُتعترب الكثري من النصوص احلديثية ظني ًة، 

دة، وهذا ما  ا غري مؤك  ة يف فهم الدين؛ ألهن  ومن ثم جيب تنحيتها عن املرجعي ة االجتهادي 

يتوق ع أن ُيطيح بمجموعة ليست قليلة من املوروث االجتهادي عند املسلمني، رشط 



 حّجية احلديث ................................................................. 228

أن ال يكونوا قد مارسوا التفافًا عىل املوضوع عرب افرتاض أن  النصوص الظني ة هي 

ثي أهل السن ة، فإن  املوافقة عىل نصوص يقيني ة، كام فع ل اإلخباري ون ومجهور من حمد 

رين من علامء  ة هنا ـ كام فعل اإلخباريون وبعض املعتزلة وبعض املتأخ  القاعدة الكربوي 

أصول الفقه اإلمامي  ـ ال تكفي إلحداث نتائج مغايرة؛ ألن  بإمكان اإلخباري  أن يقول 

ية للعلم كام قاهلا بال فعل، لكن كل  نصوص األحاديث هي نصوص علمي ة بأن  احلج 

د عىل بطالن هذه  ل لنؤك  دة، وهلذا نحن عقدنا املحور الثالث من حماور الفصل األو  مؤك 

ة السن ة،  ة، كام بحثنا عن هذا املوضوع بالتفصيل يف كتاَبينا: نظري  النتيجة اإلخباري 

 واملدخل إىل موسوعة احلديث النبوي، فراجع.

علنا نختل  عن السائد يف هذه القضي ة؛ ألن نا وإن أمكن أن نتوافق مع وهذا ما جي

مجاعة من العلامء يف القاعدة التي وصلها هذا الكتاب، لكن نا نختل  عن كثري منهم يف 

التطبيق؛ حيث ال نعترب أن  املحاوالت الوثوقي ة التي تريد أن ختلع سمة اليقني عىل 

الت موف قة؛ بل نجدها غري دقيقة، تبعًا للمناقشات الرتاث احلديثي يف غالبه هي حماو

مناها فيام خيص  هذه املحاوالت، فال نطيل وال نعيد. وبعبارة أخرى  لة التي قد  املطو 

قريبة ملنطق التمثيل: لو أن  شخصًا مثل السيد اخلوئي، بام حيمله من رؤية حول مصادر 

ل إليه هذا ا ل إىل ما توص  ة، لكان احلديث والرجال، قد توص  لكتاب، من نتيجٍة عام 

تأثري ذلك عىل نتائج اجتهاده وفتاويه كبريًا، وتختلفًا عن اآلخرين بدرجة ليست قليلة، 

لنا إليه عىل مستوى القاعدة والتطبيق معًا يعطي عملي ًا عدم إمكان إثبات  ألن  ما توص 

وأمثال ذلك  حكم رشعي أو مفهوم ديني من خالل رواية أو روايتني أو ثالث أو أربع

فقط.. يف العادة، ولو كان بعضها صحيح السند؛ ألن  مثل هذا املقدار ال يمكنه لوحده 

ـ بحسب منطق األشياء ـ أن يمنحنا يقينًا بصدور النص  أو بنسبة النتيجة إىل واقع 

الدين، تبعًا لرؤيتنا التارخيية للحديث املتناقل بني املسلمني، وهلذا نحن رفضنا بعض 

الفقهي ة املعروفة انطالقًا من هذه القناعة، كام يف رفضنا مؤخرًا ـ مثاًل ـ احلكم  النتائج
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اًل يف حمل ه  .املشهور بإطالق حرمة املصافحة بني الرجل واملرأة، وفق ما بحثناه مفص 

نحن يف منطقة وسطى بني اإلخباريني واألصولي ني، إذ نخال   وبعبارة أخرى:

ري األصولي ني (، بينام نخال  مجهور اإلخباري ني  مجهور متأخ  يف القاعدة )حجية الظن 

ومعهم بعض وثوقي ي األصولي ني ـ كام هو املنقول عن املريزا النائيني يف القيمة العلمي ة 

لكتاب الكايف ـ يف التطبيق )علمي ة النصوص احلديثية املوجودة(، وهذا ما يتوق ع أن 

 هادي القائم.يرتك بعض األثر عىل مسرية البحث االجت

منامها  وعندي ظن  أن  رهاب هذه احلالة الناجتة عن اجلمع بني الرؤيتني اللتني قد 

حول التقعيد العام  أصولي ًا والتطبيق العام حديثيًا، هو الذي يدفع ـ يف بعض األحيان ـ 

ك بالقاعدة األصولي ة )حجي ة خرب الواحد الظن ي( أو بالقاعدة احلديثية )الوثوق  للتمس 

ة العقلي ة التي ساقوها عىل حجي ة خرب  بصدور النصوص(، كام رأينا نامذج ذلك يف األدل 

الواحد تارًة، وعىل حجية مطلق الظن  أخرى، وهو ما نختل  فيه مع السائد، حيث 

نجد أن  هذا الرهاب يفرتض ـ لو كن ا معه لوحده ـ أن يواجهه رهاب آخر ليس أقل  

من الدين يف الدين، ورهاب توريط الدين يف مشاكل منه، وهو رهاب إدخال ما ليس 

ة فيام يتصل باعتامد مرجعي ة الظن  يف  نتيجة تبن ي خيار الظني ة يف نتائجه املعرفي ة، خاص 

القضايا اخلطرية كاألموال والنفوس واألعراض واحلرب وإدارة املجتمع وغري ذلك 

ثنا سابقًا عند الكالم عن دليل السرية العقال  ئي ة.كام حتد 

إن  النتائج وواقع الفقه اليوم وفتاويه هي التي جيب أن ُتعرض ـ كام قلنا مرارًا ـ عىل 

ة، معتربين أن  واقع الفقه اليوم هو أمٌر  املناهج، ال أن نسعى لصناعة املناهج واألدل 

ثابت نبحث له عن دليل أو منهج، فهذا قلٌب حقيقيٌّ للنهج العلمي يف التعامل مع 

نا ننطلق هنا من نقطة الصفر بالفعل وليس العكس، األمور، و عدم شعور عميق بأن 

واليقني النفيس يتبع املعرفة العقلي ة املوضوعية، ال أن ه يرخي بظالله عىل املعرفة العقلية 

                                           
 .122ـ  282: 2حيدر حب اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  :انظر (2)
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ل بدق ة يف هذه النقاط.  املوضوعي ة! أرجو التأم 

 الظّن وحجّية الظهور

، وإن ام هو يف الظن  الصدوري، إال أن  صحيٌح أن  موضوعنا ليس يف الظن  الدال،ي

ة بالظن  الدال،ي أيضًا، وتعطي  لنا إليها يف بحوثنا السابقة، تتصل بقو  املعطيات التي توص 

النتيجة عينها فيه، وال ُاريد أن أدخل يف تفاصيل حجي ة الظهور، حيث نختل  مع 

القضي ة ليست كذلك،  املشهور يف دعواهم أن مجيع أو أغلب الدالالت ظني ٌة، ونرى أن  

وقد أملحنا هلذا املوضوع يف هذا الكتاب وغريه. وقد سبق لنا يف دروسنا يف مباحث 

ض بالتفصيل ملباحث حجي ة الظهور ومجلة من تفصيالهتا، وال  )حجي ة القرآن( التعر 

 نريد هنا أن نخرج عن دائرة موضوعنا.

العقلي ة والقرآني ة واحلديثية ومن هنا، نرى أن  املعطيات العقالنية والعقالئية و

ل من حماور الفصل الثاين من هذا الكتاب،  واإلمجاعي ة التي تراكمت يف املحور األو 

 تدفعنا إىل النتيجة التالية:

 اللة.ور أو الدعلميّة، وال تعتمد الظّن احآيت من الصدمعرفة إّن املعرفة الدينية 

 وهلذا مل نستنتج فيام مىض:

ة، فهي نتيجة غري صحيحة، وعىل املنوال عينه ال حجية خرب الو أ ـ احد التعبدي 

ة، كام أقر  بذلك العديد من األصولي ني أنفسهم.  توجد حجي ة ظهور تعبدي 

حجية الصدور والظهور االطمئناين، وهي نتيجة صحيحة، لكن ها ليست  ب ـ

لنا إليه.  مطابقة ملا توص 

لنا إليه، فليس املهم أن يكون الطريق حجية النتيجة العلمي ة، وهذا هو ما توص   ج ـ

دة، وهذا هو التفصيل الذي طرحه بعض  علمي ًا فقط، بل املهم أن تكون النتيجة مؤك 

ني أن  هذه القضية ثابتة يف  األصولي ني بني اليقني بالطريق واليقني بالنتيجة، فام هيم 

ني فقط أن  هذا الطريق يفيد القطع  أو ال؟ فإن  الثاين هو الدين قطعًا أو ال، وال هيم 
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ل. ل، والغاية واملدار هو األو   معرفة وسائلي ة لألو 

 احللقة القادمة من مشروعنا يف السّنة واحلديث، دائرة حجّية احلديث

قبل اخلتام أود  أن أشري إىل أن  البحث هذا كل ه، كام أملحنا سابقًا، يقع يف أصل 

ائر واملساحات والنطاقات، لكن نا يف االحتجاج باحلديث، بعيدًا عن التفاصيل والدو

ص لدائرة حجي ة احلديث، والذي ُيشارف إعداُده وتأليفه  كتابنا الكبري الالحق املخص 

ض  ز عىل نطاقات احلجي ة يف احلديث الرشي ، ونتعر  عىل هنايته بحول اهلل تعاىل، سنرك 

 لألبحاث التالية بالتفصيل إن شاء اهلل تعاىل:

 ني اخلرب احليّس واخلرب احلديس.ـ حجية احلديث ب 5

 ـ حجية احلديث بني نظريتَي الوثوق والوثاقة. 2

 ـ حجية احلديث بني نظريتَي الوثاقة والعدالة. 4

ـ حجّية احلديث وسالمة االعتقاد يف الراوي، أو حجية مصادر احلديث غري  3

 املذهبي.

 عدمه.وـ حجّية احلديث بني اجلرب السندي والداليل  1

ويلحق هبذا املحور بحث  ّية احلديث بني الوهن السندي والداليل وعدمه.ـ حج 2

ة طرحها  عية، أو لعمل أهل املدينة، وهي نظري  مهم، وهو تخالفة احلديث للسرية املترش 

 اإلمام مالك بن أنس فيام ُينسب له.

 ـ حجّية احلديث بني الظّن بالوفاق وعدم الظّن باخلالف وغريمها. 1

 ديث بني موافقة الراوي ملا يرويه وخمالفته له.ـ حجّية احل 8

 سائط السندّية.أو حجية خرب الوـ حجّية احلديث بني املباُشة والوسائط،  9

 ـ حجّية احلديث بني التنويعات احلديثية يف علوم الدراية واملصطلح. 51

 ا.ـ حجية احلديث بني نقد السند ونقد املتن، أو نظرّية النقد املتني ومعايريه 55

وُنلحق هبذا املوضوع الكالَم  ـ حجّية احلديث بني النقل اللفظي والنقل باملعنى. 52
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ث عن أصالة  حول الزيادة والنقيصة واإلدراج والتقطيع يف األحاديث، حيث سنتحد 

 عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة وما شابه ذلك.

ة خرب الواحد يف جيّ حعرف بـ حجّية احلديث بني األحكام واملوضوعات، أو ما يُ  54

 املوضوعات.

ـ حجّية احلديث بني العملّيات والنظرّيات، أو ما يعرف بحجية خرب الواحد يف  53

 .العقائد والتاريخ والتفسري والتكوينيات ونحو ذلك

ض يف هذا املحور لبعض  ـ حجّية احلديث بني باب احلدود وغريه، 51 ونتعر 

حناف يف التفصيل يف حجي ة اخلرب بني كون النظري ات املنسوبة إىل بعض علامء األ

 مضمونه متصاًل بباب احلدود وغريه.

ض يف هذا البحث  ـ حجّية احلديث بني ما تعّم به البلوى وعدمه، 52 ونتعر 

ن مضمونًا تعم  به البلوى أمكن التوق    للتفصيل القائل بأن  اخلرب اآلحادي لو تضم 

 عن األخذ به.

سنن واإللزامّيات، وهو املبحث املعروف بقاعدة التسامح ـ حجّية احلديث بني ال 51

 امل.عيف أدّلة السنن أو فضائل األ

 لمة أخريةك

لُت إليها يف هذا الكتاب  هذا ما بلغه علمي ومعرفتي، وهذه هي النتائج التي توص 

املتواضع، إن ني أرجو أن يأخذ هذا الكتاب وطروحاته املتواضعة موقعًا يف النقاش 

لنقد والتمحيص؛ ألن  قضي ته يف تقديري قضي ة أساسي ة حتتاج إلعادة نظر والبحث وا

، وتربيرات عملي ة البناء  ة؛ أال وهي قضي ة بناء املعرفة الدينية عىل اليقني أو الظن  جاد 

تها.  الظن ي ومديات جدوائي تها وق 

، أسأل اهلل تعاىل أن يوف قني للهدى يف سبيله، وأن ينري قلوبنا وعقولنا بم عرفة احلق 

 وهيدينا سُبلنا إن ه و،ي قدير.
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 واملراجع العربّية: املصادر

 القرآن الكريم. ـ5

ة، مكتبة هـ(، 5459احآشتياين ) ـ2 حممد حسن، بحر الفوائد يف رشح الفرائد، الطبعة احلجري 

 .]بدون تاريخ[املرعيش النجفي، قم، إيران 

حممد طاهر، بداية الوصول يف رشح كفاية األصول، أرشف هـ(، 5311آل الشيخ رايض ) ـ4

عىل طباعته وحتقيقه: حممد عبد احلكيم املوسوي البكاء، نرش أرسة آل الشيخ رايض، إيران، 

  م.1111الطبعة األوىل، 

حممود مصطفى عبود، معجم القواعد الفقهي ة اإلباضي ة، وزراة األوقاف  آل هرموش، ـ3

 ، سلطنة ُعامن، ]بدون رقم الطبعة، وال تاريخ النرش[.والشؤون اإلسالمي ة

د، اإلحكام يف أصول األحكام، دار الكتاب العريب، بريوت، هـ(، 245احآمدي ) ـ1 عيل بن حمم 

 م.2282الطبعة الثانية، 

املريزا هاشم، جممع األفكار ومطرح األنظار، بقلم حممد عيل اإلسامعيل م(، 5992احآميل ) ـ2

ــ  2111بعة العلمية، قم، إيران، تاريخ النرش بالتدريج من عام پور القمشه اى، املط

 هـ ]بدون رقم الطبعة[.2112

د عيل املوحد، هتذيب املقال يف تنقيح كتاب الرجال للنجايش،  م(،2112األبطحي ) ـ1 حمم 

حة، 2282نرش: ابن املؤل  ، النج  وقم، الطبعة األوىل،  هـ والطبعة الثانية املصح 

 هـ.2122

ة احلكم يف اإلسالم، جممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، الطبعة األوىل، ، األراكي ـ8 حمسن، نظري 

 هـ.2112

 م.2222حممد عيل، أصول الفقه، مؤسسة در راه حق، قم، إيران،  هـ(،5351األراكي ) ـ9

أمحد، زبدة البيان يف أحكام القرآن، إعداد رضا األستادي وعيل أكرب هـ(، 994األردبييل ) ـ51

 هـ.2112، انتشارات مؤمنني، إيران، الطبعة الثانية، زماين نژاد

سة النرش جلامعة املفيد، األردبييل،  ـ55 عبد الكريم املوسوي، فقه احلدود والتعزيرات، مؤس 

 هـ.2112إيران، الطبعة الثانية، 

الفضل بن شاذان، اإليضاح، حتقيق وختريج: جالل الدين هـ(، 221األزدي النيسابوري ) ـ52

 م.2281املحدث، مؤسسة انتشارات وجاب دانشكاه هتران، إيران، احلسيني األرموي 
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مقاتل بن سليامن، التفسري، حتقيق: أمحد فريد، دار الكتب العلمية،  هـ(،511األزدي ) ـ54

 م.1112بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

رشف الدين عيل احلسيني، تأويل اآليات الظاهرة يف هـ(، 51االسرتآبادي النجفي )ق  ـ53

عرتة الطاهرة، نرش وحتقيق: مدرسة اإلمام املهدي، قم، إيران، بإرشاف: حممد باقر فضائل ال

 هـ.2112األبطحي، الطبعة األوىل، 

حممد أمني، الفوائد املدني ة، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة هـ(، 5142االسرتآبادي ) ـ51

سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،  دار النرش ألهل البيت  هـ، والطبعة احلجرية،2111املدر 

. 

