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 اإلهداء

  شريفاملشتغلني باحلديث الإىل 

 هــــرفة احلــــّق فياهلادفـيــــــــــن معــ 

 ري يف قضّيتهواملؤمنني بضرورة التفك  

  ــج أفضـــــلل إىل نتائـــــــللوصـــــــــــــــو   

 اةزجـــــــــــــضاعـــــــة امله البهذّدم ــأق    

 حيدر     

 





 
 
 
 
 

 املقّدمة
ال تقّل الدراسة التفصيلّية لقضّية احلديث الرشيف أمّهيًة عن التأصيل األّويل هلا؛ ألّن 
الكثري من عنارص القلق وجماالت النظر تكمن يف األبعاد التفصيلّية لقيمة احلديث 

سألة مالرشيف والسنّة املحكّية، وقد كنّا سابقاً بحثنا يف املرحلة األوىل عن تاريخ النظر يف 
حجّية السنّة واحلديث، وذلك يف كتابنا املتواضع: )نظرّية السنّة(، ثم قمنا بعد ذلك 
بدراسة مفّصلة أخرى حول حجّية السنّة الواقعّية، برصف النظر عن طريق وصولنا 
إليها، وذلك يف كتابنا: )حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم(، وتوّصلنا هناك 

ائج بدت لنا يف غاية األمهّية والتأثري، ووجدناها تغرّي كثريًا من الرؤية إىل جمموعة نت
 السائدة يف التعامل مع قضية السنّة الرشيفة.

ثم انتقلنا من املعاجلة التارخيّية ومن السنّة الواقعيّة، إىل السنّة املحكّية، فدرسنا 
إثبات السنّة، أو  وسائل بالتفصيل يف كتابنا: )حجّية احلديث(، النظرّية التأسيسيّة يف

أنواع السنّة املحكيّة، وأّن وسائل اإلثبات الوجداين ذات قيمة كالتواتر واخلرب املحفوف 
بالقرينة القطعّية، فيام وسائل اإلثبات التعّبدي، كخرب الواحد الظنّي وما شاهبه، ال قيمة 

 معرفيّة وال رشعيّة وال عقالئّية هلا من حيث املبدأ.
فنريد أن ندرس املساحات التي تطاهلا نظرّيتنا ونظرّيات املشهور  الكتاب، أّما يف هذا

القائلني بحجّية خرب الواحد الظنّي، أو بتعبري آخر: نظرّية القائلني بحجية الظّن 
الصدوري، لنحّدد أّنه عىل وفق نظرّيتنا وسائر النظرّيات، هل تشمل احلجّية والقيمة 



حكّية هذه الدائرة أو تلك؟ حيث وقعت نقاشات طويلة داخل املعرفّية والدينية للسنّة امل
علوم عّدة كعلم أصول الفقه وعلم الكالم وعلم الفقه وعلوم احلديث واملصطلح، يف 
نطاقات حجّية احلديث، فهل احلديث الرشيف ـ عىل سبيل املثال ـ حّجة يف غري الفقه أو 

كان ضعيفًا أو ال؟ وهل احلديث ال؟ وهل احلديث حّجة يف باب فضائل األعامل حتى لو 
حّجة يف جمال التكوينيات والتاريخ والتفسري أو ال؟ وهل احلديث احلّجة هو احلديث 
الذي يرويه الثقة أو احلديث املوثوق ولو مل يروه الثقة؟ وهل احلديث احلّجة حيتاج إىل 

 ّجة هوعدالة الرواة أو يكفي وثاقتهم وصدقهم ودّقتهم يف النقل؟ وهل احلديث احل
احلديث السليم سندًا أو أّن سالمة املتن رشٌط؟ وهو ما يفتح عىل مسألة نقد املتن 
احلديثي. وهل احلديث احلّجة هو احلديث املذهبي الذي دّونته املصادر املذهبّية أو 
احلديث اإلسالمي املدّون عند خمتلف املذاهب؟ وما هو تأثري مسألة النقل باملعنى عىل 

املوروثة؟ وما دور مواقف األجيال العلامئّية السابقة من حديٍث ما سلبًا قيمة األحاديث 
 أو إجيابًا يف تقويته أو تضعيفه؟

ووفقًا للنظرّية التي خيتارها الباحث يف حجّية احلديث: أّي من األحاديث سيحظى 
 ربباحلجّية؟ هل اخلرب الصحيح أو معه احلسن أو معه املوثق أوالقوّي أو سيشمل أيضاً اخل

الضعيف يف بعض حاالته، كام هي احلال يف العديد من املراسيل، كمراسيل ابن أيب عمري 
والبزنطي وصفوان وسعيد بن املسّيب والصدوق واحلسن بن حمّمد بن سامعة، وغري 

 ذلك؟ إىل غريها من األسئلة واملوضوعات.
يث وهنج اعتبار األحاد إّن العديد من هذه امللّفات ترتك تأثريًا بالغ األمهيّة عىل معايري

التعامل معها، والنتائج يف هذه امللّفات وغريها خيتلف تارًة ويتطابق أخرى بني النظرّيات 
األصلّية التي يتّم اختيارها يف أصل حجّية احلديث، مما بحثناه سابقًا يف كتاب حجّية 

 احلديث كام أسلفنا.
ذي حاول تقديم قراءة شاملة لقد سعيُت يف هذه الدراسة هنا أن أستكمل املرشوع ال



نسبّيًا لقضّية احلديث من زاوية التأصيالت الفكرّية والنظرّية والقواعد امليدانية العاّمة، 
فكان البّد من رصد هذه امللّفات وسواها، لكي نتمّكن من تقديم تصّور مستوعب نسبّيًا 

د لقارئ العزيز قحول قضّية احلديث الرشيف وهنج التعامل معه. مع التأكيد عىل أّن ا
حيتاج ملطالعة كتابنا: حجّية احلديث، مسبقًا، قبل مطالعة هذا الكتاب؛ وذلك أّننا نبني 
 العديد من النتائج عىل أمور تّم احلديث عنها هناك، كي ال نقع يف التكرار أو اإلطالة.

بل إّن بعض البحوث اآلتية يف هذا الكتاب، وبتعبرٍي أدّق: بعض جوانب هذه 
، قائٌم عىل نظرّية القائلني بالظّن الصدوري والتي ال نؤمن هبا، وهذا ما البحوث

سيالحظه القارئ مراراً من كوننا نعالج أحياناً ملّفات أو مقاربات يف ضوء نظرّية مشهور 
املتأّخرين من القول بالظّن الصدوري، وإال فالنتيجة عىل نظرّيتنا قد تكون واضحًة أو 

ة املسلك، وقد رشحنا ذلك عند كّل نظرّية أو حمور من حماور البحث قريبَة املأخذ أو خمتلف
يف هذا الكتاب، وبّينا مقاربة املوضوع عىل مسلكنا وعىل مسلك املشهور أيضًا، ومن ثّم 
جتدنا أحيانًا نقول: خرب الواحد حّجة يف تفاصيل العقائد مثاًل، لكّن هذا عىل مبنى حجّية 

مسلكنا فلن يكون حّجًة بشكل واضح تبعًا لألصول التحتّية خرب الواحد الظنّي، أّما عىل 
 التي نؤمن هبا.

وقد كنُت ألقيُت ماّدة هذا الكتاب عىل طالب البحث اخلارج )الدراسات العليا( يف 
م، ثّم قمت بإجراء 2008ـ  2007مدينة قم، يف إيران، وذلك يف العام الدرايس 
دوينها، الُعيد إلقاء هذه الدروس جمّددًا تعديالت وتطويرات عىل املاّدة التي قمت بت

م، )وقسم من 2017ـ  2016وبشكل أوسع عىل طالب املرحلة العليا يف العام الدرايس 
 العام الدرايس السابق عليه(، الُخرجها هبذا الشكل الذي يراه القارئ العزيز.

يّة، ثإّنني إذ أشكر طاليب األعزاء الذين رّشفوين يف حضور هذه املوضوعات البح
وسامهوا يف النقاش واحلوار اجلادَّين يف سلسلة من هذه امللّفات، أشكر أيضًا كّل الذين 
سامهوا وما يزالون يف تنضيد حروف هذا الكتاب وغريه، وإخراجه الفنّي، وطباعته، 



ونرشه وتوزيعه. وليس أمامي إال شكر القارئ العزيز عىل صربه يف قراءة هذا الكتاب، 
 ن ال يبخل عيّل بكّل ما هو مفيد نافع من املالحظات النقدّية البنّاءة.متأّماًل منه أ

كام أتوّجه بخالص العرفان واالمتنان ألرسيت الكريمة وزوجتي العزيزة عىل صربهم 
ومساعدهتم ومساندهتم يل دومًا يف خمتلف أعاميل، وأرجو اهلل تعاىل أن جيزهيم خري جزاء 

ّقق هلم ما يتمنّون من خرٍي وصالح يف الدنيا واآلخرة، العاملني الصاحلني املحسنني، وحي
 إّنه نعم السميع ونعم املجيب.

أسأل اهلل تعاىل أن جيمعنا مجيعًا عىل اهلدى والوعي والبصرية وُحسن الفهم والدرك، 
 إّنه ويلٌّ قدير وباإلجابة جدير.

 
 حيدر حمّمد كامل ُحّب اهلل

 هـ1438ـ رمضان ـ  1
 م2017ـ  5ـ  27
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 املسارات تشريح امللّفات وتوضيح

 
 
 
 





 
 
 
 
 

 متهيد
بعد الفراغ عن أصل نظرّية حجّية السنّة املحكيّة وخرب الواحد الظنّي، البّد أن ُيبحث 
يف دائرة هذه احلجيّة، بمعنى أّن السنّة املحكية أو اخلرب اآلحادي مثالً ـ بعد ثبوت احلجّية 

يصبح حّجًة مطلقًا بمختلف جوانب اإلطالق أو البّد من إجراء تقييدات عىل له ـ هل 
هذه احلجّية، بحيث يكون حّجًة يف موردٍ دون آخر؟ والكالم عينه عىل املقلب اآلخر: إّن 
اخلرب مسلوب احلجيّة عىل وفق القاعدة، هل يمكن أن يكون حّجًة يف دوائر معّينة 

 كذلك فأين؟ وملاذا؟ وكيف؟ ألسباب إضافيّة أو ال؟ وإذا كان
 هذا ما ستعتني به دراستنا هذه إن شاء اهلل تعاىل.

 أهمّية الدراسة وضرورتها ومنهجها
الشّك يف أّن هذا البحث االستكاميل رضوريٌّ جدًا؛ وذلك أّن الكثري من التفاصيل 
 دالتي يعاجلها هذا البحث تدخل ضمن التفاصيل ذات التأثريات الكبرية عىل االجتها
الديني النّّص، بحيث ال يكفي تأصيل القاعدة األولّية، بل البّد من رصد احلدود واملعامل 
والنطاقات واملساحات، فتأصيل القاعدة ال يمكن أن تنتهي رحلته دون وضع احلدود 
وتعيني املسارات التطبيقيّة العاّمة، وإال أمكن أن ندخل يف يشء من الفوىض أو التشويش 

قاعدة املؤّصلة نفسها عىل املدى البعيد، أو يقوم بتفريغها من مضموهنا أو بام قد هيدم ال
 التحايل أو التالعب عليها. 



 
وسوف نستخدم يف هذا البحث املنهج املعيارّي والنقدي، لنصل إىل نتيجة حتّدد 
املوقف من امللّفات املطروحة أو التي يمكن أن ُتطرح، ويف حقيقة األمر فإّن هذه الدراسة 

تشّعبة تنتمي إىل حقول معرفّية متعّددة، لكّن أبرزها علم أصول الفقه، وعلوم احلديث امل
 واملصطلح، وعلم الكالم، وعلم الفقه اإلسالمي.

 نطاق الدراسة ومساحتها
تدور فصول هذه الدراسة حول التفريعات الناجتة عن تأصيل نظرّية حجّية احلديث، 

تي تندرج ضمن هذا السياق، وإن كانت قد هتمل وهلذا فهي حتاول التقاط كّل البحوث ال
بعض تفاصيل التفاصيل اجلزئّية التي يمكن للباحث رصدها يف علوم احلديث 

 واملصطلح تارة، والرجال واجلرح والتعديل أخرى و..

 فصول الدراسة وحماورها
يقع البحث يف هذا الكتاب ضمن حماور وفصول رئيسة للعمل، وسوف نقّسمها إىل 

بريين، ندرك أّن بينهام بعض التداخل، لكنّنا نحاول التامس احلالة الغالبة يف هذا قسمني ك
 السياق والطابع العام:

 القسم األّول: دائرة حجّية احلديث يف نطاق حيثيات الصدور وجهات السند
ونقصد هبذا القسم دراسة دوائر احلجّية ونطاقاهتا التي تتصل بأبعاد يغلب فيها طابع 

جانب صدور احلديث ووسائل إثباته التارخيي والسندي واملصدري، ويف هذا النظر إىل 
 السياق سوف تواجهنا جمموعة من املحاور، وهي:

ملحور وُيقصد هبذا ا املحور األّول: حجية احلديث بني اخلرب احلّّس واخلرب احلديس،
ط فيها شرتالذي قد يمكن منهجّيًا وضعه يف القسم الثاين أيضًا، أّن حجية اخلرب هل ي

حصول املعلومة للراوي عن طريق احلّس أو يمكن أن يكون ذلك عن طريق احلدس 



أيضًا؟ فلو ثبت له األمر بطريق حديس ثم أخرب عنه، فهل إلخباره قيمة وفقًا لقواعد 
 حجّية احلديث أو ال؟

ويلحق هبذا البحث املسألة املعروفة بدوران األمر بني احلسيّة واحلدسّية، فيام لو 
ككنا يف أّن اخلرب هل حصل عليه الراوي عن طريق احلّس أو احلدس، وهلذه القاعدة ش

تأثريات مهّمة يف غري موضع، منها حجّية قول اللغوي وكذلك حجّية قول علامء الرجال 
 واجلرح والتعديل، كام بحثناه مفّصاًل يف علم الرجال.

كون رب احلّّس، هلذا فستوحيث إّن النتيجة املعروفة هنا هي اختصاص احلجيّة باخل
كّل املحاور الالحقة خمتّصًة باخلرب احلّّس، وتعرّب يف حقيقة األمر عن تفصيٍل يف حجّيته؛ 

 هلذا وضعنا هذا البحث يف البداية.
ّية ونقصد هبذا البحث أّنه هل حج املحور الثاين: حجّية احلديث بني الوثوق والوثاقة،

ه الثقة أو خلرب الواحد الذي يفيد الوثوق احلديث تثبت للخرب الواحد الذي يروي
بالصدور برصف النظر عن رواية الثقة له؟ وهذا ما نصطلح عليه ببحث الوثوق 

 والوثاقة.
وعىل كّل من مسلك الوثوق والوثاقة هنا ستتفّرع جمموعة من امللّفات، بعضها 

بعضها و سيقرتب ـ وليس بالرضورة سينحرص ـ من منهجّية منطق الوثوق يف احلجيّة،
اآلخر سوف يقرتب أكثر من منهجّية منطق الوثاقة وصفات الراوي يف احلجّية، هلذا 
سنرشع يف البداية بامللّفات األكثر قرباً من صفات الراوي، وهي املوضوعات التي سوف 
يتضّمنها املحوران: الثالث والرابع اللذين سيحظيان بدراسة مطّولة نسبّيًا، ثم ننتقل إىل 

التي تتصل أو تقرتب أكثر من خصوصّية عنرص الوثوق، وهي املحور اخلامس امللّفات 
 والسادس والسابع والثامن، ثم سننتقل بعدها إىل ُافٍق آخر يف سائر املحاور.

أّنه  وُيقصد هبذا املحور النظر يف املحور الثالث: حجّية احلديث بني الوثاقة والعدالة،
ا هينة الوثوق فقط، بل رهينة عنارص يتصف هبلو بنينا عىل أّن حجية احلديث ليست ر



 
الراوي، فهل الرشط يف حجّية اخلرب هو وثاقة الراوي من حيث النقل أو البّد من عدالته 
الرشعّية بام حتمله صفة العدالة من استقامة عىل جاّدة الرشع يف فعل الواجبات وترك 

 املحّرمات، وليس خصوص الكذب منها؟
هو نتيج رئيس من نتائجه أيضًا، البحث يف عالقة رشط ويلحق هبذا املحور، بل 

وهذا يعني أّنه لو رشطنا احلجّية بخرب العدل لزم أن يكون  العدالة برشط سالمة االعتقاد،
 الرواة سليمي االعتقاد الديني واملذهبي إذا ربطنا رشط العدالة برشط سالمة العقيدة.

إذا رصفنا النظر عن رشط العدالة، هل يمكن احلديث عن رشط  املحور الرابع:
سالمة االعتقاد بوصفه رشطًا مستقاًل قائاًم بنفسه، بمعنى هل يمكن فرض رشط سالمة 

 االعتقاد برصف النظر عن قيد العدالة وارتباطه به أو ال؟
غري ويفتح هذا املوضوع عىل ملّف مهم جدًا وهو ملّف اعتبار املصادر احلديثّية 

املذهبّية، فهل يمكن للشيعي مثاًل الرجوع إىل مصادر احلديث السنّية أو ال وبالعكس؟ 
 وهل توجد يف نظرّية حجّية احلديث معوقات أمام هذا األمر أو ال؟ وما هي؟

ة ونقصد هبذا املحور دراس املحور اخلامس: حجّية احلديث بني اجلرب السندي وعدمه،
 احلاوي لرشوطه أو يمكن أن يكون اخلرب غري احلاوي أّن اخلرب احلّجة هل هو اخلرب

لرشوط احلجّية حّجًة أيضًا لو عمل به املشهور؟ وهذا هو البحث املعروف بقاعدة اجلرب 
 السندي.

ويلحق هبذا البحث بحٌث متني صغري وهو قاعدة اجلرب الداليل، وقد فّضلنا التعّرض 
 ترصًا وصغريًا وملحقًا.له هنا، وإن كان يتصل باملتن؛ نظرًا لكونه خم

ويقصد هبذا املحور  املحور السادس: حجّية احلديث بني الوهن السندي وعدمه،
العكس متامًا مما ُيقصد باملحور السابق، وهو أّن حجيّة اخلرب هل تنهار وتتقّيد بمخالفة 
املشهور هلذا اخلرب يف مقام العمل وإعراضهم عنه أو ال؟ وهو ما يعرف بنظرّية الوهن 
السندي. ويلحق به الوهن الداليل بنفس الطريقة التي رشحناها يف اجلرب الداليل. وهو 



بحث يتصل بعنوان أوسع يمكن تسميته باألمارة العكسّية غري احلّجة يف نفسها والتي 
 تواجه اخلرب احلّجة يف نفسه.

ـ بصيغته العاّمة املشار إليها )األمارة العكسّية( ـ  حثان مهاّمن بكام يستبطن هذا البحث 
 جعلنامها من فروعه وفصوله:

ا وهي نظرّية طرحه أّوهلام: خمالفة احلديث للسرية املترّشعية، أو لعمل أهل املدينة،
 اإلمام مالك بن أنس فيام ُينسب له.

وهي فكرة ُطرحت منذ قديم  وثانيهام: خمالفة رواية الراوي لعمله ومذهبه أو العكس،
ة السنّية ويف علوم مصطلح احلديث. وُيقصد هبا أّن حجّية األّيام يف األوساط األصوليّ 

حديث الراوي هل تثبت لو خالف الراوي نفسه ما رواه من أحاديث أو ال؟ فالراوي 
قد يكون له مذهب معنّي بمعنى أن يكون صاحب رأي كبعض الصحابة والتابعني وأئّمة 

نرجع إىل آرائه ونظرّياته نجده يذهب املذاهب وأقراهنم، ويروي لنا رواية يف أمٍر ما، ثم ملا 
مذهباً َ آخر خيالف الرواية التي وصلتنا من طريقه هو نفسه، فهل يرّض ذلك بالرواية أو 

 ال؟ هل يؤخذ بمذهبه أو بروايته؟
 املحور السابع: حجّية احلديث بني الظّن بالوفاق وعدم الظّن باخلالف وغريمها،

الصدوري هل يشرتط فيهام أن يكون عىل وفقه ويقصد به أّن حجّية احلديث واعتباره 
 ظّن، أو عىل األقّل ال يكون عىل خالفه ظّن أو ال؟

 وهذا البحث من شؤون ونتائج املحورين السابقني.
نني وُيقصد هبذا املحور أّن قوا املحور الثامن: حجّية احلديث بني املبارشة والوسائط،

رب راوي باملبارشة عن احلدث أو تشمل اخلحجّية احلديث هل ختتّص باخلرب الذي ينقله ال
 الذي ينقله راٍو عن راٍو آخر عن مثله عن احلدث نفسه؟

وهذا هو البحث املعروف بني األصولّيني املتأّخرين بحجّية اخلرب مع الواسطة، 
والذي كانوا يبحثونه عادًة يف لواحق البحث يف داللة آية النبأ عىل حجيّة خرب الواحد، 



 
يل عندهم. وهو من األبحاث املهّمة عىل صعيد نظرّية الوثوق كام سوف وفيه كالم طو

 نرى إن شاء اهلل.
 املحور التاسع: حجّية احلديث بني التنويعات احلديثّية يف علوم الدراية واملصطلح،
ونقصد هبذا املحور البحث عن األنواع الرئيسة للحديث يف علوم الدراية واملصطلح، 

جّية ومتثل دائرًة له، ويرتّكز البحث بشكل رئيس حول احلديث والتي يشملها قانون احل
الصحيح بنفسه وبغريه، واحلديث احلسن كذلك، واحلديث املوثق، واحلديث القوّي، 

 واحلديث الضعيف ونحو ذلك.
ومن خالل البحث يف شمول قانون احلجّية للحديث الضعيف، يأيت الكالم يف حجّية 

تّم تفادي مشاكلها الصدورّية باعتبارات صدورّية بعض األحاديث الضعيفة التي ي
وسندّية فقط، ويقف عىل رأس هذه العّينة جمموعة عناوين من أبرزها: املراسيل احلّجة، 
كمراسيل الثالثة، ومراسيل سعيد بن املسّيب، واحلسن بن حمّمد بن سامعة، والصدوق، 

 قوف، وغري ذلك.وغريهم. ومن أبرزها أيضًا: احلديث املضمر، واحلديث املو
وكذلك من املوضوعات املهّمة هنا البحث يف حجيّة خرب جمهول احلال، ومن مل يثبت 

 فسقه أو ضعفه، عىل أساس اعتبارات تشري إليها آية النبأ عند بعضهم.
هذه هي أهم حماور القسم األّول املتصل بشكل أكرب نسبّيًا باجلهات الصدورّية 

 والسندّية.
ة حجّية احلديث يف نطاق حيثيات املضمون واملحتوى وجهات املتن القسم الثاين: دائر

 احلديثي
ونقصد هبذا القسم دراسة دوائر احلجّية ونطاقاهتا التي تتصل بأبعاد يغلب فيها طابع 
النظر إىل جانب مضمون احلديث وحمتواه، وجهاته املتنيّة، ويف هذا السياق سوف 

 تواجهنا أيضًا جمموعة من املحاور، وهي:
ث ويقصد هبذا املحور البح املحور األّول: حجية احلديث بني نقد السند ونقد املتن،



عن أّن معايري النظر يف احلديث هل ختتّص بسنده ومصدره وحيثّيات صدوره أو تشمل 
النظر يف متنه وممارسة نقد له وفق قواعد نقد املتن؟ بل هل معيار احلجية هو النظر يف 

نبحث يف قواعد وأصول نقد املتن وجماالته وتأثرياته ومعيقاته السند أو املتن؟ وهنا س
أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم وغري ذلك، ونتحّدث أيضاً عن مسألة زيادات الثقات أو 

 وما شابه ذلك. النقيصة
ذا املحور ، ويقصد هباملحور الثاين: حجّية احلديث بني النقل اللفظي والنقل باملعنى

األحاديث هل تّم عرب األلفاظ أو كان املنقول هو معنى ما صدر عن احلديث عن أّن نقل 
النبّي مثاًل؟ وهذا ما يعّد واحدًا من املوضوعات املهّمة جدًا يف التعامل مع احلديث 
ودالالته ونصوصه من خالل النظر يف طبيعة النّص املنقول لنا وهوّيته، وسوف نتعّرض 

ل اية األمهيّة كالطريقة الفهرستّية وطبيعة النقهنا لسلسلة من البحوث التي نراها يف غ
 احلديثي عرب التاريخ.

ويقصد هبذا البحث أّن  املحور الثالث: حجّية احلديث بني األحكام واملوضوعات،
حجية اخلرب هل ختتّص بام إذا كان ما حيمله اخلرب من مضمون ينتمي إىل جمال األحكام 

وضوعات اخلارجّية كاإلخبار عن النجاسة أو الرشعّية واألخالقّية، أو يشمل جمال امل
غري ذلك؟ وهنا يطرح موضوع دائرة حجيّة البّينات يف القضاء وغريه، ومفهوم البّينة 

 وغري ذلك.
 ويقصد به ـ وهو متداخل املحور الرابع: حجّية احلديث بني العملّيات والنظرّيات،

تّص ئقة ـ أّن حجّية احلديث هل ختبعض اليشء مع سابقه، لكنّنا فصلناه عنه ألمهّيته الفا
بالقضايا الفقهّية والعملّية أو تشمل غريها من املسائل التكوينّية والطبّية وخلق السامء 
والعامل، وخواّص األشياء، وكذلك األمور التارخيّية والقضايا العقائدّية واملجاالت 

رّية عليه بنظالتفسريية غري املتصلة بالفقه والعمل وغري ذلك؟ وهذا ما نصطلح 
العلمّيات والعمليات يف حجية األخبار. وستكون لنا ـ بحول اهلل ـ وقفة مطّولة نسبيًّا 



 
 مع النظرّيات والطروحات يف هذه القضايا، والتعليقات واملناقشات معها.

ونتعّرض يف هذا املحور  املحور اخلامس: حجّية احلديث بني باب احلدود وغريه،
كون  ة إىل بعض علامء األحناف يف التفصيل يف حجّية اخلرب بنيلبعض النظرّيات املنسوب

مضمونه متصاًل بباب احلدود وغريه، وهو ما يفتح عىل التنويع يف االحتجاج باحلديث 
 بني القضايا اخلطرية وغري اخلطرية.

ونتعّرض يف هذا  املحور السادس: حجّية احلديث بني ما تعّم به البلوى وعدمه،
يف دراسات علامء أهل السنّة، والذي قد يتصل بحيثّيات السند  البحث ـ املطروح

وبحيثّيات املتن، ولكنّنا أحببنا وضعه هنا ـ نتعّرض للتفصيل القائل بأّن اخلرب اآلحادي 
لو تضّمن مضمونًا تعّم به البلوى أمكن التوّقف عن األخذ به ملرّبرات سندرسها يف حمّله 

 بحول اهلل تعاىل.
ّرض ويقصد هبذا املحور التع حجّية احلديث بني السنن واإللزامّيات، املحور السابع:

ملا عرف بقاعدة التسامح يف أدّلة السنن أو فضائل األعامل، فإذا كان املضمون غري 
إلزامّي، فهل يمكن توسعة نطاق حجّية اخلرب أو ال؟ وهذه القاعدة هلا تفريعات عديدة 

 .سوف نبحثها بالتفصيل إن شاء اهلل تعاىل
إىل غريها من األبحاث املهّمة والرضورّية يف هذا املجال، والتي سوف نبحثها تباعًا 

 إن شاء اهلل سبحانه.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األّول
 دائرة حجّية احلديث

 جهات السنديف نطاق حيثّيات الصدور و
  



 



 
 
 
 
 
 

 متهيد
 قلنا بأّن البحث يف هذا الكتاب سوف يكون يف قسمني كبريين:

البحوث املتصلة بدائرة حجيّة احلديث واخلرب، مما هو ذو صلة باجلهات  األّول:القسم 
 السندية والصدورّية.

البحوث املتصلة بدائرة حجّية احلديث واخلرب، مما هو ذو صلة باجلهات  القسم الثاين:
 املتنيّة واملضمونّية.

ّصلناه ، والذي فونرشع هنا ـ بحول اهلل تعاىل ـ بالقسم األّول املتصل بجهات السند
إىل سلسلة من املحاور، هبدف الوصول إىل صورة متكاملة نسبّيًا حول احلديث ومساحة 

 حجّيته عىل خمتلف النظرّيات.
وستكون طريقتنا معاجلة كّل حمور عىل حدة، وسنحاول أن نجعل املحاور بحيث 

تيب ألّن هذا الرتيكون املرتتَّب عليه أّوالً، ويلحقه غريه، قدر املستطاع لنا يف ذلك؛ 
للبحوث مل ُيدرج يف كتب املسلمني هبذه الطريقة، وإّنام كانت بحوثًا متبعثرًة هلم يف علوم 
شّتى، فاضطررنا إلعادة ترتيبها هنا يف أقرب طريقة ممكنة، مع احلفاظ عىل املنهجّية 

 والتبويب، ومن اهلل نستمّد العون.





 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 احملور األّول
 احلدس أوحجّية احلديث بني احلّس و

 مصادر معلومات الناقلني





 
 
 
 
 
 

 متهيد
ُيقصد هبذا البحث النظر يف أّن دائرة حجّية اخلرب هل ختتّص باخلرب احلّّس الذي 
توّصل إليه الناقل للخرب عن طريق احلّس املبارش كاملشاهدة أو السامع للحدث نفسه، 

احلسّية مما هو مالزٌم للحّس ملحٌق واحلّس غري املبارش كمعرفة العدالة من خالل معاملها 
به عقالئّيًا نتيجة ظهور آثاره القريبة يف أفق احلواس عادًة، أو أّن حجّية اخلرب تشمل اخلرب 
احلديسَّ الذي توّصل إليه الراوي عرب إعامل الفكر واحلدس والتحليل، كأن خُيرب عن 

لنظر و خُيرب عن عدالة زيد عرب اوجود اهلل عرب إعامل الفكر العقيّل والربهنة الفلسفّية، أ
 والتأّمل والتحليل التارخيي والتدقيق يف طبيعة رواياته مثاًل، مع أّنه بعيٌد زمانًا عنه؟

وهذا البحث تعّرض له األصولّيون يف مباحث اإلمجاع املنقول، وأحيانًا يف مبحث 
 خبار، ومن الواضح، وأفرده السّيد حمّمد باقر الصدر يف بحث األقول اللغوي وأمثاهلام

أّن ما فعله السيد حممد باقر الصدر كان هو الصحيح؛ إذ من حّق هذا البحث أن ُيفرد 
بعنوانه يف ملحقات مباحث حجّية اخلرب، لتكون الفتوى أو اإلمجاع املنقول بمثابة تطبيٍق 

 له ال غري.
                                           

مال أغلب من تعّرض هلذا املوضوع إىل عدم شمول احلجّية للخرب احلديس، فانظر ـ عىل سبيل ( 1)
، 90: 2؛ والبجنوردي، منتهى األصول 113: 1؛ وبحر الفوائد 183: 1املثال ـ: فرائد األصول 

؛ 473؛ واخلميني، معتمد األصول: 153ـ  152: 2والصدر، دروس يف علم األصول ؛ 102
 .14: 4واخلوئي، اهلداية يف األصول 



 
 ونجد هلذا البحث تطبيقات عّدة مثل:

وذلك أهّنم نظروا يف أّن الفتوى التي تصدر من  ر،أ ـ مبحث الفتوى واإلمجاع والتوات
الفقيه والتي تعرّب عن نظٍر اجتهادّي منه يف موقف النبّي، هل متّثل نقاًل حّجًة عن النبّي 
باعتبارها يف قّوة القول بأّن النبّي يرى ذلك؟ فاملفتي مل يسمع النبّي ولكنّه حّلل ونظر يف 

ل إىل نتيجة رأى فيها أّن الرشيعة قد حّرمت األمر األدّلة العلمّية االجتهادّية فتوّص 
الفالين، فكان قوله هذا بمثابة إخباٍر منه يف أّن النبّي قد قال ذلك، لكنّه إخبار ليس حسيًّا 
، نشأ عن االجتهاد والنظر يف األدّلة العقلّية والنقلّية عرب  ولو بالواسطة، بل هو حديسٌّ

عندما خُيرب عن احلكم الرشعي فهل إخباره هذا إخباٌر  إجراء املقاربات واملقارنات، وهلذا
 عن صدور نّص بحيث يكون حّجًة من باب اخلرب؟

وأيضًا إذا نقل لنا شخٌص إمجاع العلامء عىل موقف وكان نقله هذا معتمدًا عىل حتليل 
األمور وليس عىل تتّبع الكلامت واملواقف عرب مراجعة املصادر والوثائق التارخيّية 
والرتاثّية، ففي هذه احلال هل نقول بأّن نقله هذا حّجة أو ال؟ واألمر عينه يف دعواه 

 التواتر املنطلق من مثل ذلك.
فلو نقل اللغوي أمرًا لغوّيًا واعتمد عىل النظر واالجتهاد  ب ـ مبحث قول اللغوي،

جّية خرب ال عىل السمع من أهل العربّية مبارشًة، فهل يكون نقله هذا حّجًة من باب ح
 الثقة أو ال؟

ومن الواضح أّننا يف حالة الفتوى أو نقل اإلمجاع أو اللغوّيات بشكٍل حديّس، ال 
نبحث يف أصل احلجّية، بل نبحث يف احلجيّة يف ضوء نظرّية حجّية خرب الثقة خاّصة، فقد 

وية انتوّصل هنا إىل نفي احلجّية، لكّن احلجية تكون ثابتًة يف هذه املواضع نفسها من ز
 قاعدٍة أخرى مغايرة لقانون حجّية اخلرب واحلديث.

وهي من تطبيقات التطبيق األّول املتقّدم، فإّن مسألتنا  ج ـ مبحث قاعدة التسامح،
هنا جتعل فتوى الفقيه بوصفها إخبارًا حدسّيًا من مصاديق قاعدة التسامح؛ وهلذا لو قبلنا 



أّي روايٍة  ه باستحباب يشٍء مل نجد عليهبشمول احلجيّة للخرب احلديس، فإّن فتوى الفقي
ولو ضعيفة السند، سوف متثل خربًا حدسّيًا يف هذه احلال، وستنطبق عىل هذا اخلرب 
احلديس قاعدة التسامح، وسوف يأيت أّنه قد ُيطرح تطبيق القاعدة املذكورة عىل فتوى 

 الفقيه أيضًا وهبذه الطريقة.
 اته.هبذا يتبنّي أمهّية هذا املحور وتأثري

 املناقشاتحجّية اخلرب احلدسي، املستندات و
من الواضح أّن حجّية اخلرب احلّّس هي القدر املتيّقن من احلجّية عىل متام النظرّيات 
ووفقًا لألدّلة بأنواعها، مع األخذ بعني االعتبار سائر رشوط احلجيّة، فإّن هذا اخلرب إذا 

طمئنان، وأما إذا مل ُيفده وبنينا عىل حجيّة أفاد الوثوق واالطمئنان كان حّجًة حلجّية اال
اخلرب الظنّي اآلحادي، فإّن السرية العقالئّية واملترّشعية تشمل اخلرب احلّّس بالتأكيد، 

التي بني أيدينا تشهد عىل أّن عمل  تحيث يعمل العقالء هبذا اخلرب قطعًا، والروايا
 سامع.ن عن فالن، فاخلرب حّّسٌّ بالاملترّشعة كان عرب تناقل األخبار التي ُسمعت عن فال

واإلمجاع ونحو ذلك ممّا اسُتدّل به عىل حجّية خرب  توأّما اآليات القرآنية والروايا
الواحد الظنّي، فالقدر املتيّقن منها أو املشمول إلطالقها هو اخلرب احلّّس، فإّن هذا اخلرب 
مصداٌق للنبأ الوارد يف آية النبأ، وقدٌر متيّقن من معقد اإلمجاع القائم عىل حجيّة خرب 

  احلّّس.الواحد وهكذا، فال مشكلة يف طرف اخلرب
 إّنام الكالم يف اخلرب احلديس، فهل هو مشمول ألدّلة احلجّية أو ال؟

إذا ثبت ذلك اتسعت دائرة احلجّية، وكان من ثمرات هذا البحث ما قيل يف باب 
حجّية اإلمجاع املنقول كام أملحنا قبل قليل؛ إذ اعتربت فتاوى املفتني بمثابة إخبارات 

بحجّيتها انطالقًا من دليل حجّية خرب الثقة، ثم ُاورد  حدسّية عن قول املعصوم، وُحكم
حدسّية، فإذا شمل دليل احلجيّة اخلرب احلديس تّم تاليف ذلك  تعىل ذلك بأهّنا إخبارا



 
 اإليراد.

ألّن السرية  والصحيح عدم حجّية اخلرب احلديس إذا مل يوجب العلم واالطمئنان؛
رب جّية عند املتأّخرين، حيرز عدم قيامهام عىل اخلالعقالئّية واملترّشعية، ومها العمدة يف احل

احلديس بام هو خرب، فإّن زرارة مل يكن ليعمل باجتهاد حممد بن مسلم ما مل ينقل له خربًا 
سامعّيًا عن اإلمام، أو يقنع هو نفسه بمضمون اخلرب بحيث حيصل اليقني باملضمون، 

دهم االجتهادات املتعّددة، ومل يكن أح وهلذا اختلف أصحاب النبّي واألئّمة فيام بينهم يف
 يتعّبد بقول اآلخر من باب حجّية خرب الثقة.

بل احلال أوضح بني العقالء، فهم ال يعملون بتحليل شخص ألمٍر ما من باب خرب 
الثقة، نعم قد يقومون بذلك من باب رجوع اجلاهل إىل العامل، أي حجّية الفتوى ال حجيّة 

يتعّلق بجهة بحثنا هنا كام هو واضح، وهلذا يمّيزون بني الرجوع  اخلرب، وهذا أمٌر آخر ال
للُمْخربر بمالك حجّية خربه، والرجوع للخبري بمالك حجّية علمه، ويروهنام مفهومني 
مستقّلني، وإن كانوا يرون إخبار اخلبري عن عني ما توّصل إليه يف خربته إخبارًا حسّيًا، 

قله، وهذا غري إخباره عن الواقع عينه الذي اكتشفه ألّنه خيرب عن ما خيتلج يف ذاته وع
 باحلدس واخلربة فتأّمل.

ـ  وسبب الفرق بني احلالتني عقالئّيًا أّن العقالء ـ كام ُيلمح بعض املتأّخرين
يفرتضون أّن الراوي إذا كان ثقًة يف نقله كفى يف حجّية اخلرب احلّّس؛ لضعف احتامل 

يف اخلرب احلديس نحن بحاجة إىل أمر إضايف غري وثاقة  اخلطأ يف احلواس عادًة، بينام
الراوي يف النقل، وهو عدم خطئه يف االجتهاد، فلهذا ال تقوم حجّية قوله عىل وثاقته 
فحسب، حتى نأخذ بقوله بمجّرد وثاقته، بل عىل خربوّيته أيضًا، ومن ثّم فاخلبري مثله ال 

 شأ االجتهاد فيكون كمن حرض احلدث يفقيمة خلربوّيته عليه يف حّقه؛ ألّنه يكتشف من
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 اخلرب احلّّس نفسه، فلم يَر شيئًا مما أخرب به املخربر عن حّس.
ومن هنا، نالحظ أّن كثرة اخلطأ احلديس وقّلة اخلطأ احلّّس يف الناس هو املرجع يف 
متييزهم بني اخلرب احلّّس واحلديس ووضع معايري خمتلفة هلام، وهلذا لو صادف أّن 

املخرب حّسًا ضعيف احلواس وكثري اخلطأ فيها مل يمكن األخذ بقوله من باب الشخص 
حجّية خرب الثقة أيضًا، رغم أّن إخباره حّّس، وما ذلك إال ألّن العقالء بتمييزهم يف 
أسباب اخلطأ عن بعضها ومدى وفرهتا وقّلتها، يرون أّن احلالة العادية يف اخلرب احلّّس ال 

ا للواقع إال من جهة كذب الناقل وعدم حفظه وضبطه يف النقل مما تنشأ عدم املطابقة فيه
هو عىل خالف مقتىض الطبع، بينام ال ُيكتفى هبذا يف اخلرب احلديس، بل حيتاج فيه إىل أموٍر 
إضافّية، لكثرة منطلقات اخلطأ فيه مما هو عىل وفق طبع اإلنسان وظروفه املوضوعّية، 

 ـ عقالئّيًا ـ يف االحتجاج بني اخلرب احلّّس واحلديس. وهذه كّلها مرّبرات توجب التمييز
وهلذا كّله أنت جتد أّن العقالء والقضاة ال يقبلون بشهادة الشاهد لو انطلقت من 
احلدس والتخمني والتحليل، بل يعتربوهنا بمثابة إفادة اخلبري التي يأخذها القايض للنظر 

 واضح يف مثل هذه األمور. بل هلذا جتدالتمييز العقالئي  فيها ال بوصفها شهادة، فهذا
أّنه مل خيطر ببال أحد من املتقّدمني أّن فتوى فقيه من الفقهاء هو بمثابة خرب مرسل، وإّنام 
هي قضيّة طرحت يف أذهان وحتليالت بعض متأّخري املتأخرين، فهل وجدت يف كتب 

 احلديث مثاًل كالمًا يف مراسيل الفقهاء التي ختتزن يف فتاوهيم؟!
ويكفينا هنا الشك يف قيام سرية العقالء واملترّشعة عىل العمل باخلرب احلديس حتى ال 
تثبت احلجّية له ويبقى مندرجًا حتت أصل عدم احلجيّة؛ ألّن السرية دليل لّبي يؤخذ فيه 

 بالقدر املتيّقن. وكذا احلال متامًا يف دليل اإلمجاع هنا فال نعيد.
املترّشعة ال يعملون باخلرب احلديس من باب حجّية اخلرب إّن العقالء و وبعبارة موجزة:

وبمنطق حجيّة اإلخبارات، بل لو عملوا به فمن باب حجّية قول أهل اخلربة، ووفقًا 



 
لرشوط هذه احلجيّة ومواردها وقواعدها، وهم يمّيزون بني هاتني الظاهرتني يف حياهتم 

 العقالئّية.