حممد أمني، احلاشية عىل هتذيب األحكام، تخطوط، مكتبة آية اهلل هـ(، 5142االسرتآبادي ) ـ52

 .2282، الرقم: 212العظمى املرعيش النجفي، قم، إيران، عدد األوراق 

رشح شافية ابن احلاجب، مع ريض الدين حممد بن احلسن،  هـ(،282االسرتآباذي النحوي ) ـ51

هـ(، حتقيق وضبط 2122اهده لعبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب )رشح شو

وتعليق: حممد نور احلسن وحممد الزفزاف وحممد حميى عبد احلميد، دار الكتب العلمي ة، 

 م.2222بريوت، لبنان، 

سامر، اآلحاد ــ النسخ ــ اإلمجاع، دراسة نقدية ملفاهيم أصولية، األوائل اإلسالمبويل،  ـ58

 م.1111لتوزيع واخلدمات الطباعية، سوريا، الطبعة األوىل، للنرش وا

أبو احلسن، وسيلة الوصول إىل حقائق األصول، بقلم املريزا حسن  هـ(،5421اإلصفهاين ) ـ59

سني، إيران، الطبعة  السياديت السبزواري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

 هـ.2122األوىل، 

دهـ(، 5238اإلصفهاين ) ـ21 تقي الرازي النجفي، هداية املسرتشدين يف رشح أصول معامل  حمم 

سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  الدين، مؤس 

 هـ.2112

ة يف األصول الفقهية، حجري.هـ(، 5225اإلصفهاين ) ـ25  حممد حسني، الفصول الغروي 

هناية الدراية يف رشح الكفاية، انتشارات سيد حممد حسني،  هـ(،5425اإلصفهاين الكمپاين ) ـ22

 م.2222الشهداء، إيران، الطبعة األوىل، 

حممد مصطفى، دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه، املكتب اإلسالمي، األعظمي،  ـ24

 م.2221

أبو الفضل شهاب الدين حممود البغدادي، روح املعاين يف تفسري  هـ(،5211األلويس ) ـ23
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السبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الرابعة، القرآن العظيم و

 م.2282

حسني، أصول اإلمامية يف األصول الفقهية، إصفهان، إيران ]بدون  إمامي كاشاين، ـ21

 مشخصات[.

أمحد، فجر اإلسالم، مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، مرص، الطبعة م(، 5913أمني ) ـ22

 السادسة عرش.

حمسن، أعيان الشيعة، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، م(، 5912األمني ) ـ21

 م.2282

أبو إسامعيل عبد اهلل بن حممد بن عيل، ذم  الكالم وأهله،  هـ(،385األنصاري اهلروي ) ـ28

رة، اململكة  حتقيق: عبد الرمحن بن عبد العزيز الشبل، نرش: مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنو 

 م.2228دية، الطبعة األوىل، العربية السعو

مرتىض، فرائد األصول، مؤسسة النعامن للطباعة والنرش والتوزيع، هـ(، 5285األنصاري ) ـ29

 م. وأيضًا طبعة حتقيق ونرش جممع الفكر اإلسالمي، إيران.2222بريوت، لبنان، 

، عضد الدين عبدالرمحن بن أمحد، املواق  يف علم الكالم، عامل الكتبهـ(، 112اإلجيي ) ـ41

 .]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[بريوت، 

املريزا عيل النجفي، األصول يف علم األصول، حتقيق حممد هـ(، 5413املحقق اإليرواين ) ـ45

كاظم رمحان ستايش، مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، قسم إحياء الرتاث اإلسالمي، 

 هـ.2111دفرت تبليغات إسالمي حوزة علمية، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

املريزا عيل، هناية النهاية يف رشح الكفاية، مركز النرش التابع ملكتب  هـ(،5413اإليرواين ) ـ42

 هـ.2122اإلعالم اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

أبو بكر حممد بن الطي ب، متهيد األوائل وتلخيص الدالئل، حتقيق: عامد  هـ(،314الباقالين ) ـ44

سة الكتب  م.2222الثقافية، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة،  الدين أمحد حيدر، مؤس 

، 21أبو بكر حممد بن الطي ب، إعجاز القرآن، سلسلة ذخائر العرب  هـ(،314الباقالين ) ـ43

 حتقيق: أمحد صقر، دار املعارف، مرص.

رة يف دائرة هـ(، 5252بحر العلوم ) ـ41 حممد مهدي، الفوائد األصولية، تخطوط، نسخة مصو 

 ، قم، إيران.12122، الرقم: ^المي طبقًا ملذهب أهل البيتمعارف الفقه اإلس

حممد مهدي، مصابيح األحكام، حتقيق: مهدي الطباطبائي وفخر هـ(، 5252بحر العلوم ) ـ42

 هـ.2112الدين الصانعي، منشورات ميثم التامر، إيران، الطبعة األوىل، 
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كتبة الصادق، طهران، حممد مهدي، الفوائد الرجالي ة، منشورات مهـ(، 5252بحر العلوم ) ـ41

 م.2281إيران، الطبعة األوىل، 

ســـة األعلمي  هـ(،5511البحراين ) ـ48 هاشـم، الربهـان يف تفســــري القـــرآن، مؤس 

 م.2222للمطبوعات، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

يوس ، احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، مؤسسة النرش هـ(، 5582البحراين ) ـ49

سني، قم، إيران اإلسال  .]بدون تاريخ[مي التابعة جلامعة املدر 

أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي، اجلامع الصحيح، تصحيح  هـ(،212البخاري ) ـ31

وحتقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري والياممة، دمشق وبريوت، الطبعة الرابعة، 

 م.2221

بن خالد، املحاسن، حتقيق: السي د مهدي  أبو جعفر أمحد بن حممد هـ(،281أو  213الربقي ) ـ35

، قم، إيران، الطبعة األوىل، ^الرجائي، املعاوني ة الثقافية للمجمع العاملي ألهل البيت

 هـ.2122

حسني، هناية األصول، بقلم الشيخ حسني عيل املنتظري، نرش هـ(، 5481الربوجردي ) ـ32

ر، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2122تفك 

حسني، احلاشية عىل كفاية األصول، بقلم الشيخ هباء الدين ـ(، ه5481الربوجردي ) ـ34

تي الربوجردي، مؤسسة أنصاريان، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2121احلج 

حسني، جامع أحاديث الشيعة، مطبعة مهر، قم، إيران، هـ(، 5481]إُشاف[ الربوجردي ) ـ33

 هـ وما بعد.. .2122

صول الفقه، بقلم عيل پناه االشتهاردي، حسني، تقريرات يف أ هـ(،5481الربوجردي ) ـ31

سني، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2122مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

أمحد بن عبدالرضا، فائق املقال يف احلديث والرجال، حتقيق غالم هـ(، 5181البرصي ) ـ32

ه ها، دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2111حسني قيرصي 

أمحد بن عبدالرضا، عمدة االعتامد يف كيفي ة االجتهاد، حتقيق: السي د  هـ(،5181برصي )ال ـ31

 م.2222، 21، قم، إيران، العدد ^حممد جواد اجلال،ي، منشور يف جمل ة فقه أهل البيت

أبو احلسني حممد بن عيل بن الطيب، املعتمد يف أصول الفقه، دار  هـ(،342البرصي املعتزيل ) ـ38

 ة، بريوت، لبنان، ]دون مشخصات أخرى[.الكتب العلمي

أبو بكر أمحد بن عيل، الكفاية يف علم الرواية، حتقيق أمحد عمر  هـ(،324اخلطيب البغدادي ) ـ39

 م.2282هاشم، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
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حتقيق:  أبو بكر أمحد بن عيل، تاريخ بغداد أو مدينة السالم، هـ(،324اخلطيب البغدادي ) ـ11

 م.2222مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمي ة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

َرق، تعليق: إبراهيم هـ(، 329البغدادي ) ـ15 د، الَفْرق بني الفر عبد القاهر بن طاهر بن حمم 

 م.2221رمضان، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

بن مسعود بن حممد بن الفراء الشافعي، معامل التنـزيل،  أبو حممد احلسني هـ(،152البغوي ) ـ12

 حتقيق: خالد عبد الرمحن العك، دار املعرفة، بريوت، لبنان.

عيل بن احلسني، الوجيز يف تفسري القرآن العزيز، حتقيق: هـ(، 52ابن أيب جامع العاميل )ق  ـ14

 ـ.ه2122مالك حممودي، دار القرآن الكريم، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن عيسى بن حممد املري األندليس،  هـ(،499ابن أيب زمنني ) ـ13

التفسري، حتقيق: حسني بن عكاشة وحممد بن مصطفى الكنـز، نرش: الفاروق احلديثة، مرص، 

 م.1111الطبعة األوىل، 

النهاية يف غريب  جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد، هـ(،212ابن األثري اجلزري ) ـ11

 م.2282احلديث واألثر، مؤسسة مطبوعايت إسامعيليان، قم، إيران، الطبعة الرابعة، 

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد، جامع األصول يف  هـ(،212ابن األثري اجلزري ) ـ12

تبة أحاديث الرسول، حتقيق: عبد القادر األرناؤوط، نرش: مكتبة احللواين ومطبعة املالح ومك

 هـ.2282دار البيان، 

حممد بن حبان بن أمحد أيب حاتم التميمي، صحيح ابن حبان  هـ(،413ابن حّبان البستي ) ـ11

هـ ـ(، حتقيق وختريج: شعيب 222برتتيب ابن بلبان )عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ـ 

سة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،   م.2222األرنؤوط، مؤس 

أبو احلسني عبد الرحيم بن حممد بن عثامن، كتاب  هـ(،3أو  4اط املعتزيل )ق ابن اخليّ  ـ18

االنتصار والرد  عىل الراوندي امللحد ما قصد به من الكذب عىل املسلمني والطعن عليهم، 

تقديم وترمجة وحتقيق: نيربج، نرش: دار ومكتبة بيبليون، دار الكتب املرصية، القاهرة، مرص، 

 م.2212الطبعة الثانية، 

حممد بن منصور بن أمحد، الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي، هـ(، 198ابن إدريس احليّل ) ـ19

سني، قم، إيران، الطبعة الثانية،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر   هـ.2122مؤس 

حممد بن منصور بن أمحد، مستطرفات الرسائر، وهو ملحق هـ(، 198ابن إدريس احليّل ) ـ21

 ئر.بكتاب الرسا

شمس الدين حييى بن احلسن األسدي الربعي احليل، عمدة عيون  هـ(،211ابن البطريق ) ـ25
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سني،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  صحاح األخبار يف مناقب إمام األبرار، مؤس 

 هـ.2112قم، إيران، 

احلديث  بدر الدين حممد بن إبراهيم، املنهل الروي  يف تخترص علومهـ(، 144ابن مجاعة ) ـ22

النبوي، حتقيق: حميى الدين عبد الرمحن رمضان، دار الفكر، دمشق، سوريا، تصوير، الطبعة 

  م.2288الثانية، 

أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد القريش البغدادي، زاد املسري  هـ(،191ابن اجلوزي ) ـ24

ر السعيد بن بسيوين يف علم التفسري، حتقيق: حممد بن عبد الرمحن عبد اهلل، ختريج: أبو هاج

 م.2282زغلول، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، لبنان، الطبعة األوىل، 

أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد القريش البغدادي، كتاب  هـ(،191ابن اجلوزي ) ـ23

رة،  املوضوعات، ضبط وتقديم وحتقيق: عبد الرمحن حممد عثامن، املكتبة السلفية، املدينة املنو 

 م.2222لطبعة األوىل، ا

عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، اإلحكام يف  هـ(،312ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري ) ـ21

 أصول األحكام، نرش زكريا عيل يوس ، القاهرة.

عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، الفصل يف  هـ(،312ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري ) ـ22

 بريوت، لبنان. امللل واألهواء والنحل، دار صادر،

أبو عيل حسني بن عبد اهلل بن حسن بن عيل، الشفاء، حتقيق: أبو العال  هـ(،328ابن سينا ) ـ21

سة اجلامعية للدراسات اإلسالمية،  عفيفي، تصدير ومراجعة: إبراهيم مدكور، نرش املؤس 

 هـ.2111وأيضًا منطق الشفاء طبعة مكتبة يية اهلل املرعيش النجفي، قم، غريان، 

أبو عيل حسني بن عبد اهلل بن حسن بن عيل، النجاة من الغرق يف بحر هـ(، 328ينا )ابن س ـ28

الضالالت، تقديم وحتقيق: حممد تقي دانش بجوه، انتشارات دانشكاه هتران، إيران، الطبعة 

 م.1111الثانية، 

حممد بن عيل، متشـــابه القرآن وتختلفه، انتشارات هـ(، 188ابن شهرآشوب املازندراين ) ـ29

 هـ.2121يدار، قم، إيران، الطبعة الثالثة، ب

حممد بن عيل، معامل العلامء يف فهرست كتب الشيعة  هـ(،188ابن شهرآشوب املازندراين ) ـ11

ة، النج ، العراق،   م.2222وأسامء املصن فني منهم قدياًم وحديثًا، املطبعة احليدري 

يب طالب، دار األضواء، حممد بن عيل، مناقب آل أهـ(، 188ابن شهرآشوب املازندراين ) ـ15

 م.2222بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

عيل بن موسى، فالح السائل ونجاح املسائل، انتشارات دفرت هـ(، 223ابن طاووس ) ـ12
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 هـ.2112تبليغات اسالمي حوزه علمية، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

سة التاريخ، حممد الطاهر، التحرير والتنوير يف تفسري القرآ م(،5914ابن عاشور ) ـ14 ن، مؤس 

 بريوت، لبنان، الطبعة األوىل.

الصاحب إسامعيل بن عباد بن أمحد بن إدريس، املحيط يف  هـ(،481ابن عّباد الطالقاين ) ـ13

 هـ. 2121اللغة، نرش عامل الكتب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

وما ينبغي يف  أبو عمرو يوس ، جامع بيان العلم وفضله هـ(،322ابن عبد الرّب القرطبي ) ـ11

سة الكتب الثقافية، بريوت،  روايته ومحله، تقديم وتعليق: حممد عبدالقادر أمحد عطا، مؤس 

 م.2222لبنان، الطبعة األوىل، 

عز  الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن  هـ(،221ابن عبد السالم الُسلمي ) ـ12

، تفسري ا ب املعروف بالعز  لقرآن، حتقيق: عبد اهلل بن إبراهيم احلسن بن حممد بن مهذ 

 م.2222الوهبي، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

القايض أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعافري، املحصول يف  هـ(،134ابن العريب املالكي ) ـ11

أصول الفقه، ختريج: حسني عيل اليدري، تعليق: سعيد عبد اللطي  فودة، دار البيارق، 

 م.2222واألردن، الطبعة األوىل، لبنان 

أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الدمشقي الشافعي،  هـ(،115ابن عساكر ) ـ18

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حل ها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من واردهيا 

 م.2222ع، بريوت، لبنان، وأهلها، حتقيق: عيل شريي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزي

أبو احلســـني أمحد، معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط: عبدالسالم هـ(، 491ابن فارس ) ـ19

 م.2222حممد هارون ، دار اجليل، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

سة  هـ(،221ابن قدامة ) ـ81 موفق الدين عبداهلل بن أمحد، روضة الناظر وجن ة املناظر، مؤس 

ة، الطبعة األوىل، الريان واملك ة واملكتبة املكي ة، بريوت والرياض ومك   م.2228تبة التدمري 

موفق الدين عبداهلل بن أمحد، إثبات صفة العلو، حتقيق وتعليق: أمحد  هـ(،221ابن قدامة ) ـ85

سة علوم القرآن ومكتبة العلوم واحلكم، لبنان والسعودية،  بن عطية بن عيل الغامدي، مؤس 

 م.2288الطبعة األوىل، 

مة يف األصول، تعليق: حممد بن  هـ(،491ابن القّصار املالكي ) ـ82 أبو احلسن عيل بن عمر، املقد 

 م.2222احلسني السليامين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

سعد بن منصور، اجلديد يف احلكمة، حتقيق وتقديم وتعليق: محيد هـ(، 284ابن كمونة ) ـ84

 هـ.2111، نرش: جامعة بغداد، العراق، مرعيد الكبييس
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حييى بن معني بن عون املري الغطفاين البغدادي، التاريخ )برواية: أبو  هـ(،244ابن معني ) ـ83

هـ، ومعه: ما حق  بكالم حييى بن 122الفضل العباس بن حممد بن حاتم الدوري البغدادي 

 حسن، دار القلم، بريوت، لبنان. معني، برواية يزيد بن اهليثم(، حتقيق وتعليق: عبد اهلل أمحد

أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املرصي، لسان  هـ(،155ابن منظور اإلفريقي ) ـ81

 هـ.2112العرب، نرش أدب احلوزة، قم، إيران، 

نه  هـ(،284ابن املنري االسكندري ) ـ82 نارص الدين أمحد بن حممد املالكي، اإلنصاف فيام تضم 

مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، الكشاف من االعتزال، رشكة 

 م.2222

د عبد اهلل مجال الدين بن يوس  بن أمحد بن عبد  هـ(،125ابن هشام األنصاري ) ـ81 أبو حمم 

قه وفصله وضبط غرائبه: حممد حميي الدين عبد  اهلل، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، حق 

 هـ.2111إيران، احلميد، منشورات مكتبة املرعيش النجفي، قم، 

 هـ.2121عامر، منطق االستقراء، جممع الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل،  أبو رغيف، ـ88

عامر، األسس املنطقية لالستقراء يف ضوء دراسة الدكتور رسوش، نرش جممع  أبو رغيف، ـ89

 هـ.2112الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

 حياته وعرصه، آراؤه وفقهه، دار الفكر العريب.حممد، أبو حنيفة،  م(،5913أبو زهرة ) ـ91

نرص حامد، اإلمام الشافعي وتأسيس األيديولوجية الوسطية، املركز  م(،2151أبو زيد ) ـ95

 م.1112الثقايف العريب، بريوت والدار البيضاء، الطبعة األوىل، 

، حممد حسن، منتهى األصول، مؤسسة مطبعة العروج، إيران، هـ(5492البجنوردي ) ـ92

 هـ.2112بعة األوىل، الط

د هباء الدين العاملــي، الـــوجيزة يف الــدراية، املكتبـــة هـ(، 5145البهائي ) ـ94 حمم 

 هـ.2222اإلسالمية الكربى، قم، إيران، 

ون كريم، هـ(، 5145البهائي ) ـ93 حممد هباء الدين العاميل، زبدة األصول، حتقيق: فارس حس 

 هـ.2112نرش مرصاد، الطبعة األوىل، 

حممد هباء الدين العاميل، احلبل املتني يف إحكام أحكام الدين، انتشارات هـ(، 5145هائي )الب ـ91

 بصرييت، قم، إيران.

حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيد، الرسائل األصولي ة، هـ(، 5211البهبهاين ) ـ92

سة العالمة البهبهاين، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2122مؤس 

ة، جممع ، هـ(5211البهبهاين ) ـ91 حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيد، الفوائد احلائري 
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 هـ.2122الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

د أكمل املعروف بالوحيد، التعليقة البهبهانية عىل هـ(، 5211البهبهاين ) ـ98 حممد باقر بن حمم 

سة آل البيت   هـ.2111طبعة األوىل، إلحياء الرتاث، قم، إيران، ال منهج املقال، مؤس 

أبو احلسن بن املرزبان اآلذبيجاين، التحصيل، تصحيح وتعليق: مرتىض هـ(، 318هبمنيار ) ـ99

  م.2222مطهري، انتشارات دانشكاه هتران، إيران، الطبعة الثانية، 

أمحد بن احلسني بن عيل، معرفة السنن واآلثار، حتقيق: سيد حسن  هـ(،318البيهقي ) ـ511

 العلمي ة، بريوت، لبنان.كرسوي، دار الكتب 

ة ومعرفة أحوال صاحب الرشيعة،  هـ(،318البيهقي ) ـ515 أمحد بن احلسني بن عيل، دالئل النبو 

 م.2282دار الكتب العلمي ة، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

املريزا جواد، كفاية األصول، دروس يف مسائل علم األصول، دار هـ(، 5321التربيزي ) ـ512

يقة الشهيدة،   هـ.2112إيران، الطبعة الثانية، الصد 

موسى، أوثق الوسائل يف رشح الرسائل، حجري، مطبعة مهر، هـ(، 5431التربيزي ) ـ514

 .]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[أوفست، انتشارات كني نجفي، قم، إيران، 

سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  هـ(،5311التسرتي ) ـ513 حممد تقي، قاموس الرجال، مؤس 

سني  وما بعد. 2121، قم، إيران، الطبعة األوىل، املدر 

د تقي، النجعة يف رشح اللمعة، نرش: كتابخانه صدوق، إيران، هـ( 5311التسرتي ) ـ511 حمم 

 م.2282الطبعة األوىل، 

سة هنج  هـ(،5311التسرتي ) ـ512 حممد تقي، هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة، حتقيق: مؤس 

 هـ.2128ران، إيران، الطبعة األوىل، البالغة، نرش: دار أمري كبري للنرش، طه

عبداهلل بن حممد البرشوي اخلراساين، الوافية يف أصول الفقه، هـ(، 5115الفاضل التوين ) ـ511

حتقيق: السي د حممد حسني الرضوي الكشمريي، جممع الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة 

قة األوىل،   هـ.2121املحق 

ن تخلوف أبو زيد املالكي، اجلواهر احلسان يف عبد الرمحن بن حممد ب هـ(،811الثعالبي ) ـ518

تفسري القرآن، حتقيق: عيل حممد عوض وعادل أمحد عبد املوجود، دار إحياء الرتاث العريب 

سة التاريخ العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،   م.2222ومؤس 

قيق: حممد أبو إسحاق أمحد بن إبراهيم النيسابوري، الكش  والبيان، حت هـ(،321الثعلبي ) ـ519

بن عاشور، مراجعة وتدقيق: نظري الساعدي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، 

 م.1111الطبعة األوىل، 
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عيل أصغر بن العالمة السيد حممد شفيع، طرائ  املقال هـ(، 5454اجلابلقي الربوجردي ) ـ551

ود املرعيش، يف معرفة طبقات الرجال، حتقيق: السيد مهدي الرجائي، إرشاف: السيد حمم

ة، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2121نرش مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العام 

أبو عثامن عمرو بن بحر بن حمبوب، رسائل اجلاحظ )األدبية والسياسية هـ(، 211اجلاحظ ) ـ555

هبا: عيل أبو ملحم، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان،  م هلا وبو   م.1111و..(، قد 

أبو احلســن عيل بن حممــــد بن عيل، التعريفات، دار الكتب العلمية، هـ(، 852رجاين )اجل ـ552

 م.1111بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

أبو احلســن عيل بن حممــــد بن عيل، احلاشية عىل الكشاف، رشكة هـ(، 852اجلرجاين ) ـ554

 م.2222احللبي واوالده، مرص، 

سة دار الكتاب حممد جعفر، منتاجلزائري املروج،  ـ553 هى الدراية يف توضيح الكفاية، مؤس 

 هـ.2121)اجلزائري( للطباعة والنرش، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 

نعمة اهلل، كشــ  األرسار يف شــرح االستبصار، حققه وعل ق هـ(، 5552اجلزائري ) ـ551

ران، وأرشف عليه: املفتي السيد طي ب املوسوي اجلزائري، مؤسسة دار الكتاب، قم، إي

 هـ.2122الطبعة األوىل، 

أبو بكر أمحد بن عيل الرازي، الفصول يف األصول )أصول الفقه(،  هـ(،411اجلّصاص ) ـ552

 م.2282دراسة وحتقيق: عجيل جاسم النميش، الطبعة األوىل، 

أبو بكر أمحد بن عيل الرازي، أحكام القرآن، ضبط وختريج: عبد هـ(، 411اجلّصاص ) ـ551

 م.2221دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، السالم حممد عيل شاهني، 

ر العقدي  م(،5925جولدتسيهر ) ـ558 أجناس، العقيدة والرشيعة يف اإلسالم، تاريخ التطو 

والترشيعي يف الديانة اإلسالمية، ترمجة: حممد يوس  موسى وعبد العزيز عبد احلق وعيل 

رة عن دار الكتاب املرصي، حسن عبد القادر، دار الرائد العريب، بريوت، نسخ ة مصو 

 م.2212

إسامعيل بن محاد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد هـ(، 494اجلوهري ) ـ559

 م.2222عبدالغفور عط ار، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ـن يوســ ، الربهان إمام احلــرمني أبو املعالــي عبدامللك بن عبداهلل بهـ(، 318اجلويني ) ـ521

ج أحاديثه صالح بن حممد بن عويضة، دار الكتب العلمية،  يف أصول الفقه، عل ق عليه وخر 

 م.2222بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 املريزا أبو القاســم بن احلسن، القوانني املحكمة، حجري.هـ(، 5245اجليالين القّمي ) ـ525
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د، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة عبدالكريم، درر الفوائ هـ(،5411احلائري ) ـ522

سني، إيران، الطبعة اخلامسة ]بدون تاريخ[.  املدر 

كاظم احلسيني، أساس احلكومة اإلسالمي ة، مطبعة النيل، بريوت، لبنان، الطبعة احلائري،  ـ524

 هـ.2222األوىل، 

ران، الطبعة كاظم احلسيني، القضاء يف الفقه اإلسالمي، جممع الفكر اإلسالمي، إياحلائري،  ـ523

 هـ.2122األوىل، 

كاظم احلسيني، التعليقات واهلوامش عىل مباحث األصول، نرش: املؤل  ، قم، احلائري،  ـ521

 إيران، الطبعة األوىل.

كاظم احلسيني، والية األمر يف عرص الغيبة، جممع الفكر اإلسالمي، قم، إيران، احلائري،  ـ522

 هـ.2111الطبعة الثانية، 

، رشح العروة الوثقى، حتقيق: الشيخ حممد حسن أمر اللهي مرتىض هـ(،5312احلائري ) ـ521

سني، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2112اليزدي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

حسني، نقد احلديث يف علم الرواية وعلم الدراية، مؤسسة الوفاء، بريوت، احلاج حسن،  ـ528

 م.2282لبنان، الطبعة األوىل، 

سة ح حب اهلل، ـ529 ن والصريورة، مؤس  يدر، نظرية السن ة يف الفكر اإلمامي الشيعي، التكو 

 م.1112االنتشار العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

سة االنتشار العريب، بريوت،  حب اهلل، ـ541 حيدر، فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مؤس 

 م.1121لبنان، الطبعة األوىل، 

إىل موسوعة احلديث النبوي عند اإلمامي ة، دراسة يف احلديث حيدر، املدخل حب اهلل،  ـ545

 م.1122اإلمامي، 

سة االنتشار العريب،  حب اهلل، ـ542 حيدر، حجي ة السن ة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم، مؤس 

 م.1122بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

سة البحوث  حب اهلل، ـ544 املعارصة، بريوت، حيدر، إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع، مؤس 

 م.1122ـ  1122لبنان، الطبعة األوىل، 

سة الفقه املعارص، بريوت، حب اهلل،  ـ543 حيدر، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص، مؤس 

 .1122ـ  1122لبنان، الطبعة األوىل، 

سة االنتشار  حب اهلل، ـ541 حيدر، مسألة املنهج يف الفكر الديني وقفات ومالحظات، مؤس 

 م.1112لبنان، الطبعة األوىل،  العريب، بريوت،
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عيل، دراسات يف فلسفة أصول الفقه والرشيعة ومقاصد الرشيعة، دار اهلادي،  حّب اهلل، ـ542

 م.1112بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ة، بقلم عيل هـ(، 5412احلجة الكوه كمري التربيزي ) ـ541 ة يف تقريرات احلج  حممد، املحج 

 هـ.2112املعصومة، إيران، الطبعة األوىل، الصايف الكلبايكاين، مؤسسة السيدة 

د بن احلسن، الفوائد الطوسي ة، املطبعة العلمية، قم، إيران،  هـ(،5513احلّر العاميل ) ـ548 حمم 

 هـ.2112الطبعة الثانية، 

ة يف أصول األئمة، حتقيق  هـ(،5513احلر العاميل ) ـ549 حممد بن احلسن، الفصول املهم 

سة معارف إسالمي إمام رضا وإرشاف: حممد بن حممد احلسني الق ، إيران، ائيني، مؤس 

 هـ.2128الطبعة األوىل، 

حممد بن احلسن، تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل  هـ(،5513احلر العاميل ) ـ531

سة آل البيت   هـ.2121إلحياء الرتاث، إيران، الطبعة األوىل،  الرشيعة، مؤس 

د احلسن بن عيل بن هـ(،3احلّراين )ق ـ535 احلسني بن شعبة، حُت  العقول عن آل الرسول  أبو حمم 

 ،هـ.2111، منشورات ذوي القربى، قم، إيران، الطبعة األوىل 

سة هـ(، 5155الشيخ حسن بن الشهيد الثاين ) ـ532 مة يف أصول الفقه، مؤس  معامل الدين، املقد 

سني، قم، إيران، الطبعة الثانية عرشة،   هـ.2122النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

ثني، دار التعارف هـ(، 5314احلسني ) ـ534 هاشم معروف، دراسات يف احلديث واملحد 

 للمطبوعات، بريوت، لبنان، ]بدون تاريخ، وال رقم الطبعة[.