 واقف وخترجياتا للخرب احلدسي، منسبتهاألدّلة اللفظّية حلجّية اخلرب و
وأّما األدّلة اللفظّية كاآليات والروايات التي استدّل هبا عىل حجّية خرب الثقة، فهي 
ظاهرة ـ أّوليًا ـ يف الشمول ملطلق خرٍب، فالنبأ ال خيتّص باخلرب احلّّس، بل يشمل احلديسَّ 

 هو اآليت:منه أيضًا، من هنا كان البد من ختريج ذلك، ومهّم املطروح 
ما ذكره السيد حمّمد باقر الصدر، من أّن ظاهر التعليل يف رواية  التخريج األّول:

ول ، وهذا معناه حص«فإهنام الثقتان املأمونان»هو التعليل بأمٍر عقالئّي « العمري وابنه»
إحالة إىل الذهن العقالئي لتطبيق قوانينه ومعطياته يف املقام، وحيث كان بناء العقالء عىل 

تابعًة هلذا االختصاص أيضًا، فال « رواية العمري»انت االختصاص باخلرب احلّّس ك
 .ينعقد فيها إطالق

بأّن الوثاقة حيث كانت  وهذا التخريج رغم سالمة منهجه، غري أّنه يمكن اإليراد عليه
عند السيد الصدر وغريه تعني عدم الكذب، فال فرق فيها بني حصول املعرفة عن حّس 

صول املعرفة عند الراوي، بل عن طريق إيصال أو حدس، فهي ال تتحّدث عن شكل ح
املعرفة لآلخر، وأّنه إيصاٌل ليس فيه كذب وخالف الواقع، فلو توّصل الراوي إىل أمٍر 
عن املعصوم بحدٍس، فإّن وثاقته تتصل بنقله األمر لنا، ال بشكل حصوله عىل مضمون 

ن عدم وجود اهلل وأنت هذا األمر، فالكذب قد يكون يف يشٍء حديسٍّ أيضًا، كأن خُترب ع
معتقٌد بالدليل العقيّل عىل وجوده، فهذه اإلحالة غري كافية لوحدها يف حتقيق املطلوب يف 
املقام، فضاًل عن أهّنا خاّصة بالرواية التي جعلها السيد الصدر مدركًا للحجّية عنده، 

رب لخوهي صحيحة احلمريي، فال يشمل هذا التخريج آية النبأ؛ إذ تعليلها شامٌل ل
                                           

 .597: 2، ج2مباحث األصول ق ،( الصدر1)



 احلديس أيضًا، وهكذا.
نعم لعّله يمكن الدفاع عن السّيد الصدر بأّن مراده من اإلحالة هو أّن اإلمام يف هذه 
الرواية يشري إىل القانون العقالئي يف حجّية اخلرب عمومًا، فكأّنه يقول: خذ بخرب العمرّي؛ 

حالة ارًا إليها يف اإلفإّنه حّجة كام يبني عليه العقالء، فتكون حدود العمل العقالئي مش
هذه أيضًا. ويبقى اإلشكال يف أّن دليل الصدر هذا خاّص ـ بحسب ظاهره ـ بصحيحة 
احلمريي، ومن ثّم حيتاج صياغّيًا أن يّدعى أّن مجيع أدّلة حجّية خرب الواحد اللفظّية حتيل 

 إىل البناء العقالئي عمومًا، وترشد إليه وتتقّيد بقيوده.
ذكره السّيد كاظم احلائري يف تعليقته عىل كالم السيد الصدر  ما التخريج الثاين:

اآلنف الذكر، من أّن رفض العقالء حلجّية اخلرب احلديّس، ال جمّرد عدم عملهم به، يشّكل 
عائقًا أمام انعقاد إطالق يف الدليل اللفظي يف نظر العرف، فاستنكار العقالء ُمعيق 

 .القلإلطالق نفسه وموجٌب لالنرصاف، فال إط
وميزة هذا التخريج عن سابقه شموله لتامم األدّلة اللفظّية، وإن كان صاحب هذا 

 التخريج قصد به شموله خلرب العمرّي وللتوقيع.
 وهذا التخريج تاّم:

إذا أثبتنا يف املرحلة السابقة أّن األدّلة اللفظّية عىل حجّية خرب الواحد ناظرة إىل  أ ـ
تكريسه فتتحّدد بحدوده، حتى لو كان العقالء ال يعملون املرتكز العقالئي وقاصدة ل

بخرب الثقة احلديّس فقط بحيث مل يبلغ األمر عندهم حّد رفض العمل به، بل يكفينا 
دعوى قّوة احتامل ذلك بحيث ال نستظهر من لسان األدّلة إرادة تأسيس احلجّية لطرٍق 

 جديدة وأمارات.
رون حجيّة خرب الواحد الظنّي أصاًل، كام يراه السيد أّما إذا قلنا بأّن العقالء ال ي ب ـ

احلائري نفسه، وأّن هذه النصوص جاءت لتؤّسس حجّيًة جديدة يف باب الطرق 
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ووسائل اإلثبات، فإّن جمّرد استنكار العقالء ال ينفع يف املقام إذا تظافرت األدّلة لتشّكل 

يّة ت وجمموعات النصوص احلديثردعًا عن السرية العقالئية املستنكرَرة، فتعاضد اآليا
كاٍف يف إعالن تأكيد حجّية اخلرب احلديّس ولو استنكره العقالء، فال موجب لرتجيح 
استنكار العقالء عىل داللة اإلطالق املتكّررة يف عّدة نصوص هنا، بعد أن كانت هذه 

 النصوص غري ناظرة للبناءات العقالئية بغرض تكريسها أو اإلحالة عليها.
ما هو الصحيح، ولعّله هو مراد أصحاب التخرجيني السابقني، من  ج الثالث:التخري

أّن األدّلة اللفظية منرصفٌة عرفاً عن اإلخبارات احلدسيّة، أو عىل األقّل ال حيصل اطمئناٌن 
بانعقاد إطالق فيها عرفًا لذلك، فال يقال عن النظرّيات أو األفكار أو اآلراء العملّية: 

ء، ولو صدق عليها ذلك حّقًا، وال أقّل من الشّك يف انعقاد اإلطالق إهنا أخبار وأنبا
نتيجة شبه االنرصاف هذا، ربام ملا ذكره التخريج الثاين، خصوصًا يف مثل صحيحة 

، ظاهٌر عرفًا يف نقل األخبار والقرارات، وال «أّديا لك عنّي»احلمريي؛ فإّن التعبري بـ 
 بام ال عالقة لسامعها من النبّي أو اإلمام.داللة فيه عىل االجتهادات النظرّية 

فلو قال لك شخص: إذا أخربك زيد بخرب فصّدقه، فإّن الفهم االنرصايف العريف هلذا 
التعبري ال يسمح بانعقاد إطالق بتصديقه يف إخباراته احلدسيّة، بل هناك يعرّبون عادة: 

 عقله أو غري ذلك.خذ بتقويمه أو بتشخيصه أو باجتهاده أو برأيه أو بنظره أو ب
وهذا معناه أّن أدّلة حجّية اخلرب برّمتها قارصة عن الشمول للخرب احلديّس، وليس 
فيها إطالٌق واضح مطمأّن له يف ذلك، بعد انرصافها أو شبه انرصافها املعيق إلطالقها، 

 إىل خصوص اخلرب احلّّس.
مول ة هذه ـ عدم شفالصحيح ـ بعد األخذ بمجمل عنارص القّوة يف التخرجيات الثالث

دليل احلجّية للخرب احلديّس واختصاصه باخلرب احلّّس. وهبذا ال يمكن االستناد إليه يف 
 باب حجّية اإلمجاع وأمثاله.



 سّية، نقد أصالة احلةاحلدسّية ودوران األمر بني احلسّي
بعد االتفاق عىل اختصاص حجّية خرب الثقة باخلرب احلّّس، وعدم شموله للخرب 
احلديّس، فإّن تطبيق هذه النتيجة يف معلوم احلسيّة أو احلدسّية واضح، إال أّن الكالم يف 

فلو مل  ؟ةأو حّّس؟ فهل يشمله حينئٍذ دليل احلجيّ  اخلرب حديسٌّ  يف أنّ  قد حيصل شّك أّنه 
هل حصل عىل هذا اخلرب من خالل احلّس أو من خالل احلدس، فهل  نعلم بأّن الناقل

 يكون دليل احلجّية شاماًل خلربه أو ال؟
ك مّس ه من التعىل الشمول هنا؛ ألنّ ـ يف نفسه ـ ة غري قادر دليل احلجيّ  من الواضح أنّ 

 وهو مرفوض، فإذا كان دليل احلجيّة خاّصاً ة للعام نفسه، بالعام يف الشبهة املصداقيّ 
باخلرب احلّّس، ونحن ال نعلم هل هذا اخلرب حّسٌّ أو حديس، فال يمكن لدليل احلجّية أن 

 فالبّد من أصلٍ يشمله يف هذه احلال، والدليُل ال يثبت موضوَعه كام هو واضح، 
يف املرحلة الالحقة، هذا الدليل كي جيري  هنا، ةح موضوع دليل احلجيّ ينقّ  موضوعّي 

ق  املحقّ بحسب تعبري ،ًا يف احلكموهو يستتبع شكّ  ،املوضوع ًا يفشكّ  وإال صار الشّك 
 .حبيب اهلل الرشتي

 استنادًا إىل ؛وجود هذا األصل، وهو أصالة احلّس الشيخ اخلراساين وغريه ّدعى اوقد 
 إذا وال يسألون املخرب عاّم ة اخلرب يف حال الدوران املذكور، العقالء يبنون عىل حسيّ  أنّ 

 .اخلرب عن طريق احلّس أو احلدسحصل عىل هذا 
 ةمن هذا األصل إلثبات شمول دليل احلجيّ  رينني املتأّخ وقد استفاد بعض الرجاليّ 

ل هو األص إنّ  :إذ قالوا ؛ة خرب الثقةحجيّ باب تها من ني، لتصبح حجيّ ألقوال الرجاليّ 
وحدس  دٍ ، واحتامل كونه عن اجتهاورد عن حّس قد كون خرب الرجايل بالوثاقة وعدمها 
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 ة.فيكون مشموالً لدليل احلجيّ  ،هبذا البناء العقالئي مردودٌ 

ه وذلك أنّ  وأيضًا يصلح أن يكون من مصاديق هذا البحث بعض األخبار املوقوفة،
إذا وردت الرواية عن الراوي الصحايب أو صاحب اإلمام دون أن ينقلها عن النبّي أو 

ن يقول الراوي الثقة اجلليل مسألًة من اإلمام، فقد ذهب بعضهم إىل أّنه حيث يبعد أ
عنده، فالبّد أن يكون قوله راجعًا إىل ما سمعه من النبي أو اإلمام أو بلغه عنه، وهنا إذا 
مل نحتمل احلدسّية فال بأس، إال أّن احتامهلا يظّل واردًا يف اجلملة من حيث إّنه قد يكون 

أو اإلمام عرب ترتيب مقّدمات، ما قاله الراوي هو حاصل فهمه ملجموعة نصوص النبي 
فال يكون نقله حسّيًا ولو عرب النقل باملعنى، بل يكون ـ أحيانًا ـ اجتهادًا منه فيام وصله 
من أدّلة الرشيعة، فيكون إخبارًا حدسيًا عن النبّي أو اإلمام، فإذا احُتمل هذا جدًا أو 

 نا مثل املحّقق اإلصفهاينغلب الظّن فيه كان ما نحن فيه من هذه املوارد، كيف وقد وجد
ـ أي ُبعد أن ال يكون الثقة اجلليل قد أخذ ذلك عن غري املعصوم  يعترب مثل هذه املقاربات 

، فكأّنه جيزم باحلدسيّة هنا أو يرى احلسّية جمّرد افرتاض، ـ غاية ما تفيد اخلرب احلديس
 وهذا ما جيعل االحتامل هلا واردًا يف بعض احلاالت عىل األقّل.

من خالل القول بأّنه ال يوجد أصل مستقّل  وقد حاول السيد الصدر تقريب املشهد
بعنوان أصالة احلس، بل أصالة احلّس ليست سوى الناتج عن انضامم حجّية الظهور إىل 
حجّية خرب الثقة، فإّن املخرب عندما خيرب عن قيام زيد مثالً فإّن غلبة كون األخبار التي من 

حلّس أهّنا تقال بداعي اإلخبار عن حّس، هذه الغلبة حتّقق ظهورًا شأهنا أن ُتدَرك با
تصديقّيًا سياقّيًا يف كون املتكّلم إّنام خيرب هبذا الداعي، وهذا يعني أن قوله: زيد قائم، 
يصبح مضمونه ـ بربكة هذا الظهور التصديقي السياقي ـ يف قّوة قوله: إيّن أدركت حّسًا 

ذا الظهور احلّجة إىل حجّية خرب الثقة فنأخذ بقوله هذا. وهلذا لو أّن زيدًا قد قام، فنضّم ه
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اكتنف الكالم بام يصلح للقرينية عىل احلدس، فال معنى إلجراء أصالة احلّس هنا؛ ألهّنا 
 .ليست أصاًل مستقاًل وال تعبّدّياً 

لة ماجل معتربًا أنّ  هذا األصل املزعوم،وغريه وقد رفض املريزا حبيب اهلل الرشتي 
 كان عن هذا اخلرب ًا يف أنّ ًا وال عرفيّ  ال حتمل ال ظهورًا وضعيّ ربر ة التي يقوهلا املخْ اخلربيّ 
 .هنا فرتاض أصالة احلّس يفسح املجال ال خاّص  ، وليس هناك ظهورٌ حّس 

 العقالء لدهيم حالتان يف التعامل مع اخلرب الوارد إليهم: إنّ والتحقيق أن يقال: 
ون ، لكنّهم يربنحو القطع اجلازم تهأن ال يعرفوا حّسيته من حدسيّ  احلالة األوىل:
الشك الشك بمن ينا هذه احلالة سمّ قد د افرتاض احتاميل منطقي، وته جمرّ احتامل حدسيّ 
 د، ولو للمدرك الذي طرحه السيّ هنا ةجتري أصالة احلسيّ الصحيح أّنه االفرتايض، و

لكّن ذلك  ،ة فيام من شأنه أن ُيدرك باحلّس سيّ خبارات احل، وهو غلبة اإليف املقامالصدر 
وال ألّنه نتيٌج تلقائي النضامم قانون حجية ، اسمه أصالة احلّس  مستقّل  ال لوجود أصلٍ 

العقالء يف حاالت الشك االفرتايض ال يبالون  بل ألنّ اخلرب مع قانون حجّية الظهور، 
طمئنّون ذا يعني أهّنم يف احلقيقة م، وهبمثل هذا الشك، وال يقفون عنده، وال يلتفتون إليه

 .بحسّية اخلرب وأّن احتامل حدسّيته هو بنسبة ضئيلة جدًا ال يبالون هبا عادةً 
فلو قال لك شخص أتى من اخلارج ودخل البيت: إّن املطر ينهمر يف اخلارج، ففي 
هذه احلال يوجد احتامل منطقي رصف يف أن يكون حصل عىل هذه املعلومة عرب احلدس 

لتخمني أو عرب ما هو مرّكب من احلّس واحلدس، فليست هناك استحالة، لكن مع وا
ذلك ال يبايل العقالء بمثل هذا األمر، بل يطمئنّون حلسّية اخلرب ويعملون به، وما ذلك 
إال ألّن حياة العقالء ال تسري عىل حمض االحتامالت الرصفة، إال يف احلاالت االستثنائية 

دة اخلطورة للغاية، وهي حاالت نادرة يف حياة الناس، كام حّققناه جدًا، والتي تكون شدي
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 يف أصول الفقه، وتعّرضنا له يف كتاب: حجية احلديث.

توافر ة، وهو أن تيناه يف مواضع عدّ ًا كام سمّ ًا حقيقيّ شكّ  أن يكون الشّك احلالة الثانية: 
 الذهن ًا يفرانًا حقيقيّ ًا والتباسًا ودودث شكّ بحيث حُت  ،معطيات لكال االحتاملني معاً 

ال  ةسيايس تكثر يف إخباراته كوهنا حتاليل سياسيّ  حمّلٌل خربًا ما العقالئي، كأن خيربك 
تون إىل ة قوله عندما يلتفة، فهنا من أين نحرز أّن العقالء يبنون عىل حسيّ خربيّ  تمعلوما

 احلقيقي؟! د وحيصل هلم الشّك هذا الرتدّ 
فنحن نملك علاًم حقيقّيًا بوجود حاالت  ،علم الرجالبالضبط ما حصل يف هو وهذا 

معتّد هبا أعملوا فيها احلدس، ونملك ـ إىل جانب ذلك ـ احتامالً قوّيًا بحاالت أَخر أن 
يكونوا استخدموا فيها مناهج احلدس واالجتهاد، ومع العلم اإلمجايل احلقيقي بوفرة 

ري  كثري من احلاالت ـ عىل حّد تعبهذه املوارد، وعدم وجود سبيل لنا للتمييز بينها يف
ـ كيف لنا أن نجري أصالة احلّس؟ وما هو املنّبه لوجود مثل هذه  بعض املعارصين

األصالة يف حياة العقالء يف مثل هذا النوع من الشكوك؟ ويكفي الشّك لنفي ذلك؛ ألّن 
 السرية دليل لّبي يؤخذ فيه بالقدر املتيّقن.

 فإّنه ،ةهو احلسيّ تصديقًا ظاهر اخلرب  صدر من الغلبة أو اّدعاء أنّ د الما ذكره السيّ أّما و
 :ال جيري هنا

ارضة ة يف الغلبة معة االحتامليّ احلقيقي؛ إذ القوّ  الغلبة ال تقاوم حالة الشّك  ألنّ  أ ـ
ع الغلبة ، وإنام تنفيف املورد ة املوجودة يف معطيات هذا الشك والدورانة االحتامليّ بالقوّ 

 .ن من عدم االلتفاتافرتاضيًا، إذ حيصل منها االطمئنان املتكوّ  الشّك  حيث يكون
ة، فهو صحيح بلحاظ مضمون اخلرب، ال ظاهر األخبار هو احلسيّ  وأما اّدعاء أنّ  ب ـ

 . عليه، وإال عاد إىل الغلبةربر خْ بلحاظ كيفية حصول املُ 
لوجود ظهور تصديقي  ؛ة خربهمقتىض وثاقة الراوي حسيّ  حلديث عن أنّ اوأما  ج ـ
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خبار ه بداعي اإلحاله أنّ  ظاهرُ  م يف اإلخبارات التي من شأنه إدراكها باحلّس املتكلّ  يف أنّ 
ونحن ال نلمسه بوجداننا، فهل تشعر ـ احلقيقي،  ، فهذا غري واضح يف الشّك عن حّس 

 مع ترّددك يف املنهج الذي اعتمده الرجايل مثاًل ـ هل تشعر بأّن ظاهر كالمهم هو
ة هل يكون يف ذلك طعٌن يف علامء الرجال إخباراهتم حدسيّ  إذا قلنا: إنّ احلسّية؟! و

وبالتايل فهذا كاشف عن عدم صريورة إخباراهتم بمثابة قوهلم: نخرب  وثاقتهم عرفًا؟
 حّسًا بكذا وكذا يف وثاقة زيد أو ضعف عمرو.

هادة كام يف حالة ش ،ة قد حيصل ذلكيف بعض احلاالت التي هلا قرائنها اخلاّص  ،نعم
دالءه بالشهادة ضمن سياق حماكمة شخص آخر البّد فيها من إفإّن  ؛الشاهد يف املحكمة

ين عىل لزوم اآليت من التباين القانوعىل احلدس فيه إخالل بالظهور احلايل  هة، فاعتامداحلسيّ 
خدش يفم ومن ثالشهادة احلسيّة يف املحاكم، فيحصل ظهور تصديقي أّنه خيرب عن حّس، 

، ولكّن هذا األمر ال يرسي إىل متام اإلخبارات لو كان علمه عن حدس يف وثاقتهذلك 
ع عدم قيام ـ مة أو غري مكتمل احلسيّ  حديّس  املتداولة بني العقالء، بحيث إذا أدىل بخربٍ 

ه يكون كاذبًا أو فيشواهد عىل املفروغيّة عن رشط احلسيّة يف هذا النوع من اإلخبار ـ 
 :لةمج عىل أساس أنّ  ،من كالم السيد الصدر ىش يف وثاقته، كام قد يستوحشبهة اخلد

وهل هناك تباٍن بني قدامى  زيدًا قد مات. ًا أنّ ، معناها: أين أدركت حّس «زيد مات»
الرجاليني يف أن ال خيربوا عن الوثاقة إال عن حّس؟! وأين هي قرينته وقد رأينا هلم 

 تطبيقات كثرية مارسوا فيها احلدس؟! وهكذا احلال يف اللغوّيني وغريهم.
ة، أهنم عقالئيّ ني للبناءات الشتباه هنا، كام يف العديد من تفسريات األصوليّ فسبب اال

كنه ال يعّول ل التجريدي، يف املنطق زوا بني حاالت الشك االفرتايض الذي هو شّك يميّ مل 
ة، وحاالت الشك احلقيقي املنطلق من وجود شواهد العقالئيّ واحلياة  رَي عليه يف الس  

به باحلدسّية، فذهاب مجلة من العلامء وإمكانيات تسمح بوالدة احتامل عقالئي معتّد 
ي مإخبارات متقدّ إىل القول بحدسّية ولو نسبة معتّد هبا من  الكبار يف علم الرجال



 
 ني، إىل جانب الفاصل الزمني الطويل بني الرجاليّ وعلامء اجلرح والتعديل نيالرجاليّ 

إىل جانب ة الظاهرة هنا وهناك من كلامهتم، سيّ دوأكثر الرواة؛ إىل جانب شواهد احل
اخلوئي هناك، هذا كّله ال يسمح لنا ضعف قرائن احلسّية التي قّدمتها مدرسة السيد 

بإجراء افرتاض وجود تباٍن مسبق عىل لزوم اإلخبار احلّّس من قبل العامل الرجايل حتى 
ينعقد ظهور حايل سياقي أو حتى نشّكك يف وثاقته لو مل خيرب عن حّس، ومن ثم فال 

 موضوع ألصالة احلّس هناك.
املسألة للقرائن  ةواالفرتايض، وتبعيّ التمييز بني حاالت الشك احلقيقي هو فالصحيح 

مه  اسوال ألصل عقالئي دائم وكّل  ،دي اسمه أصالة احلّس ة، ال لوجود أصل تعبّ احلافّ 
وجود ما يكتنف الكالم مما  بأنّ  ذ أقرّ ، إد الصدرهذا ما أراده السيّ  ، ولعّل أصالة احلّس 
سياق  ، فإّن ما يكتنفيها نقصده ونعنممهذا  ة احلدس يوجب اإلمجال، فإنّ يصلح لقرينيّ 

 .نشاط الرجالّيني مثاًل يوجب احتامل قرينّية احلدس يف كالمهم

 نتيجة البحث يف احلسية واحلدسّية
أّن القدر املتيّقن من حجّية اخلرب ـ برصف النظر عن حصول اليقني وهبذا يتبنّي 

نه ال أبمضمونه ـ هو اخلرب احلّّس، دون احلديس أو املشوب به بشكل معتّد به، كام يتبنّي 
ة خرب الثقة، لتصّحح جريانه يف املقام، يصّح إعامل قاعدة منّقحة ملوضوع دليل حجيّ 

ر عىل الشمول؛ لعدم حتقيق احلكم ملوضوعه وعدم دليل احلجية غري قاد واملفروض أنّ 
 ،ة حمّكماحلدسيّ ة وإمكان التمّسك بالعام يف الشبهة املصداقية للعام نفسه، فإشكال احلسيّ 

وهذا يعني عدم إمكان إجراء  .ة احتامالً معقوالً معتداً بهوال دافع له ما دام احتامل احلدسيّ 
فيها ة دسيّ ة أو يكون احتامل احلرز فيها احلسيّ تي حُي ة خرب الثقة إال يف املوارد الدليل حجيّ 

 غري ملتفت إليه عرفًا وعقالئيًا.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور الثاني
 وق والوثاقةنظرّية احلجّية بني الوث





 
 
 
 
 
 

 تمتهيد يف التفكيك األّولي للمقوال
الذي يبدو من مراجعة مواقف األصولّيني والفقهاء أّن هناك اضطرابًا يف كلامهتم يف 
هذا ا ملوضوع، حيث قد يستوحي املراجُع حينًا امليل إىل أمهّية وثاقة الراوي فيام جيد ـ 

 حينًا آخر ـ أّن العربة بالوثوق بصدور اخلرب.
ه هي ت املصدر والسند ورجالالتي نقصدها هنا، أن ُتصبح صفا ومعنى نظرّية الوثاقة

املعيار األساس واألّول يف حتديد موقفنا إزاء الرواية أخذًا أو رّدًا، فإذا وجدنا علم 
الرجال يفيدنا وثاقة الراوي الفالين أو عدالته وهكذا إىل سائر رواة السند، ومل يكن هناك 

م مل ق بصدوره أإرسال أو انقطاع يف السند، حكمنا بحجّية اخلرب، سواء حصل لنا وثو
حيصل ذلك، وطبقًا هلذه النظرّية تتكّون وتتنامى ما نسّميه بمدرسة السند وهتيمن عىل 
موقفنا من الروايات، ويف ظّل هذه النظرّية تبدأ عملية ازدهار علم الرجال واجلرح 
والتعديل؛ إذ جيد الفقيه نفسه مضطراً للجوء إىل هذا العلم كي حيّدد حال السند، ووضعه 

 اّص، فيتخذ موقفًا من الرواية.اخل
فهي ترّكز عىل قّوة االحتامل الذي يعطيه اخلرب للفقيه أو غريه،  أما نظرّية الوثوق،

سواء جاء هذا االحتامل من عنارص تتصل باملصدر أم بالسند أم باملتن أم بأّي أمر آخر 
باب ، كام تتنّوع أسخارجيٍّ أو داخيل، من هنا تتنّوع العنارص املؤثرة يف األخذ بالرواية

رفض احلديث، فقد يكون السند صحيحاً من زاوية علم اجلرح والتعديل؛ إال أّنه ال يفيد 



 
الوثوق، والعكس هو الصحيح؛ إذ قد يكون ضعيفًا أو يكون املصدر غري صحيح، لكنّه 
مع ذلك يفيد الوثوق، فالعربة بالوثوق برصف النظر عن مناشئه، وإن كانت هذه النظرّية 

 متانع من دراسة العنارص املوضوعّية التي تكّون الوثوق يف نفس اإلنسان. ال
وتتصل نظرية الوثوق أيضًا اتصاالً وثيقًا بنظرّية اجلرب ونظرّية الوهن، وكذا بنظرّيتي 
الظّن بالوفاق وعدم الظن باخلالف كام سوف يظهر بالتدريج، وهلذا كّلام تشّدد األصويل 

أكثر من رفض الوهن واجلرب و.. كام حصل مع السيد اخلوئي،  يف نظرّية الوثاقة اقرتب
 وكّلام خفف تشّدده فسح املجال هلذه النظرّيات.

لكّن املشكلة األهم هنا تكمن يف معنى الوثوق ومفهومه، فهذه الكلمة يشوهبا الكثري 
من الغموض، كام تنتاهبا احتامالت عند ورودها يف كلامت العلامء املسلمني، من هنا 

نطرح احتامالت يف املوضوع؛ لدراسة النظرّية ـ وكذا نظرية الوثاقة ـ طبقًا هلذه س
االحتامالت، وحتديد مدى صّحتها وضعفها طبقًا لنظرّيات املشهور ومدارك حجية خرب 
الواحد؛ ألّن جمموعة وافرة من املوضوعات املتصلة بتحديد دائرة احلجيّة ترجع إىل 

 دّل عىل احلجّية؛ فإذا كان آية النبأ ُاْعطرينا نتائج خمتلفة عام حتديد موقفنا من الدليل الذي
 لو كان الدليل هو السرية العقالئية مثاًل وهكذا.

 م واستنتاجفهوم الوثوق، رصد وتقويالفرضيات التفسريّية احملتملة مل
 وبتحليل مقولة الوثوق، تبدو لنا عّدة احتامالت فيها:

أن يراد من الوثوقر االطمئناُن الشخّّص، أي ذاك االطمئنان الذي  االحتامل األّول:
 حيصل للفرد نفسه من مطالعته الرواية ورصد جوانبها الداخلّية واخلارجّية.

وال شك يف أّن هذا الوثوق حّجة، سواء بنينا عىل حجيّة خرب الواحد أم ال، وذلك 
جاج لعام والسرية العقالئية عىل االحتانطالقًا من حجيّة االطمئنان الثابتة بقيام العرف ا

 باالطمئنان دون ردع، وهبذا ال نقاش يف حجّية هذا الوثوق.



والنسبة بينه وبني الشخّص ، أن يراد بالوثوقر االطمئناُن النوعي االحتامل الثاين:
هي العموم واخلصوص من وجه، بمعنى أّن اخلرب لو عرضناه عىل نوع العقالء الطمأّنوا 

ل هلم سكوُن نفٍس إليه، لكّن الفرد نفسه مل حيصل له هذا االطمئنان، نعم لو به وحص
اجتمع االطمئنان النوعي مع الشخّص كان نورًا عىل نور، فيكون حجًة ملا تقّدم، بل من 
أظهر مصاديق االطمئنان احلّجة، لكن لو انفرد االطمئنان النوعي ومل حيصل مع 

ه و أخرب العدُل الثقة الضابط اجلليل املعروف بضبطالشخّص، فهل يكون حّجًة أو ال؟ فل
بخرب فإّن هذا اخلرب حيصل منه نوعًا اطمئناٌن، غري أّن زيدًا مل حيصل له ذلك عىل املستوى 

 الشخّص، فام هو املوقف؟
إىل أّن مرجع االطمئنان النوعي إىل أمارة تفيد بحّد ذاهتا  ذهب السيّد الصدر هنا

ُخّليت ونفسها، لكنّها زومحت بمناٍف هلا من أمارة أخرى وقد االطمئنان عقالئيًا لو 
أخّلت هذا املزامحة بنسبة االحتامل الرئيس املوجود يف األمارة األوىل، ومعنى ذلك أّن 
االطمئنان النوعي بوصفه عنوانًا ضخاًم ليس له أّي معنى سوى تزاحم أمارتني أعاق 

ضها يشء ألفادته، فال معنى للقول بحجّية حصول االطمئنان من إحدامها التي لو مل يعار
 .االطمئنان النوعي، بل البحث يكون عن املعارضة حينئذ

ء فقد ال يكون اليش لكّن هذا التفسري لالطمئنان النوعي ليس شاماًل لتامم حاالته،
معاَرضًا باملزاحم، لكّن طبع الباحث أو الفقيه جيعل حصول االطمئنان عنده بطيئًا 

احلّد املتعارف، فليس من الرضوري احلديث عن معارض، بل قد يتحّقق  خلروجه عن
بصورة أخرى أيضًا، إال إذا قيل بأّن لبطء االطمئنان عند الفرد أسبابه، وهي التي تشّكل 
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 املعارض حينئذ. العنرص

لكن مع ذلك كّله، ال قيمة لالطمئنان النوعي لوحده وفقًا ألدّلة حجية االطمئنان؛ 
إذا مل حيصل لديه شخصيًا اطمئنان كان لديه جمّرد ظن ال يغني من احلّق شيئًا، ألّن الفرد 

وال يوجد دليل يثبت حجيّة االطمئنان النوعي إذا مل يصاحبه اطمئناٌن شخّص، السيام 
وأّن الذي يفقد االطمئنان الشخّص غالبًا ـ إن مل يكن دائاًم ـ يرجع يف ذلك إىل اّدعاء عدم 

من وجهة نظره؛ ألّنه يرى أّن ما ُيّدعى من اطمئنان نوعي قائم  قيام اطمئنان نوعي
مرجعه إىل الغفلة عن وجود بعض النواقص أو املزامحات، بحيث لو اّطلع نوع العقالء 
عليها لزال اطمئناهنم، ومعه كيف ُيلزم باالطمئنان العقالئّي يف هذه احلال، واملفروض 

 مالبساته؟!أّنه يّدعي عدَمه لو اّطلع العقالء عىل 
ـ عدم  ـ بناًء عىل أّن دليل احلجّية ال يعطي إال حجّية اخلرب املطمأّن بصدوره  فالصحيح 
حجّية االطمئنان العقالئي النوعي املنعزل عن االطمئنان الشخّص، نعم يف االطمئنان 
 الذايت املتطّرف اخلارج عن احلّد العقالئي سلبًا أو إجيابًا جيري البحث الذي يوَرد عادةً 

 يف حّجية القطع، مثل مسألة القطع الذايت أو مسألة قطع القّطاع وغري ذلك.
أن يراد بالوثوقر الظنُّ النوعي، بمعنى أن يكون اخلرب مفيدًا للظّن  االحتامل الثالث:

غري االطمئناين لنوع العقالء، بحيث لو ُالقي عليهم حلصل هلم الظّن بمفاده أو بصدوره، 
 لظّن للفرد نفسه، وهذا ما ُيفهم من كلامت بعض العلامء.حتى لو مل حيصل هذا ا

وهذا التفسري فيه مشكلة عىل مستوى احلجّية، مثلها مثل مشكلة االطمئنان النوعي، 
فإذا مل يكن هناك دليل عىل حجّية االطمئنان النوعي فبطريق أوىل عدم وجود دليل عىل 

الواحد لنرى مدى إفادهتا حجّية حجّية الظّن النوعي، وسوف ننظر يف أدّلة حجية خرب 
 هذا النوع من الظّن.
أن يراد بالوثوقر الظنُّ الشخّص، مهام كانت أسبابه، بحيث حيصل  االحتامل الرابع:

ظّن بصدور اخلرب أو بمفاده، سواء كان املخرب ثقًة أم مل يكن، فكّل ظّن يأيت من خرٍب 



عي كالنسبة بني االطمئنان آحادي يكون حّجًة، والنسبة بني الظّن الشخّص والنو
 الشخّص والنوعي هي العموم واخلصوص من وجه.
بأّنه أمٌر ال ضابط له، بل يلزم منه  وقد أورد ُاستاذنا السيد اهلاشمي عىل هذا االحتامل

 .اهلرج واملرج، فالناس ختتلف فيام بينها يف حصول الظّن هلا من حيث الرسعة وعدمها
إّن مرجعّية الظّن الشخّص كمرجعّية العلم الشخّص، فكام أّن القطع  واجلواب:

حجة ذاتيّة عندهم، ومل يلزم منه اهلرج واملرج، فكذا الظّن الشخّص، وعندما نقول بأّن 
الظّن الشخّص أو االطمئنان الشخّص هو املعيار فال يعني ذلك يف مقام املوضوعيّة أّنه 

أو اطمئنان بال مرّبر، بل يلزمه يف مقام التربير يرشع لإلنسان أن يكون لديه ظّن 
واالحتجاج الكشُف عن مرّبرات هذا الظّن أو االطمئنان احلاصل لديه، ومن ثم فتكون 
نقطة اخلالف يف املرّبرات نفسها، وهذا يرفع إشكالّية اهلرج واملرج. وهذا بعينه جيري يف 

ت املتقابلة من االحتكام إىل مرّبرا االستظهارات الداللّية، حيث البّد يف دعاوى الظهور
دعوى الظهور هنا أو هناك، ولو عرب اإلشارة ملنّبهاٍت وجدانية لغوّية وداللّية يف هذا 

 السياق.
وعىل أّية حال، فلرصد مدى إمكانّية حجيّة الظّن النوعي اآلحادي أو الظّن الشخّص 

ة طي هذه األدّلة حجّيَة خرب الثقكذلك، البّد يف البداية من النظر يف األدّلة، لنرى هل تع
أو املوثوق املظنون؟ ويف ضوء ذلك يتحّدد مدى صواب أّي من االحتامالت األربعة 

 املتقّدمة.

 ثاقة أو الوثوقة بني إفادة الوأدّلة احلجّي
 ينقسم املوقف إزاء موضوع الثقة أو الوثاقة إىل اجتاهني أساسّيني:

نكر الدليل عىل حجّية خربالواحد الظنّي، كام وهو االجتاه الذي ي االجتاه األّول:
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توّصلنا إليه يف كتابنا: حجّية احلديث، وطبقًا هلذا االجتاه ال يكون خرب الثقة ـ بام هو خرب 
ـ حجًة ما مل ُيفد العلم أو االطمئنان، فال حجّية خلرب الثقة وإّنام للخرب املوثوق، وحيث  ثقٍة 

جّية إال لالحتامل األّول من االحتامالت األربعة إّن احلجية لالطمئنان خاّصة، فال ح
املتقّدمة، فاالحتامل الثاين أوردنا عليه سابقًا، أما االحتامل الثالث والرابع، فمرجعهام إىل 

 الظّن، واملفروض أّنه مل يقم دليل عىل حجّيته باخلصوص وال بالعموم، كام تقّدم.
ّية احلديث ـ عدم حجّية سوى اخلرب فالنتيجة ـ وفقًا ملا توّصلنا إليه يف أصل حج

 القطعي أو املفيد لالطمئنان الشخيص.
وهو االجتاه الذي يأخذ بنظرّية حجّية خرب الواحد، فهل احلجيّة خلرب  االجتاه الثاين:

الثقة عنده أو املوثوق؟ وعىل افرتاض أّن احلجّية عنده للخرب املوثوق، فأّي معنى من 
 لديه؟ معاين املوثوقّية هو املعيار

وهنا، تتعّدد املواقف تبعًا لطبيعة املدرك واملستند الذي خيتاره األصويّل حلجّية خرب 
 الواحد، وذلك أّنه:

 ـ إذا كان املدرك هو اآليات القرآنية فـ: 1
ـ تارًة نقول بأصل إحالة مفاد اآليات إىل املرتكز العقالئي بوصف ذلك مصادرة  1ـ  1

مطلب جديد، بل هدفها تكريس البناءات العقالئّية يف باب  وأهّنا ال تريد بيان قبلّية،
األخبار، ففي هذه احلال، جيب النظر فيام تعطيه السرية العقالئّية، وسيأيت أهّنا تفيد حجّية 

 اخلرب املوثوق.
ـ وأخرى ننظر لظواهر اآليات برصف النظر عن هذه اإلحالة املبدئّية ـ بوصفها  2ـ  1

 وهنا فاآلية املستدّل هبا: ذا االرتكاز،مصادرة قبلّية ـ عىل ه
فتارًة نأخذ التعليل الوارد فيها بعني االعتبار، وأخرى ال  أ ـ إذا كانت هي آية النبأ،

 نأخذه:
فإّن الظاهر منها ـ سواء استندنا يف احلجّية ملفهوم  فإذا مل نأخذ التعليل الوارد فيها،



الوصف أو الرشط ـ التعليق عىل وثاقة الراوي نفسه، بقطع النظر عن مسألة العدالة، 
حماَفَظًة عىل موضوعّية العنوان املأخوذ يف اآلية، وهو عنوان الفاسق الذي يقابله يف 

 ؛ انطالقًا من أّن املراد به الفسقاملفهوم عنوان العادل. وتفسرُي الفسق بعدم الوثوق
اخلربي املنتج عادًة لعدم الوثوق، قد يقال بأّنه حيتاج إىل قرينة، وهي مفقودة، وقد يقال 

 بصّحته، وتفصيله سيأيت يف مبحث رشط العدالة إن شاء اهلل.
نعم، كلمة: فتبّينوا، ظاهرة يف التبنّي عن اخلرب املنقول، بحيث تقوم حّجة معتربة عىل 
صّحته من يقني أو اطمئنان أو..، وقد ذكرنا يف مباحث آية النبأ تفسريات كلمة التبنّي، 

 يمكن مراجعتها يف كتابنا: حجّية احلديث، فال نعيد.
فهي تعّلل بمسألة السفاهة والندم، وهي مفاهيم  أما إذا أدخلنا ذيل اآلية باحلسبان،

ذا املجال، ما تعطيه السرية العقالئية يف ه عقالئّية يتناسب التعليل هبا، وهنا قد ُيرجع إىل
فإهّنا إذا أفادت حجّية الوثاقة أو الوثوق أو العدالة تبعتها اآلية حينئذ؛ ألّن اجلري عىل 
وفق البناء العقالئي يرفع حالة السفاهة والندم هذه لو تبّينت املخالفة للواقع، وسوف 

 يأيت ما تقتضيه السرية العقالئّية.
ن فصُل الصدر عن الذيل، كان املفرتض أخذ معطيات السرية وحيث ال ُيمك

العقالئية بعني االعتبار، وال أقّل من احتامل قرينيّة الذيل حينئذ، فيتوّقف البّت يف نتيجة 
 مفاد آية النبأ عىل حتقيق مقتىض السرية العقالئّية.

هي موجب سفنعم، إذا قيل بأّن آية النبأ تؤّسس وصف اتباع خرب الفاسق بأّنه فعل 
للندم، وأّن هذا خلٌع قرآين ملفهوم تأسيّس ـ ولو كان غري معروف عقالئّيًا ـ عىل مطلق 
خرب الفاسق ولو املوثوق به بالظّن الشخّص أو النوعي، ففي هذه احلال تتمّحض آية النبأ 
يف داللتها عىل حمورّية عنوان صفات الراوي أو الوثاقة باملعنى العام للكلمة. وإن كان 
األقرب بالنظر هو إحالتها عنوان السفاهة أو الندم عىل املفهوم الشائع هلام ومقتضياته 

 العقالئّية.



 
فرتض فاملب ـ وأما إذا كان املستند يف حجّية خرب الواحد هو آية النفر أو آية الكتامن، 

كن ل االستناد إىل اإلطالق، حيث مل تتقّيد بأّي قيد ال الوثوق وال الوثاقة وال العدالة،
نخرج عن هذا اإلطالق بام دّل عليه منطوق آية النبأ، وهو إسقاط حجّية خرب الفاسق، 
فتبقى سائر األخبار عىل حاهلا حّجًة سواء أفادت الوثوق أم ال، فالنتيجة بناًء عىل هاتني 

 اآليتني هي حجيّة خرب الثقة، بعيدًا اآلن عن التفصيل يف مسألة العدالة والفسق.
عىل عدم مالحظة السرية العقالئّية، وإال فإذا أحلنا آية النبأ أو غريها عىل وهذا مبنيٌّ 

املرتكز العقالئي، لزم أخذ النتيجة النامجة عن هذه اإلحالة يف عالقة آية النبأ بغريها من 
اآليات، كام هو واضح. وكذلك يبنى هذا عىل أّن آية النبأ ليس املراد من الفسق فيها 

 بطن بالرضورة لعدم الوثوق.الفسق اخلربي املست
فإّن الظاهر منها هو إطالق الرجوع إىل أهل  ج ـ وأما إذا كان املستند هو آية الذكر،

الذكر أفاد الوثوق أم ال، كانوا ثقاتًا أم ال، فحاهلا حال آيتي النفر والكتامن، لكن قد يقال 
د الرجوع إليهم لتحصيل العلم، ( يفي43)النحل:  ﴾إِن ُكنتُْم الَ َتْعَلُمونَ ﴿بأّن ذيل اآلية: 

أي إن كنت ال تعلم فاذهب إليهم كي تعلم، ومع هذا االحتامل تصبح احلجّية للخرب 
 املوثوق االطمئناين، لكّن هذا خروٌج عن فرضّية داللة اآلية عىل حجيّة اخلرب الظنّي.

ّدم يف آيتي: قنعم، البّد من تقييد آية الذكر أيضًا بمنطوق آية النبأ، فيأيت الكالم املت
 النفر والكتامن.

ـ وأما إذا كان املدرك هو آية االُذن، فإّن ظاهرها تصديق املؤمنني، ومعه فالعربة معها  د 
باإليامن ال مطلق الثقة، وال العدالة، وال اخلرب املوثوق، فتكون اآلية متوّسطة الداللة بني 

ها ال تقّيد ق آية النبأ، فتتقّيد به، لكنّ املباين كّلها، خاّصًة بخرب املؤمن مطلقًا خرج منه منطو
 سائر اآليات؛ ألّن التناسب بينها هو التناسب بني الدليلني املثبرَتني.

وعليه، فالدليل القرآين: إن قام عىل تكريس البناءات العقالئّية أو اإلحالة إليها عمومًا 
 حجية اخلربأو خصوصًا )من خالل ذيل آية النبأ( لزم فهمه يف ضوئها، وهي تفيد 



املوثوق كام سيأيت، وأّما إذا مل يقم عىل أّي ربط هبا ولو من خالل ذيل آية النبأ املؤثر يف 
سائر اآليات الكريمة كام صار واضحًا، فلم يثبت يف الدليل القرآين املستدّل به عىل حجّية 

لراوي من ت اخرب الواحد الظنّي حجّيُة اخلرب املوثوق بكاّفة معانيه، وإّنام العربة بصفا
الوثاقة أو العدالة، بعد فرض أّن الفسق يف آية النبأ ال يراد منه خصوص )الفسق اخلربي 

 املستبطن لعدم الوثوق(.
نعم ستأيت حماولة للخروج من الوثاقة إىل الوثوق يف دليل السنّة والروايات عىل حجّية 

 خرب الواحد الظنّي، يمكن طرحها هنا أيضًا.
 املدرك هو السنّة الرشيفة وجمموعات الروايات:ـ وإما إذا كان  2

إهّنا تدّل عىل حجّية خرب الثقة، لكن نتعّدى منه إىل مطلق الظّن املساوي له  فقد يقال:
عىل أساس أن ال خصوصيّة لوثاقة الراوي سوى أهنا تفيد الظّن، فنُلغي اخلصوصيّة 

ع تفسريه الثالث أو الرابونعمل بمطلق الظّن، وهذا ما يساوي حجّية اخلرب املوثوق ب
 املتقّدم.

ليس كّل األخبار املستدّل هبا عىل حجية خرب الواحد ورد فيها التعبري  ويناقش أّوالً:
بالثقة، بل خصوص بعضها، كام فّصلناه يف كتاب: حجيّة احلديث، وإال فكثرٌي منها مطلق 

د حجّية بأّن كّل دليل يفي من هذه الناحية، فال معنى لفرضّية إلغاء اخلصوصيّة، إال إذا قيل
 خرب الثقة فنظره إىل مطلق الظّن.

ما ذكره السيد الصدر، من أّن إلغاء خصوصّية الوثاقة لنضع مكاهنا خصوصّية  ثانيًا:
الظن، معناه إمكان إلغاء خصوصّية اخلرب ما دام الظّن هو املعيار، ومعنى ذلك ثبوت كّل 

أفهل يقال باستفادة حجّية مطلق الظن من األخبار  .ظن ولو جاء من الشهرة ال اخلرب
والروايات هنا؟! فهذا مل يقل به االنسدادّي نفسه؛ ألّن املفروض أّنه إثبات حلجّية مطلق 

 الظّن يف حال االنفتاح!
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فإّن الذي يرى الوثاقة تعبريًا عن إفادة الظّن، ال يرى الظن  وهذا اإليراد غري واضح؛

بمعنى أّن املدرك هنا هو الروايات، وال خيرج عنها إال بدليل،  حّجًة دون خرب الواحد،
فإذا تعّدينا من الوثاقة إىل الوثوق من خالل فهم الطريقّية من كلمة: ثقة، فإّن هذا ال 
يالزمه فهم الطريقّية من كلمة )خرب( وأمثاهلا الواردة يف هذه الروايات؛ ألّن هذا يلزم 

اوين املأخوذة يف ألسنة األدّلة، وهو بحاجة إىل دليل منه خروج جديد عن عنوانيّة العن
غري موجود، فالتعّدي الثاين يتطّلب تكّلفًا جديدًا، وليس هو من نتائج التكّلف األّول، 
وجواز األّول ال يستبطن بالرضورة جواز الثاين، بحيث ُيعقل أن يكون املراد حجّية 

 مطلق الظّن اخلربي خاّصة.
ة التعّدي من الوثاقة إىل الوثوق يف دليل السنّة غري صحيح، إال إّن أصل فرضيّ  ثالثًا:

عىل ما أفدناه يف كتابنا حجّية احلديث من تفسري كلمة: )ثقة( بمعنى مطلق االعتامد؛ 
حيث ستكون النتيجة حجيّة اخلرب املوثوق بالتفسري األّول له؛ أما إذا بقينا عىل تفسري 

ّص ويفيد قوله الظّن، فإّن التعّدي إىل مطلق املظنون الثقة بأّنه الذي ال يكذب أو ال يع
الصدور، ال يصّح ـ حيث ال دليل عليه بعد خمالفته أصالة املوضوعّية يف العناوين ـ إال 
عىل تقدير تفسري الروايات عىل أهّنا إرشاد إىل بناءات العقالء يف باب األخبار، فيكون 

ٍذ، ومن دون ذلك ال معنى للتعّدي من الوثاقة املحّكم هو ما تعطيه السرية العقالئية حينئ
 إىل الوثوق.

وعليه، فدليل السنّة يفيد ـ وفق تفسريات املشهور ـ حجّية خرب الثقة ال غري، بعيدًا عن 
 موضوع السرية العقالئّية.

فاملفرتض األخذ بالقدر املتيّقن ـ برصف النظر  ـ وأما إذا كان املدرك هو اإلمجاع، 3
عن نظرّية الوثوق االطمئناين التي نارصناها ـ وعليه يلتزم بحجية خرب الثقة املفيد للظّن، 

 وهذا معناه ضّم الوثوق إىل الوثاقة.
إال أّن سرية العلامء املتقّدمني وغريهم ومواقفهم تشهد عىل حمورّية عنرص الوثوق، 



ك عملهم باألخبار الضعيفة السند مع عمل املشهور هبا، وتركهم ومن شواهد ذل
الصحيح مع إعراض املشهور، واهتاممهم باإلمجاع املنضّم إىل األخبار، فهذا كّله ـ وغريه 
كثري ـ شواهد تؤّكد أّن نظرّيتهم تقوم عىل الوثوق ال الوثاقة، فمقتىض دليل اإلمجاع 

ظرّية ق احلال يف سريهتم يمكن مراجعته يف كتابنا: نحجّية اخلرب املوثوق ال الثقة. وحتقي
 .السنّة، حيث فّصلنا البحث فيه يف الفصل األّول والثاين

ظنّي الذي فاملتيّقن منها اخلرب املوثوق ال ـ وأما دليل السرية املترّشعية يف عرص النّص، 4
وق يف بمرجعّية الوث يرويه الثقة، وال نحرز عملهم بغري هذا اخلرب، ما مل يقتنع اإلنسان

 حياهتم كام قلناه يف دليل اإلمجاع.
فرغم إرصار مثل السيد اخلوئي عىل قيامها عىل خرب  ـ وأما دليل السرية العقالئّية، 5

الثقة، إال أّن التأّمل يف بناء العقالء ال يدع جماالً للشّك يف أّن العربة عندهم بتحصيل 
ن االطمئنان ـ وكّل ما قلناه هناك إذا مل يدّل عىل الوثوق الظنّي اخلربي ـ بعد التنازل ع

حجّية خصوص االطمئنان فهو داّل عىل املوثوقّية الظنّية، سواء روى الثقة أم غريه، وال 
حاجة لإلطالة بعدما أسلفناه هناك يف كتاب حجّية احلديث، فإّن روحه إذا مل يفد 

ًا وكانت هناك مالبسات يف االطمئنان يفيد منهج الوثوق، وهلذا لو روى الثقة خرب
موضوع اخلرب بعيدًا عن شخصّية الراوي، فإّن العقالء يتحّفظون حينئذ، والعكس 
صحيح فلو أخرب غري الثقة خربًا وكانت الشواهد احلاّفة تدعم اخلرب بحيث أوجبت قّوة 

 الظّن، فإّن العقالء يعملون هبذا اخلرب حينئذ.
منها عىل حجّية مطلق الظن أفاد تصحيح منهج فام دّل  ـ وأما األدّلة العقلية، 6

 الوثوق، كام هو واضح، وأما غريها فتختلف نتائجه تبعًا ملفرداته.
ثبوت حجية خرب الثقة عىل بعض األدّلة كالسنّة، واملوثوق عىل بعضها  واملتحّصل:

ألة ساآلخر، كالكتاب ـ عىل وجٍه ـ واإلمجاع والسرية العقالئّية وبعض أدّلة العقل، فامل
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تابعة لدليل املستدّل؛ وما يعتربه املستند العمدة عنده يف إثبات احلجّية. وإذا مُحلت األدّلة 
النقلّية عىل اإلرشاد أو الربط ببناء العقالء بوجٍه من الوجوه متّت نظرّية اخلرب املوثوق 

 بالتفسري األّول والرابع له، وإال فالكتاب والسنّة يدالن عىل حجّية خرب الثقة.

 ةلقرينة اإلضافّيالوثوق أو الوثاقة واحلاجة إىل ا
بعد الفراغ عن حتديد أحد األساسني يف حجّية خرب الواحد: الوثوق بمعنى الظّن، 
والوثاقة بمعنى مرجعّية صفات الراوي وحال السند، ُيطرح بحٌث آخر هنا، وهو هل 

 اخلرب أو ال؟نحن بحاجة يف اعتبار الرواية إىل قرائن خارجّية تشهد عىل صدق 
من الواضح عىل نظرّية الوثوق املحض ـ سواء بمعناه االطمئناين أم الظنّي ـ عدم 
احلاجة إىل هذا األمر إال بمقدار ما حيّقق الوثوق نفسه؛ فإذا حصل للفقيه أو الباحث 
وثوٌق ظنّي أو اطمئناينٌّ باخلرب، ألّي سبٍب من األسباب التي ال نبحث يف حتديدها اآلن، 

حاجة للتفتيش عن أّي شاهد أو قرينة، سواء كانت داخليًة أم خارجية؛ لتحّقق مالك فال 
احلجّية حينئٍذ، وهو االطمئنان أو الظّن اخلربي، إذًا فهذا البحث ال حمّصل له بناًء عىل 

 حجّية حمض اخلرب املوثوق إال لتحصيل املوثوقيّة نفسها.
ة املوثوقيّة الناشئة من خصوص وثاقة أما عىل نظرّية حجّية خرب الثقة أو عىل نظريّ 

الراوي، فهل نحن بحاجٍة إىل شواهد إضافّية خارجية تعّزز احتامل الصدق أو أّن جمّرد 
وجود الراوي الثقة أو الظّن احلاصل من جمّرد وثاقة الراوي كافيًا يف حتّقق احلجّية، بال 

 حاجة إىل البحث عن شواهد أَخر؟
ـ واملتوّقع أن يكون هو رأي كّل من يقول بنظرّية الوثاقة  ذهب السيد حممد باقر الصدر

دون الوثوق املحض ـ إىل كفاية وثاقة الراوي أو الظّن احلاصل من وثاقته، واستدّل عىل 
 ذلك بدليلني مها:
التمّسك بدليل السنّة عىل حجيّة خرب الواحد؛ ألّن مثل صحيح  الدليل األّول:



 العمري وابنه ثقتان.. فإهّنام»احلمريي ظاهر يف أّن الكربى هي وثاقة الراوي؛ ألّنه قال: 
، ومل يضّم اإلمام أّي قيد آخر لتصحيح األخذ عنهام غري الوثاقة، وهذا «الثقتان املأمونان

 .لظّن احلاصل منها كافيان يف حتّقق احلجّيةيعني أّن الوثاقة لوحدها أو ا
وهذا الدليل ـ برصف النظر عام ذكرناه عند التعّرض لكلمة: ثقة، يف دليل السنّة يف 
كتابنا: حجّية احلديث ـ تام؛ لعدم وجود أّي مرّبر إضايف يطالب به السامع غري وثاقة 

ي كانت عىل كربى عقالئّية الراوي وأمانته، ما مل نّدعر أّن اإلحالة يف صحيح احلمري
 مركوزة وكان العقالء يعملون بخرب الثقة مع قرينة إضافيّة.

 الدليل الثاين: التمّسك بدليل السرية عىل أساس تقريبني مها:
أن نرجع إىل دليل السرية إلثبات القدر املتيّقن من حجيّة اخلرب،  التقريب األّول:

املتيّقن الذي قامت السرية عىل العمل به، ونحن نرى أّن خرب العمري هو من املقدار 
فنأخذ به، ثم نطّبق االستدالل املتقّدم أوالً مرًة ثانية، لتكون النتيجة لصالح كفاية الوثاقة 
بال حاجة إىل أّي قرائن إضافّية، فإّن خرب العمري من األخبار التي إن مل تكن من القدر 

ّنه لن يبقى أّي خرب حّجة بعد ذلك بسرية املتيّقن من عمل السرية نظرًا لقّوة سنده، فإ
 .العقالء

سرية وال وهذا الوجه سليم قواعديًا، بيد أّنه ليس استدالالً بالسرية وإنام بالسنّة،
أخذت هنا من باب املقّدمة إلثبات حجّية هذا اخلرب ـ أي خرب العمري ـ ال أهنا كانت 

 دلياًل عىل موضوع البحث.
قام بناء العقالء عىل أخذ ما هو زائد عن الوثاقة واستقّرت  ُيضاف إىل ذلك أّنه إذا

سريهتم عىل هذا األمر، فسوف لن ينفع هذا الدليل شيئًا؛ إذ يمكن حينئذ صريورة تعليل 
اإلمام بمجّرد الوثاقة تعبريًا عن العنرص األبرز يف احلاجة، وإرشادًا إىل ما تقتضيه السرية 
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ثل سكوته ردعًا عن بناء السرية حينئذ، السيام مع قّلة العقالئية يف هذا املجال، فال يم

األخبار الدالة عىل هذا الردع لو تّم، فاملفرتض حتديد موقف السرية العقالئية مبارشًة، 
وإذا ثبت أهنا تكتفي بالوثاقة كانت بنفسها دلياًل بال حاجة إىل رواية العمري، خاّصة 

، فظية إىل ما تقتضيه املرتكزات العقالئية هناوأّن الصدر ممّن يرى إرشادّية األدّلة الل
 وإال مل يصّح جعل الوثاقة املعياَر الوحيد هبذه الطريقة.

وهو تقريب يعتمده السيد الصدر من باب السرية املترّشعية، وذلك  التقريب الثاين:
ًة دأّن الروايات التي يروهيا الثقات دون أن تكون معتضدًة بالقرائن احلاّفة كانت موجو

قطعًا ضمن الروايات التي كان أصحاب األئّمة والقدماء يتداولوهنا، وكانت احلاجة 
 إليها قائمة، من هنا فال خيلو حال أصحاب أئّمة أهل البيت من أحد فروض حمتملة:

إهّنم كانوا يعملون هبذه األخبار مكتفني بالوثاقة، وال جيدون حاجًة إىل السؤال  ـ 1
بت املطلوب كام هو واضح؛ ألّن معناها عمل املترّشعة بخرب الثقة عنها. وهذه الفرضية تث

 مكتفني بوثاقته.
إهّنم سألوا اإلمام عن أمرها، وهل جيوز العمل هبا مع عدم احتفافها بقرائن أخرى ـ  2

أو ال؟ وُاجيبوا بجواز العمل هبا فعملوا هبا كذلك، وهذا االحتامل يفيد املطلوب كحال 
 سابقه كام هو واضح.

إهّنم حترّيوا يف أمرها فسألوا أهل البيت فأجابوهم بعدم جواز العمل هبا إال مع  ـ 3
احتفافها بقرائن خارجّية، وهذه الفرضّية تقع عىل عكس املطلوب؛ ألهّنا تفرتض أّن أهل 

 البيت طالبوا املترّشعة بالبحث عن القرائن وعدم االكتفاء بوثاقة الراوي.
إهّنم مل يتحرّيو،ا بل تركوا العمل هبذه الروايات الفاقدة للقرائن دون أن يسألوا  ـ 4

 عن ذلك؛ لوضوح األمر عندهم، وهذا االحتامل حاُله حال االحتامل الثالث يف النتيجة.
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ولكي يتّم االستدالل بدليل السرية املترّشعية عىل كفاية عنرص الوثاقة جيب استبعاد 
 ، وهذا هو الصحيح، لعّدة شواهد:االحتاملني األخريين

إّن االرتكاز العقالئي إذا مل يقم عىل كفاية الوثاقة، فال أقّل من وجود  الشاهد األّول:
ميل إليها، مما يفرض حترّيهم واحتامهلم حجّية اخلرب دون حاجة إىل قرائن خارجّية، 

 ففرضّية عدم التحرّي بعيدة.
إّن افرتاض أهّنم سألوا وُاجيبوا بعدم كفاية الوثاقة لوحدها افرتاٌض  الشاهد الثاين:

غري منطقي؛ إذ أين هي الروايات التي سألوا فيها وأجيبوا بالنفي؟ وكيف مل يصلنا يشء 
منها رغم توافر الدواعي إىل نقلها؟ بل عىل العكس من ذلك وصلتنا الشواهد عىل كفاية 

 الوثاقة.
واهد تفيد مركوزّية الوثاقة يف الذهن املترّشعي حتى زمن ثّمة ش الشاهد الثالث:

 الشيخ الطويس، وهي:
قوله: أفيونس بن عبد الرمحن ثقة آخذ عنه معامل ديني؟ حيث تدّل عىل مركوزّية  أ ـ
 الوثاقة.
ما ذكره الشيخ الطويس يف العّدة، من أّن الطائفة عندما يروي شخص روايًة  ب ـ

فإذا أحاهلم عىل كتاب معروف وأصل مشهور وكان راويه ثقًة يسألونه من أين أتى هبا؟ 
 ال ينكرون حديثه سّلموا األمر يف ذلك..

قول النجايش يف قّصة استثناء حممد بن عيسى بن عبيد حيث ينقل عن أيب العباس  ج ـ
بن نوح ـ وهو من وجوه الرجالّيني ـ إّنه ال يعلم ملاذا حصل التوّقف يف هذا الرجل ـ 

عيسى بن عبيد ـ مع أّنه كان عىل ظاهر العدالة والوثاقة. وهذا يكشف عن حممد بن 
 معيارّية الوثاقة لوحدها.

ما نقله الصدوق يف الفقيه عن ابن الوليد، من رّد روايات حممد بن موسى  د ـ
 اهلمداين؛ لعدم كونه ثقة، فهذا ُيفهم منه أّن الوثاقة هي املعيار.



 
قة يف كتبهم ُتشعر بموضوعّية الوثاقة بال حاجة ألّي شهادات الرجالّيني بالوثا هـ ـ

 يشء آخر.
 مسألة مراسيل الثالثة التي عّللت بأهنم ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة. و ـ
ما جاء يف مقّدمة كامل الزيارات من روايته الكتاب عن الثقات، مما يشعر بأّن  ز ـ

 الوثاقة هي املعيار املعتمد.
مة تفسري عيل بن إبراهيم القمي، شبه ما تقّدم عن ابن قولويه يف ما جاء يف مقدّ  ح ـ

 كامل الزيارات.
واملتحّصل من هذا التقريب كفاية عنرص الوثاقة يف احلجّية بال حاجة لضّم قرائن 

 .خارجّية
 ولكّن هذا التقريب بطوله يمكن أن يالحظ عليه بمالحظات:

اقة استبعاد عدم وجود ميل لالكتفاء بالوثإّن السيد الصدر اكتفى باملالحظة األوىل: 
عند املترّشعة دون أن يدّلنا عىل سبب االستبعاد، فلعّل املترّشعة كان مركوزًا يف أذهاهنم 
أّن الثقة إذا أخرب ومل ُيستفد من خربه العلم واالطمئنان ينبغي أخذ قرينة إضافيّة معه ولو 

ن البحث عن القرينة أمرًا شاّقًا، فإّن مل تفد معه االطمئنان، وليس من الرضوري أن يكو
إحدى القرائن موافقة املضمون للقرآن، أو للعقل، أو عدم وجود معارض متوّقٍع ظهوره 
لو كان، أو سامع مضمون هذا اخلرب يف رواية أخرى، أو كون لسان الرواية بليغًا ُيستأنس 

: هن ة ج البالغة والصحيفبصدوره من النبّي أو اإلمام، كام يرى بعضهم يف مثل نّصَّ
السجادية، وعليه فام هو املانع من مركوزّية مثل هذا التقييد بالقرينة اإلضافّية ما دامت 

 هذه القرينة متوّفرة بدرجة عالية آنذاك؟
انطالقًا مما تقّدم يظهر اإلشكال عىل أصل الفرضّية التي يقوم عليها  املالحظة الثانية:

افرتاض أّن الروايات غري املحفوفة بقرينة إضافّية هي هذا التقريب، ذلك أّنه قام عىل 
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كثرية، بحيث كانت هناك حاجة قائمة إليها، مع أّن عدد هذه الروايات ـ ضمن ما ذكرناه 
م هذا االفرتاض، فلعّلهم كانوا يتجاهلوهنا حينئذ  ـ ليس بالكثري، السيام آنذاك، حتى نقد 

 جم تأثري ذلك كثريًا يف العادة حتىبحسب ارتكازهم ويكتفون بغريها، ولن يكون ح
 ُتنقل تداعياته إلينا.
إّن الشواهد التي ذكرها السيد الصدر يمكن النقاش يف أغلبها إن مل  املالحظة الثالثة:

يكن مجيعها، فإّن بعضها داّل عىل حمورية الوثاقة لكنّه ال يكفي للداللة عىل عدم اعتبار 
الروايات للقول ـ بعد تفسري الوثاقة بالصدق ـ يشء آخر، فهل يمكن االستناد إىل هذه 

بأنه ال ُيشرتط يف الراوي الضبط، فلو كان كثري النسيان واالضطراب واخلطأ يف النقل 
لكنّه كان صادقًا، ال بأس باألخذ برواياته؟ وهل هذا هو البناء العقالئي يف باب 

تنفي أّي رشط آخر، فعندما  األخبار؟ إّن هذه الروايات تؤّكد مركوزية الوثاقة لكنّها ال
ُيسأل اإلماُم عن يونس هل هو ثقة آلخذ عنه معامل ديني، فال يعني ذلك أّن الوثاقة هي 
املعيار النهائي، بل يدّل عىل أهّنا املعيار الرئيس، وهلذا سأل عنها الراوي، وإال فمن 

 نبّي أو اإلماماملرّجح أّن أخذ معامل الدين من شخٍص يف حال عدم توّفر الوصول إىل ال
مفهوم يتضّمن عادًة كون هذا الشخص عاملًا بحسب طبيعة سؤال السائل، مع أّن الرواية 
مل تذكر العلم بل ذكرت الوثاقة، فهل يدّل ذلك عىل عدم أخذ قيد العلم فيها؟! وهل 
تكشف هذه الرواية عن جواز األخذ بمراسيل يونس بن عبد الرمحن مثالً لو استفيد منها 

 !الظّن؟
وكذلك احلال يف نّص الشيخ الطويس يف الُعدة، فهو ال جيعل الوثاقة معيارًا هنائيًا، بل 
يفرض معها معروفيّة الكتاب وشهرة األصل، فلامذا أخذ السيد الصدر رشط الوثاقة يف 
نّص الشيخ ومل يأخذ معه رشط معروفّية الكتاب؟ وهل معنى نّص الطويس أّن شهرة 

ي كانت تكفي ولو كانت أخباره مرسلة مثالً بام يف ذلك إذا حصل الكتاب مع وثاقة الراو
 الظّن منها رغم اإلرسال؟!



 
كام أّن ما نقله عن النجايش يف قّصة حممد بن عيسى بن عبيد ال ُيفيد؛ ألّن ابن نوح 
كان بصدد احلديث عن التوّقف يف الرجل، وأّنه ال مرّبر هلذا التوقف بعد كونه عىل ظاهر 

والوثاقة، وهذا أمر آخر غري رشوط األخذ بالرواية، فالرجايل نظره إىل الراوي العدالة 
دون أن يمنع ذلك أن تكون هذه الرواية للراوي الثقة أو تلك غري مأخوذ هبا، فهو 
يتحّدث عن أن شطب ابن عبيد مستغرٌب؛ ألّنه ثقة، إذًا فنتعامل معه معاملة الثقة، أما ما 

 ذها من الثقة فهذا أمٌر آخر.هي رشوط الرواية التي نأخ
وعىل املنوال عينه رّد ابن الوليد لروايات اهلمداين؛ لعدم كونه ثقة، فإّن هذا يكشف 
عن اشرتاط الوثاقة وبدوهنا ترّد الرواية، لكنّه ال يكشف عن كفاية الوثاقة لو حتّققت، 

خر عدم وجود قيٍد آ فالعدم يكون بعدم أحد القيود، ال أّن االنعدام بانعدام قيد دليٌل عىل
 معه، وهذا واضح.

وعىل األساس نفسه، حديث الرجالّيني عن الوثاقة وتركيزهم عليها، فإّن من الغريب 
أن جُيعل ذلك شاهدًا عىل املعيارّية النهائية للوثاقة، فالرجايل مّهه ما يتصل بالراوي ال 

ة الرواية التعارض، وال يف خمالفبالرواية ومتام رشوط حجّيتها، هلذا ال يبحث الرجايلُّ يف 
للمشهور أو.. حتى لو كان يرى سقوط احلجيّة يف هذه احلال، فعندما حيّدثنا عن وثاقة 
زيد فألّن ذلك هو نطاق عمله، أو لكونه رشطًا بارزًا، ال أّن الوثاقة هي املعيار الوحيد 

 عر.هد بكلمة: ُيستشيف حجية الرواية عنده. ولعّله لذلك عرّب السيد الصدر عن هذا الشا
وأما مقّدمَتي: التفسري املنسوب لعيّل بن إبراهيم وكامل الزيارات، فهام تداّلن عىل 
االفتخار بالنقل عن الثقات، وقد يفتخر شخٌص بميزٍة أساسّية مقوّيٍة لكتابه دون أن 

 يذكر متام عنارص قّوة الكتاب، نعم هلام قدر من الداللة.
اهٌد داّل، بيد أّنه ال نعرف شيئاً عن ذلك سوى من نّص واحد كام أّن مراسيل الثالثة ش

للشيخ الطويس، وهو ـ كام حّققناه مفّصاًل يف كتاب نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي 
الشيعي ـ أّول املنّظرين خلرب الواحد شيعيًا، وكالمه ال يمثل نظر مشهور الشيعة آنذاك، 



يمكن لنّص واحد من هذا النوع ومن مثل هذه  هـ، فكيف460عالوًة عىل أّنه متوّّف عام 
الشخصّية أن يكشف عن سرية مترّشعيّة يف عرص احلضور، وقد كان بدء )الغيبة 

 الصغرى( قبل وفاته رمحه اهلل بامئتي عام؟
وعليه، فهذه الشواهد برّمتها ال تنفع يف املقام، ومن ثّم فال يوجد دليٌل مقنع يؤّكد أّن 

ون بالوثاقة بال حاجة إىل شاهد إضايّف، فهذا التقريب يف غري حمّله، املترّشعة كانوا يكتف
بل توجد قرائن عكسّية مل يتعّرض هلا الصدر مثل حديث الشيخ الطويس يف العّدة عن 
قرائن الصدور واملضمون، بل ربام يستوحى من بعض روايات العرض عىل الكتاب أخذ 

ألخذ باحلديث، وهي إن مل يكن يف قيد موافقة الكتاب ووجود الشاهد والشاهدين ل
بعضها ترصيح بكون اجلائي باخلرب ثقة، فال أقّل من وجود إطالق يف بعضها اآلخر، 
خاّصة عىل مسلك الصدر يف تفسري موافقة القرآن بموافقة روحه ومضمونه ومزاجه 

 العام.
أ ـ بل النبأن يقال بأّن دليل الكتاب ال ُيعطي أّي قيد ـ يف غري آية  من هنا، فاألصّح 

ُيطلق احلجّية للخرب، نعم آية النبأ بمفهومها تعطي احلجّية خلرب العادل دون حاجة إىل 
قرينة إضافيّة، فبضّم اآليات إىل بعضها ينتج كفاية حجّية خرب العادل، واملفروض أّن 
النصوص العمدة احلديثّية تعطي احلجية خلرب الثقة كام تقّدم، بال حاجة لقرينة إضافيّة، 

 وهنا:
إذا قلنا: إّن اآليات والروايات جاءت إرشادًا إىل املرتكز العقالئي يف املقام لزم  أ ـ

الرجوع إىل ما تقتضيه السرية العقالئّية، والتي نأخذ فيها بالقدر املتيّقن، والذي يبدو أّنه 
و مل يكن لالعمل بخرب الثقة عىل تقدير إفادته الظن املعتّد به، فإن حصل هذا الظّن املعتّد و

 اطمئنانيًا كفت الوثاقة، وإال احتاج اخلرب إىل شاهد إضايّف حينئذ.
وأّما إذا رفضنا إرشادّية النصوص للسرية مطلقًا، ثبتت احلجيّة باإلطالق  ب ـ

املوجود يف نصوص الكتاب والسنّة، بال حاجة للقرينة اإلضافّية، إال أن يقال بأّن السرية 



 
 طالق، ال أّن اإلطالق رادٌع عن البناء العقالئي.تقّيد بنفسها مقتىض هذا اإل

أن يلتزم بأّن الدليل عىل حجية خرب الواحد هو السرية فقط، أو النصوص فقط،  ج ـ
 ومن ثم تكون النتيجة خمتلفة تبعًا للمستند.

 ونستنتج من ذلك:
افّية، ضإّن دليل الكتاب والسنّة ُيثبت حجّية خرب العادل بال حاجة إىل قرينة إ أّوالً:

 إال إذا بنينا عىل إرشادّية هذا الدليل للسرية أو فرضنا دليل السرية العقالئية مقّيدًا له.
إّن دليل اإلمجاع يؤخذ فيه بالقدر املتيّقن، وهو اخلرب الذي يرويه الثقة منضاًم إىل  ثانيًا:

 قرينة خارجّية.
ه دليل ًا، وهو مطابق ملا أّداإّن سرية املترّشعة يؤخذ فيها بالقدر املتيّقن أيضثالثًا: 

 اإلمجاع، طبقًا ملا بّيناه عند مناقشة التقريب الثاين املتقّدم للسيد الصدر.
إّن دليل سرية العقالء يقتيض التفصيل بني حصول الظّن املعتّد به من خرب الثقة رابعًا: 

 ّوي الظّن.قرينة تق فيكفي، وإال فلو كان شّكًا أو ظنًّا ضعيفًا مل حُيَرز عمل العقالء به دون
وهبذا، وحيث إّن السيد الصدر استدّل عىل حجية خرب الواحد بالسرية املترّشعية 
والنصوص احلديثّية، أمكنه التمّسك بإطالق النصوص احلديثّية إلثبات كفاية الوثاقة 

ىل ع بعد فرض الظّن متحّققًا من الوثاقة كام هو مبناه أيضًا، وأّما األدّلة اللفظية فهي حتيل
 املرتكز العقالئي عنده كام قلنا سابقًا، فتتطابق نتيجته مع نتيجتنا.

ونذّكر أخريًا ـ مّرًة أخرى ـ بأّننا نبحث هنا بناًء عىل حجيّة خرب الثقة الظنّي عىل نحو 
 التنّزل، كام صار واضحًا، وليس عىل حجّية اخلرب املوثوق االطمئناين.

 وثوقّية الروايةفادة الوثاقة ملعايري إمنظرّية الوثوق الوثاقيت، و
لعّل أّول من طرق هذا البحث املهّم بشكٍل علمّي مستقّل يف أصول الفقه هو السيد 

هـ(، وإن ُوجدت كلامت متفّرقة عديدة تتصل به وتدور حوله، 1400حممد باقر الصدر )



يد الصدر؛ سوالبّد لنا ـ بدايًة ـ من حتديد املوضوع وجوانبه، ثم نطرح بعد ذلك نظرّية ال
 لدراستها والوقوف عندها، ألمهّيتها وقيامها عىل أساس قانون حساب االحتامالت.

السؤال الرئيس الذي يطرحه هذا البحث القائم عىل نظرّية حجّية خرب الثقة هو: متى 
 تؤّدي وثاقة الراوي إىل موثوقّية الرواية؟ ويف أّي من احلاالت تتحّقق حجّية اخلرب؟

ملسبقة هلذا السؤال أّن حمض الوثاقة التي ال تعطي قدرًا معتدًا به من ويف الفرضّية ا
الظّن والوثوق ال ينفع، فلو جاءين ثقٌة بخربٍ لكنّه مل حيصل عندي من هذا اخلرب سوى 
احتامل مخسة يف املائة أن يكون صادقًا، فهنا ال يكون اخلرب حّجًة، وإنام يغدو كذلك عندما 

من الظّن نسّميه: املوثوقّية الناشئة من خرب الثقة، فنحن نريد أن  ُيفيدين هذا اخلرب قدراً 
 ندرس طبيعة إفادة الوثاقة هلذه املوثوقيّة.

واملستند يف هذه الفرضّية املسبقة عند الصدر ـ ويبدو أهّنا نظرّية املشهور أيضًا من 
ملوثوقّية خذ اخالل مبانيهم يف مقوالت الوهن واجلرب السندي ـ هو البناء العقالئي عىل أ

يف حجّية خرب الثقة؛ ألّن العقالء يرون خرب الثقة حّجًة من باب كاشفّيته النوعّية، فلو 
وسوف يأيت تفصيل  .ُفقدت ـ كام لو زوحم بأمارة أخرى ـ مل يعد اخلرب حجًة عندهم

البحث يف هذه النظرّية عند احلديث عن نظرّية الوهن السندي، حيث سنتكلم عن نظرّية 
 الصدر يف خرب الثقة املزاَحم بأمارٍة عكسّية.

ون وهو أن تك وعندنا هنا افرتاٌض حمتمل، ذكر الصدر أّنه جيب أن نستبعده مسبقًا،
دواعي الكذب عىل اإلطالق، أي أّنه ثقة إىل وثاقة الراوي بحدٍّ كبري تتالشى أمامه كّل 

حّد ال يضعف أمام كّل مغريات الكذب التي تشّجعه عىل اقرتافه، ويف مثل هذه احلال 
حيصل لنا قطٌع بالصدق، فيكون املورد خارجاً عن حمّل بحثنا؛ ألّننا نبحث يف اخلرب الظنّي 

 .ال يف اخلرب اليقيني
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 ، لكنّه سيأيت ذكر مالحظة عىل نظرّية الصدر كّلها هنا،وهذه الفرضّية املستبعدة تاّمة

تشمل هذه النقطة املدخلّية أيضًا، وهي أّن السيد الصدر مل يالحظ يف هذا املوضوع سوى 
عنرص الصدق والكذب، ناسيًا أو متعّمدًا ترك تناول موضوع اخلطأ والصواب، فقد 

ّي وآخر سمعه من شخٍص آخر، يكون الراوي ثقًة لكنّه خيلط بني نصٍّ سمعه من النب
فينسب هذا لذاك خطأ؛ لقّلة ضبطه وختليطه، فتختّل حيثّية الصدور حينئذ، وهذا ما يرتك 
أثرًا كبريًا جدًا عىل موثوقّية الرواية من حيث الصدور، ومن حيث مطابقة املضمون 

ف عن شللواقع أيضًا، وهو أمٌر ينبغي أخذه باحلسبان يف تطبيق حساب االحتامالت الكا
 موثوقّية الرواية.