ة ومواطن انحرافهم عنها، دار اللواء، حسني،  ـ533 أبو لبابة، موق  املعتزلة من السن ة النبوي 

ة، الطبعة   م.2282الثانية، الرياض، اململكة العربية السعودي 

ــة للفقه املقارن، املجمع العاملي ألهلهـ(، 5323احلكيم ) ـ531  حممد تقي، األصــول العام 

 م.2222، إيران، الطبعة الثانية، البيت

سة املنار، قم، إيران، الطبعة احلكيم،  ـ532 حممد سعيد الطباطبائي، املحكم يف أصول الفقه، مؤس 

 م.2221األوىل، 

بن علــي بن زهـرة، غنية النــزوع إلــى علمي األصول والفروع، محزة هـ(، 181احللبي ) ـ531

سة اإلمام الصادق، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2122حتقيق: إبراهيم البهادري، مؤس 

قه: حممد حسني هـ(، 212املحقق احليّل ) ـ538 نجم الدين جعفر بن احلسن، معارج األصول، حق 

 م.1112الطبعة األوىل، الرضوي الكشمريي، مطبعة رسور، إيران، 

نجم الدين جعفر بن احلسن، نكت النهاية )النهاية ونكتها(، حتقيق هـ(، 212املحقق احليّل ) ـ539
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سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  ونرش: مؤس 

 هـ.2121

سة سي د  نجم الدين جعفر بن احلسن، املعترب يف رشح (،هـ212املحقق احليّل ) ـ511 املخترص، مؤس 

 م.2282الشهداء، إيران، 

ر، هتذيب الوصول إىل  (،هـ122العالمة احليّل ) ـ515 مجال الدين احلســن بن يوســ  بن املطه 

سة اإلمام عيل، لندن، بريطانيا،  علم األصول، حتقيق: السيد حممد الرضوي الكشمريي، مؤس 

 م.1112الطبعة األوىل، 

ر، القواعد اجللي ة يف مج (،هـ122العالمة احليّل ) ـ512 ال الدين احلســن بن يوســ  بن املطه 

سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  ون، مؤس  رشح الشمسي ة، حتقيق وتقديم: فارس حس 

سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2121املدر 

ر، خالصة األقواهـ(، 122العالمة احليّل ) ـ514 ل يف مجال الدين احلســن بن يوس  بن املطه 

معرفة الرجال، حتقيق الشيخ جواد القيومي، مؤسسة نرش الفقاهة، إيران، الطبعة األوىل، 

 هـ.2122

ر، هناية الوصول )األصول( هـ(، 122العالمة احليّل ) ـ513 مجال الدين احلسن بن يوس  بن املطه 

سة اإلمام الصادق،  إىل علم األصول، حجري. وأيضًا حتقيق: إبراهيم البهادري، نرش مؤس 

 هـ.2112إيران، الطبعة األوىل، 

ر، مبادئ الوصول إىل هـ(، 122العالمة احليّل ) ـ511 مجال الدين احلســن بن يوســ  بن املطه 

علم األصول، إخراج وتعليق وتصحيح: عبداحلسني حممد عيل البقال، دار األضواء، 

 هـ.2112بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

ر، األلفني يف إمامة أمري مجال الد (،هـ122العالمة احليّل ) ـ512 ين احلســن بن يوســ  بن املطه 

 املؤمنني عيل بن أيب طالب، مكتبة األلفني، الطبعة األوىل، الكويت.

ســة آل البيتهـ(، 4احلمريي )ق ـ511 ^ أبو العب اس عبداهلل بن جعفر، ُقرب اإلســناد، مؤس 

 هـ.2122إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

( موقفنا من الرتاث القديم(، 2ن، من العقيدة إىل الثورة )الرتاث والتجديد، )حس حنفي، ـ518

 م.2288نرش: دار التنوير واملركز الثقايف العريب، لبنان والدار البيضاء، الطبعة األوىل، 

 حسن، من النص  إىل الواقع، الطبعة األوىل.حنفي،  ـ519

الثقلني، حتقيق: السيد هاشم  عبدعيل بن مجعة العرويس، تفسري نور هـ(،5552احلويزي ) ـ521

 هـ.2121رسو،ي املحاليت، مؤسسة إسامعيليان، إيران، الطبعة الرابعة، 
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ة عرض الروايات عىل القرآن  احليدري، ـ525 كامل، ميزان تصحيح املوروث الروائي، معامل نظري 

سة اإلمام اجلواد للفكر والثقافة، الكاظمي ة، العراق،  الكريم، بقلم: طالل احلسن، مؤس 

 هـ.2122الطبعة األوىل، 

جالل الدين أبو حممد عمر بن حممد بن عمر، املغني يف أصول الفقه،  هـ(،295اخلّبازي ) ـ522

 م.1112حتقيق: حممد مظهر بقا، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 

ـرائد، حتقيق: مهدي حممد كاظــم، درر الفوائد يف احلاشــية عىل الفـ (،هـ5429اخلراساين ) ـ524

سة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران،  شمس الدين، مؤس 

 هـ.2121الطبعة األوىل، 

ســة النرش اإلسالمي التابعة هـ(، 5429اخلراساين ) ـ523 حممد كاظم، كفاية األصــول، مؤس 

سني، قم، إيران، الطبعة الثالثة،   هـ.2122جلامعة املدر 

أبو القاسم عيل بن حممد بن عيل الرازي، كفاية األثر يف النص   هـ(،3زاز القمي )ق اخل ـ521

)النصوص( عىل األئمة اإلثني عرش، حتقيق: عبد اللطي  احلسيني الكوه كمري اخلوئي، 

 هـ.2112نرش بيدار، قم، إيران، 

اج، أصول احلديث علومه ومصطلحه، دار الفكر، بريوت، لبناناخلطيب،  ـ522 ، حممد عج 

 م.2282

سة تنظيم هـ(، 5319اخلميني ) ـ521 روح اهلل، تنقيح األصول، بقلم حسني االشتهاردي، مؤس 

 هـ.2122ونرش آثار اإلمام اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 

ســة تنظيم ونرش هـ(، 5319اخلميني ) ـ528 روح اهلل، أنوار اهلداية يف التعليقة عىل الكفاية، مؤس 

 هـ.2122الطبعة الثانية،  آثار اإلمام اخلميني، إيران،

مة، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني،  هـ(،5319اخلميني ) ـ529 روح اهلل، املكاسب املحر 

 م.1111إيران، الطبعة الثانية، 

روح اهلل، االجتهـاد والتقليد، مؤسســة تنظيم ونشــر آثار اإلمام هـ(، 5319اخلميني ) ـ511

 ـ.ه2128اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 

سة هـ(، 5319اخلميني ) ـ515 روح اهلل، هتذيب األصــول، بقلم الشــيخ جعفر السبحاين، مؤس 

 هـ.2112تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 

مصطفى، حتريرات يف األصول، مؤسسة تنظيم ونرش آثار هـ(، 5498الشهيد اخلميني ) ـ512

 هـ.2128اإلمام اخلميني، إيران، الطبعة األوىل، 

حممد إسامعيل بن احلسني بن حممد رضا املازندراين هـ(، 5514أو  5515اخلواجوئي ) ـ514
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سني، قم، إيران،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  اخلاتون آبادي، جامع الشتات، مؤس 

 هـ.2128الطبعة األوىل، 

ملازندراين حممد إسامعيل بن احلسني بن حممد رضا اهـ(، 5514أو  5515اخلواجوئي ) ـ513

اخلاتون آبادي، الرسائل الفقهي ة، حتقيق: مهدي الرجائي، دار الكتب اإلسالمي، إيران، 

 هـ.2122الطبعة األوىل، 

أمحد، جامع املدارك يف رشح املخترص النافع، مؤسسة  هـ(،5311اخلوانساري، ) ـ511

 هـ.2112إسامعيليان، إيران، الطبعة الثانية، 

م، مصــباح األصول، بقلم حممد رسور الواعظ احلسيني أبو القاســهـ(، 5354اخلوئي ) ـ512

 هـ.2121البهسودي، مكتبة الداوري، إيران، الطبعة الثانية، 

أبو القاسم وجواد، رصاط النجاة، تنظيم ومجع:  هـ(،5321هـ( والتربيزي )5354اخلوئي ) ـ511

 هـ.2122، موسى مفيد الدين عايص العاميل، نرش: دفرت نرش بركزيده، إيران، الطبعة األوىل

أبو القاسم، منهاج الصاحلني، نرش مدينة العلم، إيران، الطبعة الثامنة هـ(، 5354اخلوئي ) ـ518

 هـ.2121والعرشون، 

أبو القاسم، اهلداية يف األصول، بقلم الشيخ حسن الصايف اإلصفهاين،  هـ(،5354اخلوئي ) ـ519

 هـ.2128حتقيق ونرش: مؤسسة صاحب األمر، إيران، الطبعة األوىل، 

من موسوعة اإلمام  21أبو القاســم، البيان يف تفسري القرآن، مجهـ(، 5354وئي )اخل ـ581

سة إحياء آثار اإلمام اخلوئي،   ]بدون رقم الطبعة وال مكان وال تاريخ[اخلوئي، مؤس 

أبو القاسم، معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، نرش مدينة هـ(، 5354اخلوئي ) ـ585

 هـ.2112 (،ئي، قم، إيران، الطبعة الثالثة )عن بريوتالعلم آية اهلل العظمى اخلو

أبو القاســم، دراســات يف علم األصــول، بقلم السي د عيل اهلاشمي هـ(، 5354اخلوئي ) ـ582

 هـ.2122الشاهرودي، مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

رباعة يف رشح هنج حبيب اهلل حممد بن هاشم اهلاشمي، منهاج الهـ(، 5422اخلوئي ) ـ584

البالغة، تصحيح وهتذيب: إبراهيم امليانجي، نرش بنياد فرهنكي إمام مهدي ودار اهلجرة، 

  إيران، الطبعة الرابعة.

أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس بن املنذر التميمي  هـ(،421الرازي ) ـ583

 م.2221ت، لبنان، الطبعة األوىل، احلنظيل، اجلرح والتعديل، دار إحياء الرتاث العريب، بريو

أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس بن املنذر التميمي  هـ(،421الرازي ) ـ581

 احلنظيل، التفسري، حتقيق: أسعد حممد الطي ب، املكتبة العرصية، صيدا، لبنان.
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دراسة  حممد بن عمر بن احلسني، املحصول يف علم أصول الفقه، هـ(،212الفخر الرازي ) ـ582

سة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،   م.2221وحتقيق: طه جابر فياض العلواين، مؤس 

سة الصادق،  هـ(،212الفخر الرازي ) ـ581 حممد بن عمر بن احلسني، رشح عيون احلكمة، مؤس 

 م.2221طهران، إيران، الطبعة األوىل، 

 يف أصول الدين، تقديم حممد بن عمر بن احلسني، األربعنيهـ(، 212الفخر الرازي ) ـ588

ة، القاهرة، مرص.  وحتقيق وتعليق: أمحد حجازي السقا، مكتبة الكليات األزهري 

حممد بن عمر بن احلسني، التفسري الكبري )مفاتيح الغيب(، دار  هـ(،212الفخر الرازي ) ـ589

 الكتب العلمية، طهران، إيران، الطبعة الثانية.

د )حممهـ(، 122قطب الدين الرازي ) ـ591 ود( بن حممد، حترير القواعد املنطقي ة يف رشح حمم 

الرسالة الشمسي ة، حتقيق وتقديم: حمسن بيدارفر، نرش: بيدار، قم، إيران، الطبعة الثانية، 

 م.1112

د )حممود( بن حممد، رشح مطالع األنوار )يف املنطق(، هـ(، 122قطب الدين الرازي ) ـ595 حمم 

 نرش: كتبي نجفي، قم، إيران.

منتجب الدين، فهرست أســامء علامء الشــيعة ومصن فيهم، حتقيق  (،هـ2الرازي )ق  ـ592

 هـ.2111عبدالعزيز الطباطبائي، جممع الذخائر اإلسالمية، إيران، 

أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، دفرت  هـ(،112الراغب اإلصفهاين ) ـ594

 هـ.2111نرش كتاب، إيران، الطبعة الثانية، 

قطب الدين سعيد بن هبة اهلل، رسالة يف اختالف األخبار، حتقيق حممد  هـ(،114)الراوندي  ـ593

، نرش مركز حتقيقات دار احلديث، 2رضا اجلال،ي، ضمن كتاب حديث بجوهي شيعه، مج

 إيران.

قطب الدين سعيد بن هبة اهلل، فقه القرآن، نرش مكتبة املرعيش النجفي،  هـ(،114الراوندي ) ـ591

 هـ.2112لثانية، قم، إيران، الطبعة ا

د، منهاج األصول، نرش املؤل  ، إيران، الطبعة األوىل،  الرجائي، ـ592  هـ.2112حمم 

املريزا حبيب اهلل، كتاب القضاء، حتقيق: أمحد احلسيني، نرش: دار هـ(، 5452الرشتي ) ـ591

 هـ.2112القرآن الكريم، قم، إيران، 

تفسري املنار )حمارضات الشيخ حممد رشيد، تفسري القرآن احلكيم املشتهر ب هـ(،5413رضا ) ـ598

 حممد عبده(، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية ]بدون تاريخ[.

حممد بن احلسني بن موسى بن حممد، هنج البالغة، حتقيق:  هـ(،312]مجع[ الرشيف الريض ) ـ599
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 حممد عبده، نرش دار املعرفة، بريوت، لبنان ]بدون تاريخ[.

حلسيني، منتقى األصول، بقلم السي د عبدالصاحب احلكيم، حممد اهـ(، 5358الروحاين ) ـ211

 هـ.2121الطبعة األوىل، 

حممد صادق، فقه الصادق، مؤسسة دار الكتاب، قم، إيران، الطبعة الثالثة، الروحاين،  ـ215

 هـ وما بعد.2121

، قم، إيران، الطبعة ×بدة األصول، مدرسة اإلمام الصادقحممد صادق، زالروحاين،  ـ212

 ـ..ه2121األوىل، 

بدون [حممد مرتىض، تاج العروس، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان، هـ(، 5211الزبيدي ) ـ214

 .]تاريخ

بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق:  هـ(،193الزركيش ) ـ213

وىل، أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية عيسى البايب احللبي ورشكاه، الطبعة األ

 م.2222

بدر الدين حممد بن هبادر، البحر املحيط يف أصول الفقه، دار الكتب هـ(، 193الزركيش ) ـ211

 م.1111العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر اخلوارزمي، الكشاف عن حقائق  هـ(،148الزخمرشي ) ـ212

رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي  التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل،

 م.2222وأوالده، مرص، 

شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، هـ(، 138الذهبي ) ـ211

 حتقيق: عيل حممد البجاوي، دار الفكر ]بدون مكان، وال تاريخ، وال رقم الطبعة[.

ملؤسسة العربية للتحديث الفكري واملركز محادي، السن ة بني األصول والتاريخ، ا ذويب، ـ218

 م.1112الثقايف العريب، بريوت والدار البيضاء، الطبعة األوىل، 

ة يف علم املنطق، حتقيق وتقديم: حسن هـ(، 131الساوي ) ـ219 عمر بن سهالن، البصائر النصريي 

 م.1111مراغي، نرش شمس تربيزي، طهران، إيران، الطبعة األوىل، 

سة اإلمام الصادق جعفر، املالسبحاين،  ـ251 ة يف علوم القرآن، مؤس  ، قم، ناهج التفسريي 

 هـ.2111إيران، الطبعة الثانية، 

سة اإلمام الصادق السبحاين،  ـ255 ، جعفر، أصول احلديث وأحكامه يف علم الدراية، مؤس 

 هـ.2121إيران، الطبعة الثانية، 

ة املنار، الطبعة الثالثة، عبداألعلـــى، هتذيب األصـــول، مؤسســهـ(، 5353السبزواري ) ـ252
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 هـ.2122

مال هادي، رشح املنظومة، تصحيح وتعليق: حسن زاده هـ(، 5289أو  5288السبزواري ) ـ254

 م.1111ـ  2221آميل، حتقيق وتقديم: مسعود طالبي، نرش ناب، إيران، الطبعة األوىل، 

، الكش  برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن حممد احللبي هـ(،835سبط ابن العجمي ) ـ253

ن رمي بوضع احلديث، حتقيق وتعليق: صبحي السامرائي، عامل الكتب ومكتبة  احلثيث عم 

 م.2282النهضة العربية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

اإلهباج يف رشح  هـ(،115هـ( وعبد الوهاب بن عيل )112السبكي، عيل بن عبد الكايف ) ـ251

لبيضاوي(، دار الكتب العلمية، بريوت، املنهاج )عىل منهاج الوصول اىل علم األصول ل

 م.2222لبنان، 

عامل، البحث األصو،ي بني احلكم العقيل لإلنسان وحكم القرآن،  م(،2111سبيط النييل ) ـ252

ة البيضاء، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  كتاب نقدي لطرائق البحث األصو،ي، دار املحج 

 م.1118

بن أيب سهل، أصول الفقه، حتقيق: أبو الوفاء أبو بكر حممد بن أمحد  هـ(،391الّسخيس ) ـ251

 م.2222األفغاين، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل، املبسوط، دار املعرفة للطباعة  هـ(،391الّسخيس ) ـ258

 م.2282والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 

ارص، تيسري الكريم الرمحن، حتقيق: ابن عثيمني، عبد الرمحن بن نهـ(، 5412السعدي ) ـ259

سة الرسالة، بريوت، لبنان،   م.1111مؤس 

أبو عبد الرمحان حممد بن احلسني بن موسى األزدي، حقائق التفسري،  هـ(،352السّلمي ) ـ221

 م.1112حتقيق: سيد عمران، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

الليث نرص بن حممد بن أمحد بن إبراهيم، بحر العلوم، حتقيق:  أبو هـ(،484السمرقندي ) ـ225

 حممود مطرجي، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان.