وبعيدًا عام تقّدم، البّد من دراسة عنارص بعث القّوة االحتاملية يف خرب الثقة إىل جانب 
احتامل عدم مطابقة الواقع يف كالمه، وهذا ما تطرحه يف األخبار الظنيّة نظرّيُة السّيد 

 الصدر.

الوثاقة،  تمال على تأثريات عنصرنظرّية الصدر يف تطبيق حساب االح
 قراءة وتعليق

يرى السّيد الصدر أّن الذي يبعث السامع عىل الشّك يف صدق خرب الثقة واحتامل 
 عدم مطابقته للواقع، أحد أمور ثالثة متثل مناشئ الرتّدد يف الصدق وهي:

الضيق يف الوثاقة أو احتامل هذا الضيق فيها، أو يف اقتضائها عدم  املنشأ األّول:
 الكذب، وذلك:

 أما الضيق يف الوثاقة نفسها، فيمكن رشحه عرب أنموذجني داّلني: أ ـ
أن تقوم وثاقة الشخص عىل أساٍس غري ديني، كام لو كان صدقه  األنموذج األّول:

منطلقًا من علم األخالق، وكان يعتقد أّن القيم األخالقّية تقوم عىل املصلحة واملفسدة 
هذا الشخص أّن الكذب يشء ال حمذور ال عىل احلسن والقبح، ففي هذه احلال سريى 



فيه إذا كان خاليًا من املفسدة، وعليه فلن يتحّرج من الكذب يف هذه احلال، فإذا أخربنا 
بخرب جيّر مصلحًة عليه، وعلمنا بأّن هذه قناعته يف قيمة الصدق والكذب، فسوف يعني 

 ذلك حصول ترّدد يف صدقه.
ين، لكنّه كان يعتقأن تكون وثاقته، أي صد األنموذج الثاين: د قه وكذبه، قائمًة عىل الد 

أّن الكذب خلدمة الدين وتقوية مكانة رسول اهلل وأهل البيت أمٌر حسٌن ممدوح يرّغب 
به اهلل تعاىل، فهنا من املحتمل أن خيتلق آالف الفضائل واملصائب كي يقّوي من رموز 

 احلال إذا روى شيئًا متصالً الدين، كام يرى ذلك بعض قّراء العزاء احلسيني، ففي هذه 
هبذه األمور، فنحن نحتمل كذبه رغم تدّينه ووثاقته، وأبرز مثال عىل ذلك ما قاله بعضهم 

 من أّن احلرام يف الكذب عىل رسول اهلل هو الكذب عليه ال له، وهذا من الكذب له.
اقة ثوقد حكم السيد الصدر يف هذا املنشأ بسقوط حجّية خرب الثقة؛ لعدم إحراز الو

هنا يف هذه املوارد، حتى لو اعتربناها بام هي حالة نفسّية، فهذا الشخص ال ُنحرز وثاقته 
 .يف هذا األمر؛ الحتامل كذبه حينئذ احتامالً معتّدًا به

 وهذا الكالم تاّم ال غبار عليه، ولنا معّزٌز منطقي هنا أيضًا ُيضاف إىل كالم الصدر،
ة بحتة، وإنام تتبع القناعات املعرفيّة لإلنسان، فمن وهو أّن الكذب ليس ظاهرًة نفسيّ 

اعتقد أّن يف الكذب الفالين إصالحًا بني الناس كان معذورًا بينه وبني رّبه وضمريه 
ووجدانه ال خيّل ذلك بعدالته، فال مالزمة هنا بني العدالة والوثاقة، فقد يكون يف قّمة 

ه يف هذا املجال أو ذاك، ال لسقوط عدالته أو العدالة واإليامن والتدّين، لكنّه ال يوثق ب
 اختالل دينه، بل الحتامل وجود مرّبر منطقي معريف يف الَبني انطلق هو منه.

بل يمكن التعّدي عن ذلك بافرتاض إمكانّية التفكيك يف الوثاقة بني موضوٍع أو حمور 
د شخصًا ثقًة فقد جت وآخر، بقطع النظر عن املرّبر املعريف، بل ملحض التعّدد النفّس هنا،

ال حُيتمل كذبه عن النبي، إال أّنه قد يكذب يف نقله عن زيد من الناس، فهنا ال حيصل 
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تبلوٌر لعنوان الوثاقة يف حالٍة فيام حيصل يف حالٍة أخرى، وهذا ما يفتح املجال عىل 

 انشطارات يف مقولة الوثاقة، ال ختلو من أمهيّة.
و جعله حّبذا ل لصدر يمكن إضافة أنموذج ثالث مهم،ويف سياق التعليق عىل ما ذكره ا

الصدر مكان املثال األّول الذي قّدمه؛ لكثرة االبتالء به يف الرتاث اإلسالمّي، وهو أّن 
عددًا من املترّشعة والفقهاء يرون رشعّية هبتان أهل البدع يف اجلملة، ملا يف ذلك من 

ذه ىل بعض النصوص الروائّية، ويف همصالح عليا راجعة إىل الدين؛ مستندين يف ذلك إ
احلال يصعب اعتبارهم ثقاتًا ـ أحيانًا ـ عندما ينقلون عن خمالفيهم يف الرأي، ممّن 
يعتقدون أهنم من أهل البدع، فقد ينسبون إليهم أفكارًا أو عقائد ال يقولون هبا وهم 

هنا، فال  ز بنظرهميعرفون أهنم ال يقولون هبا، لكنّهم يفعلون ذلك من باب البهتان اجلائ
حُيرز صدقهم هنا يف إخباراهتم؛ الحتامل انطالق كذهبم عىل غريهم من باب البهتان 
اجلائز رشعًا عندهم، وهذا ما يدفع أحيانًا إىل عدم األخذ بأقوال هؤالء ـ رغم جاللتهم 
ـ يف حّق غريهم عند احتامل ذلك منهم، دون أن خيدش ذلك يف علمهم وعدالتهم 

 هذا مثال بالغ األمهّية.وتقواهم، و
إذن، فاملنشأ األّول الذي ذكره السّيد الصدر مهّم للغاية وصحيح منهجّيًا وهو يفيد 
 عدم حجّية خرب هذا الثقة يف هذه احلالة؛ لعدم إحراز موضوع احلجّية فيها، وهو الوثاقة.

وق ثبل جتري بطريٍق أوضح عىل مبنى الو وال ختتّص هذه النتيجة بمدرسة الوثاقة،
بتامم معانيه األربعة؛ ألّن درجة الوثوق وقّوة احتامل الصدق تضعف يف مثل هذا املنشأ 

 مما ُيفقد اخلرب حجّيَته ولو يف اجلملة.
كام يمكننا تعميم هذا املنشأ لباب الصواب واخلطأ يف النقل، بدل حرصه يف باب 

كن الراوي مل ي ففي بعض احلاالت يضيق منشأ الصواب نفسه، كام لو الصدق والكذب،
عاملًا بالعربّية إال نادرًا، فإّن نقله للنصوص العربّية عىل نحو النقل باملعنى يضيق فيه 
الصواب نفسه، وكذلك إذا مل يكن الراوي فقيهًا وكانت الرواية حوارًا فقهّيًا طوياًل بني 



ىل فهم هذه اإلمام وأحد فقهاء أهل السنّة مثاًل بمحرض هذا الراوي، فإّن قدرة الراوي ع
املوضوعات الفقهّية املتداخلة فيها قصور ذايت مما يقّوي احتامل اخلطأ، وكذا لو كان 
الراوي ضعيف البرص جدًا أو ضعيف السمع للغاية، ثم نقل حادثًة تتصف بالدّقة 
واحلاجة إىل مالحظة برصّية أو سمعيّة دقيقة، فإّن احتامل خطئه يف هذه احلال كبري، فإذا 

حجّية اخلرب الوثاقة والضبط أشكلت حجّية هذه الرواية يف اجلملة حتى لو كان أخذنا يف 
الراوي قّمًة يف الصدق والعدالة، ومن الواضح أّن العقالء ال يكتفون يف باب اإلخبارات 

 بمحض الصدق دون اعتبار مثل الضبط وما يتصل به، وسيأيت.
 ن توسعته وتعميقه.وعليه، فاملنشأ األّول ـ يف شّقه األّول ـ صحيح يمك

وأما الضيق يف اقتضاء الوثاقة لعدم الكذب، فُيقصد به أن يكون الشخص ال  ب ـ
يتحّرز عن أصل الكذب، لكنه يتحّرز عن كثرته وتكراره، ويف هذه احلالة ال يكون خربه 
حّجة ـ عند الصدر ـ لعدم صدق الثقة عليه عرفًا، وال أقّل من الشك فال يشمله دليل 

 .احلجّية حينئذ
 يح، وهو واضح.وهذا هو الصح

أن يكون الرتّدد يف الصدق منبعثًا من وجود املزاحم الداخيل، وهو داعي  املنشأ الثاين:
الكذب، بأن نشّك يف أصل وجود داعي الكذب عنده، أو يف نسبة هذا الداعي إىل درجة 

 الوثاقة.
ويف هذا املنشأ يطرح السّيد الصدر فرضني: أحدمها عدم حصول الظّن بصدق خرب 

 وي، وثانيهام حصوله بقطع النظر عن دعم أّي قرينة خارجّية له؛ إذًا فهنا فرضان مها:الرا
أن ال حيصل لنا ظّن بالصدق، ويمثل الصدر هلذا الفرض بام إذا وجد  الفرض األّول:

يف هذا اخلرب أو ذاك داٍع من الدواعي يدفعه للكذب، بحيث يغلب عىل وثاقته، مثل داعي 
اجلاه وحّب الشهرة، فهنا إذا شككنا يف أصل وجود هذا الداعي بحيث احتملنا وجوده، 
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قة هذا الرجل شّكًا متساوي الطرفني، فلم أو عرفنا وجوده لكن شككنا يف درجة وثا

نعرف هل وثاقته قوّية بحيث تقف يف وجه الدواعي التي حتّركه نحو الكذب أو ال فهي 
ضعيفة قد تسقط عند بعض املغريات من هذا النوع؟ وهكذا لو حّددنا أمرنا لكن يف هذا 

 اخلرب باخلصوص شككنا يف عروض حالٍة عليه تدفعه للكذب.
 فرض وأمثاله طرح السيد الصدر احتاملني يف حجّية اخلرب:ويف هذا ال

 أن تؤخذ الوثاقة يف حّد نفسها ـ بام هي حالة نفسّية ـ معيارًا هنائيًا للحجّية. أحدمها:
 : أن تؤخذ بام هي معطيًة قدرًا من الكشف للخرب.وثانيهام

ض القول فاملفرت فإذا أخذنا باالحتامل األول، فإّن الوثاقة يف حّق هذا الشخص ثابتة،
 بحجّية إخباراته هذه كّلها.

وأما إذا أخذنا باالحتامل الثاين فمن الواضح صريورة اخلرب ضعيَف الكشف حينئذ، 
 فيصبح غري حّجة.

والصحيح عند السيد الصدر هو االحتامل الثاين، اعتامداً عىل مثل رواية العمري؛ ألّن 
ىل نحو الكشف يف اخلرب، ال املوضوعّية ع )الثقة( فيها يؤخذ عىل نحو الطريقّية لتحصيل

التعّبد، كام أّن اإلرجاع للثقة جاء يف الرواية يف مقام التعليل، والتعليالت عادًة ما يراد هبا 
اإلرجاع إىل أموٍر حارضة يف وعي العقالء ال إىل أمور تعبدّية، والعقالء يرون الكاشفّية 

 )املأمون( يف الرواية شاهٌد إضايّف عىل ما نقول.يف معيارّية الوثاقة، مضافًا إىل أّن كلمة 
وقد مثل السيد الصدر هلذا الفرض كّله بشخٍص نخاس، مثل رفاعة بن موسى 
األسدي النخاس، يروي لنا حديثًا يف جواز استعباد األطفال وسبيهم وبيعهم، فإّن هناك 

عىل مقامه  ولإلبقاء احتامالً يف أن تكون روايته هذه الواردة يف كتاب الوسائل ملصلحته،
 .بني الناس وكسب لقمة عيشه وهكذا

 ويف سياق تعليقنا عىل كالم السيد الصدر يف الفرض األّول، نذكر بعض الكلامت:
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إّن احتامل أخذ عنوان الوثاقة عىل نحو املوضوعّية ال يمكن نفيه طبقًا  الكلمة األوىل:
سيد الصدر نفسه، إذ السيد الصدر من لنظرّية الوثاقة ـ ال الوثوق ـ التي يقول هبا ال

املشهور الذين يذهبون إىل أّن األصل يف العناوين املأخوذة يف ألسنة األدّلة هو املوضوعيّة 
ال الطريقّية، إذًا فكلمة )الثقة( يراد هبا الثقة، نعم، قد تؤخذ الوثاقة بلحاظ كاشفّيتها ال 

 طريقة الصدر نفسه ـ أن َيالحظ املوىل متامبلحاظها حالًة نفسّية، وهنا ما املانع ـ طبقًا ل
إخبارات الثقات، فريى أّن هذه احلالة النفسّية تغلب يف أغلبّية املوارد التي تعطي فيها 
خربًا بحيث تكون صادقًة فيها، فيعطي احلجية خلرب الثقة بوصف الوثاقة حالًة نفسّية، 

 الوثاقة بمالحقة عنرص الكاشفّية يفعلاًم منه بإصابتها يف أكثر املوارد، وال يسمح للعبد 
بالنسبة إليه هو، بل يتعّبده املوىل؛ لغلبة هيمنة هذه احلالة النفسّية يف إخبارات الثقات عىل 
دواعي الكذب عندهم، وهبذا ال مرّبر للخروج عن موضوعيّة الوثاقة إىل طريقّيتها 

 وكاشفّيتها بالنسبة للعبد.
ه ـ وىل بأّن زيدًا الثقة يغلب عليه أن تتقّدم وثاقتوكمثال بسيط عىل ذلك، أن يعلم امل

بام هي حالة نفسّية ـ عىل دواعي الكذب عنده، فُيصدر أمرًا باألخذ بخربه مطلقًا، سواء 
حصلت الكاشفّية بالنسبة للعبد أم ال، فيكون حتصيل الوصف من شؤون املوىل ال العبد؛ 

 لربام أطاح ببعض روايات زيد الثقة، وهو لعلمه بالكاشفّية، إذ لو أوكل األمر إىل العبد
نقٌض لغرض املوىل، فام دامت الكاشفّية خالف أصالة املوضوعّية، فلامذا ال ُنبقي عىل 
أصالة املوضوعّية يف العناوين ثم نرّبر الكاشفّية هبذه الطريقة التي تنسجم مع مقوالت 

حكام الواقعيّة اجلمع بني األ السيد الصدر نفسه يف نظرّية التزاحم احلفظي التي طرحها يف
 والظاهرّية؟!

إّننا نوافق عىل أّن أغلب التعليالت غري تعبدّية، لكّن هذا الكالم هنا  الكلمة الثانية:
معناه أّن السيد الصدر يقبل بأّن املركوز يف الوعي العقالئي هو أخذ الوثاقة بلحاظ 

ات باب خرب لعقالئّية وجيعل متام روايكاشفّيتها، وعليه فلامذا مل يستدّل مبارشًة بالسرية ا



 
الثقة إرشادًا إليها، بدل تطويل املسافة بالعودة، إىل الروايات ومنها إىل بناء العقالء، 
ولعّلنا لو ذهبنا مبارشًة إىل البناء العقالئي لرفعنا اليد عن مفهوم الوثاقة لصالح مفهوم 

 ين أو مطلق الظّن الوثوقي.الوثوق، األمر الذي ينتج حجية مطلق الوثوق االطمئنا
من هنا يظهر لنا أنه يمكن الوصول إىل نظرية الصدر يف هذا الفرض باالستناد إىل 

 السرية العقالئية مبارشًة، وهي غري مردوع عنها.
ـ كام تقّدم عند احلديث عن الوثاقة والوثوق  ولعّله من غري املنسجم أن يرفض الصدر 

نوانية الوثوق، فيام يدافع هنا عن إلغاء عنوانية الوثاقة ـ إلغاء عنوانية الوثاقة لصالح ع
التعبدّية لصالح عنوانية الظّن الوثاقتي، بحّجة اإلحالة عىل االرتكاز العقالئي، وأّن 
الوثاقة إّنام ُاخذت بمالحظة عنرص الكاشفّية التي فيها، فلامذا مل يكن التعّدي الثاين 

 مقبوالً؟!
إّن هناك نامذج عديدة هلذا الفرض غري ما ذكره السيد الصدر من خرب  الكلمة الثالثة:

رفاعة يف اسرتقاق األطفال، وال بأس بذكر بعضها؛ نظرًا ألمهّية املوضوع، مع عدم 
 دعوانا فقدان الظّن يف متام املوارد:

أن يروي العريب رواياٍت يف فضل العرب وذّم الفرس، أو يروي الفاريس  املثال األّول:
واياٍت يف فضل الفرس وذّم العرب، فإّن داعي الكذب هنا مرتفع تلقائّيًا خاّصًة يف مثل ر

هذه القضايا القومّية والشعوبّية احلّساسة، والتي عرفها العرص العبايس بدرجة عالية، 
 وهلذا نامذج عديدة يف األحاديث الشيعّية والسنّية.

م ريها، مثل مّكة واملدينة والقدس والشاأن يروي سكان املدن الدينية وغ املثال الثاين:
وكربالء والكوفة ومشهد وقم و.. نصوصًا يف فضلها وفضل زيارهتا، فإّن يف ذلك منافع 
كثرية تعود عليهم اقتصاديًا وعىل مستوى اجلاه واملفاخرة، وأمثلته عديدة منها ما جاء يف 

رّي( )عن بعض أهل ال روايٍة يف فضل زيارة عبد العظيم احلسني، حيث ورد يف السند:



 .وأمثاله
أن يروي السادة والعلوّيون وبنو هاشم، رواياٍت يف متجيد مقام السادة  املثال الثالث:

يف املجتمع، كالصالة خلفهم أو تقديمهم أو.. فإّن هذا جيّر نفعًا بّينًا هلم، السيام مع 
ر ، ومثل ذلك سائتعارف وجود نزعات قبلّية وعشائرّية يف الرتاث واحلياة القديمة

 العشائر والقبائل.
أن يروي الرجال رواياٍت يف قضايا يف حّق النساء ترجع بالنفع عليهم،  املثال الرابع:

فإّن احتامل داعي الكذب من املصلحة وارد جدًا؛ وهلذا قلنا يف دراسة أخرى: إّن روايات 
ني ضعيفة السند، نقص عقول النساء وضعف إدراكهّن و.. كّلها ما عدا واحدة أو اثنت
 .وأّن كثرهتا مع كون الرواة رجاالً تعيق حصول االطمئنان بصدورها

أن يروي األحرار روايات يف حّق العبيد تكون لصالح السادة دون  املثال اخلامس:
املوايل، السيام إذا كانت غري مألوفة كالرضب واإلخصاء و.. فإّن داعي املصلحة 

ذه الظاهرة يف تلك األيام ـ موجود، وكذا العكس بأن والكذب ـ مع كثرة االبتالء هب
 يروي العبيد ما فيه منفعتهم عند ساداهتم.

أن يروي املقّربون من السلطة واخلالفة روايات يف حّق املعارضني  املثال السادس:
تذّمهم، أو يروي املعارضون رواياٍت يف حّق السلطان تذّمه، فإّن داعي الكذب هنا قائٌم؛ 
للمصالح السياسية واالقتصادية واالجتامعيّة، ومن هذا النوع أن يروي املوالون للسلطة 

 وبالعكس.روايات يف حتريم القيام عليها، 
أن يروي أبناء مذهٍب ما رواياٍت عن النبّي أو غريه لصالح مذهبهم،  املثال السابع:

يف مقابل خصومهم أو العكس؛ ومن هذا النوع روايات املناقب واملثالب يف حّق أهل 
البيت والصحابة والتابعني، فإّن داعي الكذب هنا ملصالح مذهبيّة متوّفٌر أيضًا، وكثرٌي 
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 ت يف تراث املسلمني يرجع لداعي الكذب هذا، كام هو معروف.من املوضوعا

ومن هذا النوع الروايات التي تروى عن بعض أئّمة أهل البيت لالنتصار ملذهٍب 
 شيعي ضّد آخر، كام هي احلال بني اإلماميّة والفطحّية واإلسامعيلّية والزيدّية وغري ذلك.

 لبابّية أو الوكالة بأشكاهلا أو كونه من أهلدعاوى النيابة أو السفارة أو ا املثال الثامن:
رّس النبّي أو اإلمام، أو رواية نصوص ترجع باملدح عليه وتوثيقه وجتليل مقامه ونحو 
ذلك مما تعّرضنا له يف مباحثنا الرجالّية، فإّن نسبة املصلحة هنا عالية جيب أخذها بعني 

 بناء أو عىل حجم وثوقنا باخلرب االعتبار، لقياس تأثري هذه املصلحة عىل وثاقة الراوي
عىل مسلك الوثوق. والعكس صحيح أيضًا فإّن النصوص التي تنفي بابّية شخص أو 
سفارته أو وكالته أو نيابته أو غري ذلك جيب النظر فيها من حيث احتامل أن يكون 
للتنافس بني الشخصّيات وأنصارهم دورًا يف وضع أحاديث لذّم بعض الشخصيّات 

 سقيطها يف املجتمع نتيجة عنارص التنافس والتحاسد.األخرى وت
إىل غريها من األمثلة التي يمكن رصدها من خالل مزيد من التعّرف عىل شخصيّة 
الرواة، وليس فقط وثاقتهم أو عدم وثاقتهم، من هنا كانت أمهّية علم الرجال الذي 

 حوها.قة ونيعتني باجلانب التارخيي والرتمجي للرواة، وليس فقط بجانب الوثا
وجيب أن نشري هنا إىل أمٍر بالغ األمهّية تشري إليه بعض الكتابات هنا وهناك حسبام 

، وهو أّن العيش يف اّطلعنا عليه متفّرقًا يف البحوث واإلحصائيات العلمّية املعقولة
جمتمعات ينترش فيها الكذب يعّد عنرصًا مشّجعًا عىل الكذب حتى بني األشخاص 

ّلام انترش يف جمتمٍع ظاهرة الكذب صار الكذب بالنسبة لآلخرين يف هذا العاديني، فك
املجتمع أمرًا واردًا جدًا، وهكذا يف املجتمعات التي ينترش فيها الغّش أو االحتيال أو 
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غريها، وهنا جيب رصد جمتمعات كالعراق يف القرون اهلجرّية األربعة األوىل، فإذا صّح 
 والرجالّيني املسلمني من انتشار الكذب يف العراق بسبب ما ينقله بعض كبار املحّدثني

التناقضات املجتمعّية والطبقّية والقبلّية والسياسيّة، فهذا يدفعنا الختاذ موقف عام 
مرتّيث عقالنّيًا من الرواية العراقّية عمومًا، وهو أمٌر حيتاج لدراسات تارخيّية ميدانية 

رسة يز بني احلديث يف مدرسة قم اإلماميّة ويف مدمعّمقة قبل البّت فيه، وقد يفرض التمي
الكوفة اإلماميّة أيضًا، فإذا ثبت أّن مدرسة قم كانت متشّددة يف أمر الكذب بينام انترش 
الكذب بني رواة الكوفة، فمن الطبيعي أن يرتك ذلك تأثريًا قوّيًا عىل درجات الوثوق 

 يف رصد علم الرجال االجتامعي. ومعايري حتصيل الوثوق من الوثاقة، وهذا مفتاح مهم
إذا استعرضنا أدّلة حجّية خرب الواحد الظنّي، سنجد موقفها من هذا  الكلمة الرابعة:

 الفرض األّول من فريض املنشأ الثاين ما ييل:
فبضّم آياته إىل بعضها يظهر عنوانّية خرب العادل، فإّن اعتربناها  ـ أما دليل الكتاب، 1

رتكاز العقالئي، السيام مع مساعدة التعليل يف آية النبأ، صّح كالم إرشادًا إىل مؤّدى اال
السيد الصدر هنا من عدم احلجّية؛ ملا قلناه وسيأيت من أّن االرتكاز العقالئي ال حُيَرز 
قيامه عىل مثل هذه األخبار هنا مع فقد الظّن، للشك يف صدق روح عنوان خرب الثقة، 

ديًا فال يبعد أن يكون األمر كذلك أيضًا بحيث يكون وصف أما إذا اعتربناها تأسيسًا تعبّ 
العدالة والفسق مأخوَذين عىل نحو الطريقّية حليثية الكشف يف اخلرب، والشاهد عىل ذلك 
تعليل آية النبأ عىل أساس أهنا ربطت مسألة العدالة والفسق بالواقع وهو عدم إصابة 

تباطه بالواقع، وهو ما ال معنى له إال القوم بجهالة مما جيعل الوصف مأخوذًا بلحاظ ار
 إذا أخذ بام هو كاشف عن الواقع، إال عىل الفرضّية التي طرحناها يف )الكلمة األوىل(.

فقد تقّدم احلديث عنه لدى استعراض موقف السيد الصدر  ـ وأما دليل السنّة، 2
 والتعليق عليه.

 ال حيرز عملهم هبذا اخلرب عىل، فيؤخذ فيه بالقدر املتيّقن، وـ وأما دليل اإلمجاع 3



 
 تقدير فقدان الظّن.

 فحاله حال دليل اإلمجاع؛ للمالك عينه.ـ وأما دليل سرية املترّشعة،  4
فحيث كان دلياًل لبيًا فال نحرز عملهم بمثل هذه  ـ وأما دليل السرية العقالئية، 5

 األخبار عىل تقدير فقدان الظّن فيها.
ما ذهب إليه السّيد الصدر هنا من سقوط حجّية خرب الثقة، فضاًل عن  فالصحيح

 املوثوق، يف الفرض األّول املذكور.
إّن نظرّية السّيد الصدر يف الفرض األّول يندر تطبيقها يف باب اخلطأ  الكلمة اخلامسة:

ن ما سيأيت ن الفرَض األول هنا كام تكو  أيضًا  والصواب؛ ألّن فرضية الداعي التي ُتَكو 
من باقي نظرّية السيد الصدر، يصعب فرضها يف باب اخلطأ؛ ألّن اخلطأ عادًة ناتج عن 
ضعف املقتيض ال وجود الداعي للخطأ، بل هناك قصور أو تقصري مقّدمايت هو الذي 

 يوّرط اإلنسان يف اخلطأ، ال وجود داٍع للخطأ، وهذا واضح.
ك ما زال حيصل منه الظن، فهنا إذا أن يفرض أّن هذا اخلرب رغم ذل الفرض الثاين:

كان حصول الظّن منطلقًا من الوثاقة فقد حتّقق املطلوب، وكان اخلرب حّجًة؛ ألّنه كسائر 
األخبار التي تعطي فيها الوثاقُة الكاشفّيَة، كام أهنا تكون متحّققًة أيضًا بوصفها حالًة 

كشف، لكّن الظّن حصل من عامٍل نفسّية، أما إذا مل تعطر الوثاقُة يف هذه احلال قدرَة ال
خارجي، فال يكون اخلرب ـ عند السيد الصدر ـ حّجًة؛ ألّن احلجية ليست للخرب املوثوق 
عنده، بل للثقة بوصف الوثاقة كاشفًة، واملفروض أّن الكاشفّية مفقودٌة هنا فيها، فال 

 .يكون اخلرب حّجةً 
 ،حيث قلنا بحجّية اخلرب املوثوق وما ذكره الصدر صحيٌح عىل نظرّياته وأصوله، لكن

فإن فرّسنا الوثوق باالطمئنان وحصل االطمئنان هنا، ولو من عامل خارجي غري 
الوثاقة، متّت احلجية، وأما إذا فرّسناه بالظن وحصل الظن ولو من غري الوثاقة كان اخلرب 
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 حجًة أيضًا، فهذه نقطة خالفنا مع السّيد الصدر.
تساوي درجة الوثاقة وداعي الكذب الذي وجد صدفًة،  أن ُيفرض املنشأ الثالث:

وهنا يتساوى احتامل صدقه وكذبه، فإن اعتربنا الوثاقة حمض حالة نفسّية كان اخلرب 
حّجًة؛ لوجودها حسب الفرض، وإال بأن أخذناها بام هلا من الكشف أشكل األمر؛ 

 .حّجةً  لفقدان الظّن حينئذ، وحيث كان الصحيُح هو الثاين مل يكن اخلرب
وكالم السيد الصدر هنا صحيح، وحاُله ُعرف مما تقّدم فال نّكرر، بل قد يمكن إدراج 

 املنشأ الثالث يف الثاين.
ومن هذه النظرية التي طرحها الصدر، ومما سيأيت أيضًا، ُيعلم أّنه يقف وسطًا بني 

 أنصار الوثاقة املحضة وأنصار الوثوق الرصف.
تأثري ل تقّدم أيضًا حال املوقف بناًء عىل حجّية اخلرب املوثوق؛وقد ظهر من جمموع مما 

هذه العنارص مجيعًا يف قّوة الوثوق، وبقاء قّوة الكشف وعدمها، فال تكون هذه األخبار 
 يف هذه احلاالت حّجة أيضًا عىل التفصيل املتقّدم.

 نتائج البحث يف الوثاقة والوثوق
 هذا املحور، ببعض النتائج، وأبرزها: خرجنا من جمموعة البحوث املتقّدمة يف

إّن نظرّيتنا األصلّية يف حجّية احلديث ـ إنكار حجية احلديث الظنّي أساسًا ـ ال  ـ 1
 ُتعطي سوى حجّية اخلرب املوثوق العلمي واالطمئناين ال غري.

إّن للوثوق أربعة معاٍن، ينتمي اثنان منها لالطمئنان واثنان للظّن، وكّل واحٍد  ـ 2
هام يمكن تقسيمه وفقًا للُبعد الشخّص والنوعي، وأّنه عىل نظرّيتنا يؤخذ بالوثوق من

 االطمئناين الشخّص خاّصة.
برصف النظر عن نظرّيتنا اخلاّصة، فإّن أدّلة حجية خرب الواحد تعطي حجيّة اخلرب  ـ 3
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 املوثوق الظنّي بالظّن الشخّص، ال خرب الثقة بعنوانه.

ة خرب الثقة، مل يقم دليل عىل اشرتاط هذه احلجّية بالقرينة إّنه بناء عىل حجيّ  ـ 4
اإلضافية، إال أّنه بناء عىل حجية اخلرب املوثوق )الظنّي أو االطمئناين( يلزم الرجوع ألّي 

 قرينة ـ داخلّية أو خارجّية ـ تعني يف تكوين الوثوق املطلوب.
ية خرب وتنفع وفقًا لنظر إّن نظرية الوثوق الوثاقتي التي طرحها الصدر صحيحة، ـ 5

 الثقة واملوثوق معًا.
إّن دراسة دواعي الكذب وعنارص املصلحة املحتملة عند الرواة رضورّية جدًا يف  ـ 6

حجّية كّل خرب بمفرده عرب قياسه عىل مستوى هذه املصالح ودرجة وثاقة الراوي، ومن 
هذه طلقًا دون مقارنات، وثم فال يكفي جمّرد ثبوت مبدأ وثاقة الرواة لألخذ بأخبارهم م

 نتيجة مهّمة.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور الثالث
 اقة والعدالةنظرّية احلجّية بني الوث





 
 
 
 
 
 

 متهيد
صد ُيقتعّد هذه املسألة من املسائل املهّمة للغاية يف نظرّية حجّية خرب الواحد؛ إذ 

بالوثاقة فيها أن يكون الراوي ثقًة ال يكذب يف إخباراته حتى لو كان عىل غري املذهب 
الصحيح من املذاهب اإلسالمّية، أو كان غري مسلم أصاًل، فاملهم وثاقته يف اخلرب وأن ال 
 يكذب فيه، كام أّنه ليس مهاًم تدّينه والتزامه العميل بالدين والرشيعة، فحتى لو كان فاسقاً 
عاصيًا شاربًا للخمر تاركًا للصالة، لكنّه كان صادقًا يف النقل واإلخبار كان خربه حّجًة، 

 وهذا هو معنى حجيّة خرب الثقة هنا.
يف املقابل، ُطرحت نظرّية أخرى، وهي نظرية حجّية خرب العادل أو العدل، وُفرّست 

دالً يعمل بالواجبات ويرتك هذه النظرّية بأّن الراوي ال يمكن األخذ بخربه إال إذا كان عا
املحّرمات، ال أنه يعمل بالصدق ويرتك الكذب فقط، بل يتطّور مفهوم العدالة عندما 
يؤخذ االعتقاد احلّق جزءًا من العدالة، مما يعني أنه مل يعد يمكن للشيعي اإلمامي مثاًل 

ري ن الشيعة غاألخذ بالروايات التي فيها ولو راٍو واحد من أهل السنّة بمذاهبهم، بل وم
اإلثني عرشّية كالواقفّية والفطحّية والكيسانّية والناووسّية والزيدّية واإلسامعيلّية و.. 
وهكذا احلال يف روايات هؤالء مع روايات اإلمامي بالنسبة للسنّي، بل وروايات 
 املتصّوفة وغريهم بالنسبة للسلفي.. األمر الذي قد ُيطيح بأغلبّية الروايات املوجودة بني

 أيدينا كمسلمني، سواء روايات الشيعة أم السنّة.
ـ عىل املستوى اإلمامي ـ مع ابن إدريس احليّل  وقد ظهرت بوادر أوىل هلذه النظرّية



 
هـ( لتشتهر بني القرن 676هـ( بشكل جاّد، ثم تّم تداوهلا يف عرص املحّقق احليّل )598)

مع صاحب املعامل واملدارك  الثامن واحلادي عرش، ولتصل هذه النظرّية إىل ذروهتا
املتوفَّيني مطلع القرن احلادي عرش، فيام بدأت نظرّية خرب الثقة بالتبلور واحلضور بعد 

 هـ(.1413احلقبة اإلخبارّية، لتصل ذروهتا مع السيد أبو القاسم اخلوئي )
امء فإّن عل ويف سياق معركة العدالة والوثاقة، ُيطرح التقسيم الرباعي للحديث،

ة منذ العالمة احليل أو شيخه أمحد بن طاوس، قد قّسموا احلديث إىل أربعة أقسام الشيع
هي: الصحيح الذي يرويه العدل االمامي عن مثله يف متام الطبقات بال إرساٍل وال قطع. 
واحلسن وهو ـ كام هو معروف ـ ما يرويه إماميٌّ ممدوح مل يعّدل أو مل يوثق، بحيث يكون 

كان اآلخرون إمامّيني عدوالً، مع اشرتاط االتصال وعدم  أحد الرواة كذلك ولو
اإلرسال وال القطع. واملوثق، وساّمه بعُضهم ـ وليس كّلهم ـ بالقوّي، وهو ما فيه ولو 

 .راٍو واحد غري إمامّي، لكنّه موثق. والضعيف وهو ما سوى هذه الثالثة
سن؛ عضهم عمل باحلفالقائل برشط العدالة يفرتض أن ال يعمل إال بالصحيح؛ وب

لكفاية املدح عنده، وأما القائل بالوثاقة فيعمل باألّول والثالث، كام عملوا بالثاين رغم 
عدم التوثيق؛ لكفاية املدح، كام سيأيت بحثه مفّصاًل بعون اهلل يف املحور التاسع واألخري 

ذا ًا، وهلمن هذا الفصل، وهذا ما يغرّي عىل أرض الواقع يف التعامل مع األحاديث كثري
 البد لنا من معرفة أّي من هذه األقسام األربعة حّجة، وأهّيا ليس بحّجة؟

 والبحث يف معيار حجّية اخلرب هل هو الوثاقة أو العدالة، يقع يف نقطتني أساسّيتني:
هل املأخوذ يف أدّلة حجّية خرب الواحد رشط الوثاقة أو العدالة؟ وكيف  النقطة األوىل:

 يمكن اجلمع بني هذه األدّلة للوصول إىل نظرّية يف املقام؟
عىل تقدير أخذ رشط العدالة، هل االعتقاد احلّق رشٌط يف العدالة أو  النقطة الثانية:

                                           
، نظرية اهلل : حيدر حّب ومسريته واجلدل حوله ( انظر حول التقسيم الرباعي وتعريفاته وتارخيه1)

 و.. 195ـ  185السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي: 



مات بحسب اعتقاده، فهل ال؟ بمعنى لو كان الراوي فاعاًل للواجبات تاركًا للمحرّ 
يكفي هذا يف نعته بالعدالة أو يشرتط يف ذلك كونه عند الشيعي ـ مثاًل ـ شيعيًا إماميًا 

 يعتقد باملذهب اإلثني عرشي؟

 وثاقة والعدالةوشرط ال ،ةأدّلة احلجّيـ  1
البّد لنا من استعراض أدّلة احلجية، يف املهّم منها، كي نرى موقفها من املوضوع، 

 فنقول:
فبرصف النظر عن آية النبأ، فهو ال يشرتط الوثاقة وال العدالة  ـ أما دليل الكتاب، 1

 كام صار واضحًا، وأما آية النبأ فسيأيت احلديث عنها بالتفصيل.
فالظاهر منه كفاية الوثاقة يف مثل خرب العمري وأمثاله، نعم،  ـ وأما دليل السنّة، 2

عن مقدارها، لكّن السيد الصدر وأمثاله قالوا: بعض الروايات تشرتط العدالة أو حتكي 
 .إننا نأخذ هبا ونثبت هبا حجيّة خرب العمري، وبه نوّسع الدائرة ملطلق الثقة

فاملسألة مشكلة، حيث الكلامت خمتلفة يف هذا األمر، فيؤخذ  ـ وأما دليل اإلمجاع، 3
لسنة نا يف كتاب نظرّية افيه بالقدر املتيّقن وهو خرب العادل اإلمامي، وإن كانت دراست

 متيل إىل عدم اشرتاط العدالة عند املتقّدمني، فلرُياجع.
فحاله حال دليل اإلمجاع طبقًا ألساسّيات نظرية حجية  ـ وأما دليل سرية املترّشعة، 4

خرب الواحد، وأما طبقًا ملا توّصلنا إليه فالعدالة ليست رشطًا، والشيعة كانوا عاملني ـ كام 
الطويس ـ بأخبار غريهم ممّا مل يكن عندهم خالفه كالسكوين وحفص بن  ينّص الشيخ
 ، بل حتى السنّة كانوا كذلك.غياث و..

فمن الواضح أّن العقالء ال يرشطون العدالة يف العمل  ـ وأما دليل السرية العقالئية، 5
                                           

 .578ـ  577: 2، ج2( مباحث األصول ق1)
 .150ـ  149: 1: الطويس، العّدة يف أصول الفقه ( انظر2)



 
باألخبار، بل املهم عندهم جانب الوثاقة والضبط املتعارف، وهذه سريهتم قائمة عىل 

 ذلك يف مجيع األديان.
وهبذا يظهر أّن خمتلف األدّلة ال تدّل عىل رشط العدالة يف حجّية اخلرب، إال اإلمجاع 

 األخذ بالقدر املتيّقن منهام ومل ُيشّكك فيه، فال يبقى هناك إال آيةوسرية املترّشعة لو ُاريد 
 النبأ بوصفها الدليل العمدة هنا، والقادر عىل تقييد سائر األدّلة.