أبو الفتوح شهاب الدين حييى بن حبش بن أمريك،  هـ(،181شيخ اإلُشاق السهروردي ) ـ222

ني نرص ونجفقيل جمموعة مصن فات شيخ اإلرشاق، حتقيق وتقديم: هنري كوربان وسيد حس

سة مطالعات وحتقيقات فرهنكي، طهران، إيران، الطبعة الثانية،   م.2222حبيبي، مؤس 

عيل احلسيني، الرافد يف علم األصول، بقلم منري السي د عدنان القطيفي، نرش  السيستاين، ـ224

 هـ.2121مكتب السيستاين، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

رضات السيد السيستاين، نرش مكتب السيستاين، قم، عيل، قاعدة ال رضر، حما السيستاين، ـ223
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 هـ.2121إيران، الطبعة األوىل، 

عيل احلسيني، استفتاءات املرجع الديني األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين  السيستاين، ـ221

 .]بدون مشخصات[

 هـ، نرش عىل2122عيل احلسيني، حجي ة خرب الواحد، بقلم: حممد عيل الرب اين،  السيستاين، ـ222

 موقع تقريرات بنسخ متداولة حمدودة.

اء، بريوت، السيستاين،  ـ221 د البك  د رضا، قبسات من علم الرجال، مجعها ونظ مها: حمم  حمم 

 هـ.2122لبنان، الطبعة األوىل، 

عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين، اإلتقان يف علوم القرآن،  هـ(،955السيوطي ) ـ228

 م.2222بريوت، لبنان، الطبعة األوىل،  حتقيق: سعيد مندوب، دار الفكر،

عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين، تدريب الراوي يف رشح هـ(، 955السيوطي ) ـ229

 م.2282تقريب النواوي، حتقيق: أمحد عمر هاشم، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 

دالفت اح كب ارة، دار حممد بن إدريس، الرسالة، رشح وتعليق: الدكتور عبهـ(، 213الشافعي ) ـ241

 م.2222النفائس، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

بدون [حممــد بن إدريــس، كتــاب األم، دار املعرفـــة، لبنــــان هـ(، 213الشافعي ) ـ245

 .]تاريخ

 .]بدون مشخصات[حممد بن إدريس، اختالف احلديث  هـ(،213الشافعي ) ـ242

د، الباعث احلثيث م(، 5918شاكر ) ـ244 رشح اختصار علوم احلديث البن كثري، أمحد حمم 

 مكتبة تعز، بغداد، العراق.

حممود، نتائج األفكار يف األصول، بقلم السيد حممد جعفر  هـ(،5492الشاهرودي ) ـ243

ج، إعداد وحتقيق: آل املرتىض، إيران، الطبعة األوىل،   م.1111اجلزائري املرو 

ة: حامد حفني داوود، نرش مرتىض عبداهلل، تفسري القرآن الكريم، مراجع هـ(،5232شرّب ) ـ241

 م.2222الرضوي مطبوعات القاهرة، مرص، الطبعة الثانية، 

أمحد بن حممود عبدالوهاب، خرب الواحد وحجي ته، اململكة العربية السعودية، الشنقيطي،  ـ242

رة، عامدة البحث العلمي رقم اإلصدار  وزارة التعليم العا،ي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنو 

 م.1111الطبعة األوىل،  ،12

أبو عمرو عثامن بن عبدالرمحن املعروف بابن الصالح، علوم هـ(، 234الشهرزوري ) ـ241

احلديث، حتقيق ورشح: نور الدين عرت، دار الفكر ودار الفكر املعارص، بريوت ودمشق، 

ق م. وأيضًا طبعة دار الكتب العلمي ة، بريوت، لبنان، بتعلي2228الطبعة الثالثة املعادة، 
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د بن عويضة.  وختريج صالح بن حمم 

سة  هـ(،1الشهرزوري )ق  ـ248 شمس الدين حممد بن حممود، رشح حكمة اإلرشاق، مؤس 

 م.2222مطالعات وحتقيقات فرهنكي، إيران، الطبعة األوىل، 

شمس الدين حممد بن حممود، رسائل الشجرة اإلهلي ة يف علوم  هـ(،1الشهرزوري )ق  ـ249

اني ة، حتقيق  سة حكمت وفلسفة إيران، احلقائق الرب  وتقديم: نجفقيل حبيبي، نرش: مؤس 

 م.1111طهران، الطبعة األوىل، 

ة، القاهرة، الطبعة هـ(، 138الشهرستاين ) ـ231 عبدالكريم، امللل والنحل، مكتبة اإلنجلو املرصي 

 م.2288الثالثة، 

الرشيعة، حممد بن مكــي العاميل، ذكــرى الشــيعة يف أحكــام  (،هـ182الشهيد األّول ) ـ235

سة آل البيت   هـ.2122إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  حتقيق ونرش مؤس 

زين الدين اجلبعي العاميل، البداية يف علم الدراية، مركز األبحاث  (،هـ921الشهيد الثاين ) ـ232

والدراسات اإلسالمية، قسم إحياء الرتاث اإلسالمي، بوستان كتاب، قم، إيران، الطبعة 

 هـ.2112ىل، األو

زين الدين اجلبعي العاميل، الرعاية حلال البداية يف علم الدراية،  (،هـ921الشهيد الثاين ) ـ234

مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية، قسم إحياء الرتاث اإلسالمي، بوستان كتاب، إيران، 

 هـ.2112الطبعة األوىل، 

األفهام إىل تنقيح رشائع  زين الدين اجلبعي العاميل، مسالك (،هـ921الشهيد الثاين ) ـ233

سة املعارف اإلسالمي ة، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2122اإلسالم، مؤس 

حممد بن عيل بن حممد، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق  من علم هـ(، 5211الشوكاين ) ـ231

 األصول، دار الكتب العلمي ة، بريوت، لبنان ]بدون تاريخ، وال رقم الطبعة[.

حممد بن عيل بن حممد، فتح القدير اجلامع بني فن ي الرواية والدراية  هـ(،5211الشوكاين ) ـ232

 من علم التفسري، نرش: عامل الكتب.

أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوس ، اللمع يف أصول الفقه، حتقيق: هـ(، 312الشريازي ) ـ231

ثالثة، حميي الدين ديب مستو ويوس  عيل بديوي، دار ابن كثري، دمشق وبريوت، الطبعة ال

 م.1111

أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوس ، التبرصة يف أصول الفقه، هـ(، 312الشريازي ) ـ238

قه: حممد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، سوريا، تصوير  م، عن الطبعة 2282رشحه وحق 

 م.2281األوىل، 
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د بن إبراهيم القوامي، احلكمة املتعالية يف األ هـ(،5111مال صدرا الشريازي ) ـ239 سفار حمم 

 م.2282العقلي ة األربعة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

حممود بن مسعود بن مصلح الكازروين، رشح حكمة  هـ(،151قطب الدين الشريازي ) ـ211

 م.1111اإلرشاق، نرش: انجمن اثار ومفاخر فرهنكي، إيران، الطبعة األوىل، 

الفقه، دار العلوم، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  حممد احلسيني، م(،2115الشريازي ) ـ215

 م.2288

مهدي الكجوري، الفوائد الرجالي ة، حتقيق: حممد كاظم رمحان هـ(، 5294الشريازي ) ـ212

 هـ.2111ستايش، دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

، انتشارات حممد، الفرقان يف تفسري القرآن بالقرآن والسن ةم(، 2155الصادقي الطهراين ) ـ214

فرهنكي اسالمي، أوفست عن طبعة دار الرتاث اإلسالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 هـ.2112

حممد، أصول االستنباط بني الكتاب والسن ة، انتشارات  م(،2155الصادقي الطهراين ) ـ213

 هـ.2121فرهنكي إسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

لدراية رشح الوجيزة للشيخ البهائي، حتقيق حسن، هناية اهـ(، 5413الصدر الكاظمي ) ـ211

 .]بدون رقم الطبعة وال التاريخ[الشيخ ماجد الغرباوي، نرش مشعر، إيران، 

حممد باقــر، دروس يف علم األصول، دار الكتاب اللبناين ودار الكتاب هـ(، 5311الصدر ) ـ212

 م.2228املرصي، بريوت والقاهرة، الطبعة األوىل، 

باقر، حمارضات تأسيسي ة، انتشارات دار الصدر مركز األبحاث  حممد هـ(،5311الصدر ) ـ211

صي ة للشهيد الصدر، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2122والدراسات التخص 

حممد باقـــر، األسس املنطقي ة لالستقراء، املجمع العلمي للشهيد هـ(، 5311الصدر ) ـ218

صية هـ، وأيضًا طبعة مركز األبحاث و2121الصدر، الطبعة األوىل،  الدراسات التخص 

 هـ.2112للشهيد الصدر، إيران، الطبعة الثانية، 

حممد باقر، اقتصادنا، دار التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان،  هـ(،5311الصدر ) ـ219

 م.2281

حممد باقر، مباحث األصول، بقلم السيد كاظم احلائري، نرش: املؤل  ، هـ(، 5311الصدر ) ـ221

 قم، إيران، الطبعة األوىل.

سة هـ(، 5311) الصدر ـ225 حممد باقر، بحوث يف علم األصول، بقلم حممود اهلاشمي، مؤس 

 هـ.2122دائرة معارف الفقه اإلسالمي، إيران، الطبعة الثالثة، 
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حممد باقر، بحوث يف علم األصول )مباحث األلفاظ ومباحث هـ(، 5311الصدر ) ـ222

 هـ.2118ـ  2112احلجج..(، بقلم: حسن عبدالساتر، إيران، الطبعة األوىل، 

ي، اإلمامة والتبرصة من  (،هـ429الصدوق األّول ) ـ224 أبو احلسن عيل بن احلسني بن بابويه القم 

 هـ.2111، قم، إيران، الطبعة األوىل، احلرية، حتقيق ونرش: مدرسة اإلمام املهدي 

ــي، التوحيد، تصحيح هـ(، 485الصدوق ) ـ223 حممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه القم 

سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، وتعليق: ه اشم احلسيني الطهراين، مؤس 

 إيران ]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[.

ي، األمــا،ي، حتقيق: قسم هـ(، 485الصدوق ) ـ221 حممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه القم 

سة البعثة، طهران، إير سة البعثة، نرش مؤس  ان، الطبعة األوىل، الدراسات اإلسالمية يف مؤس 

 هـ.2122

ي، علل الرشائع، املكتبة هـ(، 485الصدوق ) ـ222 حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القم 

 م.2222احليدرية، النج ، العراق، 

ي، عيون أخبار الرضاهـ(، 485الصدوق ) ـ221 ، ^حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القم 

سة األعلمي،   هـ.2111بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، حتقيق: الشيخ حسني األعلمي، مؤس 

ي، كامل الدين ومتام النعمة، هـ(، 485الصدوق ) ـ228 حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه القم 

سني، قم، إيران، الطبعة  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  اري، مؤس  حتقيق عيل أكرب غف 

 هـ.2111الرابعة، 

ي، كتاب من ال حيرضه الفقيه،  حممد بن عيل بنهـ(، 485الصدوق ) ـ229 احلســني بن بابويه القم 

سني،  حه وعل ق عليه: عيل أكرب غفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  صح 

 هـ.2111قم، إيران، الطبعة الثانية، 

ي، بصائر الدرجات يف فضائل هـ(، 291الصّفار ) ـ211 أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ القم 

، تصحيح وتعليق: حمسن كوچه باغي التربيزي، نرش مكتبة آية اهلل العظمى آل حممد 

 هـ.2111املرعيش النجفي، قم، إيران، 

أبو بكر عبد الرزاق بن مهام، تفسري القرآن، حتقيق: مصطفى مسلم  هـ(،255الصنعاين ) ـ215

 م.2282حممد، مكتبة الرشد للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة األوىل، 

مد، أصول الفقه عند املْحَدثني دراسة حتليلية نقدية، تقديم: عبد املجيد الرشيف، حم طاع اهلل، ـ212

 م.1111منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقريوان، تونس، 

عيل، رياض املسائل، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة  هـ(،5245الطباطبائي ) ـ214
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سني، إيران،الطبعة األوىل،   ما بعد.هـ و2121املدر 

سة آل هـ(، 5232) ]السيد املجاهد[الطباطبائي  ـ213 حممد، مفاتيح األصول، حجري، مؤس 

 .]بدون مشخصات أخرى[للطباعة والنرش،  البيت 

سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة م(، 5985الطباطبائي ) ـ211 حممد حسني، هناية احلكمة، مؤس 

سني، قم، إيران، الطبعة الرابعة عرشة،   ـ.ه2122املدر 

سة األعلمي هـ(، 5985الطباطبائي ) ـ212 حممد حسني، امليزان يف تفسري القرآن، مؤس 

 م.2221للمطبوعات، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

حممد حسني، حاشية الكفاية، بنياد علمي وفكري عالمه طباطبائي هـ(، 5985الطباطبائي ) ـ211

 مع ناميشكاه ونرش كتاب، إيران.

قاسم سليامن بن أمحد، املعجم الكبري، حتقيق وختريج: محدي عبد أبو ال هـ(،421الطرباين ) ـ218

 املجيد السلفي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية.

أبو منصــور أمحــد بن عيل بن أبــي طالــب، االحتجــاج، انتشارات  (،هـ2الطربيس )ق  ـ219

 هـ.2122أسوة، إيران، الطبعة األوىل، 

أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلسن، جممع البيان يف تفسري )لعلوم(  (،هـ2 الطربيس )ق ـ281

م. وأيضًا طبعة األعلمي يف 2288القرآن، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

 بريوت.

أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلســن، تفسري جوامع اجلامع،  هـ(،2الطربيس )ق ـ285

سة النرش اإلسالم سني، قم، إيران، مؤس   هـ.2128ي التابعة جلامعة املدر 

د بن أيب القاسم، بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، حتقيق:  هـ(،2الطربي )ق  ـ282 أبو جعفر حمم 

سني، قم، إيران،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  جواد القي ومي اإلصفهاين، مؤس 

 هـ.2111الطبعة األوىل، 

جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تقديم: أبو  هـ(،451الطربي ) ـ284

خليل امليس، ضبط وتوثيق وختريج: صدقي مجيل العطار، دار الفكر للطباعة والنرش 

 م.2222والتوزيع، لبنان، 

جورج، من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث، النشأة املستأنفة، دار  م(،2152طرابييش ) ـ283

 م. 1121ابطة العقالني ني العرب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، الساقي باالشرتاك مع ر

فخــر الدين، جــامع املقــال فيام يتعل ق بأحوال احلديث والرجال، هـ(، 5181الطرحيي ) ـ281

بدون رقم الطبعة وال [حتقيق: حممد كاظم الطرحيي، كتابفرويش جعفري تربيزي، إيران 
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 .]التاريخ

دين، تفسري غريب القرآن الكريم، حتقيق وتعليق: حممد فخــر ال هـ(،5181الطرحيي ) ـ282

 كاظم الطرحيي، انتشارات زاهدي، قم، إيران.