 الوثاقة والعدالة وقفات مع داللة آية النبأ من حيث
 دإذن، فاملهم هنا هو آية النبأ، فهي تواجه يف منطوقها متام أدّلة حجّية خرب الواح

تقريبًا، فمن جهة هي تسقط خرب الفاسق وهو إسقاط عام يشمل حالة كونه ثقًة، فيام 
بعٌض آخر من أدّلة احلجّية ُيثبت احلجيّة خلرب الثقة ولو كان فاسقًا، فمركز التعارض خرب 
الثقة الفاسق، وإال فخرب غري الثقة ساقط عند متام األدّلة، وخرب الثقة العادل مشموٌل 

 ا مجيعًا كام هو واضح.للحجّية فيه
وقد اّدعي أّن املشهور قد ذهب إىل اشرتاط العدالة يف الراوي، فيام الطويس اكتفى 

 ، وعمدة املستند هو آية النبأ، كام يظهر بمراجعة كلامهتم.بالتحّرز عن الكذب
وقد ُتطرح هنا حلول يف التوفيق أو احلسم بني آية النبأ وسائر أدّلة احلجّية، وهذه 

 لول هي:احل
وهو أّول احللول تبادرًا إىل الذهن، حيث يقال: إّن النسبة بني آية النبأ  احلّل األول:

وسائر األدّلة هي العموم واخلصوص من وجه؛ ذلك أّن مادة االجتامع هي الفاسق الثقة، 
واآلية تنفي حجّية خربه فيام ُتثبتها سائر األدّلة، وطبقًا لقواعد التعارض ُيفرتض هنا 

كم بتساقط كّل األدّلة والرجوع إىل مقتىض األصل، واألصل عند الشك يف احلجيّة احل
                                           

 .459: القمي، القوانني املحكمة يف األصول: ( انظر1)



 .هو عدم احلجّية، فتكون النتيجة لصالح القول برشط العدالة يف حجّية اخلرب تقريباً 
بأّن اآلية ال تصلح رادعًة عن السرية؛ ألّن السرية مستحكمة  وهذا احلّل نوقش

قة الفاسق حتى بعد نزول اآلية، وال حُيتمل أّن اآلية نزلت مستمّرة عىل العمل بخرب الث
ومل يرتدعوا، بل لو كانت هذه السرية عقالئّيًة لتّم ذلك أيضًا؛ ألّن قّوهتا واستحكامها 
مع وجود آية النبأ معناه أّن اآلية ال تكفي يف الردع، فلو مل يرَض الشارع هبذه السرية لقّدم 

 .ردعًا متناسبًا معها
 ا الكالم يرد عليه:وهذ

إننا توّصلنا يف دراستنا التارخيّية إىل أّن املترّشعة ال ُيعلم أهّنم كانوا يعملون بخرب  أّوالً:
الثقة الظني، بل األرجح عملهم بخربه االطمئناين اخلارج عن داللة آية النبأ، ومعه 

ائي. واألمر اٌل مبنفاالستدالل بتقّدم سرية املترّشعة عىل آية النبأ غري دقيق، وهذا إشك
عينه سبق أن ذكرناه يف السرية العقالئّية التي شّككنا يف انعقادها عىل العمل بأخبار 

 .الثقات الظنّية أساساً 
قلنا غري مّرة إّن نزول آية قرآنية رصحية وواضحة يف الردع عن سريةٍ ما أمٌر كاٍف  ثانيًا:

عندما نالحظ مدى تأثري القرآن الكريم يف حياة املسلمني، هذا إىل جانب مجلة من 
الروايات التي أخذت عنوان وروح العدالة يف حجّية اخلرب كام اعرتف بذلك الصدر 

ي، وهذا كاٍف يف الردع، وإذا مل يرتدع العقالء فليس نفسه، مع إخراج مثل خرب العمر
 ذلك دلياًل عىل تقصري املرّشع يف الردع.

وعليه، فالصحيح يف نقد هذا احلّل األّول هو إبطال نسبة العموم واخلصوص من 
 وجه املّدعاة فيه، كام سيأيت يف احلّل الثاين.

                                           
 .578: 2، ج2( انظر: الصدر، مباحث األصول ق1)
 .580: 2، ج2ق صدر نفسه( امل2)
 .637ـ  591؛ وحجّية احلديث: 164ـ  33نظر: حيدر حّب اهلل، نظرّية السنّة: ( ا3)



 
ول: إّن ىل آية النبأ، وذلك بالقأن نفرتض تقّدم دليل حجّية خرب الثقة ع احلّل الثاين:

 ، وهذه اجلهالة حتتمل:﴾..َأن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَهاَلةٍ ﴿آية النبأ معلَّلة بقوله تعاىل: 
 واملقصود هبا أنه: كي ال ترتكبوا عماًل سفهيًا غري عقالين. أ ـ اجلهالة العملية،

 بأمر عن جهٍل وعدم واملقصود هبا أنه: كي ال تصيبوا شخصاً  ب ـ اجلهالة العلمية،
 علم.

ـ اجلهالة املرّددة بني العلمية والعملّية،  بحيث ال يتمّيز املراد منها هل األّول أو الثاين ج 
 من االحتاملني املتقّدمني.

 وهنا:
سقطت اآلية يف مواجهة دليل حجّية خرب الثقة؛ ألّن  ـ إذا قصد اجلهالة العملية، 1

ئي وغري سفهّي، ومعه فعندما ُيطلب جتنّب خرب العمل بخرب الثقة الفاسق عمٌل عقال
الفاسق دفعًا ملحذور التوّرط يف إصابة اآلخرين بشكل سفهي، فإّنه يؤخذ بالتعليل 
ويقّدم عىل املعّلل، فرياد ترك األخبار التي يف األخذ هبا سفاهة ومحاقة عملّية، ومن 

عمل ذ به دون أن تنهى عن الالواضح عدم اندراج خرب الثقة الفاسق يف هذا امليدان، فيؤخ
 به آيُة النبأ.

فإّنه وإن بدت النسبة بني اآلية ودليل حجّية خرب  ـ وأما إذا قصد اجلهالة العلمية، 2
الثقة هي العموم واخلصوص من وجه؛ ألّن اآلية تنهى عن خرب الفاسق سواء كان ثقًة 
أم غري ثقة، فيام دليل حجّية خرب الثقة يعطي احلجّية خلربه سواء كان فاسقًا أم غري فاسق، 

بة هي العموم واخلصوص املطلق، وذلك إال أّن التأمل يف تعليل اآلية جّيدًا جيعل النس
أّن التعليل يف اآلية ينهى عن كّل خرب غري علمّي فيؤخذ به، وعندما نقيس هذا التعليل 
الذي يمثل كربى اآلية وقاعدهتا إىل دليل حجّية خرب الثقة ستكون النسبة هي العموم 

 خصّية، والواخلصوص املطلق كام هو واضح، ومعه فيتقّدم دليل احلجّية بمالك األ
يمكن هنا بعد جميء التعليل االستناد إىل املعلَّل يف اآلية املأخوذ فيه وصف الفسق؛ ألّن 



املفروض أّن التعليل كشف لنا عن أّن سبب النهي عن خرب الفاسق إنام هو لعدم كونه 
علمّيًا ال لذاته ونفسه وعنوانه، فال نقف عنده بعد جميء هذا التعليل، فتكون النسبة هي 

 العموم واخلصوص املطلق.
فإما أن تكون علميًة يف الواقع أو عملية،  ـ وأما إذا كانت اجلهالة بالنسبة إلينا مرّددًة، 3

 وقد تقّدم اجلواب ال أقّل عىل احتامل اجلهالة العملّية.
ومعه، فعىل متام التقادير يقّدم دليل حجّية خرب الثقة عىل آية النبأ، والنتيجة عدم 

 .دالةاشرتاط الع
 وهذا احلّل جيد، سوى أّن بعض املالحظات قد تسّجل عليه:

إّنه قائم عىل عدم داللة آية النبأ عىل حجّية خرب العادل، إذ لو بنينا عىل داللتها  أّوالً:
فإّن القائل بالداللة يرى تقّدم مفهوم اآلية عىل تعليلها، ال تقّدم التعليل عىل املفهوم، كام 

، وإال مل تعد آية النبأ فّصلناه يف بحوثنا حول حجّية احلديث عند الكالم عن آية النبأ
عنده داّلًة عىل حجّية خرب الواحد كام هو واضح، وعىل هذا التقدير، سيكون معنى اآلية 
حجّية خرب العادل دون الفاسق، فُيستند إىل إطالق املنطوق مبارشًة، فال يمكن تتميم هذا 

 احلّل طبقًا لذلك.
هده عىل اإّن هذا احلّل يفرتض اجلهالة بمعنى السفاهة عقالئيًا، ومل يذكر لنا ش ثانيًا:

ذلك، فلعّل املراد هنا السفاهة يف إشارة إىل سفاهة االعتامد عىل خرب الفاسق ولو كان ثقًة، 
فتكون اآلية ردعًا عن البناء العقالئي يف االعتامد عىل خرب الثقة ولو فاسقًا، فهذه النقطة 

م جواب عنها يف هذا احلّل.  مل يقدَّ
بأّن لسان التعليل يشري إىل أمٍر مرتكز يف  هإال أّن هذا اإلشكال ربام يمكن اجلواب عن

 ذهن السامعني، فالبّد من فرض السفاهة مفهومًا مسبقًا منطبقًا يف املقام.
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إّن هذا احلّل ال تصّل النوبة إليه؛ لوجود حّل جّيد حيسم املوقف من اجلذور،  ثالثًا:

 وهو احلّل الرابع اآليت.
وضحه النائيني، واستند إىل روحه بعض ما ذكره املريزا القمي وأ احلّل الثالث:

الرجالّيني لتربير البحث الرجايل رشعّيًا وأخالقّيًا، من أّن اآلية جتيز العمل بخرب الفاسق 
بعد التبنّي، ومن أنواعه التبنّي بمالحظة مضمون اخلرب من حيث استناد املشهور له أو 

؛ ث الوثاقة والصدق والضبطغري ذلك، كام ومن أنواعه التبنّي بمالحظة املخربر من حي
فإذا أحرزنا وثاقة الفاسق املخرب كان ذلك تبّينًا عقالئّيًا يف اخلرب، فيمكننا العمل به بعد 

 .ذلك
إّن الظاهر من اآلية تعّلق التبنّي بمضمون اخلرب حتى ال يقع إصابة  واجلواب أوالً:

لنقل، بط الناقل ودّقته يف االقوم عن غري علم، وإال لزم عدم وجوب التبنّي فيام خيّص ض
بعد أن كان عادالً، وهذا خيالف بناء العقالء أنفسهم، فال إطالق لكلمة التبنّي هنا، وإال 
لزم إمكان ربطها بالتبنّي بيشء آخر خارج اخلرب واملخرب معًا، وهو واضح الفساد. وال 

ّحته ديات صأقّل من الشك فيؤخذ بالقدر املتيّقن وهو التبنّي عن مضمون اخلرب وم
 وثبوته.

ودعوى أّن التبنّي عن أحوال الناقل للخرب نوع تبنّيٍ يف مضمون اخلرب، فيه تكّلٌف 
ظاهر. فإذا أخربك زيد بخرب فقلُت لك: تبنّي، أو تبنّي األمر، مل يفهم العرف هنا إال حماولة 

يقني فال بأس؛ الالتثّبت من حتّقق مفاد األمر املخرب عنه، فإذا كان تبنّي حال الناقل يفيد 
 حلجّية اليقني، وإال فال يفهم العرف شمول األمر بالتبنّي حلال الناقل.

لو صّح هذا الفهم للزم اخللل يف بيان اآلية الكريمة، وذلك أهّنا فرضت فسق  ثانيًا:
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اجلائي باخلرب رشعًا، ومقتىض إطالق هذا الفرض هو الشمول حلالة علمنا بوثاقته أو 
ه أو عدم علمنا بوثاقته وعدمها، فيلزم من إطالق الرشط يف اآلية علمنا بعدم وثاقت

إطالق األمر بالتبنّي عن حال وثاقته حتى مع علمنا بوثاقته، وهذا فيه تنافٌر واضح قد 
ُيرشد إىل أّن املراد بالتبنّي هو التحّقق من مديات صدقه يف هذا اخلرب، ال من مديات كونه 

ه الصفة. إال إذا قيل بأّننا ُنخرج هذه احلالة من حتت ثقة من حيث اتصاف اإلنسان هبذ
 اإلطالق بداللة ضمنّية.

ويقوم عىل ما ذكرناه يف البحث اللغوي يف مفردات آية النبأ من كتابنا:  احلّل الرابع:
، حيث قلنا: إّن اللغة العربية ال حُيرز أّن املراد من كلمة الفاسق فيها حجية احلديث

بل ُيقصد اإلنسان اخلارج عن احلّد يف سلوكه ومواقفه سواء صدق املعنى الرشعّي، 
الفسق الرشعي أم ال، وسواء سّمي عادالً رشعًا أم ال، ومعه فال دليل ُيثبت إرادة العدالة 

 والفسق باملعنى الرشعّي من اآلية.
ُيضاف إىل ذلك أننا لو قارّنا ما ذكرناه هناك يف البحث اللغوي مع ما يقتضيه سياق 

آلية ومناسبات احلكم واملوضوع فيها، لوجدنا املراد اإلنسان الذي خرج عن احلّد ا
بحيث ال يوثق بخربه؛ ألّن السياق سياق باب اإلخبارات، وال أقّل من أّنه ال دليل عىل 
ما هو أزيد من ذلك، ويكفينا الرتّدد، ومعه فاآلية ال عالقة هلا بباب العدالة والفسق يف 

حتى نجعلها يف مواجهة سائر أدّلة حجّية خرب الثقة، فهي تشري إىل الفقه اإلسالمي، 
 الفسق اخلربي ال إىل الفسق الرشعي.

وحتى لو دّل مفهومها عىل حجّية خرب العادل، عىل أساس القدر املتيّقن يف املنطوق 
 يستدعي قدرًا متيّقنًا يف املفهوم، وهو فيه خصوص العادل الثقة، فهذا يعطي احلجّية خلرب
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العادل الثقة، لكنّه ال ُيعارض أدّلة حجّية خرب مطلق الثقة كام هو حمّل بحثنا؛ ألهنام مثبتان، 

 فتأّمل جيدًا.
ونتيجة ما تقّدم أّنه مل يقم دليل حاسم لصالح اشرتاط العدالة يف الراوي، بل يكفي فيه 

شاملة عنى الوثاقة الأن يكون إنسانًا مّتزنًا يف إخباراته يوثق هبا ويعتمد عليها، وهذا هو م
للضبط املتعارف، فالصحيح هو حجّية خرب الثقة حتى لو مل يكن عدالً، بناًء عىل قانون 

 حجّية خرب الواحد الظنّي، فضاًل عن مسالك الوثوق واالطمئنان.

 شرط العدالة ومسألة االعتقادـ  
ـ أخذ  يهإال عللعّل املشهور بني العلامء ـ بل قيل: ال ُيطلق يف االصطالح األصويل 

ـ رشطوا  ـ وأبواب أخرى  سالمة االعتقاد وحّقّيته رشطاً يف العدالة، ولعّله من هذا الباب 
، وكذا ما طرحه بعضهم يف باب القضاء ويف الشهادات يف إمام اجلامعة أن يكون شيعّياً 

دالة يف هذه عويف التقليد واإلفتاء، ويف والية األمر واحلكومة، حيث قالوا: إّن اشرتاط ال
األمور واملوارد يعّد بنفسه دليالً عىل اشرتاط اإلمامّية االثني عرشية؛ لعدم صدق العدالة 

 بدوهنا.
ويف مقابل هذا القول، ذهب بعض الفقهاء إىل عدم الربط بني العدالة واالعتقاد، 

ج خيرفيمكن وصف غري اإلمامي بالعدالة مهام كان اعتقاده، ما دام نابعًا عن نظره ومل 
 عن الرشع يف مذهبه.

ومن الواضح كم هو حجم تأثري كّل من النظرّيتني عىل االستناد إىل الروايات 
املوجودة بني املسلمني، ومن الطبيعي أن يكون هذا البحث مبنيًا عىل رشط العدالة يف 
 خرب الواحد، وإال فلو بنينا عىل كفاية رشط الوثاقة، فضاًل عن معيارّية الوثوق، كام هو
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 الصحيح فيهام بحسبه، فال موضوع هلذا البحث هنا.
وامللفت للنظر أّن كبار الفقهاء الذين تركوا لنا رسائل يف العدالة مثل الشهيد الثاين 
والشيخ األنصاري، مل يعقدوا فصالً عن هذا املوضوع، لدراسته واالستدالل عليه، وإنام 

ل بأّن عندما ناقشوا النظرّية التي تقو ورد يف ثنايا متفّرقة لألبحاث الفقهّية، حتى أهنم
العدالة هي اإلسالم مع عدم ظهور الفسق وانتقدوها مل يعّلقوا عليها برفض قيد اإلسالم 
واستبداله بقيد اإليامن الذي بات يدّل يف االصطالح الفقهي الشيعي عىل التدّين 

عدالة، السيام باملذهب اإلمامي االثني عرشي مع أّنه كان من املناسب يف مباحث ال
الدراسات املفردة فيها، االهتامم هبذا املوضوع املبثوت يف ثنايا الفقه اإلمامّي، وهذا ما 
يرشد إّما إىل وضوح عدم وجود دور لسالمة العقيدة يف العدالة، أو إىل كون هذا الدور 

 ثابتًا واضحًا مفروغًا عنه عندهم.

 اإلسالميفقهي ـ تعريفات العدالة يف املوروث ال 1ـ  2
من هنا، ال بّد من رصد أبرز التعريفات التي عرفها الفقه اإلسالمي للعدالة مقّدمًة 
للموضوع؛ ألّن بحثنا ال يدور ـ حالياً ـ حول هذه النقطة، وأبرز التعريفات التي طرحت 

 للعدالة مخسة هي:
ويس لطوهو ظاهر الشيخ ا، ما ُحكي عن ابن اجلنيد، والشيخ املفيد التعريف األّول:

، من أّن العدالة هي اإلسالم وعدم يف بعض املواضع من كتبه مّدعيًا عليه اإلمجاع
ظهور الفسق، فاملسلم الذي ال تبدو عليه آثار الفسق ومعامله عادل ترتتب عليه أحكام 

 العدالة يف الرشيعة اإلسالمّية.
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يفهم من بعض ولعّل مراد أنصار هذا التعريف هو تعريف العدالة ثبوتًا أو ربام 

 تعابريهم تعريفها إثباتًا، وأّن اإلسالم مع عدم ظهور الفسق كاٍف يف إثبات العدالة.
وهو تعريف مشهور جدًا بني السنّة والشيعة، حيث يرى أّن العدالة  التعريف الثاين:

عبارة ـ عىل اختالف تعابريهم وبقطع النظر عن الفرق بينها ـ عن َمَلَكة أو هيئة راسخة 
 فية باعثة عىل الطاعة باإلتيان بالواجبات وترك املحّرمات.أو كي

وهو قول معروف أيضًا ذهب إليه ابن إدريس واملجلّس  التعريف الثالث:
واإلصفهاين واخلوئي و.. وحاصله أّن العدالة ليست ملكة، بل هي عني االستقامة 

 باإلتيان بالواجبات وترك املحرمات.
َح من بعض الفقهاء امليُل إليه، مثل املحّقق اآلغا رضا وهو تعريٌف ال التعريف الرابع:

اهلمداين، ونسبه الشهيد األّول يف ذكرى الشيعة إىل بعض األصحاب، وحاصله أّن 
 العدالة عبارة عن ُحسن الظاهر.

 ولعّل مرادهم كاشفّية حسن الظاهر ال كونه عني العدالة.
الة ، من التمييز يف تعريف العدما ذهب إليه مثل املحّدث البحراين التعريف اخلامس:

بني املوارد، ففي إمام املسلمني واملفتي ُتشرتط العدالة بوصفها ملكة، أما يف غريمها كإمام 
 .اجلامعة والشاهد فيكفي ُحسن الظاهر

وبرصف النظر عن الصحيح يف هذه التعاريف وغريها، فإّن الذي يبدو لنا منها أهنا مل 
لعدالة، باستثناء التعريف األّول الذي أشار إىل قضيّة إسالم الفرد تأخذ قيد االعتقاد يف ا

الذي نريد وصفه بالعادل، ومعنى هذا أّن الفقهاء إما ال يأخذون يف العدالة أّي قيٍد 
اعتقادي، هلذا رّكزوا عىل حسن السلوك واحلالل واحلرام و.. أو أّن القيد االعتقادي 

ات أو مفروض مسبقًا كأن ُيقال: إّن العدالة ال مأخوذ هنا يف بعض قيود هذه التعريف
 ُيبحث عنها إال يف حّق املسلم أو اإلمامي اإلثني عرشي أو السلفي أو غري ذلك.
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فتعريفات العدالة يف كلامت الفقهاء ليس فيها ـ سوى األّول منها ـ أّي دور رصيح 
هبيّة، ال يأخذ العقيدة املذلقيد العقيدة، بل إّن التعريف األّول يأخذ العقيدة اإلسالمّية و

 إال إذا قيل بكفر كّل من كان عىل غري املذهب احلّق.

 ّمالتاد يف العدالة، وقفات وتأـ أدّلة نظرّية أخذ سالمة االعتق 2ـ  2
وعىل أية حال، فحاصل ما يمكن أن يكون دلياًل عىل أخذ االعتقاد جزءًا أو قيدًا أو 

 يف الراوي، أمور أمهها نبّينه يف وجوه:مستبطنًا يف مفهوم العدالة، ورشطًا 

 ات نقدّيةالطبيعي والسماعي، وقف ـ نفي القاصر العقدي غري القاصر 1ـ  2ـ  2
أن نذهب إىل النظرّية الكالمية ـ األصولّية القائلة بعدم وجود قارص يف  الوجه األّول:

، فإّن جاننيالقضايا االعتقادّية، سوى من كان عنده قصور طبيعي مثل الصبيان وامل
هؤالء إذا دانوا بغري احلّق كانوا جاهلني قارصين، أما غريهم فإنه لو دان بذلك مل يكن 
قارصًا، إال يف مثل القضايا السمعّية التي مل تبلغه كام لو كان يعيش يف بعيدًا يف أفريقيا أو 

ل البيت، هأمريكا اجلنوبية أو أقىص الرشق، ومل يسمع أساسًا بدعوة اإلسالم أو بوالية أ
فإنه يكون قارصًا حينئذ، وأما غري هؤالء فهم مقرّصون، وإذا كانوا كذلك كانوا عصاًة؛ 
ألّن التقصري يف القضايا االعتقادّية معصية، وإذا كان ذلك معصّيًة كان فسقًا، فيخرجون 

 بذلك عن إطار العدالة يف تعاريفها املتقّدمة.
ائد إال القارص الطبيعي والقارص وهذا الوجه يفرتض عدم وجود قارص يف العق

هـ( 255السامعي، وهي نظرية تّم تداوهلا يف الرتاث الكالمي اإلسالمي منذ اجلاحظ )
وحتى العرص احلارض، ولعّلها النظرّية املعروفة يف أكثر األوساط. وليس بحثنا هنا كالميًا 

عددية الدينيّة، ابنا: التحتى نتوّسع فيه فقد عاجلنا هذه املسألة يف دراسات أخرى، كام يف كت
 لكنّنا ـ رسيعًا ـ نشري إىل مالحظات نقدّية:



 
إّن الدليل الذي ساقه علامء أصول الفقه اإلسالمي عىل حجيّة القطع  املالحظة األوىل:

ق يف روحه بني أن يكون املوضوع املقطوع به عمليًا  ـ ال يفرَّ ـ بام يشمل القطوعات الذاتية 
أو اعتقاديًا نظريًا فيه جانب ثواب وعقاب، فإذا كانت احلجّية واملعذرية الزمًا ذاتيًا 

 تنفّك عنه؛ ألّن هذا هو معنى الالزم الذايت، وإال فلو انفّكت للقطع فهذا معناه أهنا ال
عنه يف القضايا العقائدية أو غريها مل تكن الزمًا ذاتيًا، فحجّية القطع ال متييز فيها بني 

 العقيدة والفروع العملّية.
انطالقًا من ذلك، ملا كان غري الشيعي بالنسبة للشيعي وغري السنّي بالنسبة للسني 

، قاطعًا ـ ولو قطعًا خاطئًا ـ بام يقول به فإّن قطعه هذا يكون معذورًا فيه عىل تقدير مثالً 
 عدم إصابة الواقع.

ولعّل هذا هو ما أراده اإلمام اخلميني يف استناده إىل حجّية القطع إلثبات أّن أكثر 
علامء وعوام أهل الكتاب والكفار جّهال قارصون ال مقرّصون، فقد قال ما نّصه: 

 ،عصياناً و تيان بام ذكر إثامً فحكم العقل بالقبح وصدق اإلعانة عىل اإلثم فرع كون اإل»
م أهّن  حلّق ا أو غري معاقبني عليها، فإنّ ، فني بالفروعار غري مكلّ ال لكون الكفّ  ،وهو ممنوع

 .ونال قارصون ال مقرّص وندر جهّ  إال ما قّل  أكثرهم بل ألنّ  ،فون ومعاقبون عليهامكلّ 
هم  بل ،لعدم انقداح خالف ما هم عليه من املذاهب يف أذهاهنم ؛هم فظاهرأما عوام

نا عوام ة مذهبهم وبطالن سائر املذاهب نظري عوام املسلمني، فكام أنّ قاطعون بصحّ 
ل ألج؛ ة مذهبهم وبطالن سائر املذاهب من غري انقداح خالف يف أذهاهنمعاملون بصحّ 

هة، هذه اجل عوامهم من غري فرق بينهام منسالم، كذلك التلقني والنشؤ يف حميط اإل
 ابعته.عقوبته يف مت وال تصّح  ،وآثامً  والقاطع معذور يف متابعة قطعه وال يكون عاصياً 

يف حميط  ة والنشؤل الطفوليّ ه بواسطة التلقينات من أوّ وأما غري عوامهم فالغالب فيهم أنّ 
ا خالفه ما ورد عىل ّل بحيث ك ،الكفر صاروا جازمني ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة

من بدو نشؤهم، فالعامل اليهودي والنرصاين  وها بعقوهلم املجبولة عىل خالف احلّق ردّ 



ة حّ ص ة الغري صحيحة وصار بطالهنا كالرضوري له، لكونكالعامل املسلم ال يرى حجّ 
لو احتمل خالف  اً نعم فيهم من يكون مقرّص  ة لديه ال حيتمل خالفه.مذهبه رضوريّ 

يهود سالم يف علامء الكام كان يف بدو اإل ،باً أو تعّص  عناداً  تهمذهبه وترك النظر إىل حجّ 
وهم  منهم قارص ،ال املسلمنيالكفار كجهّ  نّ إ :وباجلملة والنصارى من كان كذلك،

 ...«ومنهم مقرّص  ،الغالب
ن أخلص ثم بحث كام ولعّل ذلك هو مستند الشيخ البهائي الذي ذهب إىل أّن م

ووصل إىل غري احلّق كان معذورًا، كام ينقل عنه ذلك اخلوانساري يف روضات اجلنات، 
 .مشريًا إىل تسّبب هذا الرأي عنده يف إثارة القالقل عليه

وقد مال إىل معذورّية الباحث عن احلقيقة، لكنّه مل يصل إليها، مجاعٌة من العلامء، مثل 
والشيخ حسني عيل املنتظري، والسيد حممد حسني فضل اهلل، الشيخ حممد جواد مغنيّة، 

 .وهو املنسوب ـ كام يف كلامت الغزايل واآلمدي ـ إىل اجلاحظ والعنربي
وعليه، فعىل نظرّية حجية القطع بشكل ذايت مطلقًا ولو كان قطعًا ذاتّيًا، ال يكون 

ذورًا، أخطأ، بل يكون معاملخطئ يف االعتقاد مطاَلبًا بنتائج خطئه بمحض أن يكون قد 
ومن ثّم فال معنى للحديث عن فسقه، وإال لزم احلديث عن فسق مجيع املختلفني مع 

 بعضهم يف األحكام الرشعّية داخل املذهب الواحد والدين الواحد.
إّن اإلنسان إذا كان قاطعًا بديٍن أو مذهب، ولو لنشوئه عليه وترّبيه  املالحظة الثانية:

                                           
 .200: 1( اخلميني، املكاسب املحرمة 1)
 .67: 7( اخلوانساري، روضات اجلنات 2)
؛ واملنتظري، من املبدأ إىل املعاد يف 478: 4؛ واآلمدي، اإلحكام 394نظر: الغزايل، املستصفى: ( ا3)

؛ وملزيد من التفصيل يف بعض 179: 3وفضل اهلل، من وحي القرآن  ؛105حوار بني طالبني: 
اإلشكالّيات التي ترد عىل رأي هؤالء الذي نوافقهم عليه، وهي إشكالّيات واضحة الضعف ال 
حاجة لإلطالة هبا، يمكن مراجعة: حسني اخلشن، أصول االجتهاد الكالمي، دراسة يف املنهج: 
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ي عىل اعتقاداته، مهام كان منطلق قطعه ومرّبره وصوابه أو خطؤه، ال يف فضاٍء اجتامع

ُيلزمه عقله العميل بالبحث عن مذهٍب آخر؛ ألّنه يرى أّنه قد وصل إىل احلقيقة، فام هو 
م األخالقي الذي يدفعه للبحث عن احلقيقة؟  امللزر

ع بأهنا أنا قاط فإنك إذا قلت له: لعّل احلقيقة يف املذهب اآلخر، فإنه سوف يقول لك:
يف مذهبي، فكيف أكون ملَزمًا بالبحث عنها يف مكاٍن أنا متأّكٌد أهنا غري موجودة فيه، 
فهذا أشبه يشء بمن أضاع قطعًة من ذهب، وهو يف بيته، ثم قلنا له: ابحث عنها يف 

دًا كّ أواسط املحيط األطلّس أو عىل القمر، فإّنه لن يرى أّن عقله العميل ُيلزمه ـ ما دام متأ
من خطأ هذا االحتامل ـ بالبحث عنها هنا، بل سريى عمله عبثًا ال حمّصل من ورائه، ويف 
هذه احلال هل حيكم العقل عليه بأّنه مقرّص يف البحث حتى لو فرضنا أّن معجزًة ما 
وضعت ذهبه عىل القمر واقعًا؟! وإذا مل حيكم العقل عليه باإللزام بالسعي والبحث 

التقصري حينئذ، ولعّل هذا هو مراد السّيد اخلميني من كالمه فكيف يمكن وصفه ب
 املتقّدمة اإلشارة إليه.

وهو أهنا تنسجم مع القطع  إال أّن هذه املالحظة قد يسّجل جواٌب نقدي عليها،
بالتعريف األرسطي له، وهو الذي ال حيتمل اخلالف إطالقًا، بل يراه مستحياًل، أما 

أ، وكذا تعريف اإلخبارّيني له فهو جيامع اإلمكان يف اخلط اليقني بالتعريف االستقرائي
ومعه فالقاطع عىل هذا التقدير يظّل رغم قطعه حيتمل صواب اآلخر، مما يدفع بعقله 

 العميل باإللزام بالبحث والسعي وعدم االتكال عىل علومه.
ر هوهذه املناقشة يمكن إيرادها عىل بعض أهل العلم واالختصاص ممّن يمكن أّن تظ

أّما غالب الناس فهم بالرغم من عدم كون يقينهم أرسطيًا  يف أذهاهنم مثل هذه القضايا،
إال أهنم ال يلتفتون إىل احتامل اخلالف رغم عدم جزمهم باستحالته، ولعّله هلذا عرب 
اخلميني بعدم انقداح اخلالف يف إذهاهنم ال بانقداح استحالة اخلالف، فهذا اجلواب 

 عىل نحو اإلطالق.النقدي غري صحيح 



برصف النظر عام تقّدم، وإذا التزمنا بأّن العقل العميل ُيلزم اإلنسان  املالحظة الثالثة:
بالبحث والسعي بمجّرد سامع اسم احلقيقة، كأن يسمع بوجود ديانٍة اسمها اإلسالم، 
مع ذلك ثّمة ما يمنع عن األخذ بالتفعيل التنجيزي حلكم العقل هذا، فهذه املالحظة 

رّدها إىل وجود املانع يف اجلملة، فيام املالحظتني السابقتني ترجعان إىل عدم وجود م
 املقتيض يف اجلملة حلكم العقل بلزوم الفحص.

وحاصل املالحظة هنا أّنه لو ألزم العقُل بالبحث لكان إلزامًا بغري املقدور؛ ألّن 
معنا ب وشاق، فمثالً إذا ساحتامالت احلقيقة كثرية جدًا، واإللزام بالبحث فيها أمٌر صع

بوجود ديانة هيودية فإّن موضوعّية البحث وإنصافه ملعرفة صّحة هذه الديانة سُتلزمنا 
بدراستها من مصادرها، وقد حيوجنا ذلك إىل تعّلم عّدة لغات، متاماً كمن سمع باإلسالم 

ة، فإذا ربيفال حيّق له احلكم بصواب أو خطأ اإلسالم ملجّرد كتاب قرأه بغري اللغة الع
حسبنا هذا البحث املنصف سوف حيتاج إىل أعامر عديدة وقرون كي يصل اإلنسان إىل 
احلقيقة، هذا فضاًل عن أّن غالبّية الناس ليس هلا املقدرة عىل هذا البحث، وإال لتوّقفت 
احلياة وانشّلت وتعّطلت، فالقول: إنه بمجّرد أن تسمع باسم الديانة احلّقة يصبح البحث 

الزمًا، ومن ثم يتشّكل علم إمجايل باحلّق يف ضمن حمتمالت كثرية فيكون ملزمًا عنها 
عقاًل بالبحث يف اجلميع.. قوٌل بعيد عن واقع قدرات البرش، وهو يفرتض لزوم البحث 
يف اإلسالم فقط، مع أّن ذاك الطرف مل يعرف أّن اإلسالم هو احلق أو ال بعُد حتى ُيلزم 

ل املفرتض عقالً رساية اإللزام إىل كّل ديانة و.. يكون احتامنفسه بخصوص البحث فيه، ف
صواهبا كاحتامل صواب اإلسالم يف ذهن ذاك الباحث عن احلقيقة، فال يصّح تنزيل 
اآلخر منزلة الذات مع الفارق الكبري. وعليه، فاملفرتض القول بحكم العقل بلزوم 

 البحث قدر اإلمكان ال مطلقًا.
يلزمنا العمل عىل الظاهر، فمع وجود احتامل عدم التقصري يف وإذا كان األمر كذلك، 

هذا السنّي أو الشيعي مثاًل، ال يمكننا اهّتامه وإثباُت فسقه، بل ُنحسن الظّن به، بل لعّله 



 
سأل وحصل عىل أجوبٍة غري مقنعة له، وصادف أّن من أجابه من أبناء املدرسة احلّقة مل 

ل، دم توّرطه بمعصية أو جناية أخالقّية حتى ُنثبتها بدلييكن موّفقاً يف إجاباته، واألصل ع
ومن الواضح أّن ترتيب اآلثار الفقهّية عىل إسالم شخص أو تسنّنه أو تشّيعه أمٌر فقهي 
ختضع له قواعد التعامل مع أبناء املذاهب واألديان، لكّن هذا يغاير املعذورية وعدم 

ثار ، فهو معذور لكن ال نرّتب عليه آالتقصري وعدم التوّرط يف الفسق بينه وبني اهلل
 اإلسالم أو التشّيع يف الدنيا.

َق، فإما أن نقبل  املالحظة الرابعة: إذا ألزمنا الطرف اآلخر بالبحث، ثّم َبَحَث وَحقَّ
 نتيجته أو نرفضها:

فإذا قبلنا النتيجة التي توّصل اليها ـ مهام كانت ـ قبوالً تعذيرّيًا، أي حتى لو كانت  أ ـ
ىل خالف احلّق يف ديننا ومذهبنا، فمعنى ذلك وجود القارص ولو كان مفّكرًا، أي عدم ع

انحصار القصور بالضعف الطبيعي كالصغر واجلنون، فهذا معذوٌر حينئذ وال يتصف 
 بالتقصري.

وأما إذا رفضنا نتيجته عىل مستوى العذر، فهنا تارًة نرفض ما قام به من منطلق  ب ـ
ت مبارشًة برصف النظر عام توّصل إليه، وأخرى ننطلق مما توّصل إليه تقصريه يف املقّدما

 الفرتاض تقصريه؛ فهنا حالتان:
أن ننظر إىل مقّدمات عمله برصف النظر عن النتيجة، فنقول: إنه  احلالة األوىل:

مقرّص، كام لو بحث عن اإلسالم ومل يقرأ القرآن ولو ملّرة واحدة، أو بحث عن املسيحّية 
لع الكتاب املقّدس عند املسيحّيني؛ فهنا يكون مقرّصًا بال شك، لكّن تقويمنا ومل يطا

لتقصريه مستقلٌّ عن نتيجة بحثه، فمثاًل لو كنّا مسلمني ووجدناه بحث عن اليهودّية 
فرفضها ثم أسلم، ومل ينطلق يف رفضه من مطالعة أّي كتاب هيودّي أو يسمع أدّلتهم، 

 ملجّرد أّنه أسلم مل يعد مقرّصًا. فهنا نّتهمه بالتقصري، ال أنه
أن ال ننظر إىل مقّدمات عمله، بل إىل نتيجة عمله، ونجدها ختالف ما  احلالة الثانية:



نراه من احلّق يف الدين واملذهب، فننطلق من ذلك إىل افرتاض تقصريه يف املقّدمات؛ إذ 
ور فطرّية ينبغي أن لوال تقصريه لوصل؛ ونعّزز هذا الكالم بأّن ما نعتقده حقًا هو أم

تكون حارضًة عند اإلنسان، فلوال تقصريه حلرضت عنده، فنخرج بنتيجٍة تقيض 
 بتقصريه، وهلذا نّتهم هذا الشخص بالعصيان وعدم العدالة.

 وهذه احلالة وهذا االستنتاج يف غري حمّله إذا ُاريد منه تقعيد قاعدة، وذلك:
عقاًل وال عرفًا وال رشعًا وال عادًة، فقد ال ال مالزمة بني اخلطأ والتقصري، ال  أّوالً:

يقرّص احلاكم لكنّه خيطأ، وال يقرّص القايض لكنّه خيطأ، وال يقرّص الفقيه لكنّه خيطأ، فإذا 
عّممنا القاعدة لكّل خطأ لزم احلكم بفسق متام املجتهدين والفقهاء واملتكّلمني 

س ٌل سليم وال يقّره منطق قويم، وليوالفالسفة واحلّكام والقضاة و.. وهو ما ال يقبله عق
 كّل املسائل العقدّية من األمور الفطرّية الواضحة.

إّن األمور الفطرّية ـ كام ُحّقق يف حمّله ـ من القضايا التي قد تضمر يف اإلنسان  ثانيًا:
نتيجة عوامل خارجّية، وهذه العوامل ليست منحرصًة يف التقصري، بل التقصري أحد 

فالرتبية يف بيئٍة فاسدة منذ الطفولة يساعد عىل ضمور بعض الفطرّيات،  أسباهبا، وإال
وأّي تقصري هلذا الشخص الذي ُخلق يف هذه البيئة، ولعّل هذا هو معنى ما ورد يف بعض 

من أّن اإلنسان يولد عىل الفطرة، وأّن أبواه ـ أي املحيط ـ مها السبب يف  الروايات
انحرافه عنها ال التقصري، ومعه فال دليل عىل حرص االنحراف عن الفطرّيات بالتقصري، 

 ال عقاًل وال رشعًا وال عادًة.
 إذا كان العذر وعدم العذر يف بحثني متساويني يف الكيف والكّم هو مصادفة ثالثًا:

 احلّق، فيلزم تعليق الثواب والعقاب عىل ما ال باالختيار وهو باطل.
ولكي أوضح هذه الفكرة، نأخذ شخصني غري مؤمنني بديٍن ثم نطلب منهام استخدام 

                                           
؛ وصحيح 98ـ  97: 2؛ وصحيح البخاري 49: 2نظر: الصدوق، كتاب من ال حيرضه الفقيه ( ا1)
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طريقة بحث واحدة يدرسان فيها الديانتني اليهودّية واإلسالمّية أو املذهبني: اإلمامي 

 الطريقة عينها، ومها يف األصل غري مسلَمني واألشعري، ثم نراقبهام فنجدمها يستخدمان
وال هيودّيني وال شيعّيني وال أشعرّيني، وأّن هذه الديانات واملذاهب سواء بالنسبة إليهام، 
وننظر، ونرى أن أحدمها يرى حقّية اإلسالم فيام يرى اآلخر حقّية اليهودّية، أو أحدمها 

 فهل نحكم هنا بالتقصري أو ال؟ يرى حقّية التشّيع واآلخر يرى حقّية األشعرّية،
فإذا مل نحكم بالتقصري، فهذا معناه عدم وجود مالزمة مفرتضة بني عدم إصابة 
احلقيقة وبني التقصري، فال يمكن اّدعاء أّن كّل من نراه عىل غري احلّق فهو مقرّص.. وأما 

وّصل لذي تإذا حكمنا بالتقصري وأّن من توّصل إىل اليهودّية معاقب وغري معذور فيام ا
إىل اإلسالم معذوٌر بل ُمثاب، لزم من ذلك ربط الثواب والعقاب والتقصري وعدمه بأمٍر 
خارج عن اختيار املكّلف؛ ألّن املفروض أّن الطرفني قاما باخلطوات عينها، وألّنه 
صادف خطأ أحدمها استحّق العقاب، فهنا نسأل: ما الذي جعله يستحّق العقاَب فيام 

 الثواَب؟استحّق اآلخُر 
واجلواب ـ طبقًا للمنطق عينه ـ: إّنه أصاب وذاك أخطأ رغم تشاهبهام يف العمل 
واملقّدمات، فمصادفة احلّق، وهي أمر خارج عن االختيار، تكون هي املعيار، ومن 
الواضح أّن العقل حيكم بقبح العقاب عىل أمٍر خارج عن اختيار املكّلف، فال معنى 

 للقول بعدم ُعذره.
لو قرّص الباحث يف البحث فوصل إىل  رح هنا ـ عقاًل ـ تساؤل جذري وهو:بل ُيط

احلّق صدفًة، فيام مل يقرّص آخر فوصل إىل الباطل كذلك، لزم من عدم تساوهيام يف 
اخلالص عند اهلل ظلٌم واضٌح َبنّي، وهذا موضوع عقدي مهم يف الثواب والعقاب نرتك 

 تفاصيله إىل حمّله.
ربع نتوّصل إىل عدم وجود دليل عىل تقصري كّل من مل يبلغ احلّق هبذه املالحظات األ

واملذهب حتى لو مل يعاين من قصور طبيعي أو سمعي، فال دليل ُيثبت فسقه وتقصريه 



بناًء عليه، نعم ال شك يف وجود مقرّصين ومعاندين ومن يعرف احلقيقة ثم ينكرها 
كّل عمره  بالبحث عن الدين فيام يضع وخيفيها ومن يلعب باحلّق ويتاجر به، ومن ال يبايل

يف البحث عن اللذة والشهوة ومنافع الدنيا، إال أّن هذا ال يعني صريورة كّل من مل يبلغ 
احلّق مقرّصاً عاصياً معانداً منكرًا، فالقاعدة واألصل عدم التقصري والعصيان حتى يثبت 

أو   اإلمامي أو غري السنّيبدليل يف حّق زيد أو بكر أو خالد، فهذا الدليل عىل فسق غري
 مطلق من مل يكن عىل املذهب احلّق، غرُي صحيح عندما ُيتخذ قاعدًة.

وجتدر اإلشارة إىل أّن العذر وعدم العذر هنا ال ربط هلام برتتيب آثار اإلسالم أو 
التشّيع، فيبقى هذا الشخص حمكومًا بعدم اإلسالم يف الدنيا قانونًا وترتّتب عليه آثاره، 

بعدم التشيّع أو التسنّن وترتتب عليه آثاره، لكّن الكالم يف عصيانه وعدمه بام خيّل  وكذا
 بصفة العدالة.

 نقدي قد باملذهب احلّق، تعليقـ اختيار نظرّية كفر غري املعت 2ـ  2ـ  2
أن نستند إلثبات فسق مطلق غري الشيعي اإلمامي إىل القول بكفره،  الوجه الثاين:
لنظرّية القائلة بكفر منكر الرضوري مطلقًا وبعنوانه حتى لو مل يستلزم السيام بناًء عىل ا

. وأغلب الظّن أّن متقّدمي فقهاء اإلماميّة إّنام حكموا �تكذيب الرسول األكرم
بفسق غري الشيعي، إما انطالقًا من تقصريه كام هو الوجه األّول، أو كفره كام هو الوجه 

سائدًا يف الفقه الشيعي القديم هو القول بكفر أهل الثاين هذا، ولعّل الرأي الذي كان 
السنّة أو كفر منكر الرضوري بعنوانه، عىل أساس أّن اإلمامة من الرضورات التي يكفر 

 منكرها، األمر الذي أخذ بالضعف والرتاجع عند متأّخري املتأّخرين.
ىل فسق ة إولعّل من أقدم النصوص الرصحية يف ربط اخلرب بعدالة الراوي، مع اإلشار

ف بني فال خال».. غري الشيعي وكفره، ما ذكره ابن ادريس احليّل يف الرسائر حني قال: 
من يعمل هبا ]أخبار اآلحاد[ أّن من رشط العمل بذلك أن يكون راوي اخلرب عدالً، 



 
إذ من ، «والفطحيُّ كافر، فكيف ُيعمل بخربه وخُيّصص بخربه العموم املعلوم؟!

انطلق من كفر غري اإلمامي ليصل إىل فسقه، ومن ثم ُيسقط خرَبه بوصفه الواضح هنا أّنه 
 خرب فاسٍق وليس بعادل.

وعىل املقلب اآلخر، قد نجد العديد من علامء أهل السنّة ومجهورهم يرون كفر ـ ولو 
بعض ـ املبتدعة وأهل االنحراف يف العقيدة، ومن ثّم فال يمكن العمل بأخبارهم؛ 

ة العدالة عنهم، خاّصة يف نظرة بعض السلفّية للشيعة والصوفّية انطالقًا من سلب صف
 بأغلب طرقهم ومذاهبهم، كام هو معلوم.

وال نريد أن نبحث هنا يف كفر غري الشيعي أو إسالمه، أو يف كفر غري السلفي أو 
إسالمه؛ ألّن هذا أصل موضوع، وإن كنّا نرى إسالمهم ما داموا يشهدون الشهادتني، 

ىل الكثري من األدّلة يف الكتاب والسنّة التي جتعل معيار اإلسالم شهادة أن ال إله استنادًا إ
إال اهلل وأّن حممدًا رسول اهلل، بل استنادًا إىل السرية النبوّية وسرية الصحابة وأهل البيت 
عىل ذلك أيضًا، والتعامل مع مجهور املسلمني تعاملهم مع أهل مذهبهم، فاخلالف مع 

نائّي، وقد بحثنا يف مواضع عّدة إشكالّية التكفري، فال ُنطيل هنا، وسيأيت ما هذا الوجه مب
يرتبط هبذا األمر عند احلديث يف الفصل الثاين من هذا الكتاب عن حجّية اخلرب يف باب 

 العقائد.
هذا، لو رصفنا النظر عن تأثري الكفر يف العدالة بوصفها ُحسن سلوك أخالقي، كام 

 ل ومناقشاته.مّر يف الوجه األوّ 
الفصل »هـ( يف كتاب الفصول املهّمة: 1377يقول السيد عبد احلسني رشف الدين )

يف احلكم بإسالم أهل السنّة، وأهّنم كالشيعة يف  �الرابع، يف يسرٍي من نصوص أئّمتنا
كّل أثر يرتتب عىل مطلق املسلمني، وهذا يف غاية الوضوح من مذهبنا، ال يرتاب فيه ذو 
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؛ ولذا مل نستقصر ما ورد عن هذا الباب؛ إذ ليس من احلكمة توضيح اعتدال منّا
 .«الواضحات..

فأّول الكالم كون اإلمامة من رضورّيات الدين التي  وأما قضّية منكر الرضوري،
يكفر منكرها، ولن أبحث يف هذا األمر هنا، إال أنني سأكتفي باإلشارة إىل نصني داّلني 

 حث موكول إىل حمّله.يف هذا املجال، وحتقيق الب
 وهذا النّصان مها:

إّن »ما يقوله اإلمام اخلميني يف كتاب الطهارة من مباحثه الفقهية وهو:  النّص األّول:
اإلمامة باملعنى الذي عند اإلمامّية ليست من رضورّيات الدين، فإهنا ]أي الرضوريات[ 
عبارة عن أمور واضحة بدهييّة عند مجيع طبقات املسلمني، ولعّل الرضورة عند كثرٍي عىل 

رة، نعم، هي من أصول املذهب، ومنكرها خارج عنه، خالفها، فضاًل عن كوهنا رضو
 .«ال عن اإلسالم

وهو للسيد حممد باقر الصدر، يف كتابه: بحوث يف رشح العروة الوثقى،  النّص الثاين:
إّن املراد بالرضوري الذي ينكره املخالف، إن كان هو نفس إمامة أهل ».. وهذا نّصه: 

 تبلغ يف وضوحها إىل درجة الرضورة، ولو سّلم البيت، فمن اجليّل أّن هذه القضية مل
بلوغها ـ حدوثًا ـ تلك الدرجة، فال شك يف عدم استمرار وضوحها بتلك املثابة، ملا 
اكتنفها من عوامل الغموض، وإن كان هو تدبري النبي وحكمة الرشيعة عىل أساس 

موجبه تعيني ب افرتاض إمهال النبي والرشيعة للمسلمني بدون تعيني قائد أو شكل يتمّ 
القائد يساوق عدم تدبري الرسول وعدم حكمة الرشيعة؛ فإّن هذه املساوقة، حيث إهّنا 
تقوم عىل أساس فهٍم معّمق للموقف، فال يمكن حتميل إنكار مثل هذا الرضوري عىل 
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 .«املخالف؛ لعدم التفاته إىل هذه املساوقة أو عدم إيامنه هبا

اين منهام، ونحن نوافقهام متامًا، ُيفهم أّن األمر الواضح ومن هذين النّصني، السيام الث
البدهيّي عندي ليس من الرضوري أن يكون بدهيّيًا عند غريي حتى اهّتمه بالتقصري دومًا 
أو الكفر والطمس للحّق كذلك، فاالنقسامات التي شهدها تاريخ اإلسالم كانت أكرب 

 بكثري من أن نبّسطها ونتجاهل كّل تعقيداهتا.
األمر عينه نقوله لغري الشيعي يف نظرته للشيعة، فإّن حماكمة الناس عىل أساس الزم و

القول مع أهّنم غري ملتفتني لذلك أو ملتفتون ولكنّهم ال يرون هذه املالزمة التي أنت 
َدم العامل ال يرى أّن قرَدم العامل  تراها، هذه املحاكمة غري موضوعّية، ومن ثّم فمن يؤمن بقر

كار التوحيد أو األلوهّية، كام ترى ذلك أنت، بل هو يّدعي بأّن قدم العامل يساوق إن
يكّرس مفهوم الربوبيّة ويقّوي من فقر العامل هلل تعاىل، فواقعّية إفضاء قوله للكفر من 
وجهة نظرك يشٌء، والتزامه بالكفر )وهو تعّدد اآلهلة القدماء مثاًل( بحيث نعتربه كافرًا 

 يشٌء آخر.
ينكر عدالة الصحابة، فهو ال ُينكر السنّة النبوّية، بل هو يرى أّن بعض  وهكذا من

طرقها غري صحيح، وأّن لديه طرقاً أخرى يف املقام، فإذا كان إنكار عدالة الصحابة عندك 
يفيض لسّد باب السنّة النبوّية، فال يعني ذلك أّن منكر عدالة الصحابة ينكر السنّة النبوّية، 

وازم األمور لآلخرين مع عدم التفاهتم لذلك أو مع اعتقادهم بالعدم، فال يمكن حتميل ل
وقد تعّرضنا هلذا املوضوع يف أكثر من موقع، ليس آخرها ما أوردناه يف كتابنا )رسالة 

 ، فلرياجع.سالم مذهبي(
وعليه، فاألساس هنا باطل غري صحيح، وهو القول بكفر غري اإلمامي أو غري 

 انعدام عدالته.السنّي، ومن ثم 
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ليس إىل  ،وبعيدًا عن تقويمنا لنظرّية الشهيد الثاين، فقد ذهب يف كتاب حقائق اإليامن
إسالم سائر فرق الشيعة غري اإلمامّية، بل إىل تشّيعهم بام للكلمة من معنى، حيث رأى 
 أّن التشّيع عبارة عن االعتقاد بأّن هؤالء األئّمة من أهل البيت علامء جيب اّتباعهم
واألخذ عنهم وبناء الدين عىل أقواهلم، حتى لو مل جيرر االعتقاد ال بعصمتهم وال بواليتهم 
التكوينّية وال بعلمهم الغيبي وال بمثل ذلك، وهذا ما يوّسع من دائرة الشيعي اتساعًا 

 نسبّيًا.
م )التصديق بإمامة اإلثنا عرش صلوات اهلل عليه األصل الرابع»يقول الشهيد الثاين: 

من  هحتى أنّ  ة،ة اإلماميّ ق اإليامن الطائفة املحقّ وهذا األصل اعتربه يف حتقّ  عني(أمج
 ه ال ريبثم إنّ  ه عندهم من الفروع.ات مذهبهم، دون غريهم من املخالفني، فإنّ رضوريّ 

رهم االنقياد إليهم يف أوام وبوجوب ،ة هيدون باحلّق ه يشرتط التصديق بكوهنم أئمّ أنّ 
ق قّ ق التصديق بذلك مل يتحمل يتحقّ  إذ الغرض من احلكم بإمامتهم ذلك، فلو ؛ونواهيهم

 ترين عن الرجس، كام دلّ أما التصديق بكوهنم معصومني مطهّ  ة.التصديق بكوهنم أئمّ 
ورسوله،  عليهم من اهلل تعاىل والتصديق بكوهنم منصوصاً  ة.ة والنقليّ العقليّ  ةعليه األدلّ 

 ون بام فيه صالح أهل الرشيعة من أمور معاشهم ومعادهم.للرشع، عامل حافظون موأهّن 
 اً اهلوى خلف وه عن من ال ينطق عنبل عن يقني تلقّ  ،علمهم ليس عن رأي واجتهاد وأنّ 

يفيد  وغري ذلك مما ة، أو بعضه لدين من لدن حكيم خبري.ة قدسيّ عن سلف بأنفس قويّ 
ميع ما ثهم بجك حيدّ لَ ثون أي معهم مَ م عليهم السالم حمدَّ اليقني، كام ورد يف احلديث أهّن 
نكت يف القلوب بذلك عىل أحد  م حيصل هلمأو أهّن  ،حيتاجون أو يرجع إليهم فيه

منهم، وإال لساخت األرض  العرص عن إمامٍ  خلوّ  ه ال يصّح وأنّ  التفسريين للحديث.
حب صا خامتهم املهدّي  وأنّ  الزيادة عليهم. بتاممهم، وال تصّح  الدنيا تتمّ  وأنّ ، بأهلها

 ةولغريه، وأدعية الفرقة املحقّ  إىل أن يأذن اهلل تعاىل له ه حّي وأنّ  ،الزمان عليه السالم
يكفي اعتقاد  ق اإليامن أمعترب يف حتقّ فهل يُ ، الناجية بالفرج بظهوره عليه السالم كثرية



 
رجيح ت ويمكنة. اجلملة؟ فيه الوجهان السابقان يف النبوّ  إمامتهم ووجوب طاعتهم يف

 ؛العصمة عىل مجيع ما ذكرناه خصوصاً  عىل ثبوت إمامتهم دّل  الذي دّل  ل، بأنّ األوّ 
واهتم ما يظهر من حال رعىل االكتفاء باألخري،  وليس بعيداً  لثبوهتا بالعقل والنقل.

دون منهم ما كانوا يعتق كثرياً  من شيعتهم يف أحاديثهم عليهم السالم، فإنّ  ومعارصهيم
 عم علامء أبرار، يعرف ذلك من تتبّ عليهم، بل كانوا يعتقدون أهّن  فائهاعصمتهم خل

 ويف كتاب أيب عمرو الكيش رمحه اهلل مجلة مطلعة عىل ذلك، مع أنّ ، سريهم وأحاديثهم
 .«م كانوا حاكمني بإيامهنم بل عدالتهممن سريهتم عليهم السالم مع هؤالء أهّن  املعلوم

 إدريس احليّل يف كالمه املتقّدم!وما أبعد ما بينه وبني ابن 

 راءة نقدّيةدون احلكم االعتقادي، ق ـ فرضّية الفسق مبخالفة الواقع 3ـ  2ـ  2
إّن غري الشيعي يرتكب بالتأكيد العديد من املعايص املقطوع بعدم  الوجه الثالث:

رشعّيتها يف املذهب اإلمامي، كالتأمني، والتكّتف يف الصالة، واإلخالل باألذان 
واإلقامة، وعرشات من املوارد األخرى، ومع ارتكابه هلذه املعايص كيف يمكن احلكم 

 بعدالته؟!
واألمر عينه يمكن أن يطّبقه غري الشيعي يف حّق املختلفني معه يف املذهب، كام يف 
زواج املتعة الذي يراه هو من الزنا، فيحكم ـ وفقًا لذلك ـ بفسقهم، وينفي عنهم صفة 

 العدالة.
ـ فيام نقله عنه ولده ـ عام يتصل هبذا الوجه عرب القول بأّن  جاب الشهيد الثاينوقد أ

العدالة رهينة اعتقاد احلرمة أو الوجوب، فالذي يعتقد حرمة عمٍل ما، ثم يقوم بارتكابه، 
يكون عاصيًا فاسقًا، أما إذا كان يعتقد حلّية هذا العمل، فُيقدم عليه، فيكون هذا العمل 

 ، فال يكون عاصيًا بذلك، بل معذورًا.حرامًا واقعاً 
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 وقد رفض َوَلُد الشهيد الثاين الشيُخ حسن صاحب املعامل هذا الربط الذي ذكره والده
، إذ وهو منه غريب، بني اعتقاد احلكم وخمالفته، فأرّص عىل الفسق مع ارتكاب احلرمة
 روج اإلنسان عن وصفاحلّق ما ذهب إليه الشهيد الثاين، فإّننا نسأل هل املعيار يف خ

العدالة هو ارتكاب احلرام الواقعي أو احلرام عنده؟ فإذا كان الثاين فإّن غري الشيعي بفعله 
التأمني وغريه معتقٌد باجلواز، فيكون احلكم الظاهري معّذرًا له، فال يكون خمالفًا للطاعة 

قع، فإّن ذلك معناه واالنصياع حتى يكون فاسقًا، وأما إذا كان األّول وُربط األمر بالوا
صريورة متام الناس تقريباً فّساقًا، وسيحكم الفقهاء عىل بعضهم بعضاً بالفسق ملخالفتهم 
ـ بنظر بعضهم ـ للحكم الواقعي ولو مّرًة واحدة بال توبة، بل كيف يكون املنقاد املثاب 

كون املطيع يعىل انقياده فاسقًا عاصيًا إال إذا ُاريد فصل مفهوَمي الفسق والعصيان، فقد 
 فاسقًا أو بتعبرٍي أدّق: املنقاد فاسقًا، وهو أمر خمالف للمرتكزات املترّشعيّة.

هذا مضافًا إىل أّنه لو متت هذه النظرّية لشملت بعض الشيعة الذين حُيرز خمالفتهم 
لألحكام الواقعّية ولو بنحو العلم اإلمجايل، إن مل نقل كّل الشيعة، فلامذا نأخذ بروايات 

شيعي فيام نرتك روايات كل سنّي أو غري إمامي رغم أّن العلم بحصول املخالفة كّل 
الواقعّية من اجلميع حاصل، وال فرق يف احلصول بني العلم اإلمجايل والتفصييل؛ ألهّنام 
معًا يثبتان حصول الفسق الواقعي حتى لو نحرز بالتفصيل سبب احلصول معّينًا، وعليه 

 وايات غري اإلمامّي غري واضح.فهذا الوجه لعدم األخذ بر
 وما قلناه هنا جيري بعينه يف حّق اإلمامي بالنسبة إىل غريه، فال نعيد.

ريمه مما مل يقم عليه يف حت وأما من قدم عىل ما يعتقده حالالً »يقول ابن حزم األندلّس: 
 هم ومرجئيهم،، وأهل األهواء معتزليّ فهو معذور مأجور وإن كان خمطئاً  ة،حجّ 
ىل متفق ع سالم إىل كفرإال من أخرجه هواه عن اإل ،يهم وأباضييهم هبذه الصفةوزيدي
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 ...«ه كفرأنّ 

 نتيجة البحث يف الوثاقة والعدالة
خُلصنا ممّا تقّدم إىل أّن أدّلة حجّية خرب الواحد ُتثبت حجّية خرب مطلق الثقة يف النقل 

 الفقهّية أو غري عادل. املأمون فيه، بال فرٍق بني أن يكون عادالً من الناحية
كام توّصلنا إىل أّنه ال يوجد دليل حاسم ُيقحم مسألة االعتقاد بمفهوم العدالة 
والفسق، إال من حيث إّن املعتقد بغري املذهب احلّق والدين احلّق لو قرّص يف املقّدمات أو 

ذه احلال ي هكان معاندًا يتبع مصاحله الذاتية ويعارض احلّق ويصّد عنه عنادًا وبغيًا، فف
حيكم بفسقه بشكل واضح، إال أّن الكالم يف تعيني هذا األمر بالنسبة إلينا نحن البرش، 
مة، خاّصة لو قلنا بأّن  واملفروض أّن أصالة عدم خمالفته للرشع واألخالق هي املحكَّ
املأخوذ يف حجّية اخلرب هو عدم فسق الراوي ال عدالة الراوي، أو بعبارة أخرى: قلنا 

ّية الفسق عن قبول خربه، ال برشط العدالة يف قبول اخلرب، وذلك بمقتىض اجلمع بني بامنع
أدّلة احلجيّة مع منطوق آية النبأ، بل حتى لو قلنا برشط العدالة وفرّسناها بأهّنا نفس ترك 

 احلرام فإّن جريان األصل هنا ينّقح تركه للحرام، فنُثبت عدالته.
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 احملور الرابع
ّية ملصادر احلديثسالمة االعتقاد أو ا

 للمذاهب اإلسالمّية
 احلجّية واالعتبار





 
 
 
 
 
 

 متهيد
ضيّة بقلو فرضنا ـ كام هو الصحيح، وفق ما تقّدم ـ أّن مسألة االعتقاد ال عالقة هلا 

العدالة، فهل يمكن فرض قيد سالمة االعتقاد يف حجيّة اخلرب، برصف النظر عن إشكالّية 
 العدالة أو ال؟

لقد توّصلنا من خالل ما تقّدم إىل أّن العربة يف حجّية خرب الواحد هي الوثاقة أو 
نيًا أو العدالة، دون أمهّية العتقاد الراوي، ومعنى ذلك أّن الراوي إذا كان شيعيًا أو س

إباضّيًا أو غري ذلك، يمكن األخذ برواياته مع كونه ثقًة أو عادالً؛ ألّن نظرّية حجّية خرب 
الثقة ونظرّية حجية خرب العدل ال متانعان من ذلك كام قلنا، وقد ذهب إىل هذا الرأي 

 العديد من علامء اإلمامّية، كام ذهب إليه الكثري من علامء أهل السنّة.
طرح نفسه هنا: ملاذا مل نالحظ يف االجتهادات الفقهّية وغريها عند والسؤال الذي ي

املذاهب اإلسالميّة أّي مالحظة للمصادر احلديثية املوجودة عند الطرف اآلخر؟ فقّلام 
نجد فقيهًا شيعيًا يستحرض يف بحثه الفقهّي روايًة من املصادر احلديثية السنية، وهكذا 

نجد من يراجع كتاب الكايف ألخذ رواية منه يف موضوع  احلال يف الوسط السنّي، إذ قّلام
فقهي حتى لو مل يكن هذا املوضوع من موضوعات اخلالف املذهبي كزواج املتعة، أو 
املسح عىل القدمني يف الوضوء، أو التأمني، أو التكتف، أو شهود الزواج والطالق أو.. 

انيدها، عضهم بعضًا للنظر يف أسفإذا كانت العربة بالوثاقة فلامذا ال يرجعون إىل كتب ب
 بل يتعاملون وكأهّنا غري موجودة إطالقًا؟



 
ـ قد راجع كتب احلديث  ـ إذا كان  ومن الواضح تارخيّياً أّننا مل نَر فقيهاً أو غريه إال نادراً 
عند املذهب اآلخر، وفنّدها روايًة رواية لتكون ضعيفة السند عنده، ثم ليكون ذلك هو 

عنها، فهذا ما ال يظهر من سريهتم ومصنّفاهتم، بل الظاهر أّن هناك السبب يف إعراضه 
موقفًا مبدئّيًا مسبقًا هو الذي دفع إىل حصول هذه القطيعة املعرفّية وعدم شعور الباحث 

 باحلاجة إىل السعي والبحث يف مصادر الفرق األخرى.

 مداخل ضرورّية للموضوع
يَّة واألدّلة املسبقة التي تّم االنطالق منها من هنا، البد من دراسة املنطلقات الَقْبلر 

ـ ونظراً لألمهّية  لتحليلها ورصدها وحماكمتها ومعرفة صواهبا من خطئها، لكن قبل ذلك 
القصوى، مهام كانت النتيجة هلذا البحث الذي مل ُيتطّرق إليه يف كتب أصول الفقه ـ من 

 الرضوري اإلشارة إىل بعض النقاط املدخلّية، وهي:

 ب التقرييب العامضرورة حتييد املوضوع عن اخلطا أ ـ
من املهم للغاية أن ال ننطلق يف مثل هذا البحث من منطلقات التقريب النقطة األوىل: 

بني املذاهب، فيكون هذا هو شعارنا الذي َنلرُج به املوضوع؛ إذ ذلك سيحرف البحث 
هذا ملعريف يشء آخر، فعن مساره الطبيعي العلمّي املحايد، فالتقريب يشء والبعد ا

البحث أسبق رتبًة من قضيّة التقريب؛ ألّنه ُيعالج اجلذر املعريف لواحد من منطلقات 
التقريب، فعلينا أن ال نتهم ـ دومًا ـ من ال يؤمن بمصادر احلديث عند اآلخرين بأّنه 
طائفي أو متعّصب أو.. وهذه هي مشكلة بعض دعاة التقريب يف عاملنا اإلسالمّي عند 
املذاهب كاّفة، السيام وأّن بعضهم ليس مستعّدًا للنظر يف مرّبرات الطرف الذي يراه 
طائفّيًا، وهذا ما يقف عىل النقيض من البنيات املعرفيّة للتقريب نفسه، وُيدخل التقريبيني 

 ودعاة اإلصالح يف تناقٍض داخيل.



 ةّيات املذهبّية الطائفّيب ـ احلاجة لتحييد املوضوع عن اخللف
ال يصّح يف دراسة هذه املسألة املهّمة االنطالق أيضاً من مواقف مذهبّية  لنقطة الثانية:ا

مسبقة، ومن ُعَقد طائفّية؛ فألّن املصدر احلديثي الفالين شيعيٌّ إذًا ال نريد الرجوع إليه، 
وألّن املصدر احلديثي اآلخر سنّيٌّ إذًا ال نريد الرجوع إليه أيضًا، دون تقديم تربيرات 
منطقّية وُمصاغة صياغة علمّية يف هذا املجال؛ ألّن معاجلة مثل هذا املوضوع عىل أسس 

 من هذا النوع تغّيب الروح األكاديمّية املنصفة، وتعّطل النشاط الفكري احلّر باملّرة.

 يع األطرافج ـ احليادّية وتطابق املسافة مع مج
 التي يقّدمها الشيعي لرفضنسعى يف هذا البحث لدراسة األدّلة  النقطة الثالثة:

مصادر احلديث السنّية، كام نتابع األدّلة التي يقّدمها السنّي لرفض مراجعة املصادر 
احلديثّية الشيعّية، فنحن يف هذا البحث سنكون خارج اإلطار الشيعّي والسنّي معًا، لنرى 
هل موقف الشيعي صحيح وفق معطياته أو ال؟ وهل هناك مرّبر صحيح للموقف 

شيعي وفق معطياته أو ال؟ وال نريد هنا أن نقول للشيعي: خذ بروايات أهل السنّة ال
ونسكت عن إعراض السنّي عن األخذ بروايات الشيعة، كام ال نريد هنا أن نقول للسنّي: 
خذ بروايات الشيعة، ونسكت عن إعراض الشيعي عن األخذ بروايات أهل السنّة، بل 

 نحن نخاطب الطرفني معًا.
قد تكون النتيجة لزوم أخذ الشيعي بروايات السنّة دون العكس، أو لزوم أخذ نعم، 

السنّي بروايات الشيعة دون العكس؛ ألسباب ومرّبرات معرفيّة، لكّن هذا عىل مستوى 
 النتائج، أما عىل مستوى البحث نفسه فنفرتض تساوي اجلميع يف الرصد واملعاجلة.

 العلمي واجلدل املذهيب د ـ مرجعّية مصادر احلديث بني البحث
ال ُيقصد من هذا البحث دراسة مسألة الرجوع إىل مصادر الفريق  النقطة الرابعة:



 
اآلخر للتعّرف عليه أو لتسجيل إشكاٍل نقديٍّ عليه من مصادره عرب االحتجاج عليه بام 
يف مصادره، فهذا النوع من املحاججة صحيٌح يف باب اجلدل ال غبار عليه، لكننا هنا ال 
نبحث عىل مستوى باب اجلدل، وإنام عىل مستوى باب الربهان، أي جعل مصادر 
احلديث اإلسالميّة بمذاهبها ماّدًة لرصد السنّة املحكّية، يف طريق استنباط األحكام 

 الرشعّية واملفاهيم الدينيّة، بعيدًا عن باب االحتجاج والنقض وإفحام اخلصم و..

 جّيةحلديثية للمذاهب ومبدأ احلا هـ ـ بني مبدأ الرجوع إىل املصادر
إّن القول بعدم صواب الرجوع إىل مصادر احلديث السنّية مثالً معناه  النقطة اخلامسة:

عدم حجّية الروايات الواردة يف هذه املصادر، فإذا قام دليل عىل عدم الرجوع من رأس 
وع إىل هذه كان معناه سقوط حجّية هذه الروايات، أما إذا قام دليل عىل لزوم الرج

املصادر، فإّنه ال يعني بالرضورة حجّية متام الروايات املوجودة، وال حجيّة بعضها بشكل 
ناجز، بل يمكن أن يعني ترّقب وجود روايات حّجة يف هذه املصادر بمقدار عقالئي من 
الرتّقب، فهذ أشبه يشء بالبحث عن الدليل أو عن املخّصص، حيث جيب أن يكون 

ع التي ُيرتّقب فيها عقالئيًا ومنطقّيًا وجود الدليل أو املخّصص، فقد السعي يف املواض
نجده فنأخذ به، وقد ال نجده فنرجع إىل أصالة الرباءة يف األّول )الدليل( وأصالة العموم 
يف الثاين )املخّصص(، فاإللزام بالرجوع معناه أو يكفي فيه ترّقب احلّجة، ال ثبوت احلّجة 

 ّية مسبَقة مسَقطة، فلُينتبه جّيدًا لذلك.بالرضورة بوصف ذلك قض

 اّمةمرجعّية مصادر احلديث ع و ـ املسؤوليات الالحقة لتكريس مبدأ
ال شّك يف أّن النتيجة التي تقول بعدم لزوم الرجوع إىل مصادر  النقطة السادسة:

وسيع ت الفريق املذهبي اآلخر أكثر سهولًة وُيرسًا من النتيجة األخرى؛ إلفضاء الثانية إىل
نطاق عمل الفقيه والباحث وجهودمها، وهذا ما يصّعب عمله جدًا، لكنّه ليس مرّبرًا 



للرفض إذا قام الدليل عليه، فاملسألة مسألة وجوب األمانة واإلنصاف وبذل الوسع يف 
البحث عن الدليل، وليس مهاًم أن أجتهد يف كّل الفقه، بقدر ما املهم أن يكون اجتهادي 

 ة املطلوبة، ولو كان يف باٍب واحد من الفقه وحده.بمستوى املعرف

 وضوعنطاقات اجلهود البحثية يف هذا امل
وبعد هذه الكلامت املقّدمية، نرشع يف دراسة أصل املوضوع، وقد الحظنا أّن علم 
أصول الفقه مل يدرس هذا املوضوع من هذه الزاوية، وإنام كام تقّدم درس ـ وبشكل غري 

ـ مسألة رشط اإليامن والعدالة والوثاقة، كام أّن علم الفقه واحلديث والرجال  واسع أيضاً 
مل يعالج هذا املوضوع إال بمقدار بسيط نسبّيًا كام سوف نرى، كّل ما يف األمر أّن هناك 
كلامت هنا وهناك متفّرقة يستوحى منها إشارة يف هذا اإلطار أو ذاك، وقد وجدنا أّن هذا 

 عد، وبشكل خمترص أيضًا:املوضوع أثري عىل ثالثة ُص 
يف الرصاع اإلخباري ـ األصويل عند اإلمامّية، فقد انتقد علامء  الصعيد األّول:

اإلخبارّية الشيعة ما اعتربوه تأثر العالمة احليّل وأنصار مدرسته بأهل السنّة، هلذا طالبوا 
، بل قالوها ةبقطيعة رصحية بني علوم الطرفني، ورّصحوا بأّن علوم الشيعة غري علوم السنّ 

برصاحة: إّن مهوم الفقيه الشيعي مغايرة هلموم الفقيه السنّي، وأحاديثهم غري أحاديثهم، 
وفقههم غري فقههم، واعتقاداهتم غري اعتقاداهتم، حتى عرّب اإلخباريون بتعابري مثل: 

لب اإهلهم غري إهلنا، ونبّيهم غري نبّينا و.. ويف ثنايا كلامت اإلخباريني وجدنا لفتات تط
بمزيد من هذه القطيعة؛ لبناء كّل املنظومات الفكرّية السنية عىل الباطل وخالف احلّق، 

 األمر الذي ال مرّبر معه للتواصل الفكري معهم.
يف السجال املذهبي، ففي إطار املساجالت املذهبّية ظهرت مواقف  الصعيد الثاين:

ملكّونة انت دائاًم الصورة النمطيّة اهنا وهناك تتعّلق هبذا املوضوع، فعىل الصعيد السنّي ك
عن اإلنسان الشيعي حاكمة عىل العقل السنّي؛ أال وهي صورة املنافق الوّضاع الدّجال 



 
الذي يعمل بالتقّية، وهذا معناه أّنه ال يمكن أخذ يشء منه، وكذلك عىل الصعيد الشيعي 

اإلطار  ع، ويف هذاحيث السنّي هو املوايل للسلطان الذي يضع األحاديث ملصالح ومناف
مل يعد يمكن إحداث وصلة بني الفريقني، وسيأيت أّن مثل الشيخ حممد حسن املظفر قال: 

حّجة حقيقًة ال من باب اجلدل، أما غري ذلك  �إّن أحاديث السنّة يف مناقب أهل البيت
 فهي ليست بذات قيمة أساسًا.

ل، يث واألصول والرجاوهو ما ُطرح يف بعض الكلامت يف علم احلد الصعيد الثالث:
من عدم األخذ بروايات املبتدعة وأنصار بعض الفرق، وهذا موجود عند أهل السنّة، 

 كام سوف نرى بحول اهلل تعاىل.
وعىل أية حال، ففي بداية البحث نطرح نظرّية التواصل والدمج يف مصادر احلديث 

نع عن أو العوائق التي مت ومقتضيات القاعدة العاّمة يف هذا املجال، ثم نعقبها باملحاذير
 األخذ بروايات الفريق اآلخر، وهبذا نجعل البحث يف ملّفني اثنني.

 ديث اإلسالميدمج احلديثي أو توحيد احلاملقتضيات األولّية لقاعدة الـ  1
نقصد بقاعدة التواصل والدمج احلديثي أّن الباحث املسلم يلزمه ـ منطقّيًا 

ـ النظر يف خمتلف مصادر احلديث اإلسالمّية عند املذاهب  وموضوعّيًا وأخالقّيًا ورشعيّاً 
كاّفة، قبل تكوين رؤيته يف القضّية الفقهّية أو الكالميّة أو التارخيّية أو التفسريّية أو غري 
ذلك، وله احلّق بعد ذلك يف نقد أّي من هذه األحاديث يف موضوع بحثه، واختيار أّي 

 جاّدة. منها وفقًا ملعاجلات علمّية منطقّية
 واحلديث يف مقتىض القواعد ـ بعيدًا عن معّوقاهتا ـ يمكن صياغته عىل الشكل التايل:
تارًة نبني يف باب األخبار عىل نظرّية الوثوق أو اليقني، وأخرى نتبنّى نظرّية الوثاقة 

 باملعنى األعم أو السند، فهنا افرتاضان قبلّيان:
 الوثوق، وهنا:االفرتاض األّول: أن نبني عىل اليقني أو 



 كام لو أتى من التواتر أو القرائن احلاّفة، فال فرق فيه بني أن ـ أما البناء عىل اليقني، 1
يكون اخلرب صحيحًا من الناحية السندّية أو يكون ضعيفًا؛ ألّن بناء اليقني يف مثل هذه 

ز بني يّ احلالة عىل معطّيات خارجّية أو عىل حساب االحتامل، ومقتىض القاعدة أن ال يم
خرٍب وآخر يف إدخال هذا اخلرب يف حساب عنارص االحتامل ما مل يقم ما يعيق هذا 
احلساب، أو نجزم مسبقًا بكذب وعدم صدور مجيع أخبار هذا املذهب برضس قاطع. 
نعم، أشكال األخبار توجب ترسيع حصول اليقني وعدمه، فإّن عرشة أخبار تاّمة السند 

 ن عرشة أخبار ال سند هلا، بل هي مرسلة جدًا.تعطي نسبًة احتاملية أكرب م
وعليه، فطبقًا لفرضّية اليقني يفرتض أخذ كّل خرب حيكي عن مصادر الدين والرشيعة 
باحلسبان، وال معنى الستبعاد أّي خرب أو جمموعة أخبار من احلسبان إال إذا كان هناك 

دة، وإال فمقتىض احلالة عنرٌص معيق، أو معطًى ما يلغي احتاملّيتها من رأس دفعًة واح
 الطبيعّية القواعدّية هو أخذ هذه الروايات بعني االعتبار.

من هنا، ُيفرتض ـ قواعديًا ـ الرجوع إىل مصادر أهل السنّة لتتّبع الروايات عندهم؛ 
إذ قد تكون بعض الروايات ال حتّصل تواترًا يف عددها بحسب املصادر الشيعّية، أّما لو 

در السنّية فيمكن أن يبلغ العدد والكّم والكيف حّد التواتر، وهكذا ُضّمت إليها املصا
 احلال يف خرب الشيعي بالنسبة للسنّي واإلبايض بالنسبة للطرفني وهكذا..

وهكذا احلال يف اخلرب املحفوف بالقرينة؛ فإّن العربة هنا بالقرينة أينام كان اخلرب، نعم 
ة القرينة، فمثاًل ورود روايات توافق مذهب وجوده يف هذا املصدر أو ذاك يساهم يف قوّ 

الشيعة يف مصادر احلديث السنّية يعّد بنفسه قرينة حاّفة قد تدفع لتقليص احتامل الكذب، 
كام قال املظّفر يف روايات فضائل أهل البيت النبوي الواردة يف كتب احلديث السنّية، 

عدد  ا؛ إذ ُيرتقب فيها وجودفمقتىض القاعدة لزوم الرجوع إىل هذه املصادر للبحث فيه
 ال بأس به من األخبار املحفوفة بالقرينة املفيدة لليقني بالصدور.

والذي قلناه بعينه، جيري مع السنّي يف املصادر الشيعّية، فإّن هذه املصادر تساعد عىل 



 
تبلور التواتر يف بعض األحيان، كام حتتّف يف أحيان أخرى بقرينة القطع أو تشّكل هي 

القطع تبعًا للموضوع، فمقتىض القاعدة لزوم التفتيش عن روايات الفرق  قرينة
اإلسالمّية كّلها للنظر يف التواتر أو القرائن احلاّفة، وما هو غري ذلك حيتاج إىل بيان ما 

 يعّطل هذه القاعدة أو يعيقها عن العمل.
شخّص أو نان البال فرٍق يف تفسري الوثوق بأّنه االطمئ ـ وأما البناء عىل الوثوق، 2

النوعي، والظّن الشخّص أو النوعي، فمن الواضح انطباق الكالم عينه هنا بشكل 
أوضح منه يف باب التواتر واليقني؛ لتوّفر حصول االطمئنان والظّن أكثر من حصول 
اليقني اجلازم، وعليه فوجود الروايات يف مصادر الفرق األخرى ُيساعد ـ قواعديًا ـ عىل 

ن أو الظّن، وملا كانت العربة هبام مهام كان طريق الوصول إليهام، كان حصول االطمئنا
 املفرتض التفتيش عن كّل ما حُيتمل معه التأثري عليهام.