ة، طهران، هـ(، 5181الطرحيي ) ـ281 فخــر الدين، جممــع البحرين، نشــر املكتبة املرتضــوي 

 هـ.2222إيران، الطبعة الثانية، 

ة يف أصول الفقه،هـ(، 321الطويس ) ـ288 حتقيق حممد رضا األنصاري  حممد بن احلسن، العد 

 هـ.2122القمي، مطبعة ستارة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

حممد بن احلسن، االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد، منشورات مكتبة هـ(، 321الطويس ) ـ289

 هـ.2111جامع جهلستون، طهران، 

ني حممد بن احلسن، فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصن فهـ(، 321الطويس ) ـ291

ق الطباطبائي، إيران،  وأصحاب األصول، حتقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي، مكتبة املحق 

 هـ.2111الطبعة األوىل، 

، حتقيق هـ(، 321الطويس ) ـ295 حممد بن احلسن، اختيار معرفة الرجال أليب عمرو الكيش 

لنرش، وتصحيح: حممد تقي فاضل امليبدي والسي د أبو الفضل موسويان، مؤسسة الطباعة وا

 م.1112وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

حممد بن احلســــن، التبيان يف تفســـري القـــرآن، حتقيق وتصحيح: هـ(، 321الطويس ) ـ292

بدون تاريخ ورقم [أمحد حبيب قصري العاميل، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان 

 .]الطبعة

بن احلسن، االستبصار فيام اختل  من األخبار، دار الكتب  حممدهـ(، 321الطويس ) ـ294

 هـ.2221اإلسالمية، طهران، إيران، الطبعة الثالثة، 

حممد بن احلسن، كتاب الغيبة، حتقيق الشيخ عباد اهلل الطهراين والشيخ هـ(، 321الطويس ) ـ293

 هـ.2122عيل أمحد ناصح، مؤسسة املعارف اإلسالمي ة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

قه وعل ق عليه: السي د حسني بحر هـ(، 321الطويس ) ـ291 حممد بن احلسن، تلخيص الشايف، حق 

 هـ.2221العلوم، منشورات العزيزي، قم، إيران، الطبعة الثالثة، 

سة  هـ(،321الطويس ) ـ292 حممد بن احلسن، األما،ي، حتقيق: قسم الدراسات والنرش يف مؤس 

 هـ.2121الطبعة األوىل،  البعثة، نرش: دار الثقافة، قم، إيران،

سة  هـ(،321الطويس ) ـ291 حممد بن احلسن، الرجال، حتقيق: جواد القي ومي اإلصفهاين، مؤس 

سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2122النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 
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احلسني بن عبدالصمد، وصول األخيار إىل أصول األخبار، ضمن  هـ(،983العاميل ) ـ298

، إعداد أبو الفضل حافظيان البابيل، دار احلديث، قم، 2سائل يف دراية احلديث، مجسلسلة ر

 هـ.2111إيران، الطبعة األوىل، 

إسامعيل بن حممد، كش  اخلفاء ومزيل اإللباس، دار الكتب هـ(، 5522العجلوين ) ـ299

 .2118العلمية، الطبعة الثانية، 

مع الفكر اإلسالمي، إيران، الطبعة ضياء الدين، مقاالت األصول، جمهـ(، 5425العراقي ) ـ411

قة األوىل،   هـ.2111املحق 

ضياء الدين، تنقيح األصول، بقلم: حممد رضا الطباطبائي، املطبعة هـ(، 5425العراقي ) ـ415

ة، النج ، العراق،   م.2221احليدري 

ضياء الدين، األصول، بقلم املريزا أبو الفضل النجم آبادي، إعداد: هـ(، 5425العراقي ) ـ412

، جمموعة آثار آية اهلل املريزا ^الربوجردي لنرش معامل أهل البيت آية اهلل العظمى مؤسسة

 (.2أبو الفضل النجم آبادي، رقم )

ضياء الدين، التعليقة )احلاشية( عىل فوائد األصول، مؤسسة النرش هـ(، 5425العراقي ) ـ414

سني، إيران، الطبعة اخلامسة، )بعض األ  (،جزاء طبعة ثالثةاإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

 .]هـ2111بدون تاريخ إال  املجلد األول فهو [

ضياء الدين، هناية األفكار، بقلم الشيخ حممد تقي الربوجردي هـ(، 5425العراقي ) ـ413

سني، قم، إيران  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر   .]بدون تاريخ[النجفي، مؤس 

ا بن خليفة وخالد بن مبارك، السن ة: مخيس بن راشد والعدوي واملحرمي والوهيبي،  ـ411 زكري 

الوحي واحلكمة، قراءة يف نصوص املدرسة اإلباضي ة، مكتبة الغبرياء، سلطنة عامن، الطبعة 

 م.1112األوىل، 

أبو هالل ونور الدين، معجم الفروق اللغوية  هـ(،5518هـ( واجلزائري )491العسكري ) ـ412

سة  سني، قم، )احلاوي لكتايب العسكري واهلال،ي(، مؤس  النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

 هـ.2121إيران، الطبعة األوىل، 

أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، لسان هـ(، 812العسقالين ) ـ411

 م.2282امليزان، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

أمحد املعروف بابن حجر، فتح الباري  أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بنهـ(، 812العسقالين ) ـ418

 رشح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية.

د بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر، نزهة النظر  هـ(،812العسقالين ) ـ419 أمحد بن عيل بن حمم 



 حّجية احلديث ................................................................. 221

يف توضيح نخبة الفكر، تصحيح كبتان وليم ناسوليس اإليرلندي، واملولوي عبد احلق  

م. )وأيضًا طبعة 2821واملولوي غالم قادر، طبعة اسياتك سوسيستي آف بنغال، كلكته، 

 النص امللحق بكتاب سبل السالم(.

احلسن بن عيل، التفسري )املنسوب إىل اإلمام العسكري(، حتقيق هـ(، 221اإلمام العسكري ) ـ451

 هـ.2112ونرش: مدرسة اإلمام املهدي، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

، عون املعبود رشح سنن أيب داوود،  هـ(،5429م آبادي )العظي ـ455 أبو الطي ب حممد شمس احلق 

 م.2222دار الكتب العلمي ة، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

أمحد بن زين العابدين، مناهج األخبار يف رشح االستبصار، هـ(، 55العلوي العاميل )ق  ـ452

 . ]بدون حتديد مكان وال زمان[حجري، 

ة، ترمجه عن األملاني ة: أبو  م(،5981عيل ) ـ454 جواد، املهدي املنتظر عند الشيعة االثني عرشي 

 م.1112العيد دودو، منشورات اجلمل، أملانيا، الطبعة الثانية، 

الرشي  حاتم بن عارف، اليقيني والظن ي من األخبار، سجال بني أيب احلسن  العوين، ـ453

ثني، الشبكة العربي ة لألبحاث و النرش، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، األشعري واملحد 

 م.1122

حممد بن مسعود بن عي اش السل مي، كتاب التفسري، حتقيق: هاشم  هـ(،421العّيايش ) ـ451

 الرسو،ي املحاليت، املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران، إيران.

لوم أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن جزى، التسهيل لع هـ(،135الغرناطي الكلبي ) ـ452

 م.2282التنـزيل، دار الكتاب العريب، الطبعة الرابعة، 

أبو حامد حممد بن حممد، املستصفى من علم األصول، دار األرقم بن أيب هـ(، 111الغزايل ) ـ451

 .]بدون تاريخ[األرقم، بريوت، لبنان، 

عيل أكرب، دراسات يف علم الدراية )تلخيص املقباس(، نرش جامعة م(، 2113غفاري ) ـ458

 م.2221لصادق، طهران، إيران، الطبعة األوىل، اإلمام ا

أبو نرص حممد بن حممد بن أوزلغ بن طرخان، املنطقي ات، حتقيق وتقديم: هـ(، 449الفارايب ) ـ459

حممد تقي دانش بجوه، نرش: مكتبة السيد املرعيش النجفي، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

 هـ.2118

ذكرة املوضوعات )وبذيله: قانون حممد طاهر بن عيل اهلندي، ت هـ(،982الفتني ) ـ421

 املوضوعات والضعفاء(.

اخلليل بن أمحد، ترتيب كتاب العني، حتقيق: مهدي املخرومي  هـ(،511الفراهيدي ) ـ425
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 هـ.2121وإبراهيم السامرائي، تصحيح: أسعد الطي ب، نرش أسوة، إيران، الطبعة األوىل، 

ة يف أصول الفقه، أبو يعىل حممد بن ا هـ(،318الفراء البغدادي احلنبيل ) ـ422 حلسني القايض، الُعد 

حتقيق: حممد عبد القادر أمحد عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 م.1111

حممد حسني، تفسري من وحي القرآن، دار املالك، بريوت، لبنان،  م(،2151فضل اهلل ) ـ424

 م.2228الطبعة الثانية، 

يانا عىل ضوء اإلسالم، مطبعة الصدر، الطبعة حممد حسني، قضا م(،2151فضل اهلل ) ـ423

 م.2228الثامنة، 

حممد حسني، فقه احلج، تقرير بحوث اخلارج، بقلم: جهاد عبد اهلادي م(، 2151فضل اهلل ) ـ421

 م وما بعد.1112فرحات، نرش: دار املالك، بريوت، الطبعة األوىل: 

سة أم  القرىم(، 2154الفضيل ) ـ422 للتحقيق والنرش، لبنان،  عبد اهلادي، أصول احلديث، مؤس 

 هـ.2111الطبعة الثالثة، 

جمد الدين حممد بن يعقوب، القاموس املحيط، دار املعرفة،  (،هـ851الفريوزآبادي ) ـ421

 .]بدون تاريخ[بريوت، لبنان 

حممد حمسن، األصول األصيلة، دار إحياء اإلحياء، قم، إيران،  (،هـ5195الفيض الكاشاين ) ـ428

 هـ.2121الطبعة الثالثة، 

ة،  حممد حمسن، الوايف، نرش مكتبة أمري املؤمنني  (،هـ5195الفيض الكاشاين ) ـ429 العام 

 هـ.2112إصفهان، إيران، الطبعة األوىل، 

حممد حمسن، الصايف يف تفسري القرآن، حتقيق: السي د حمسن  (،هـ5195الفيض الكاشاين ) ـ441

 هـ.2122، احلسيني األميني، دار الكتب اإلسالمي ة، إيران، الطبعة األوىل

حممد حمسن، األصفى يف تفسري القرآن، حتقيق: مركز  هـ(،5195الفيض الكاشاين ) ـ445

األبحاث والدراسات اإلسالمي )حممد حسني درايتي وحممد رضا نعمتي(، مركز النرش 

 هـ.2128التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، إيران، الطبعة األوىل، 

قرئ، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، دار أمحد بن حممد بن عيل املهـ(، 111الفيومي ) ـ442

 هـ.2112اهلجرة، إيران، الطبعة األوىل، 

ي، دار الفارايب، بريوت، لبنان، قانصوه،  ـ444 وجيه، النص  الديني يف اإلسالم من التفسري إىل التلق 

 م.1122الطبعة األوىل، 

نقيح الفصول يف شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس، رشح تهـ(، 283القرايف ) ـ443
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 م.2222اختصار املحصول يف األصول، دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

ة، دار الرشوق، القاهرة، الطبعة األوىل،  القرضاوي، ـ441 يوس ، كي  نتعامل مع السن ة النبوي 

 م.1111

عة يوس ، السن ة مصدرًا للمعرفة واحلضارة، دار الرشوق، القاهرة، مرص، الطب القرضاوي، ـ442

 م.1111الثالثة، 

 .]بدون مشخصات إضافي ة[يوس ، املدخل لدراسة السن ة النبوية  القرضاوي، ـ441

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن، تصحيح:  هـ(،215القرطبي ) ـ448

 م.2282أمحد عبد احلليم الربدوين، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

عيل بن إسامعيل املوسوي، تعليقة عىل معامل األصول، حتقيق: عيل  هـ(،5298القزويني ) ـ449

سني، قم، إيران، الطبعة  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  العلوي القزويني، مؤس 

 هـ.2111األوىل، 

رام، عيل بن إسامعيل املوسوي، ينابيع األحكام يف معرفة احلالل واحلهـ(، 5298القزويني ) ـ431

سة النرش  حتقيق وتصحيح: عيل العلوي القزويني وعبد الرحيم اجلزمئي القزويني، مؤس 

سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2111االسالمي التابعة جلامعة املدر 

عيل بن إسامعيل املوسوي، رسالة يف العدالة، تصحيح: عيل املوسوي هـ(، 5298القزويني ) ـ435

سة النرش اإل سني، قم، إيران، الطبعة األوىل، العلوي، مؤس  سالمي التابعة جلامعة املدر 

 هـ.2122

اج بن مسلم، اجلامع الصحيح،  هـ(،225القشريي النيسابوري ) ـ432 أبو احلسني مسلم بن احلج 

 دار الفكر، بريوت.

سي د الشاذ،ي، يف ظالل القرآن، دار الرشوق، بريوت والقاهرة، الطبعة م(، 5922قطب ) ـ434

 هـ.2121السابعة عرشة، 

ي، تصحيح وتعليق وتقديم:  (،هـ3ـ  4القّمي )ق  ـ433 أبو احلسن عيل بن إبراهيم، تفسري القم 

 م.2288السيد طي ب املوسوي اجلزائري، مؤسسة دار الكتاب، قم، إيران، الطبعة الرابعة، 

 هـ.2228عيل، جممع الفرائد يف األصول، مطبعة أمري، قم، إيران،  هـ(،5413الكاشاين ) ـ431

سة هـ(، 988) الكاشاين ـ432 املوىل فتح اهلل بن شكر اهلل، زبدة التفاسري، حتقيق ونرش: مؤس 

 هـ.2112املعارف اإلسالمي ة، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

اء، حتقيق مكتب  (،هـ5228كاشف الغطاء ) ـ431 جعفر، كش  الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغر 

مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلعالم اإلسالمي، فرع خراسان، قسم إحياء الرتاث، نرش 
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 هـ.2111اإلسالمي، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

إسامعيل، نحو تفعيل قواعد نقد متن احلديث، دار األوائل للنرش والتوزيع  كردي، ـ438

 م.1111واخلدمات الطباعية، سوريا، الطبعة األوىل، 

سة آل  عيل بن احلسني، جامع املقاصد يف رشحهـ(، 931املحّقق الكركي ) ـ439 القواعد، مؤس 

 هـ.2118إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  ^البيت

احلسني بن شهاب الدين، هداية األبرار إىل طريق األئمة األطهار، هـ(، 5112الكركي ) ـ411

م لـه: رؤوف مجال الدين،  صات[أرشف عىل مقابلته وتصحيحه وقد   .]بدون مشخ 

فاضة العوائد، دار القرآن الكريم، إيران، الطبعة حممد رضا، إ هـ(،5353الكلپايكاين ) ـ415

 هـ.2122األوىل، 

التمهيد يف أصول الفقه، حتقيق: مفيد حممد أبو عمشة وحممد بن  هـ(،151الكلوذاين احلنبيل ) ـ412

عيل بن إبراهيم، نرش: مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم  القرى، 

ة، ا  م.2282لطبعة األوىل، اململكة العربية السعودي 

اري، دار الكتب  (،هـ429الكليني الرازي ) ـ414 د بن يعقوب، الكايف، تصحيح: عيل أكرب غف  حمم 

سة دار احلديث يف إيران 2288اإلسالمية، قم، إيران، الطبعة الثالثة،  م. وأيضًا طبعة مؤس 

 بتصحيٍح جديد.

ق: حممد حسني مولوي، دار مال عيل، توضيح املقال يف علم الرجال، حتقيهـ(، 5412كني ) ـ413

 هـ.2112احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات، التفسري، حتقيق: حممد الكاظم،  هـ(،412الكويف ) ـ411

سة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، طهران، الطبعة األوىل،  مؤس 

 م.2221

مد بن سليامن القايض، مناقب اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب، حم هـ(،4الكويف )ق  ـ412

حتقيق: حممد باقر البهبودي، جممع إحياء الثقافة اإلسالمية، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

 هـ.2121

املوىل حممد صالح، رشح أصول الكايف، ضبط وتصحيح: السيد عيل هـ(، 5185املازندراين ) ـ411

 م.1111اث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، عاشور، دار إحياء الرت

سة حتقيقات ونرش هـ(، 5185املازندراين ) ـ418 املوىل حممد صالح، احلاشية عىل معامل الدين، مؤس 

 معارف أهل البيت، إيران.

حممد هادي بن حممد صالح، رشح فروع الكايف، حتقيق: هـ(، 5543أو  5521املازندراين ) ـ419
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حسني درايتي، دار احلديث للطباعة والنرش، إيران، الطبعة  حممد جواد حممودي وحممد

 هـ.2112األوىل، 

عبداهلل، مقباس اهلداية يف علم الدراية، حتقيق: الشيخ حممد رضا هـ(، 5415املامقاين ) ـ421

سة آل البيت  قة األوىل،  املامقاين، مؤس  إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة املحق 

 هـ.2122

أبو احلسن عيل بن حممد بن حبيب البرصي، النكت والعيون، مراجعة  هـ(،311املاوردي ) ـ425

سة الكتب  وتعليق: السي د بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمي ة ومؤس 

 الثقافية، بريوت، لبنان.

حممد باقر، مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول، دار الكتب هـ(، 5555املجليس ) ـ422

 م.2281إيران، الطبعة الثانية، اإلسالمية، طهران، 

سة الوفاء، هـ(، 5555املجليس ) ـ424 حممد باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار، مؤس 

 هـ.2112بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

حممد تقي، روضة املت قني يف رشح من ال حيرض الفقيه، تعليق: هـ(، 5111املجليّس األّول ) ـ423

ين وعيل پناه اإلشتهاردي وفضل اهلل الطباطبائي، نرش: بنياد فرهنك حسني املوسوي الكرما

 هـ.2112اسالمي، إيران الطبعة األوىل والثانية، 

املوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت،  جمموعة من الباحثني، ـ421

 م.2282الطبعة الثانية، 

، مكتبة العريب ومكتبة عزيزي، قم، حممد آص ، مرشعة بحار األنوار حمسني القندهاري، ـ422

 هـ.2112إيران، الطبعة األوىل، 

حممد، املحارضات، مباحث يف أصول الفقه، بقلم السيد جالل  هـ(،5488حمّقق داماد ) ـ421

 م.1112الدين الطاهري اإلصفهاين، انتشارات مبارك، إيران، الطبعة األوىل، 

د، كتاب اخلمس، بقلم: هـ(، 5488حمّقق داماد ) ـ428 عبد اهلل جوادي آميل، تصحيح وحتقيق: حمم 

 هـ.2128حسني آزادي، دار اإلرساء للنرش، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار، حتقيق هـ(، 5141حممد بن احلسن بن الشهيد الثاين ) ـ429

سة آل البيت  هـ.2122إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل،  ^ونرش: مؤس 

أمحد مصطفى، تفسري القرآن الكريم، دار الفكر، وأيضًا طبع دار إحياء م(، 5912راغي )امل ـ411

 الرتاث العريب.

سة النرش هـ(، 342املرتَض ) ـ415 عيل بن احلسني بن موسى املوسوي البغدادي، االنتصار، مؤس 
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سني، قم، إيران،   هـ.2122اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

د بن موسى بن إبراهيم املوسوي عيل بن احلهـ(، 342املرتَض ) ـ412 سني بن موسى بن حمم 

سة الصادق، طهران، إيران، الطبعة الثانية،  البغدادي، الشايف يف اإلمامة، نرش مؤس 

 هـ.2121

أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى املوسوي البغدادي، الذريعة إىل هـ(، 342املرتَض ) ـ414

 م.2281جي، دانشَكاه طهران، إيران، أصول الرشيعة، تصحيح وتعليق: أبو القاسم ُكر

أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم هـ(، 342املرتَض ) ـ413

املوسوي البغدادي، رسائل الرشي  املرتىض، إعداد السيد مهدي الرجائي، تقديم وإرشاف: 

 هـ.2112السيد أمحد احلسيني، دار القرآن الكريم، إيران، 

املريزا أبو احلسن، كفاية األصول مع حوايش املحقق املشكيني، هـ(، 5418املشكيني ) ـ411

 هـ.2122حتقيق: الشيخ سامي اخلفاجي، دار احلكمة، إيران، الطبعة األوىل، 

ي، تفسري كنـز  هـ(،5521املشهدي ) ـ412 حممد بن حممد رضا بن إسامعيل بن مجال الدين القم 

سني، الدقائق، حتقيق: آقا جمتبى العراقي، نرش: مؤ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  س 

 هـ.2112قم، إيران، 

أيمن، أصول املعرفة واملنهج العقيل، املركز الثقايف العريب، بريوت والدار البيضاء،  املرصي، ـ411

 م.1121الطبعة األوىل، 

أيمن، منتهى املراد يف علم أصول االعتقاد، سلسلة إصدارات أكاديمي ة احلكمة املرصي،  ـ418

 م.1121(، نرش املصطفى، إيران، الطبعة األوىل، 22لعقلي ة )ا

ر حسني اليوس ، نرش  املرصي، ـ419 أيمن، دستور احلكامء يف رشح برهان الشفاء، بقلم: عام 

 م.1122الرافد، الطبعة األوىل، 

سة الطباعة والنرش هـ(، 5322املصطفوي ) ـ481 حسن، التحقيق يف كلامت القرآن الكريم، مؤس 

 هـ.2122الثقافة واإلرشاد، إيران، الطبعة األوىل،  التابعة لوزارة

ة يف علم األصول، نرش ناظرين، قم، إيران، الطبعة مطر اهلاشمي،  ـ485 عيل حسن، بحوث نقدي 

 م.1118األوىل، 

احممد بن سليامن بن بكري، فتح املغيث يف علوم احلديث، حتقيق وتعليق:  املطهري املليكي، ـ482

 م.2228املطبعة العربية، غرداية، اجلزائر، الطبعة األوىل،  أمحد محو كروم وعمر أمحد بازين،

حممد رضا، أصول الفقه، مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، هـ(، 5485املظّفر ) ـ484

 هـ.2122قم، إيران، الطبعة الثانية، 
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سة مطبوعايت إسامعيليان، إيران، أوفست هـ(، 5485املظّفر ) ـ483 حممد رضا، املنطق، نرش مؤس 

 هـ يف النج ، العراق.2288ن الطبعة الثالثة، ع

حممد البشري اهلاشمي، مناهج البحث يف اإلسالمي ات لدى املسترشقني وعلامء الغرب  مغيل، ـ481

 (.1)رسائل جامعي ة 

سة أنصاريان، قم، إيران، م(، 5919مغنّية ) ـ482 حممد جواد، فقه اإلمام جعفر الصادق، مؤس 

 هـ.2112الطبعة الثانية، 

، دار 2حممد بن حممد بن النعامن، املسائل الرسوية، سلسلة املصن فات هـ(، 354املفيد ) ـ481

 م.2222املفيد، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي، اإلرشاد يف معرفة حجج هـ(، 354املفيد ) ـ488

سة آل البيتاهلل عىل العب ث، قم، إيران، الطبعة إلحياء الرتا ^اد، حتقيق ونرش: مؤس 

 هـ.2122األوىل، 

حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي، التذكرة بأصول الفقه، هـ(، 354املفيد ) ـ489

 م.2222من املجموعة الكاملة، دار املفيد، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية،  2مج

اء الرتاث العريب، نارص، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنـزل، دار إحيمكارم الشريازي،  ـ491

 م.1111بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

نارص، أنوار األصول، بقلم أمحد املقديس، نسل جوان، إيران، الطبعة مكارم الشريازي،  ـ495

 هـ.2122الثانية، 

ت علم األصول، أصول الفقه بأسلوب  مكارم الشريازي، ـ492 نارص، طريق الوصول إىل مهام 

حممد حسني ساعي فرد، دار نرش اإلمام عيل بن أيب  حديث وآراء جديدة، إعداد وحتقيق:

 هـ.2122طالب، إيران، الطبعة األوىل، 

، قم، إيران، الطبعة ×مدرسة اإلمام عيل نارص، القواعد الفقهية،مكارم الشريازي،  ـ494

 م.1112اخلامسة، 

جماهد بن جرب التابعي، التفسري، حتقيق وتقديم: عبد الرمحن  هـ(،513املّكي املخزومي ) ـ493

د السوريت، جممع البحوث اإلسالمية، إسالم آباد، باكستان.  الطاهر بن حمم 

ة والبيان، حتقيق: سليامن بن إبراهيم بابزيز،  هـ(،2امللشوطي )ق  ـ491 تبغورين بن عيسى، األدل 

 م.1112نرش: وزارة الرتاث والثقافة، سلطنة عامن، الطبعة األوىل، 

الية الفقيه، الدار اإلسالمي ة، بريوت، حسني عيل، دراسات يف وهـ(، 5345املنتظري ) ـ492

 م.2288لبنان، الطبعة الثانية، 
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حسني عيل، كتاب الزكاة، مركز جهاين مطالعات اسالمي، قم، إيران، هـ(، 5345املنتظري ) ـ491

 هـ.2112الطبعة الثانية، 

أبو الطيب ناي  بن صالح بن عيل، إرشاد القايص والداين إىل تراجم شيوخ  املنصوري، ـ498

م له الدكتور سعد بن عبد الطرباين ، دار الكيان، الرياض، ومكتبة ابن تيمية، اإلمارات، قد 

 اهلل احلميد.

سني، قم، إيران، املؤمن القمي،  ـ499 سة النرش التابعة جلامعة املدر  حممد، تسديد األصول، مؤس 

 هـ.2122الطبعة األوىل، 

ع يف ذيل الفوائد املدنية نور الدين، الشواهد املكي ة، مطبو (،هـ5128املوسوي العاميل ) ـ311

سني، قم، إيران، الطبعة األوىل،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  لإلسرتآبادي، مؤس 

 هـ.2111

ة، حتقيق: نعمة اهلل اجللييل وغالم حسني هـ(، 5135املريداماد ) ـ315 د باقر، الرواشح الساموي  حمم 

ه ها، دار احلديث، قم، إيران، الطبعة األوىل  هـ.2111، قيرصي 

سة هـ(، 5411النائيني ) ـ312 حممد حسني، فوائد األصول، بقلم الشيخ حممد عيل الكاظمي، مؤس 

سني، قم، إيران، الطبعة اخلامسة، )بعض األجزاء طبعة  النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر 

 .]هـ2111بدون تاريخ إال  املجلد األول فهو [ (،ثالثة

أجود التقريرات، بقلم أبو القاسم اخلوئي، حتقيق ونرش  حممد حسني،هـ(، 5411النائيني ) ـ314

سة صاحب األمر، قم، إيران، الطبعة األوىل،   هـ.2111مؤس 

د، هنج العقل، تأصيل األسس وتقويم النُُّهج، إرشاف: أيمن املرصي، سلسلة نارص،  ـ313 حمم 

 م.1121، (، دار املحب ني، إيران، الطبعة األوىل8إصدارات أكاديمي ة احلكمة العقلية )

أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس األسدي الكويف، الرجال، هـ(، 311النجايش ) ـ311

سني، قم، إيران، الطبعة اخلامسة،  سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر   هـ.2122مؤس 

ام، حتقيق: مركز األبحاث والدراسات هـ(، 5231النراقي ) ـ312 أمحد بن حممد مهدي، عوائد األي 

إلسالمية، نرش: مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، إيران، الطبعة األوىل، ا

 هـ.2122

أبو حنيفة بن حممد التميمي املغريب، رشح األخبار يف فضائل هـ(، 424القايض النعامن ) ـ311

سني، قم، إيران، الطبعة األ سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر  وىل، األئمة األطهار، مؤس 

 هـ.2112

أبو حنيفة بن حممد التميمي املغريب، دعائم اإلسالم وذكر احلالل هـ(، 424القايض النعامن ) ـ318
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واحلرام والقضايا واألحكام، حتقيق: آص  بن عيل أصغر فييض، دار املعارف، القاهرة، 

 مرص ]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[.

مي املغريب، كتاب املجالس واملسريات، أبو حنيفة بن حممد التميهـ(، 424القايض النعامن ) ـ319

حتقيق: احلبيب الفقي وإبراهيم شب وح وحممد اليغالوي، دار املنتظر، بريوت، لبنان، الطبعة 

 م.2222األوىل، 

أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب املعروف بابن أيب زينب،  هـ(،421النعامين ) ـ351

 هـ.2111أنوار اهلدى، إيران، الطبعة األوىل، الغيبة، حتقيق: فارس حسون كريم، نرش 

عيل، مستدركات علم رجال احلديث، نرش: ابن املؤل  ،  هـ(،5311النامزي الشاهرودي ) ـ355

 هـ.2121مطبعة شفق، طهران، الطبعة األوىل، 

حسن جابر، قدوات ومناهج السرية العلمية والعملي ة، دار السالم، بريوت، لبنان،  النوري، ـ352

 م.1112

سة آل البيت هـ(، 5421ي )النور ـ354  حسني، مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، مؤس 

 هـ وما بعد.2112إلحياء الرتاث، قم، إيران، الطبعة األوىل، 

حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي، رشح  هـ(،212النووي ) ـ353

 م.2282صحيح مسلم، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 

حممد بن الفتال، روضة الواعظني، تقديم: حممد مهدي السيد حسن  هـ(،118سابوري )الني ـ351

 اخلرسان، منشورات الريض، قم، إيران.