ومعنى ذلك كّله أّن مقتىض القاعدة يف بايَب: الوثوق واليقني، هو لزوم أخذ روايات 
لوثوق واليقني نا سابقاً عىل ااملسلمني مجيعاً باحلسبان، ما مل يظهر ما يعيق ذلك، وحيث بني

 يف باب األخبار، كان املفرتض عىل نظرّياتنا األخذ باحلسبان متام روايات املسلمني.
وعليه، فلو فرضنا أّن رواية يف اإلرث أو الطالق منقولة عند الشيعي يف مصادره عن 

ادر مص أهل البيت، ثم وجد مضموهنا منقوالً عن النبي أو عن أحد أئّمة أهل البيت يف
احلديث السنّية، وكان يبني عىل نظرّية اليقني أو الوثوق، فال شّك يف أّن هذا األمر 
يساعده يف بحثه وتقوية يقينه، بل قد حتتوي الرواية يف مصادر السنّة عىل قيد يرفع إهبامًا 
من الرواية يف املصادر الشيعية أو العكس، أو قد ترشد إىل سياق يساعد عىل فهم أفضل 

 اية الواردة يف مصادر الشيعة.للرو
وحتى لو أراد الشيعي مثالً أن يرفض الرواية السنيّة عىل تقدير خمالفتها للرواية 
الشيعّية وله يف ذلك مرّبره اخلاّص فال بأس، فهذا تفصيٌل يف آليات الرجوع واالستفادة، 

ثاًل وثوقيّة موهو ال خيّل باملبدأ كام هو واضح، لكن ما دام حيتمل وجود عنارص تقوية 



للحديث الوارد عنده، أو حيتمل وجود عنرص داليل مساعد هناك، فكيف يتسنّى له رّده 
لعدم حصول اليقني عنده منه يف مصادره مع أّنه ربام لو رجع ملصادر سائر املسلمني 
ألمكن تقوية يقينه يف بعض احلاالت، ورفع اخلرب إىل مستوى احلجّية عىل نظرّياته 

تؤثر روايات سائر املذاهب يف حصول الشك عنده يف روايته هو نفسه.  اخلاّصة، وقد
 وهكذا احلال عىل مستوى االستعانة الفهمّية بروايات سائر املذاهب.

ويزداد هذا األمر وضوحًا يف رضورته ومنطقيّته عىل مسالك اليقني والوثوق، كّلام 
 بني الزيدّية واإلمامّية يفرض اقرتبت املذاهب من بعضها عقدّيًا وفكرّيًا، فمثاًل األمر

رجوع بعضهم بعضًا إىل مصادر بعضهم بعضًا فيام رووه عن أهل البيت النبوي، وهكذا 
عندما نكون بني املذاهب العقدّية والفقهية جلمهور أهل السنّة كاملتصّوفة واملاتريدّية 

ويت التقارب قواحلنفية واملالكية والشافعية واألشاعرة وكذا املعتزلة، فكّلام ازداد 
إمكانات االستفادة من بعض اجلهات، بل كّلام ابتعد كانت االستفادة قوّيًة من جهات 

 أخر، كتحصيل التواتر بسبب تعّدد الطرق غري املتداخلة أبدًا.
إّن تقوية احلديث ورّد بعض إشكاليات املسترشقني والناقدين عليه تستدعي توحيد 

 ن إمكانات التصحيح بدرجة مقبولة.احلديث اإلسالمي؛ ألّن ذلك يضاعف م
هذا كّله، فضالً عن مثل النظرّية التي ُيعرف هبا السّيد الربوجردي، والتي تقول بأّن 
فهم نصوص أهل البيت متفّرع عىل فهم املواقف العاّمة يف تلك العصور عند الفقهاء 

ملا هلا من  لمني؛وعاّمة املسلمني، فإّن هذا يفرض النظر يف الروايات التي عند سائر املس
دور عظيم يف حتصيل هذا السياق العام املحيط بمجمل التجربة التي قّدمها أهل البيت 

 النبوي، فكأّن الرجوع لسائر املصادر نوُع تكويٍن ألسباب الصدور ومناخاته.
هذا، وقد ُبذلت حماولة مؤّخرًا يف مجع األحاديث املروّية عن أئّمة أهل البيت من 

السنيّة، أي تلك الروايات املروّية يف كتب احلديث عند غري الشيعة، مصادر احلديث 
وتنقل حديثًا عن اإلمام عيل أو الصادق أو الباقر أو العسكري أو غريهم، وهي حماولة 



 
هـ املجّلد األّول، ومحل 1421جّيدة ونافعة أيضًا يف هذا السياق، وقد صدر منها عام 

هـ( 1421السنّة، للسّيد مهدي الروحاين ) عنوان: أحاديث أهل البيت عن طرق أهل
هـ(، وذلك عن مجاعة املدّرسني يف مدينة قم يف 1421والشيخ عيل األمحدي امليانجي )

، إال أّن الظاهر أّن املرشوع توّقف ومل يكتمل، بعد وفاة املؤّلفني معًا رمحهام اهلل يف إيران
 نفس العام الذي صدر فيه الكتاب.

ى قامت هبا مؤّسسة دار احلديث يف إيران التي يرشف عليها الشيخ وهناك حماولة أخر
حممدي الري شهري، وهي مجع الروايات السنيّة ـ ولو بشكل غري موّسع وغري مستقىص 
ـ لوضع كّل جمموعة من الروايات طبقًا ألبواب كتاب تفصيل وسائل الشيعة للحّر 

ة، التي تتصل به عند أهل السنّ العاميل، فكّل كتاب من كتب الوسائل جتمع الروايات 
وتوضع يف الباب املخّصص هلا، بحيث تكون الروايات السنّية بني يدي الباحث الذي 
يراجع كتاب الوسائل، وهذا عمل قّيم مل يكتمل بعُد أيضًا، ويتوّقع صدوره يف مخسني 

ائل وسجملدًا، وقد صدر منه أكثر من جمّلد حتت عنوان )مدارك فقه أهل السنّة عىل هنج 
 الشيعة(.

هذا إىل جانب حماوالت متفّرقة أخرى صدرت عن دار احلديث أيضًا من جهة، وعن 
جممع التقريب بني املذاهب اإلسالمّية من جهة أخرى، ليس آخرها )السنّة النبوّية يف 
مصادر املذاهب اإلسالمّية( التي أصدرها جممع التقريب بني املذاهب يف عرشين جمّلدًا 

 ضخاًم.
ر هنا إىل أّنه صدر مؤّخرًا أيضًا كتاب )اجلامع الكايف يف فقه الزيدّية( يف عرشة ُيشا

رواية  2000جملدات، حتقيق العالمة عبد اهلل محود العزي، وقد اشتمل عىل ما يزيد عن 
 رواية علوّية من خمتلف مصادر الزيدّية. 2500نبوّية، و

                                           
ُيذكر أّنه قد ُاشري يف مقّدمة الكتاب أّنه ساهم يف املساعدة فيه كّل من: الشيخ واعظ زاده ( 1)

 اخلراساين، والسيد جعفر مرتىض العاميل.



 والعدالة و.. وهنا:االفرتاض الثاين: أن نبني عىل السند والوثاقة 
 ـ أما البناء عىل العدالة: 1

فإن ُاخذ االعتقاد رشطًا أو جزءًا يف العدالة، كان من الصعب استفادة كّل فريق  أ ـ
من مصادر حديث الفريق اآلخر، إال لتحصيل تواتٍر أو يقنٍي واطمئنان؛ لندرة وجود 

هذا ة بالنسبة إىل غريها، وسنٍد حيوي هذا الرشط يف كتب كّل واحدة من الفرق اإلسالميّ 
واضح. نعم، هناك رجاٌل شيعة يف أسانيد أهل السنّة وقد ُصنّف يف هذا األمر، مثل ما 
ذكره السيد عبد احلسني رشف الدين يف املراجعات من مائة راٍو شيعي مذكورين يف 
 مصادر احلديث السنّية، ومثل الكتاب املستقّل الذي صنّفة الشيخ حممد جعفر الطبّس
حتت عنوان )رجال الشيعة يف أسانيد السنّة( ومجع فيه مائًة وأربعني اساًم شيعّيًا متكّررًا 
يف مصادر وأسانيد احلديث السنّية. كام وهناك رجال سنّة يف مصادر احلديث الشيعيّة 
كالسكوين وحفص بن غياث وغريمها، إال أّن املشكلة يف العثور عىل سند كامل يكون 

ن العدول بحيث ال يكون فيه أّي راٍو عنده خلل اعتقادي، ومن ثّم فوفقًا رجاُله مجيعًا م
هلذه النظرّية ال تقتيض قواعد احلجّية مبدأ الدمج احلديثي أو توحيد احلديث اإلسالمي 

 بشكلها املوّسع عىل نظرّية الوثوق أو اليقني.
ديث عند در احللكّن نظرية العدالة املأخوذ فيها رشط صحة االعتقاد، ال ختتّص بمصا

الطرف اآلخر، بل تشمل حتى الروايات املوجودة يف كتب الفريق نفسه من حيث وجود 
أشخاص يف السند أحيانًا ليسوا عىل املذهب احلّق أو ليسوا عدوالً، فعىل هذا املبنى تنعدم 
ـ بشكٍل كبري ـ فرص االستفادة من مصادر احلديث األخرى، لكنّها ال تزول باملّرة كام 

 حنا.أمل
وتظّل هناك منافع من وراء الرجوع ملصادر احلديث اإلسالمّية األخرى مثل حتصيل 
بعض القرائن املحتملة التي تساعد الفقيه عىل فهم النص بشكل أوضح، وكذلك 
مراكمة األسانيد لرفع حجّية اخلرب الضعيف بناًء عىل صّحة ذلك، وكذلك حتقيق املناخ 



 
قواعد التقيّة يف التعارض عند من يلتزم بذلك، وغري ذلك العام عند أهل السنّة لتطبيق 

 من املنافع.
ُيشار إىل أّن اآليات القرآنّية ليس فيها إشارة مبارشة ـ أي من دون فكرة العدالة ـ 
ملذهب الراوي، إال آية االُذن، فإهّنا تشري لإليامن بمعنى اإلسالم فيه، فإذا ثبت هلا مفهوم 

 منح احلجيّة وبقي الباقي حتت أصل عدم احلجيّة، أفادت رشط أو اقترصنا عىل مفادها يف
اإلسالم يف الراوي، وإال فسائر األدّلة القرآنية ال تكاد تدّل هنا عىل يشء مستقّل. لكّن 
آية االُذن حّققنا أهّنا ال تدّل عىل باب حجّية اخلرب، ولو دّلت فال مفهوم هلا لنفي حجّية 

ري مسلم، بناء عىل إمكان حتّقق مفهوم العدالة يف غري املسلم خرب الثقة أو العدل لو كان غ
 أيضًا إذا كان قارصًا.

أما إذا مل يؤخذ االعتقاد رشطًا يف العدالة، عىل ما هو الصحيح كام تقّدم، فإّن  ب ـ
مقتىض القاعدة األخذ بروايات العدول املوجودة عند الطرفني؛ ألّن الراوي السنّي 

يعي العادل أو الراوي اإلبايض العادل، ال فرق يف حجّية روايته العادل أو الراوي الش
بني أن تأيت هذه الرواية يف كتاب الكايف أو يف صحيح البخاري أو يف مسند الربيع بن 
حبيب األزدي؛ فالعربة بعدالة الراوي، فمقتىض القاعدة عدم التمييز يف حجيّة الرواية 

 بني مصادر الفرق اإلسالمّية.
البناء عىل الوثاقة، فاألمر أوضح من مسألة العدالة؛ لعدم أخذ االعتقاد يف  وأّما ـ 2

ذاته رشطًا يف الوثاقة عند أحد؛ وهذا معناه أّن وثاقة الراوي إذا حتّققت كفت يف حجّية 
 اخلرب، بال فرٍق يف املوضع الذي يأيت فيه اخلرب، ويف أّي مصدر كان.

قتيض أّن القاعدة ت تضيات األولّية للقواعدوالنتيجة التي نخرج هبا من حتليل املق
الرجوع إىل مصادر احلديث اإلسالمّية كّلها؛ ألهّنا مما ُيرتّقب فيه وجود اخلرب احلّجة أو 
املُعني عىل إثبات أو فهم اخلرب احلّجة، نعم هذه النتيجة تتضاءل بشكل كبري جدًا عند من 

اد، فإّن حجم الروايات احلّجة سوف يرى رشط العدالة آخذًا معها أو فيها قيد االعتق



 يكون عنده أقّل نسبيًا من غريه، إذا أخذت مبانيه بعني االعتبار.
هذا يف مقتضيات القواعد وعمومات وأساسيات دليل احلجّية، وقد تبنّي أهّنا تؤّسس 
يف الغالب لقاعدة الدمج أو التوحيد احلديثي، ومعنى ذلك أّن املحّدث أو الباحث أو 

املسلم يلزمه النظر يف متام مصادر احلديث اإلسالمّية قبل الرشوع يف البحث الفقيه 
االجتهادي، وأن يتخذ موقفًا ميدانّيًا منها، ال موقفًا أوليًا مسبقًا أو أصولّيًا، فاملصدر 
احلديثي الذي ال يثبت عنده أّن له اعتبارًا أو العكس، وكذلك الرواية التي يثبت عنده 

العكس نتيجة خصوصّية هنا أو هناك، عليه أن يعمل بموجب ما توّصل عدم اعتبارها أو 
 إليه فيهام، وإال بقي األمر عىل حاله.

وعليه، فاملهم هنا رصد معوقات األخذ والرجوع إىل روايات الفرق األخرى، لنرى 
هل تعّطل اقتضاءات قواعد احلجّية العاّمة فيها، بحيث خُترجها من األّول عن أن تكون 

 رتّقب فيه وجود الدليل احلّجة أو املخّصص احلّجة أو نحو ذلك أو ال؟مما يُ 

 ة األخرىّية احلديثصادر املذهبّياملالرجوع إىل قات ـ معو 2
ويف سياق استعراض معّوقات الرجوع إىل مصادر احلديث املذهبيّة األخرى، يمكننا 

 ذكر عّدة معوقات وموانع، أبرزها:

 ـ حاجز الثقة 1ـ  2
ألّول أو العائق األّول أمام توحيد احلديث اإلسالمّي أو قاعدة الدمج والوصل املانع ا

هو ما نسّميه حاجز الثقة العام، حيث يقال: إّنه ال يمكن حصول وثوق بروايات الفرق 
األخرى، وال نعرف شخصاً من هؤالء يمكن عّده من الثقات، فهم مشكوٌك فيهم، أتباع 

باع الغلّو وصنّاع روايته، فكيف يمكن للشيعي أن يثق السلطان وصنّاع رواياته، أو أت
بالبخاري الذي مل يورد عن أئّمة أهل البيت إال رواياٍت حمدودة جدًا رغم جاللتهم 
ووثاقتهم يف األّمة فيام روى عن بعض اخلوارج؟! إّن مثل هذه املواقف من هذا الرجل 



 
ايا، ا نثق بام يروونه يف هذه القضتفقدنا الوثوق به، كام أّن انحيازهم املذهبي ال جيعلن

وهكذا احلال يف رؤية السنّي ملصادر احلديث الشيعّية، حيث يرى أّن تعّصب الكليني 
وأمثاله بلغ حدًا أّنه مل ينقل وال رواية واحدة عن مصادر احلديث السنّية التي ُاّلفت قبله، 

لعقل مة عنده أكرب من باب اورواياته كّلها مشحونة بالغلّو والتطّرف املذهبي، فباب اإلما
 129واجلهل والتوحيد وغريها من أبواب العقائد، ففي اإلمامة )كتاب احلّجة( يوجد 

بابًا، أي أكثر من التوحيد واملعاد، وقد روى الكليني عن الغالة الذين ضّعفتهم الطائفة 
بكر  الشيعّية ومل يرو حديثًا من صحاح السنّة وال عن بعض الصحابة الكبار مثل أيب

 وعمر وعثامن وابن العاص وأيب هريرة وعائشة وغريهم؟!

 منّبهات ضرورّية تعليقات حول حاجز الثقة، جولة يف
ال شّك يف أّن الرصاع املذهبي املمّتد أكثر من ألف وثالثامئة عام ال يمكن حموه بجواب 

ص دّين خملعن إشكال؛ فمن َفَقَد الثقة ال يرى يف أبناء املذهب اآلخر من هو صادٌق مت
هلل ولرسوله، غاية األمر أّنه مشتبه. كيف يمكن أن ُنقنع السنّي بأّن يف الشيعة صادقًا وهو 
يرى فيهم منافقني يستخدمون التقّية، فال يمكن تصديقهم بيشء؟! فاحلّل الوحيد 
لتحديد مدى صواب هذه الثقة أو عدم الثقة يكمن يف التواصل االجتامعي الذي سيكون 

م اآلخر عن كثب ال عن بعد، كام يكمن بشكل أكرب يف تفكيك مرّبرات عدم كفياًل بفه
الثقة واخلروج من حالتها يف الالوعي إىل حتويلها ألمر خيضع للوعي والرتمجة والبيان، 
كي تتّم مناقشة كّل مفردة من مفرداته التي كّونت هذه احلالة العاّمة من فقدان الثقة، وإال 

من أمٍم كبرية من الناس حيتاج للكثري من الرتّيث وجماهدة النفس  فبناء موقٍف هبذا احلجم
والتقوى، وعدم االكتفاء بام ترّبى اإلنسان عليه منذ طفولته واعتاد سامعه من منابر أهل 
مّلته، كي تفرغ ذّمته أمام اهلل تعاىل ويقدر عىل تقديم أجوبة مقنعة ملواقفه الكبرية هذه، 

مل الشيعي هنا أو السنّي هناك أو خطؤه الكبري هنا أو هناك، ولريى أّن مراوغة هذا العا



هل ختتص به أو يوجد مثل ذلك عند علامئي وأقوم بحمله عىل األحسن أو تأويله، فيام 
 ال أسمح لنفّس ـ ألجل اخلالف العقدي ـ بذلك يف حّق اآلخرين؟

ثم  رة له، ومنإّن حاجز الثقة جيب أن يكون معلوالً للمعطيات املربّ  وبعبارة موجزة:
 جيب دراستها لتكوينه تكويناً واعيًا، وليس هو العّلة الختاذ املواقف أو رّد مرّبرات عدمه.
هلذا، ولكي نسّجل مالحظات عىل هذا املانع، نؤّكد سلفًا أهّنا منّبهات وجدانية حتاول 
 يإحداث إنزياح وحلحلة يف الصور النمطية املرسومة، تلك الصور التي ترى كّل سنّ 

 ناصبيًا، وكّل شيعي مغاليًا يؤّله عليًا وآل عيّل.
 وأبرز هذه املنّبهات هو اآليت:

هناك فرق يف املحّدث واملؤّرخ بني أن ُينقص حّقًا وأن يزيد باطاًل، وهذه  املنّبه األّول:
نقطة جوهرّية جدًا، فكثري وربام مجيع مؤّرخي العامل مل يذكروا كّل ما عرفوه، ربام خلوٍف 

صالح وقتيّة أو اعتباراٍت ما ذات تربيرات دينّية أو سياسية أو.. فرّب رواية ترّض أو م
باملصالح املذهبية ال يذكرها املحّدث لذلك، ورّب حدث تارخيي ال يتناسب مع 
اعتقادات املؤّرخ فيحذفه كذلك، أو يكون يف ذكره عليه مرّضة أذية السلطان فيكفي 

ه فيحذف ذلك من كتابه.  إّن هذا ما حيصل كثريًا يف التوثيق التارخيي وما يزال نفَسه رشَّ
حتى عرصنا الراهن، فاليوم يوجد كثري ممّن يملكون معلوماٍت مهّمة عن حقبة زمنية 

 سابقة عاشوها ال يبوحون بأرسارها ملصالح أو اعتبارات.
ـ ال نحّبذ  ونحن ـ كام أرشنا يف دراسة أخرى حول كتابة التاريخ اإلسالمي

استخدام هذه الطريقة يف تدوين التاريخ إال يف حاالت نادرة جدًا، لكنّه ال يمكن عّد 
أصحاهبا غري ثقات فيام ينقلونه إال عندما ينقلون قّصًة ويتعّمدون حذف مقطع منها له 
عالقة بدالالت القّصة األخرى، فإّن هذا ما يعرّب عن نوع من أنواع الكذب يف النقل، 

وثاقة من ال يذكر يف كتابه بعض الروايات؛ ألهّنا خالف معتقده أو..  فإذا كنّا نرى عدم
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فسيكون ذلك مشكلة؛ ألّنه ال العرف وال العقالء يعتربونه كاذبًا، نعم قد ال يصّوبون 
فعله أو يذّمونه، لكّن الذّم عىل فعٍل ما ال يعني عدم الوثاقة، فحتى خيرج اإلنسان عن أن 

دق نقله، ال أّنه بمجّرد عدم ذكر بعض األخبار يصبح غري أثق به فالبد أن أشّكك يف ص
ثقة، إال إذا تعّهد بنقل متام األخبار التي يعتقد هبا والتي ال يعتقد هبا، وشهد بأّنه ينقل كّل 
ما هو صحيح السند عنده، ثم حيذف بعضه، فهذا فيه مشكلة، وإن كان قد حُيمل عىل 

ّدمة الفهرست وعد ببيان التوثيق تعديل نظره، فمثاًل الشيخ الطويس يف مق
، لكنّه مل يف بوعده كام قيل، فهذا ال يعني اهّتامه بالكذب، كام أّن الشيخ والتضعيف

الصدوق وعد بأن ال يورد إال ما هو حّجة بينه وبني رّبه يف كتاب من ال حيرضه الفقيه، 
ديًا، للمسّلم عنده عقائ فإذا صّحت عنده رواية سندًا لكنّه رآها باطلة املضمون ملخالفتها

فإّن حذفه هلا ليس خيانًة ما دام قد جعل اعتقاده هو املعيار يف اختيار األحاديث، من 
 حيث قضّية نقد املتن احلديثي.

إذن، كام حّق للصدوق حذف ما ال يعتقد به، كذا يصّح للبخاري حذف ما ال يعتقد 
أّن نقد  الفرتة، ومن الواضحبه، والعكس صحيح؛ لشيوع أساليب نقد املضمون يف تلك 

املحتوى يقوم بالدرجة األوىل عىل اخللفّيات املعرفيّة للمحّدث نفسه، وال يمكن فصل 
هذه اخللفّيات عن اختيار األحاديث، فانتقاء األحاديث تبعًا للخلفّيات املسبقة ولو يف 

ة حّدث تعّهده برواياجلملة، أمٌر فعله كّل حمّدثي اإلسالم إال من شّذ وندر، نعم لو ذكر امل
 كّل ما وصل إليه فهذه خيانة، لكنّنا أرشنا إىل أّنه ليس الزمها الكذب يف النقل.

وعليه، فال يمكننا تضعيف رواية يف الكايف لعدم رواية البخاري هلا، لكنّه ال يمكن 
تكذيب البخاري لعدم روايته هلذه الرواية، والعكس صحيح، هذا فضاًل عن أّن 

نقله عن الصادق قد ينطلق من كون اإلمام الصادق عنده جمتهدًا، وغالب  البخاري بعدم
ما يقوله هو آراؤه االجتهادّية، وغالب ما ينقله عن النبي لعّله يراه مرسالً ال سند له، ألّن 
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كثريًا من روايات أئّمة أهل البيت عن شخص النبّي ال ُيذكر فيها السند عىل شكل رواية، 
 ساالً، فاملرّبرات املحتملة موجودة.فلعّله اعترب ذلك إر

وهكذا احلال يف عدم نقل الكليني روايات عن بعض الصحابة، فإّنه عىل عقيدته ال 
يرى هؤالء ثقاتًا، وإذا اختلف السنّي معه يف هذا االعتقاد فال يعني أّنه حيّق له اهتامه 

ًا كأغلب ّية، متامباخليانة أو الكذب، لكون عمله احلديثي جاء عىل وفق قناعاته الشخص
 املحّدثني املسلمني يكون عملهم احلديثي منطلقًا من قناعاهتم.

، هذا، وقد تعّرضُت إلشكالّية سياسة التعّصب واالنحياز عند املحّدثني يف موضعه
 فلرُياجع.

 من الطبيعي يف النقاط اخلالفّية املذهبيّة التي ثار جدٌل فيها بني املذاهب املنّبه الثاين:
يكون احتامل اجلعل يف الفريق اآلخر واردًا، فداعي الكذب موجود بنسبة جيّدة، هلذا أن 

فإّن النقاط اخلالفّية الساخنة حتى يف املجال الفقهي مثل )حّي عيل خري العمل( وزواج 
املتعة، وغري ذلك، حيّق لكّل فريق أن ال يرى روايات الفريق اآلخر موجبًة للوثوق أو 

مت فقدان املوثوقّية، للموثوقّية الناشئ ة عن الوثاقة عنده، ولعّل هذه النقاط هي التي عمَّ
فيام داعي الكذب يف األمور األخرى ليس عىل الوترية نفسها بحيث يتمّيز املحّدث 

 املنتمي إىل مذهبي عن غريه فيها، بل مها متساويان يف ذلك.
أن  مة، فمن الطبيعيفإذا وردت رواياٌت يف البخاري والكايف تتعّلق بمسألة اإلما

يضُعف الوثوق أو املوثوقّية بروايات الكايف عند السنّي وروايات البخاري عند الشيعي 
)بل يفرتض أيضًا أن يكون كذلك يف حّد نفسه برصف النظر عن انتامء الباحث(؛ ألّن 
داعي الكذب يف أحد الرواة يرتفع حينئٍذ؛ لوجود مصالح مذهبّية، أما لو وردت روايات 

موضوع استحباب ذكر اهلل تعاىل يف املصدرين املذكورين، فإّن هذا الداعي املنبعث  يف
من التحّيز املذهبي يتالشى بنسبة كبرية جدًا، فأّي مرّبر لتعميم هذا الداعي لسائر 

                                           
 .629ـ  609انظر: حيدر حب اهلل، املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي: ( 1)



 
األبواب الفقهّية واألخالقيّة والتفسريّية والتارخيّية وغريها؟! والتفكيك يف الداعي بني 

 أّنه صحيح، وفاقًا للسّيد الصدر.املجاالت تقّدم 
إّن وجود روايات عديدة مشرتكة يف املضمون عىل األقّل يف مصادر  املنّبه الثالث:

الفرق اإلسالمّية املختلفة، وتشّكل نسبة تعّد بآالف الروايات، يؤّكد أن هناك نظرة 
يف  اتمنصفة عند اآلخر تسمح بالركون إليه بدرجٍة ما، فعندما تشرتك آالف الرواي

مئات املوضوعات، فهذا يؤّكد وجود صادقني عند الطرفني بنسبة جّيدة، وانطالقًا من 
ذلك يتبلور تصّور خمتلف عن الفريق اآلخر حينئذ. إال إذا أرّص إنساٌن وقال بأّن كّل ما 
عند اآلخر مما هو صدٌق وصحيح، إّنام هو رسقة مما عندنا، مع تركيب سنٍد آخر له! وهي 

ت يف موضٍع أو اثنني، لكنّه ال يمكن تصحيحها بمجّرد تشابه املتون، وإال دعوى لو صحّ 
 لزم إسقاط مجيع الروايات التي يكون مضموهنا موجودًا يف كتب الديانات السابقة!

إّن وجود روايات كثرية جدًا يف مصادر أهل السنّة يمكن للشيعي أن  املنّبه الرابع:
 ملا روى مل يكن دائاًم متعّصبًا، وإال حلذف فضائل أهليستفيد منها، دليٌل عىل أّن السني 

، وهو يعرف أّن الشيعيَّ يستفيد منها، حتى لو كان هو نفسه يأّوهلا، فوجود �البيت
حديث الغدير والثقلني واملنزلة واملباهلة وعرشات األحاديث يف مدح أهل البيت وإبراز 

ذفوها ة اإلجيابّية، وإال فلامذا مل حيمناقبهم يف مصادرهم احلديثية يرفع من مستوى الصور
من كتبهم حتى لو كنّا نعتقد أهنم حذفوا الكثري، بل ووجود الكثري من األحاديث يف 
الطعن عىل بعض الصحابة وذكر مثالب هلم هو اآلخر يعّزز من هذه املصداقّية عىل 

 الصعيد املذهبي، وأّن الصورة ليست سوداء متامًا.
عند الفرقاء كاّفة، انطالقًا من قناعات تارًة أو من ميول  طبعًا ال نستبعد احلذف

وتعّصبات أخرى، وهذا يشء نحتمله يف موضوعات متعّددة، وقد احتملناه يف روايات 
عرض احلديث عىل القرآن، وقلنا بأّنه من املمكن أن يكون للموقف السلبي عند 

اث بالتايل موهتا تدرجييًا يف الرتاملحّدثني السنّة من هذه الروايات دوٌر يف هجراهنم هلا، و



 احلديثي السنّي.
وليس هذا أمرًا غريبًا، فابن اجلنيد االسكايف الفقيه والعامل الشيعي املعروف ينقل 

 ةة العرتكتاب إظهار ما سرته أهل العناد من الرواية عن أئمّ النجايشُّ أّن له كتابًا اسمه: 
، فإّن هذا العنوان ييش بأّن ابن اجلنيد يتهم املعارضني لالجتهاد بأهّنم يف أمر االجتهاد

سرتوا روايات رشعّيته، ومن ثم وهلذا السبب مل نعد نجد هذه الروايات يف كتب الشيعة 
اليوم من وجهة نظر ابن اجلنيد، كيف وابن اجلنيد نفسه اختفت كتبه حتى قال الطويس 

 ذلك كتبهكت له كان يرى القول بالقياس، فرُت نّ أال إه، نَ َس التصنيف َح  دكان جيّ عنه بأّنه 
 .ل عليهاومل يعوّ 

بل نحن نجد أّن املحّدث قد يرتك نقل الروايات ألسباب دينّية، رغم أّنه قد يرى هذه 
هـ( يف مباحث رؤية اهلل من كتاب 381الروايات صحيحًة، يقول الشيخ الصدوق )

رويت يف هذا املعنى وأخرجها مشاخينا ريض اهلل عنهم واألخبار التي »التوحيد ما نّصه: 
اهل خشية أن يقرأها ج ،ام تركت إيرادها يف هذا البابعندي صحيحة، وإنّ  فاهتميف مصنّ 
ن واألخبار التي ذكرها أمحد ب. فيكفر باهلل عز وجل وهو ال يعلم ،ب هبافيكذّ  بمعانيها

ؤية د بن حييى يف جامعه يف معنى الرأمح والتي أوردها حممد بن ،حممد بن عيسى يف نوادره
ها خرب من جاهل به وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكّل  أو ب باحلّق ها إال مكذّ صحيحة ال يردّ 

هلل عليهم أن ال ة صلوات اويثبت التوحيد، وقد أمرنا األئمّ  معنى ينفي التشبيه والتعطيل
 .«قدر عقوهلم م الناس إال عىلنكلّ 

ال ُيراد من الرجوع إىل مصادر الفريق اآلخر التوّصل إىل حجّية متام  املنّبه اخلامس:
رواياته، بل املقصود ولو صّحة مخسة يف املائة من هذه الروايات، وهذا كاٍف، وهذا 
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املقدار هل هو مستبعد حقًا؟ فهل يوجد داعي لتكذيب هؤالء الرواة حتى يف مخسة يف 

روايات الصحيحة التي نريد العمل هبا من جمموع املائة من الروايات، أي ال يزيد عدد ال
كتب السنّة عىل بضعة مئات مثالً من أصل ما يقارب العرشين ألفًا أو مخسني ألفًا أو أكثر 
مثاًل؟ هل القول بصّحة هذا العدد مبالغة يف التصديق؟ وهل رفض هذا العدد إنصاٌف 

 يف النقد؟
، املصادر سوف ُنعمل النقد فيها سنداً ومتناً وإّنام نقول ذلك ألّننا بعد الرجوع إىل تلك 

ونحن مطمئنّون إىل ضعف أكثر الروايات عىل هذا الصعيد، فعىل طرائقنا يف النقد ملصادر 
احلديث الشيعي مل تثبت احلجّية آلالف الروايات بل وأكثر، فمن املتوّقع أن يكون املشهد 

ة يث السنّية. وهكذا احلال بالنسبقريبًا من ذلك لو أعملنا املنهج عينه يف مصادر احلد
للسنّي فإّن حركة نقد احلديث عنده أودت بآالف األحاديث، أفهل من املعقول بحساب 
االحتامل أن يكون الشيعة قد كذبوا فيام يقرب من مخسني ألف رواية موجودة يف 
مصادرهم كّلها؟ فبعد إجراء النقد السندي واملضموين وحذف قضايا االختالف 

 ، هل يصّح التعامل مع سائر الروايات باملنهج نفسه عقالئّيًا وموضوعّيًا؟!املذهبي
بل إّن الكثري من علامء السنّة قريبون جدًا من الشيعة حتى وفق قول الشيعة أنفسهم، 
مثل النسائي والشافعي ومالك واحلاكم النيسابوري وغريهم، فلامذا مل يكن هذا احلاجز 

، لو فرضنا وجوده يف حّق مثل البخاري أو ابن حنبل أو النفّس مرتفعًا يف حّق هؤالء
غريه؟ والعكس صحيح. بل ملاذا مل يكن هناك تقارب حديثي بني أبناء اخلّط الواحد مثل 

 الزيدية واإلماميّة؟! هل ُيعقل أن يكون حاجز الثقة إىل هذا احلّد؟
الرواة  يف كبار وكالمي هنا يف أئّمة احلديث املوسوعّيني، وإال فالكالم جيري أيضاً 

 السابقني عليهم زمنًا.
ال ُيراد هنا من الشيعي أن جيعل قّوة الكشف يف الرواية السنّية مطابقًة  املنّبه السادس:

لقّوة الكشف يف الرواية الواردة يف املصادر الشيعيّة؛ وال نطلب من السنّي ذلك، فمثاًل 



 ا، لكن املقصود أصل وجودمع التعارض يمكن تقديم املصدر احلديثي املذهبي وهكذ
احلّد األدنى من احلجّية؟ فهل ُيعقل عدم وجوده يف متام هذه املصادر؟ وإذا كنت أحرز 
يف مصادر الفريق اآلخر وجود أكاذيب فأنا أحرز يف مصادري وجود أكاذيب أيضًا، كام 
أّنه إذا كان يف مصادر الفريق اآلخر روايات ضعيفة فهي كذلك يف مصادري وهكذا، 

 املقصود جامع احلجّية حتى لو تفاضلت املصادر، فهذا يشٌء طبيعي.ف
ة، ألّن إعادة تقويم الثقة باآلخر تتبع املطالعات املحايدة املسبق نكتفي هبذه املنّبهات؛

 وتطالب بالكثري من مطالعة املوروث هبذه الطريقة.

 ةقدّيغري املذهبّية، قراءة ن ـ االستغناء وعدم احلاجة للمصادر 2ـ  2
وهو عدم احلاجة، إذ يطرح كل فريق عادًة مقولًة تقول: لسنا بحاجة إىل  املانع الثاين:

املصادر الروائيّة عند الفريق اآلخر؛ ألّن ما عندنا من روايات يكفينا يف ممارسة االجتهاد 
 الكالمي والفقهي و.. فلامذا نسعى خلف روايات فريٍق آخر كثري منها مشكوك يف أمره؟

هذه الفكرة عند الشيعة كام عند السنّة؛ ألّن الروايات الشيعّية األصلّية كثرية وتتعّزز 
للغاية وبعرشات اآلالف كام هي احلال عند السنّة، وهي عند كّل فريق ممتدة عىل امتداد 
موضوعات الفكر اإلسالمي، ففي أّي موضوع جيد الشيعي والسنّي إجابات يف القرآن 

ا الرتاث الغنّي يكفي كاًل من الطرفني مما ال يعوزه بعد ذلك وفيام عنده من روايات، فهذ
 إىل التفتيش يف املصادر األخرى.

وهذه جتربة التاريخ خرُي شاهٍد عىل صّحة هذا الكالم، فقد استطاع الشيعة والسنّة ـ 
كّل فريق عىل حدة ـ أن يبنوا نظامًا فقهيًا وعقدّيًا شاماًل وتراثًا واسعًا باالعتامد عىل 

صادرهم دون أن جيدوا حاجة للذهاب إىل هذا املصدر أو ذاك، فهل املهم تكثري املصادر م
وإتعاب النفس يف ذلك أو املهم الوصول إىل نتيجة يف البحث ولو بطريٍق خمترص؟ بل قد 
يزداد األمر وضوحًا عند السنّي، وهو يرى من وجهة نظره أّن فقه الشيعة كان هامشًا 



 
ة هم األصل يف الثورات العلمّية يف تاريخ اإلسالم، فام الذي حييجهم عىل فقهه، وأّن السنّ 

إىل اللهث وراء مصادر فريق هاميش مثل اإلمامّية ال يعتّد به كي يبنوا نظامهم الفقهي 
 وغريه عليه؟!

لة أالالزم بعد التسليم هو النظر يف كتبهم لتحقيق مس» هـ(:1104يقول احلّر العامل )
ال مطالعة مجيع  ،ها أحاديث خمتلفة مع عدم حسن الظن هبمقد وردت في ،ةخاّص 

ومع  ،ال ألجل االستفادة من ذلك الكتاب ،ام ننظر مذهبهم بقصد خمالفتهنّ إو ،الكتاب
ه نّ أها حسن الظن هبم فيام ال يعلم أقلّ  ،ةدَ مطالعة كتبهم مفاسدها كثرية مشاهَ  ذلك فإنّ 

 .«هلمة أو خمالف موافق لإلماميّ 
وذلك أّنه قد تقّرر يف علم أصول الفقه  هذا املانع ال يصّح االعتامد عليه؛لكّن 

اإلسالمي أّنه ال يمكن إجراء أصالة الرباءة إال بعد اليأس من الظفر بدليل، وكذلك 
احلال ال يصّح العمل بالعام إال بعد اليأس عن الظفر باملخّصص، فهنا نسأل هل حيصل 

عد من حسايب دفعًة واحدة أكثر من مخسني ألف رواية يأس عن الظفر بدليل عندما أستب
مثالً موجودة يف مصادر أهل السنّة، أو مخسني ألف رواية موجودة عند الشيعة؟ إذا كانت 
عند الشيعي مخس روايات ضعيفة السند أال حيتمل وجود عرشين رواية ـ ولو ضعيفة 

مئناٌن ها إىل روايات الشيعة اطالسند ـ عند أهل السنّة يف املوضوع عينه قد حيصل له بضمّ 
بالصدور؟ هل يكون اإلعراض منسجاًم مع لزوم البحث عن الدليل؟ وهل يكون ترك 
هذه املصادر يأسًا عن الظفر بدليل؟ وهكذا احلال يف السنّي عندما تكون لديه روايات 

 ضعيفة السند.
يف الكتب  لتيهل يمكن للفقيه الشيعي مثاًل اليوم أن يكتفي بالروايات الفقهّية ا

ـ كالروايات التي يف عرشات  األربعة، ويقول بأّنه غري معنّي بأي رواية خارج هذه الكتب 
املصادر احلديثية الشيعّية األخرى ـ ألّن الكتب األربعة تكفيني، إذا مل تكن لديه نظرّية 
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ه ذميدانية يف سائر الكتب غري الكتب األربعة؟ هل له إطالق عنوان عام باالستغناء هب
الطريقة ويف الكتب األربعة أكثر من عرشين ألف رواية تقريبًا؟ هل يمكن للفقيه السنّي 
بان  االكتفاء بام يف الصحيحني وترك سائر كتب احلديث للبيهقي والنسائي وابن حر
والطرباين وابن أيب شيبة وابن ماجة وأيب داود والرتمذي وغريهم؟! مع أّنه بإمكانه 

 راء الصحيحني.تكوين نظام كامل من و
ُيضاف إىل ذلك، أّنه إذا ُوجدت روايتان متعارضتان عند الشيعة والسنّة داخل كتبهم 
املذهبيّة، أال يمكن أن يكون وجود عرشة روايات لصالح إحدى الروايتني مقّويًا هلا 
 وموجبًا للرتجيح أو ال أقّل موجبًا لرتجيح الرواية املعارضة ألهل السنّة بناًء عىل نظرّية
األخذ بام خالفهم؟ أليس هذا معناه لزوم الرجوع إىل تلك املصادر كي يتضح املوقف 

 بشكل أكثر جالًء؟ وكيف تفرغ الذّمة البحثيّة دون ذلك؟
إّن جمّرد اعتياد الفقهاء عىل بناء نظاٍم فقهّي قائم عىل مصادرهم املذهبّية ال يعني عدم 

بل وصوٌل لنتيجة من خالل أحد وجوب السعي خلف ذلك؛ ألّن هذا ليس اكتفاًء، 
املصادر، وهو ما يمكن تطبيقه يف مواضع أخرى، أليس األخذ بكتاب البخاري ومسلم 
يكفيان أيضًا إذا أردنا؟ وأليس التهذيب والكايف يكفيان كذلك؟ فلامذا السعي خلف 

 سائر املصادر إذًا؟ ليس هكذا يكون حساب األمور يف تقديري.
من ترّسب الضالل، فلو صّح للزم اخلوف من ترّسب وأّما الكالم عن اخلوف 

الضالل من مراجعة كتب احلديث كّلها؛ للجزم بوجود املوضوع وغري املطابق للواقع 
فيها، فلامذا ال يكون احلّق مع القرآنيني الذين يذهبون لرتك احلديث مطلقًا ملا فيه من 

، ال علامء يف احلديث وأهل خربة به مفاسد ومشاكل. علاًم أّننا نتكّلم هنا مع خمتّصني نّقاد
 مع )عاّمة( الناس لكي يترّسب إليهم )الضالل(.