حييى بن احلسني بن القاسم الزيدي، تثبيت اإلمامة، دار اإلمام  هـ(،298اهلادي اليمني ) ـ352

 هـ.2122السجاد، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية، 

اء وآراء، تعليقات عىل كتابنا بحوث يف علم األصول، نرش دائرة حممود، أضواهلاشمي،  ـ351

 م.1121معارف الفقه اإلسالمي، إيران، الطبعة الثانية، 

سة اجلعفرية إلحياء هـ(، 5422اهلمداين ) ـ358 رضا بن حممد مهدي، مصباح الفقيه، حتقيق: املؤس 

سني، قم، إي سة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر   2122ران، الطبعة األوىل، الرتاث ومؤس 

 هـ؛ والطبعة احلجرية أيضًا. 2111إىل 

ل يف سنن األقوال هـ(، 911اهلندي ) ـ359 عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين، كنـز العام 

 هـ.2282واألفعال، حتقيق: صفوة الشفا، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة اخلامسة، 

ن أيب بكر، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب نور الدين عيل ب هـ(،811اهليثمي ) ـ321

 م.2288العلمية، بريوت، لبنان، 
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ديفيد، حتقيق يف الذهن البرشي، ترمجة وحتقيق: حممد حمجوب، نرش م(، 5112هيوم ) ـ325

سة حممد بن راشد آل مكتوم وتوزيع مركز دراسات  املنظمة العربية للرتمجة بدعم من مؤس 

 م.1118لبنان، الطبعة األوىل، الوحدة العربية، بريوت، 

سة احللبي  هـ(،328الواحدي النيسابوري ) ـ322 أبو احلسن عيل بن أمحد، أسباب النـزول، مؤس 

 م.2228ورشكاه للنرش والتوزيع ودار االحتاد العريب، القاهرة، مرص، 

أبو احلسن عيل بن أمحد، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  هـ(،328الواحدي النيسابوري ) ـ324

 هـ.2122قيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم، بريوت ودمشق، الطبعة األوىل، حت

عبد اهلل بن شهاب الدين احلسيني، احلاشية عىل هتذيب هـ(، 985املال عبد اهلل اليزدي ) ـ323
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 211 ........................... الكتاب عىل العرض نصوص فهم يف املختارة النظرّية

 219 .............. الصدور معلوم غري بخرب العمل عن لنهيا أخبار: الثانية املجموعة

 281 ................... علم بغري والعمل اإلفتاء عن النهي نصوص: الثالثة املجموعة

 281 ........................ الواحد خرب حجّية لعدم ثياحلدي املستند يف البحث نتيجة

 

 اإلمجاع مستند

 الواحد خرب حجية عدم إلثبات

 

 العقيل املستند

 الواحد خرب حجّية عدم باتإلث

 289 .......................................................................... متهيد

 289 .................. (الرازي قبة ابن مقوالت) بالظنّ  التعّبد استحالة إشكاليات ـ 

 291 ............................... الظنون عىل االجتامعّية النظم بناء عقالنّية عدم ـ 



 299 ..................................... غريه وتصديق النبي تصديق بني املقاربة ـ 

 415 ........................................ والفروع ألصولا بني التسوية برهان ـ 

 415 ........................................ وغريه العدل خرب بني التسوية برهان ـ 

 412 ...................... احآحاد حجّية ونفي العصمة رضورة بني الرتابط برهان ـ 

 414 ........................................... والُفرقة االضطراب الظنّ  استلزام ـ 

 412 ........................................ الشبهات عند الوقوف وبرهان الظنّ  ـ 

 411 ........................... واألحكام املوضوعات بني األولوّية وبرهان الظنّ  ـ 

 455 .................................. الواحد خرب حجّية عدم نظرّية يف البحث نتائج

 

 الثاين املحور

  (الواحد خرب) الظنّي احلديث حجية نظرّية

 454 .......................................................................... متهيد

 453 ........... واملستندات شواهدوال األدلة ،(احآحادي) الظنّي احلديث حجية نظرّية

 

 القرآين املستند

 الواحد خرب حجية لنظرّية

 451 .......................................................................... متهيد

 451 .......................... العادل خرب حجية نظرّية وتأسيس النبأ آية: األوىل احآية

 452 ................................................. ولغوّية تفسريية مقّدمات: أوالً 

 222 ...................................... التارخيي ة واملالبسات نزولال أسباب النبأ، آية ـ 

 212 ....................................................... النبأ آلية التفسريية الصورة ـ 

 212 ......................................................... واملفردات اللغة مع وقفة ـ 

 441 ................................................ النبأ بآية االستدالل بيانات: ثانياً 



 441 ............... ومناقشات صياغات الوصف، مفهوم عرب النبأ بآية االستدالل ـ 

 434 ...................................... النبأ؟ آية يف التبنّي  بوجوب املقصود هو ما

 412 ........................ وبيان عرض الرشط، مفهوم عرب النبأ بآية االستدالل ـ 

 413 ............................... النبأ آية يف الرشط بمفهوم اللاالستد يف مناقشات

 411 . (املوضوع لتحّقق املسوق الرشط معضلة) الداللة يف املقتيض عدم إشكاليات ـ 

 222 ..................................................... األنصاري يخالش مداخلة ـ  ـ 

 228 ........................................................ النائيني املريزا مداخلة ـ  ـ 

 222 .............................................. اخلوئي القاسم أبو السيد مداخلة ـ  ـ 

 221 ......................... العقيل عن العريف املنهج امتياز اخلميني، السيد مداخلة ـ  ـ 

 222 ............................................... الصدر باقر حممد السيد مداخلة ـ  ـ 

 422 ............. ومالحظات وتعليقات استنتاجات النقدّية، والصياغات املداخالت

 411 .................. (واملنفصل املتصل املانع) الداللة يف املانع وجود إشكاليات ـ 

 222 ............................. بالتعليل املفهوم عالقة أو الداللة عن املتصل املانع ـ  ـ 

 412 ................. وتعليقات عرض املتصل، املانع مشكلة عىل اجلوابية املحاوالت

 222 .................. املوضوعات يف الثقة خرب ومشكلة الداللة، عن املنفصل املانع ـ  ـ 

 492 ............................ جاّدة إشكالّية الناس، وحقوق اهلل حقوق بني النبأ آية

 498 ................................................ النبأ آية حول متفّرقة إشكالّيات

باع عن النهي وعمومات النبأ آية بني العالقة ـ أ  228 ................................الظن   ات 

 111 ............................. !الظن عىل األصولي ة سألةامل تأسيس ومفارقة النبأ آية ـ ب

 112 ........................ الظن ي اخلرب حجية عدم عىل املنقول باإلمجاع النبأ آية عالقة ـ ج

 112 ............................ مطلقاً  املعصوم غري خلرب الفسق عنوان وشمول النبأ آية ـ د

 312 ........................................................ النبأ آية يف البحث نتائج



 314 ...................................... الواحد خرب وحجيّة النفر، آية: الثانية احآية

 313 ............................. الواحد خرب حجية عىل النفر بآية االستدالل بيانات

 318 .......................................... النفر بآية لالستدالل النقدّية القراءات

 118 .............................................. اإلطالق داللة يف والقصور النفر آية ـ 

د بني احلذر ـ   121 .............................................. الدين وواقع اإلخبار جمر 

 122 .................................................... واملحبوبي ة الوجوب بني احلذر ـ 

 122 ............................................ واإلنذار اإلخبار: مفهوَمي بني التمييز ـ 

 112 .......................... االحتياط بمبدأ واملطالبة اخلرب حجي ة تأسيس بني النفر آية ـ 

 112 .............................. لداللتها اللغوي والتحليل ،(لعل  ) يف املفهوم معضل ـ 

 111 ....................................... وغريه الفاعل بني األفعال غايات يف التمييز ـ 

 112 ............................................ واملجتمعي ة الفردي ة القراءة بني النفر آية ـ 

 112 .................... وتُخْرجات تفاسري اجتاهاٌت  واجلهاد، العلم: قضي َتي بني السياق ـ 

 342 ....................................................... النفر آية يف البحث نتيجة

 342 ............................. احآحاد حجّية عىل والداللة الكتامن، آية: الثالثة احآية

 344 ....................................... الكتامن بآية االستدالل يف نقدّية مطالعات

 335 ............... الظنّي الواحد خرب حجية عىل واالستدالل الذكر آية: الرابعة احآية

 332 ............................... الذكر حآية داالستنا يف النقدّية للصورة عام عرض

 333 ...........................................املوروثة النقدّية الصورة عىل تعليقات

 338 ......... بالباطن والتفسري اجلري قاعدة بني النبوي، البيت بأهل الذكر آية تفسري

 312 ...................... وتعليق رصد النبوي، البيت بأهل الذكر آية تفسري روايات

 319 .................................... الذكر آية لروايات التحليلّية اإلمجالّية املقاربة

 384 ...................................................... الذكر آية يف البحث نتيجة



 383 ......................................... احآحاد وحجّية األُذن آية: اخلامسة احآية

 381 ........................ الواحد خرب عىل االُذن بآية االستدالل مع قاشّيةن وقفات

 394 ....................................................... االُذن حآية لغوي تفكيك

 392 .................... لصادقا بن إلسامعيل الذامّ ( حريز خرب) الروائي الشاهد نقد

 399 ...................................................... االُُذن آية يف البحث نتيجة

 111 ............................................... الواحد خرب حجّية عىل ُاَخر آيات

 111 ...................................... الواحد خرب حجّية يف القرآين البحث نتائج

 

 احلديثي املستند

 الواحد خرب حجّية لنظرّية

 114 .......................................................................... متهيد

 114 ...................................... األربع االستدالل وآليات االستناد منهجة

 111 ......................... احلديثّية املجموعات يف واستعراضّية تارخيّية مالحظات

 119 ................................. الثقة خرب جمال يف احلديثية النصوص جمموعات

 119 .................................. احلديث اختالف جمال يف العالجّية األخبار ـ 

 151 ............................................. التعارض جمموعة عم نقدّية وقفات

 152 .......................... نقدّية وقفة معّينة، شخصّيات إىل اإلرجاع نصوص ـ 

 159 ..................... يدوتفن ردّ  والرواة، والعلامء الثقات عىل اإلحالة نصوص ـ 

 122 .......... ورفض مناقشة اخلاّصة، واألحاديث الكتب بعض تصديق نصوص ـ 

 124 .................... وتعليق توّقٌف  هلم، والتسليم البيت أهل إىل الردّ  نصوص ـ 

 121 ............. به واالهتامم وحفظه واستامعه احلديث حتّمل عىل احلث نصوص ـ 

 122 ..................... وتعليق مالحظة وتناقله، احلديث بتداول األمر نصوص ـ 



 121 ............. ومالحظة مداخلة عملهم، ومباركة املحّدثني عىل الثناء نصوص ـ 

 128 ....... االستدالل ضعف اجلملة، يف ناقله عىل احلديث سامع تفضيل نصوص ـ 

 141 ................ نقدّية مقاربة ،..و والعقل الفقه وأهل العلامء فضل نصوص ـ 

 145 ... مغلوط فهم ،..و الكتب وحفظ واالستنساخ التدوين عىل احلث نصوص ـ 

 144 .......................... فيه والكذب حتريفه وعدم احلديث ضبط نصوص ـ 

 143 ........................................ باملعنى النقل يف الرتخيص نصوص ـ 

 141 ................................... به والتدّين الصادقني عن األخذ نصوص ـ 

 148 .............. احلديث مع التعامل يف واالعتباطية املزاجّية عن النهي نصوص ـ 

 149 ...... بحثنا حمّل  عن.. و والضامن الشهادات وأبواب الرواة عمل نصوص خروج

 131 ....................................... الروايات إىل االستناد إقرار نصوص ـ 

 135 ....................... املذهب يف املخالفني روايات أخذ عن النهي نصوص ـ 

 134 .......... األطراف إىل والسعاة واألمراء الرسل النبي إرسال نصوص ـ 

 133 ........ الصدر باقر السيد لنظرّية موّسع نقد احآحاد، حجّية ارتكاز نصوص ـ 

 212 ............. وبيان عرض وابنه، العمري يف( احلمريي صحيحة) العمدة النص   ـ  ـ 

 212 ...................... وتعليقات مناقشات احلمريي، خرب صدور ةيقيني   دعوى ـ  ـ 

 221 .............. ووقفات مالحظات الثقة، خرب حجية عىل احلمريي خرب دالالت ـ  ـ 

 221 ................................ وتفنيد نقد االرتكاز، روايات ئرسا استعراض ـ  ـ 

 184 ......................... الظنّي الثقة خرب حلجّية احلديثي املستند يف البحث نتيجة

 

 اإلمجاعّي  املستند

 الظنّي الواحد خرب حجّية لنظرّية

 181 ..................................... اخلرب حجّية عىل باإلمجاع االستدالل مقاربة



 182 ......................................... الصدوري الظنّ  حجّية عىل اإلمجاع نقد

 

 والسرية العرف دليل

 الظنّي الواحد خرب حجّية عىل

 195 .......................................................................... متهيد

 195 ............................................ املترّشعية ريةالس دليل: األّول املحور

 192 .............................. املترّشعية السرية لدليل املشهور األويل التصوير ـ أ

 194 ......................................... األّول املترّشعي التصوير يف نقدّية قراءة

 191 ............... الصدر السيد حماولة املترّشعية، السرية لدليل املطّور التصوير ـ ب

 211 ....................................... الصدر السيد لتصوير نقدّية تقويمية وقفة

 212 ............................................. العقالئّية السرية دليل: الثاين املحور

 218 ........................................... العقالئّية السرية دليل حول مناقشات

 258 ....................... السرية وخمّصصّية العمومات رادعّية بني األمر ندورا أزمة

 241 ............................... واملترّشعية العقالئّية السرية دليل يف البحث نتيجة

 

 العقيل املستند

 الظنّي الواحد خرب حجّية لنظرّية

 249 .......................................................................... متهيد

 235 ................... الظنّي الواحد خرب حجّية إثبات عىل املباُشة العقلّية األدّلة ـ 

ه صورها، عن التكالي  خروج برهان ـ  ـ   212 .......................... التطبيقي التشو 

 212 ............................................... التوين الفاضل برهان مع نقدي ة وقفات

ة وتفريغ املسؤولي ة رفع ورضورة الظن   بدلي ة برهان ـ  ـ   218 ........................ الذم 

 222 ..................... (الصغري االنسداد) اآلحادي الظن   يف اإلمجا،ي العلم برهان ـ  ـ 



 221 .................................... والكبري الصغري االنسداد بني التمييز ـ  ـ  ـ 

 222 ............................... األخبار دائرة يف الصغري االنسداد صياغة ـ  ـ  ـ 

 222 .......................................... الصغري االنسداد يف املناقشات ـ  ـ  ـ 

 221 ........ احآحاد حجّية عىل املباُشة غري العقليات أو الظن، مطلق حجّية نظرّية ـ 

 222 ............................................... املظنون الرضر دفع لزوم هانبر ـ  ـ 

 221 ........................................... املظنون الرضر دفع برهان مع نقدي ة وقفات

 228 .................... املظنون الرضر يف املتبادل التعاطي منهاجيات عىل نقدي ة مداخالت

ح، بال الراجح عىل املرجوح ترجيح قبح برهان ـ  ـ   222 ................ وتعليق نقد مرج 

 228 ...................................... احلرج وقانون االحتياط بني اجلمع برهان ـ  ـ 

 228 ......................... وانتقادات بيانات الظن، مطلق وحجي ة االنسداد دليل ـ  ـ 

ن التكالي  ثبوت مبدأ ـ  ـ  ـ   281 ................................ إمجا،ي علم وتكو 

 282 ........................................ والعلمي العلم باب انسداد مبدأ ـ  ـ  ـ 

 282 ................................................ اإلمهال جواز عدم مبدأ ـ  ـ  ـ 

 282 ............................................. األخرى السبل بطالن مبدأ ـ  ـ  ـ 

 282 ............................................... الغري إىل والرجوع التقليد: األول احلل  

 288 ............................................... أمثاهلاو القرعة إىل االستناد: الثاين احلل  

 221 ............................................ العملي ة األصول إىل الرجوع: الثالث احلل  

 221 ............................................. الرباءة أصالة إىل االستناد: األول السبيل

 222 ........................................... االحتياط أصالة إىل االستناد: الثاين السبيل

 221 ............................................ لالحتياط املجتمعي ة اإلشكالي ة مع وقفات

 222 ...................................... احلرج نفي وقاعدة االحتياط قانون بني االنسداد

 212 ................................. املوارد يف اخلاص األصل إىل الرجوع: الثالث السبيل

 212 ................................. الراجح عىل املرجوح حترجي عدم مبدأ ـ  ـ  ـ 



 111 ............................ الظنّي الواحد خرب حجية نظرّية أدّلة يف البحث نتائج

 

 155 .......................................................................... متهيد

 155 ...................................... واملوضوعات الفصول نتائج أبرز يف جولة

 152 ......................................................... ونتيجته الكتاب رسالة

 121 .......................................................... الظهور وحجّية الظنّ 

 125 ............. احلديث حجّية دائرة واحلديث، السنّة يف مرشوعنا من القادمة احللقة

 122 .................................................................... أخرية كلمة

 

 واملراجع املصادر

 121 ............................................................. العربيّة واملراجع املصادر

 119 ........................................................... الفارسية واملراجع املصادر

 121 ............................................................... والنرشيات الدوريات

 

 122 ...........................................................................املحتويات
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