 ينّيةـ املانع الشرعي واإلشكالّية الد 3ـ  2
وهو ما نسّميه باملانع الرشعي، أي املانع الذي ينطلق من مرّبرات دينية  املانع الثالث:



 
ري لشيعي، واألخذ بأخبار غجتعل األخذ بأخبار غري الشيعي حمظورًا رشعًا بالنسبة ل

السنّي ومصادره حمظورًا كذلك بالنسبة للسنّي مثاًل، فليست القضّية قضية انعدام الثقة 
أو عدم وجود حاجة، إّنام هي قضيّة وجود نصوص أو منطلقات فقهّية حتول دون إمكان 

 األخذ بخرب غري الشيعي، أو بمصادر احلديث عند سائر املذاهب.
دّل عىل رشط العدالة يف الراوي، مع أخذ االعتقاد مستبطنًا يف  وال نقصد هنا ما

العدالة، فهذا ما تقّدم بحثه وأّنه غري صحيح، وفاقاً للمتأّخرين، بل نقصد وجود روايات 
أو معطيات فقهية وفقهائّية تتصل بشكٍل أو بآخر هبذا املوضوع، وتعيق جريان القواعد 

 العاّمة ومقتضياهتا يف هذا امللّف.
 ومنهجًة للبحث، نرى أّن ما نسّميه باملانع الرشعي، يمكن جعله عىل أنواع، أبرزها:

 رفّيةر، أو نصوص القطيعة املعـ املانع الشرعي الروائي املباش 1ـ  3ـ  2
النوع األّول هنا هو املانع الرشعي الروائي املبارش، ونقصد به وجود روايات عن أهل 

 مسائل الدين إىل غري الشيعي اإلمامي، فهذه الروايات البيت النبوّي متنع عن الرجوع يف
تشّكل مستندًا قوّيًا لظاهرة القطيعة بني الرتاثني: الشيعي والسنّي، وقد الحظنا بعض 
علامء اإلمامّية يستند إىل بعض هذه الروايات إلثبات خمالفة أهل السنّة حتى يف غري حال 

 .تعارض األحاديث مثل املحّدث اجلزائري
ونظرًا لألمهّية الفائقة هلذه النصوص، سوف نستعرضها ونستقصيها قدر اإلمكان من 

 مواضعها املتفّرقة؛ لننظر فيها سندًا وداللًة، وذلك عىل النحو اآليت:
: حيدث األمر ال أجد ُبدًا ×قال: قلت للرضا الرواية األوىل: خرب عل بن أسباط،
ائت فقيه »حٌد أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: من معرفته، وليس يف البلد الذي أنا فيه أ
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 .«البلد فاستفته يف أمرك، فإذا أفتاك بيشٍء فُخذ بخالفه، فإّن احلق فيه
 فهذه الرواية تدّل عىل عدم الرجوع إىل السنّي من ناحيتني:

ما يكشفه فرض السائل ـ وهو عيل بن أسباط الثقة ـ من أّنه َفَقد أحدًا  الناحية األوىل:
من الشيعة كي يرجع إليه، فإّن هذا معناه أنه لو وَجَد شيعيًا يرجع إليه ويستفتيه لرجع 
إليه، فمركوزّية هذا األمر يف ذهن السائل تدّل عىل وجود وعي مترّشعي بعدم الرجوع 

 ين.إىل غري الشيعي يف قضايا الد
ما يكشفه جواب اإلمام عيّل الرضا، حيث طلب منه خمالفة املستفتى  الناحية الثانية:

غري الشيعي، فإّن هذا داّل عىل كامل القطيعة، ليس حّد عدم األخذ فقط، بل حّد العمل 
 بعكس ما يقول اآلخر.

 فالرواية من الروايات الواضحة الداللة عىل املطلوب يف املقام.
 جمال للنقاش يف الرواية، وذلك:إال أّنه يوجد 

إّن الرواية قد وردت يف عيون أخبار الرضا وهتذيب األحكام بثالثة أسانيد  أّوالً:
ترجع كّلها إىل أمحد بن حمّمد السياري، وهو رجٌل ضعيف جدًا وصفه الرجالّيون 

 .بالفاسد املذهب والضعيف يف احلديث واملجفّو الرواية، وهو من مشاهري الكذابني
ويوجد للرواية سنٌد رابع ورد يف علل الرشائع عن عيل بن أمحد الربقي، عن أمحد بن 
أيب عبد اهلل الربقي، عن عيل بن أسباط، فاخلرب حمذوف منه ـ مقارنًة بالسند بالسابق ـ 

 شخصان، ومها:
 ماجيلويه الذي كان واسطًة بني عيل بن أمحد وأمحد بن حممد. أ ـ

 اسطًة بني أمحد بن حممد وعيل بن أسباط.السياري الذي كان و ب ـ
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فالظاهر وقوع سقط يف السند يف علل الرشائع، وحتى لو مل يكن هناك سقط يف السند 
كام ليس ببعيد، فإّن عيل بن أمحد الربقي جمهوٌل مل يذكره أحد، سوى أنه شيخ الصدوق 

 فاخلرب ضعيف.، الذي ورد يف املشيخة
إّن الرواية أجنبيّة عن باب اإلخبارات، فهي من مسائل رشط اإليامن يف املُفتي،  ثانيًا:

، وإّنام يف عدم حجيّة ما �فلم يأت فيها حديث عن حجّية ما ينقله عن رسول اهلل
يفتي به، ومن الواضح أّن باب الفتوى خمتلٌف متامًا عن باب الرواية؛ وهلذا نجد الكثري 

التقليد اإليامن ومل يرشطوه يف باب الروايات، وقد قلنا غري  من الفقهاء رشطوا يف مرجع
مّرة عن االستدالل القرآين عىل حجّية خرب الواحد أّن االجتهاد يف ذلك الزمان وإن كان 
قريباً من الروايات، إال أّنه كان ُيعمل فيه الرأي والقياس والنظر واملناهج البحثية اخلاّصة 

ة يف عرص اإلمام الرضا، حيث كان فقهاء كبار هلم آراء قد أيضًا، السيام عند أهل السنّ 
ظهروا كالشافعي ومالك وأيب حنيفة واألنصاري والشيباين وغريهم، وفاقًا لرأي السيد 

فالرواية لو متّت سندًا ال عالقة هلا بام نحن فيه داللًة؛ ألّن نظرها الجتهاداهتم ، اخلميني
 ال خلصوص رواياهتم.

االستدالل هبذه الرواية مل يكن هناك فرٌق بني الراوي السنّي يف املصادر  لو تمّ  ثالثًا:
ـ عمليًا  السنّية وهو عينه يف املصادر الشيعّية، فكيف مّيز األصولّيون والفقهاء واملحّدثون 
ـ بينهام؟ وبأّي وجه ُاخذ بروايات غري الشيعة املوجودة يف مصادر الشيعة؟! وهذا يف 

 عليهم. احلقيقة إشكاٌل نقيّض 
ما ذكره السيد نور الدين العاميل، يف الشواهد املكّية، موردًا عىل األمني  رابعًا:

االسرتآبادي يف استعراضه هذه الروايات، من أّنه ال يمكن األخذ هبا؛ ملخالفتها للعقل 
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واالعتبار، فإّننا ال نختلف مع أهل السنّة يف كّل يشء حتى نعمل دوماً بعكس ما يقولون، 
 .يصّح هذا التعميم؟! فكيف

بأّنه تكفي املخالفة يف أغلب األحكام؛ ليعطي اإلمام  وهذا اإلشكال قد يورد عليه
أمارًة غالبّية تكشف عن الواقع، هلذا فاألفضل تغيري صيغة اإلشكال، إىل أّنه حُيرز التوافق 

أي الشيعي ا الربني الشيعة والسنّة يف أكثر األحكام، بمعنى أّننا لو حسبنا يف زماننا هذ
وما فيه من اختالف بني الشيعة، وحسبنا الرأي السنّي وما فيه من اختالف بني السنّة، 
فإّن القضايا املشهورة عند السنّة بحيث يأخذ هبا األغلب وتكون يف الوقت عينه مما ال 
حُيرز اتفاق الرأي فيها مع الشيعة وعندهم، لن تكون هذه القضايا إال يسريًة، فكيف 

 عل األخذ باملخالف أمارة حينئذ؟!جي
وبعبارٍة أخرى: إّننا نحرز اليوم أّن أغلب ما هو يف الفقه مما هو مشرتك بني الشيعة 
والسنّة، ومع هذه الغلبة كيف يقّدم اإلمام أمارة نوعّية يف هذا السياق؟ إال إذا قيل بُحسن 

 ه إن شاء اهلل.املخالفة هلم يف ذاهتا، كام اختاره بعضهم! وسيأيت الكالم في
ولعّله هلذا كّله، ال يعمل أحد من الفقهاء هبذا املعيار قبل إجراء الرباءة وبعد فقده 
األدّلة، فالحظ سرية االجتهاد الفقهي عن الشيعة جتد صدق ما نقول، فهل جتد فقيهًا 
 شيعّيًا إذا فقد األدّلة املحرزة واألمارات عىل احلكم الرشعي يذهب ـ بدل إجراء أصالة

 الرباءة ـ إىل فقه السنّة، فام أفتوا به يفتي بخالفه ويعترب ذلك حكاًم رشعّيًا؟!
َجاين رفعه قال: قال أبو عبد اهلل جعفر الصادق:  الرواية الثانية: خرب أيب إسحاق األَرَّ

 ×اً إّن علي»، فقلت: ال أدري، فقال: «أتدري مل ُامرتم باألخذ بخالف ما تقول العاّمة؟»
مل يدين اهلل بديٍن إال خالف عليه األّمة إىل غريه، إرادًة إلبطال أمره، وكانوا يسألون أمري 

عن اليشء الذي ال يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضّداً من عندهم؛ ليلبسوا  ×املؤمنني
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 .«عىل الناس

بٍب  هو لسفالرواية تدّل عىل أّن العمل بخالف ما عليه أهل السنّة ليس معاندًة، وإنام
تارخيي، وهو أّن اإلجيال السابقة هي من عاندت أمري املؤمنني، وهلذا عندما َنَذُر ما 
عندهم ونعمل بعكسه فإنام هو من باب الكشف عن املوقف احلقيقّي للرشيعة املتمّثل 

 بعيل وآل عيّل.
 :وهذه الرواية ترد عليها

السنّة  اية السابقة؛ ألهّنا تشمل ما يرويهاملالحظة الثالثة املتقّدمة عند الكالم يف الرو أ ـ
مما دخل يف كتب احلديث الشيعّية، إذ يصدق عىل روايات السكوين أهّنا روايات السنّة، 
فينطبق عليهم القاعدة املذكورة، وإخراجهم حيتاج إىل دليل. وإمجاع الشيعة عىل العمل 

صًا أو مقّيدًا هلذه الرواية  ليس  وأمثاهلا ـ ال ينفع؛ لعلمنا بأّنههبذه الروايات ـ بوصفه خمص 
مستندهم إال الثقة بالسكوين وأمثاهلم وتصحيح مضمون رواياته، وهذا العنرص لو 

 أحرزناه يف مكان آخر لزم تطبيقه بعينه، فالتمييز املطلق غري واضح منهجّيًا.
 مرّبر، الوأّما القول بالفرق بني ما يروونه عن النبي وما يروونه عن أحد األئّمة فهو ب

بل مرجعه للوثوق هبم يف رواياهتم عن األئّمة دون النبّي، ال ملانع ذايت عام، فإذا حصل 
الوثوق النوعي يف مروّياهتم النبوّية ارتفع املانع، وهذا كاشف عن عدم كون املانع هنا 

 رشعّيًا ويف نفسه، بل هو طريقي أدايت.
ما عىل الرواية السابقة، وذلك لظهور كلمة )ما أثرناه يف املالحظة الثانية املتقّدمة  ب ـ

تقول العاّمة( يف الرأي ال يف اإلخبار، وال أقّل من الرتّدد، فيقترص يف الداللة عىل القدر 
املتيّقن، ولعّل الضّد الذي من عندهم نشأ من االجتهاد ال من جعل رواية من قبلهم 

 حرصًا.
ين رفعها إىل الصادق، واملرفوعة مرسلة إّن هذه الرواية ضعيفة السند؛ ألّن األرجا ج ـ
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ال حيتّج هبا عىل اإلطالق، فضاًل عن كون األرجاين نفسه رجاًل مهماًل جدًا يف كتب 
 ، بعد األخذ بعني االعتبار طبقته.الرجال الشيعّية والسنيّة

ما ذكره بعض األصولينّي، من أّن هذه الرواية وأمثاهلا ليس فيها إطالق يأمر  د ـ
ذ بام خالف العاّمة، بل هي حتاول تفسري السبب من وراء وجود مثل هذا األمر، باألخ

أّما أين كان هذا األمر، فلعّله خاّص بحال التعارض بني أخبار اإلمامّية، فال يكون هلا 
 .إطالق يشمل املخالفة االبتدائّية

هذا  من الذي فهم وهذا التحليل يقف عىل خالف حتليل أمثال املحّقق اإلصفهاين،
اخلرب واخلرب السابق الدعوَة ملخالفة مجهور أهل السنّة حتى لو مل يوجد خرب، فضاًل عن 

 .وجود تعارض بني خربين
بأّن تعليل اإلمام يف الرواية يوضح وجود حالة  إال أّن هذه اإلشكالّية يمكن مناقشتها

عاّمة كانت سائدة، وهي جعل الروايات ـ لو سّلمنا أّن اخلرب ناظر ملسألة الرواية بعد 
جتاوز ما تقّدم من مالحظات ـ يف مقابل قول عيّل، وهذا األمر نسبته إىل حال التعارض 

ه روح لة التعارض، لكّن التعليل هنا لوعدمه متساوية، فلو أّنه عّلل بالتقّية الحتملنا مسأ
عاّمة أوسع من باب التعارض كام هو واضح، وهبذا يرتّجح يف الداللة ما قاله اإلصفهاين 

 وإن مل نطابقه متامًا يف املعنى، وسيأيت املزيد.
ّلمون شيعتنا املس»، قال: ×عن اإلمام الرضا الرواية الثالثة: خرب احلسني بن خالد،

فإّن  .«ن بقولنا، املخالفون ألعدائنا، فمن مل يكن كذلك فليس منّاألمرنا، اآلخذو
 إطالق املخالفة لألعداء يقتيض رفضًا ملا عندهم مطلقًا، وهو املطلوب.
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 وهذه الرواية:

مضافًا لشموهلا للروايات السنّية يف املصادر احلديثّية الشيعّية، ومن ثّم فرتد عليها  أ ـ
 املالحظة املتقّدمة.

، نعم يوجد ضعيفة السند بعيل بن معبد؛ إذ هو رجل جمهول ال توثيق له شيعّياً  ب ـ
شخص اسمه عيل بن معبد ورد عند أهل السنّة ووثقه بعضهم، لكنّه ُوصف باملرصي، 
فيام الوارد شيعياً عن هذا الرجل أّنه بغدادي، وال ندري إذا كان هو عينه، فاملسألة بحاجة 

 ملزيد من التدقيق.
إّنه من البعيد إرادة اإلطالق يف هذه الرواية؛ لعدم تصّوره، بل الظاهر منها خمالفة  ج ـ

من يعادي أهل البيت والوقوف يف الصّف املقابل هلم، وأين هذا من مطلق التعامل معهم 
أو االستفادة منهم يف اجلملة، فنحن نخالف أعداء األّمة اإلسالمية لكّن هذا ليس فيه 

ادة العلمّية منهم مثاًل، وإال لزم حتقيق القطيعة االجتامعيّة مع سائر إطالق لعدم االستف
املسلمني، والقول بعدم جواز متاجرهتم وال مناكحتهم وال غري ذلك، متّسكًا بإطالق 

 املخالفة!
إّنه ليس كل سنّي أو زيدّي أو فطحّي أو صويف معاديًا ألهل البيت، فاخلرب أخّص  د ـ

د خصوص النواصب والسلطات الغاشمة الظاملة الغاصبة حلّق من املّدعى، فلعّله يري
 أهل البيت، ال مطلق من ليس شيعّيًا، فضاًل عن أن يراد مطلق من ليس إمامّيًا.

ما ذكره السيد اخلميني واملريزا هاشم اآلميل وغريمها، من أّن ظاهر هذه الرواية  هـ ـ
له  يكون هناك خرب موافق هلم وليس هو املخالفة يف العقائد ال مطلق املخالفة ولو بنحوٍ 

 .معارض فنطرحه ألجل املخالفة
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هذه األخبار ال مساس هلا من أّن  ولعّله يقرب منه ما ذكره املريزا حبيب اهلل الرشتي،
ضعفاء  طائفة من بل الظاهر أهّنا وردت يف حّق  ،وال باألخبار مطلقاً  ،باألخبار املتعارضة

الشيعة كانوا خيالطون ويراودون أعداء الدين بغري إذهنم عليهم السالم ويستمعون 
 وردعاً  عىل غفالهتم فوردت هذه األخبار تنبيهاً  ،وينقادون هلم فيام يأمرون من غري إذهنم

 .لهلم عن الباط
بل  اضح،ري وإال أّن افرتاض الرشتي ال شاهد له، وختصيص اخلرب باجلانب العقدي غ

األظهر أّن احلديث يريد من الشيعة إعالن خمالفتهم ألعداء آل حمّمد والوقوف يف صّف 
مقابل هلم وعدم االّتباع هلم، وهلذا وجدنا الرواية تقابل بني االتباع واملخالفة، فال حيّق 
للشيعي اّتباعهم والسري يف ركبهم، لكّن هذا غري االستفادة منهم والتعاون معهم 

 تواصل.وال
كذب من زعم أّنه من : »×قال الصادق الرواية الرابعة: خرب املفضل بن عمر،

فالرواية تنهى عن التمّسك بعروة غري أهل  .«شيعتنا، وهو متمّسك بعروة غرينا
 البيت، والرجوع إىل أهل السنة متّسٌك بغري عروة أهل البيت.

 وهذا اخلرب ال داللة له يف املقام، فإّنه:
يدّل عىل عدم جواز التمّسك بعروة غري أهل البيت، ونحن إّنام نرجع إىل  أّوالً:

، إذ من �املصادر السنّية ال للتمّسك بعروهتم، بل للتمّسك بأحاديث الرسول
الواضح أّن هذه الروايات تؤخذ طريقًا للوصول إىل أخبار النبّي، ليكون التمّسك هبا، 

بروايات مصادر الشيعة متّسٌك بغري أهل  وشاهد ذلك أنه ال يّدعي أحد أّن التمّسك
البيت من الرواة، سواء كانوا شيعًة أم سنّة، نعم لو ُاخذت روايات الصحابة والتابعني 

                                           
 .443بدائع األفكار: ( 1)
، 30، أبواب أصول الفقه، باب57ـ  576: 1الفصول املهمة ؛ و3الصدوق، صفات الشيعة:  (2)

 .4ح



 
 مصدرًا، واحتّج هبا لصدقت هذه الرواية هنا. �غري املنسوبة إىل الرسول

إّن ناقل ف ثّم فرق بني اخلرب والفتوى،»ويؤّيد ما نقول ما ذكره بعض املعارصين، قال: 
فيقبل منه لو كان من الثقات وإن كان خمالفًا،  ،اخلرب ناقل لكالم املعصوم عليه الّسالم

ة التفصيلّية،  ،بخالف الفتوى فإّنه ينسب احلكم إىل نفسه بأّنه استفاد ذلك من األدلَّ
وحينئٍذ كيف يتبرّص يف الفروع وال يتبرّص يف عقائده؟ واملرجعّية احلّقة تتلو منصب 

مامة املعصومة، فمن وهن املذهب احلّق أن يسلَّم مقاليد األُمور وزعامة املؤمنني إىل اإل
 .«من كان فاسد املذهب وباطل العقيدة

إّن هذه الرواية ضعيفة السند، فإّنه قد ورد يف سندها حممد بن سنان، ومل تثبت  ثانيًا:
 رواها« عم أّنه يعرفنا..كذب من ز»وثاقته، وقد وردت هذه الرواية بصيغة أخرى وهي: 

، ومل تثبت وثاقته أيضًا إال عىل مبنى وثاقة كّل إبراهيم بن زياد )إبراهيم بن أيب زياد(
 من روى عنه ابن أيب عمري، وهو مبنى حّققنا يف علم الرجال عدم ثبوته.

هذا، وهناك الكثري من األحاديث التي وردت يف رضورة الرجوع إىل أهل البيت 
 جع األّمة، مما ال عالقة له ببحثنا إطالقًا كام هو واضح.وأهّنم مر

أصل  نحن»الصادق يقول فيه: ، عن أيب عبد اهلل ُيشار إىل وجود خرب البن ُمسكان
التوحيد والصالة والصيام وكظم الغيظ والعفو  فمن الربّ  بر، كل خري ومن فروعنا كّل 

 ،رّش  نا أصل كّل وعدوّ ، فضل ألهلهقرار بالواإل ،اجلار دورمحة الفقري وتعهّ  ءعن املّس
فمنهم الكذب والبخل والنميمة والقطيعة وأكل الربا ، قبيح وفاحشة ومن فروعهم كّل 

وركوب الفواحش ما ظهر منها  ،ي احلدود التي أمر اهلله وتعدّ وأكل مال اليتيم بغري حقّ 
ه معنا وهو فكذب من زعم أنّ  ،ما وافق ذلك من القبيح وكّل  والزنى والرسقة ،وما بطن
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 .«ق بفروع غرينامتعلّ 
ولعّل ما يف الرواية التي نحن فيها يرجع إىل هذه الرواية، من حيث إّن من يتعّلق 
بعروة أهل البيت يعمل الصاحلات، فكذب من يّدعي أّنه تعّلق بعروهتم وهو متعّلق 

 باملفاسد والسيئات، فتكون أجنبّية عاّم نحن فيه، واهلل العامل.
رد إذا و: »×قال: قال الصادق اخلامسة: خرب عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل،الرواية 

عليكم حديثان خمتلفان فاعرضومها عىل كتاب اهلل.. فإن مل جتدومها يف كتاب اهلل 
، «فاعرضومها عىل أخبار العاّمة، فام وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه

 .ونحو هذا اخلرب خرٌب آخر
رب جيعل امليزان أخبار العاّمة، عىل خالف احلال من روايات أخرى تعطي فهذا اخل

املرّجح يف أقوال العامة ال أخبارهم، وعليه فتكون هذه الرواية مؤرشًا عىل أمارة غالبيّة 
ظنّية بمخالفة أخبار أهل السنّة للواقع، ومعه، كيف يكون لنا الرجوع إىل أخبارهم مع 

 مطابقة الواقع يف كالم اإلمام؟!جعل خمالفتها قرينًة عىل 
 ويناقش هذا اخلرب:

إّنه ضعيف السند؛ إذ هو من روايات سعيد بن هبة اهلل الراوندي يف رسالته يف  أّوالً:
، وقلنا بضعفها اختالف األخبار، وقد تعّرضنا هلا مفّصاًل يف كتابنا )حجّية احلديث(

 السندي، واخلرب الثاين أيضًا كذلك.
إّنه يشمل مطلق األخبار، فكيف ـ لو فرّسناه بأّنه قرينة كاشفة وأمارة نوعّية ـ  ثانيًا:

مع وجود هذه الرواية عمل الشيعة بأخبار السنّة املوجودة يف كتب الشيعة باآلالف؟! 
فمقتىض هذا اخلرب عدم التمييز يف الروايات السنّية بني وجودها يف مصادر احلديث 
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ال ما  �قيل بأّن املراد يف هذا اخلرب ما يروونه عن رسول اهللالشيعي أو غريها، إال إذا 

يرويه السنّي عن أحد أئّمة أهل البيت، وهذا حيتاج إىل شاهد، وأّما دعوى إخراج هذه 
 الروايات التي يف مصادر الشيعة باإلمجاع القائم، فقد سبق التعليق عليه، فال نعيد.

بينهم من احلديث النبوّي مما مل يكن وربام يّدعى االنرصاف إىل خصوص املتداول 
 متداوالً بني الشيعة.

إذا كان هذا املعيار صحيحًا فالبد أن يكون غالبّيًا، مع أّننا نجد اشرتاكًا كبريًا  ثالثًا:
جدًا يف أحاديث الطرفني، فإما أن يكون هذا األمر خاّصًا بفرتة اإلمام الصادق حيث مل 

ـ وهذا احتامل جاّد نطرحه للتداول ـ أّنه ال ُيقصد  تكن أحاديثهم قد تبلورت، أو يراد
من العاّمة أهل السنّة، بل هذا االصطالح متأّخر عند الفقهاء واألصولّيني، وإنام ُيقصد 
عاّمة الناس مقابل أهل احلديث ونّقاده، وحيث األخبار بيد عاّمة الناس تكون غري دقيقة 

عن الروح احلقيقيّة لإلسالم؛ لكثرة وفيها طابع مضاف عىل احلديث، وتكون بعيدًة 
اخلرافة والزيادة واالضطراب عندهم يف هذا األمر، جعل ذلك أمارة عىل صّحة احلديث 

 .أو سقمه
ويطرح السيد حمّمد تقي احلكيم تفسريًا ملفهوم )العاّمة( يف روايات خمالفة العاّمة، 

ة العامّ املراد ب»يقول يف نّص مهم: يظهر منه قربه مما طرحناه، لكنّه يقّدم فهاًم آخر، حيث 
ون هلم رام ويربّ بركاب احلكّ  هنا أولئك الرعاع وقادهتم من الفقهاء الذين كانوا يسريون

 انترش الوضع عىل عهدهم انتشاراً  حتى ،فاهتم بام يضعون هلم من حديثمجلة ترّص 
عد حني ب رفواين عُ ة الذة يف الصحيحة وأمثاهلا أولئك األئمّ وليس املراد بالعامّ .. فظيعاً 
عىل عهد اإلمام  ة ما كان بعضهمهؤالء األئمّ  نّ أل ة املذاهب األربعة وأتباعهم،بأئمّ 
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الكثري منها ناظر إىل العاّمة دون اخلاّصة، وال عالقة له بخصوصّية املذاهب، فقد يشمل بعض 
 الشيعة.



 عهده ما كان هلم ذلك كالشافعي، وابن حنبل، والذين كانوا عىل، الصادق عليه السالم
ة عامّ و ة عليهم وعىل أتباعهم.لفظ العامّ  إطالق ليصّح  ؛عاماً  الشأن، بحيث يكونون رأياً 

 ة جداً رمتأّخ  يف عصورٍ  إال ـبواسطة السلطة  ـة مل جتمع كلمتهم عليهم الناس من السنّ 
ها من غري بيربس البندقداري حيث أبطل الظاهر ،عن عرص اإلمام الصادق عليه السالم

كلمة  نّ إف ،وعىل هذا ة األمصار.انترشت يف بقيّ  ومنه ،املذاهب يف مرص وقرصها عليها
اء ام فقهمن أذناب احلكّ  ه إال إىل أولئك الكذابني توّج مله السالم اإلمام الصادق علي

 ةلعواطفهم وميوهلم السياسيّ  مراعاةً  ممن يستسيغون الكذب والدّس  ،ثنيوحمدّ 
 .«وغريها

لو ُبني عىل اختصاص هذا اخلرب وأمثاله بحال التعارض، ألمكن افرتاض أّن  رابعًا:
اإلمام جعل هذه العّينة هنا ال من باب أّن أخبارهم ال قيمة هلا، بل من باب أنه قد يصدر 
عنه ما يوافقهم تقّيًة، أو أّنه كان يبنّي فتاوى سائر املذاهب إضافة إىل فتواه ملن كان يسأله 

، فأراد بيان ما صدر واقعًا عنه وُاريد جّدًا املذاهب، كام حيتمله بعضهممن أبناء تلك 
 منه، وهذا ال عالقة له بأصل رواياهتم يف نفسها يف هذا الصدد.

اذا : »×قال: قال أبو عبد اهلل الرواية السادسة: خرب احلسني )احلسن( بن الرسي،
ومثل هذا اخلرب أخباٌر ُاَخر مثل  .«ورد عليكم حديثان خمتلفان فخذوا بام خالف القوم

 مقبولة عمر بن حنظلة وغريها من الروايات الواردة يف التعارض.
لظهوره يف نظرهم وآرائهم ال يف  وهذا النوع من الروايات ليس له عالقة ببحثنا؛

رواياهتم ومروّياهتم مما نبحث عنه هنا، فقد يوردون روايًة لكنّهم ال يعملون هبا وال 
وفقها، وهذه هي سرية علامء اإلمامّية يف التعامل مع الروايات املتعارضة  يفتون عىل
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عندهم، حيث يرجعون إىل اآلراء ال إىل األخبار، فتكون أجنبيًة عام نحن فيه، برصف 
النظر عن سندها، فخرب ابن الرسي مثالً ضعيف السند باإلرسال و.. مضافًا إىل ورود 

 ة الغالبّية، ومسألة االختصاص بالتعارض مع فرضبعض اإلشكاالت املتقّدمة مثل قرين
 التقّية، وغري ذلك و..

ء مما ما أنتم ـ واهلل ـ عىل يش»عن أيب عبد اهلل، قال:  الرواية السابعة: خرب أيب بصري،
 .«هم فيه، وال هم عىل يش مما أنتم فيه، فخالفوهم، فام هم من احلنيفيّة عىل يشء

الداللة عىل املفاصلة والقطيعة بني الفريقني، ومعها كيف  وهذه الرواية قوّية جدًا يف
 يمكن الرجوع إىل مصادرهم احلديثيّة؟!

 لكن يمكن مناقشة االستناد إىل هذه الرواية بأمور:
وردت هذه الرواية يف رسالة الراوندي التي مل ُيعثر عليها بنفسها حلّد اآلن،  أّوالً:

لشكل التايل، فكيف عرفنا أّن املراد من الضمري وهذا معناه أن هذا املقطع وصلنا عىل ا
يف احلديث هم أهل السنّة، إال االستئناس؟ فلعّلهم فرقة خاصة أو مجاعة بعينها حتّدث 
عنها اإلمام، وربام كان يقصد غالة الشيعة أو النواصب، بقرينة نفي احلنيفية عنهم، 

 ائاًم؟!ميم وإن كان احتامله قونحن ال نعرف طبيعة األمر، فكيف نستند إىل الرواية للتع
إننا نقطع ببطالن مضمون هذه الرواية لو ُفهم منه اإلطالق الذي قد يقصده  ثانيًا:

املستدّل هنا؛ ذلك أهّنا تفيد التباين التام بني املذهب الشيعي ومطلق غري الشيعي 
ة، ماميّ كالسنّي، وهو أمر غري صحيح قطعًا، بل مفادها تكفري كّل مّلة اإلسالم إال اإل

وهذا مناقٌض للواقع والروايات يف إسالم أهل السنّة وخمالف يف شّقه الثاين ملشهور 
املتأّخرين يف إسالم أهل السنّة، فكيف يمكن التصديق هبذه الرواية إال عىل رضب من 
املبالغة؟! هل يعقل أّن الشيعي ال يلتقي مع السنّي يف يشء، ومها يؤمنان بمشرتكاٍت تكاد 

؟! أال يوحي ذلك بأّن واضع هذا احلديث ـ لو كان موضوعًا ـ يمكن أن يكون ال حتىص
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 قد انطلق من حاٍل من احلقد الطائفي أو عىل األقّل يشّككنا يف ذلك؟!
، إىل جعل هذه الرواية واردة يف قضايا العقائد فقط ولعّله هلذا ذهب السيّد اخلميني

 كام سبق منه ما يشبه ذلك يف خرٍب آخر.
فكم من مشرتك عقدي يعّد يف أصول  أّن قضايا العقائد هي األخرى ال تصّح هنا، إال

اإلسالم تشرتك املذاهب فيه؟ فلامذا هذا التجاهل لكّل هذه املشرتكات الواقعّية التي 
 نراها بأّم أعيننا؟! كيف يمكن التصديق بذلك عىل أرض الواقع؟!

 ياً ذلك إن مل يكن كلّ  ال خيفى أنّ من أّنه وبعد هذا، فمن الغريب ما يقوله احلّر العاميل 
، فهل اتفق الشيعة أنفسهم يف تلك املسائل ةغالب يف املسائل النظريّ  فهو أكثرّي 

النظرّية؟ ونظرة واحدة عىل ما اختلف فيه الصدوق واملرتىض واملفيد فقط، تكفي ملعرفة 
 داخل الشيعة اإلماميّة.أّن هناك أكثر من مئة مسألة عقائدّية تفصيلّية خمتلف فيها 

إّن اخلرب ضعيف السند بعيل بن أيب محزة البطائني الذي وصفه ابن فضال ـ  ثالثًا:
حسب نقل الكيش ـ بأنه كذاب متهم، وهذا ما يعارض بعض مباين توثيقه، فال حيتّج 
برواياته، فضاًل عن كون هذا اخلرب قد ورد يف رسالة األخبار للراوندي التي مل تثبت 

 ًا كام قلنا.أساس
هلل واهلل ما جعل ا»قال:  ×عن أيب عبد اهللالرواية الثامنة: مرسل داود بن احُلَصنْي، 

ألحد خرية يف اّتباع غرينا، وإّن من وافقنا خالف عدّونا، ومن وافق عدّونا يف قول أو 
 .«عمل فليس منّا، وال نحن منهم

 ويرد عىل الرواية:
اإلرسال، إىل جانب ورودها يف رسالة الراوندي مضافًا إىل ضعفها السندي ب أ ـ
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 املفقودة غري الثابتة.

أّن العمل هبا يف غاية اإلشكال مع حلاظ صيغتها اإلطالقّية، فالبد أن حُتمل عىل  ب ـ
موافقة الغري فيام هو خمالف ألهل البيت، فكيف يعقل أن يكون املوافق ألهل البيت يف 
العمل بالصالة خمالفًا لغريهم، مع أّن اآلخر يؤمن بالصالة ويؤّدهيا أيضًا؟ وكيف يمكن 

هل السنّة يف اإليامن بالقرآن خمالفًا ألهل البيت؟ كام أهّنا تشري إىل أن يكون املوافق أل
موضوع االّتباع الظاهر يف مواالة غريهم ال يف جمّرد االستفادة من علومهم ووثائقهم وما 

 ينقلونه.
 عىل أّن كلمة )عدّو( يشكل إطالقها عىل مطلق املخالف كام قلنا. ج ـ

 هذه الرواية عند احلديث عن الرواية الالحقة.هذا، وسيأيت احتامل يف تفسري مثل 
عن بشري يف حديث سليامن موىل طرْرَبال، قال: ذكرت  الرواية التاسعة: خرب احللبي،
ال واهلل، ما هم عىل يشء مما جاء به رسول »قال:  ×هذه األهواء عند أيب عبد اهلل

 .«إال استقبال الكعبة فقط �اهلل
ال ما بينهم وبني ما جاء به رسول اهلل، حتى مل يبَق إال استقبفهي تفيد املباينة التاّمة 

 الكعبة، يف إشارة رمزّية إىل بقاء بعض القشور الشكلّية الطفيفة.
 ولكن يناقش هذا اخلرب:

إّن املشار إليهم من أهل األهواء يف هذه الرواية غري واضح، واإلشارة بـ )هذه(  أّوالً:
ًا امل أّنه كان يريد بعض الفرق اخلاّصة املنحّلة أخالقينحو ختصيٍص وتعيني؛ إذ يوجد احت

أو الفرق اإلباحّية التأويلّية أو النواصب أو الغالة أو غري ذلك، فكيف نعرف أّنه يقصد 
 كّل املذاهب األخرى غري اإلمامّية؟

إّن الرواية لو مُحلت عىل مطلق غري الشيعي مطلقًا لكانت مقطوعة البطالن،  ثانيًا:
لسنة غري واقعّية بأمجعها، وهذا تاريخ املسلمني شاهد عىل نقاط اشرتاك كثرية فهذه األ
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جدًا، فكيف تصدر مثل هذه املبالغة غري الواقعّية من أهل البيت النبوي بحيث يبدون 
 وكأهّنم غري منصفني عىل اإلطالق؟!

الواقع يف  لإّن الرواية ضعيفة السند، إذ إّن بشري الراوي عن سليامن موىل طربا ثالثًا:
 السند جمهول متامًا يف هذه الطبقة.

لعّل األرجح يف تفسري هذه الرواية، وبعٌض آخر من الروايات هنا، أهّنا ال تريد  رابعًا:
النظر إىل اجلانب العلمي والعقدي والروائي وأمثال ذلك، بل تقصد النظر إىل اجلانب 

 قشور اإلسالم، وأهّنم ال يعملونالعميل، فهي تريد أن تقول بأّن ما هم عليه ليس سوى 
باإلسالم وال يطّبقونه وال جيرون منه إال قشوره وظواهره، لكنّهم يف حياهتم متهّتكون 

 العبون بالرشيعة متمّردون عىل أحكام اهلل تعاىل.
ومثل هذا اللسان موجود يف بعض الروايات عن بعض الصحابة الذين كانوا يقولون 

اهلل مل يعد موجودًا، يف إشارة إىل خروج الكثريين عن مقتىض بأّن ما كان عىل عهد رسول 
سنّة النبّي واّتباعه، وهذا غري أصل اعتقاداهتم ورواياهتم وأنظارهم، بل هو ناظر جلانب 
العمل والسلوك وحتكيم الدين والرشيعة، فهو مثل بعض النصوص التي تتكّلم عن آخر 

لناس ال يبقى من الدين إال اسمه ومن القرآن الزمان أو نحو ذلك، وأّنه سيأيت زمان عىل ا
 إال رسمه.

 ×خرب عيل بن سويد السايب )النسائي(، قال: كتب إيّل أبو احلسن الرواية العارشة:
وأما ما ذكرت يا عيل ممّن تأخذ معامل دينك، ال تأخذّن معامل دينك عن »وهو يف السجن: 

ئنني، الذين خانوا اهلل ورسوله غري شيعتنا، فإّنك إن تعّديتهم أخذت دينك عن اخلا
وخانوا أماناهتم، إهنم ائتمنوا عىل كتاب اهلل فحّرفوه وبّدلوه، فعليهم لعنة اهلل ولعنة 
رسوله، ولعنة مالئكته، ولعنة آبائي الكرام الربرة، ولعنتي، ولعنة شيعتي إىل يوم 

 .«القيامة..
                                           

، كتاب القضاء، أبواب صفات 150: 27وسائل الشيعة ؛ وتفصيل 8ـ  7: 1رجال الكيش ( 1)



 
ان واالهتام بالتحريف مؤرشوالرواية واضحة يف القطيعة املعرفّية، ووصف اخليانة 
 عىل سلب الوثاقة عن هؤالء، والسياق التعلييل يفيد العموم.

 لكن يناقش:
، إّن الرواية ضعيفة السند، فقد ورد فيها عيل بن حبيب املدائني املهمل جداً  أّوالً:

لكتب اوالذي يبدو أّنه ال رواية له غري هذه الرواية الواردة عند الكيش فقط، وال أثر له يف 
 األربعة، كام مل أجد اسمه يف أّي مصدر حديثي وال رجايل سنّي، ولعّله حصل تصحيف.

ليس املقصود يف الرواية األخذ بمعنى النقل، بل الظاهر أّنه بمعنى املرجعّية،  ثانيًا:
بحيث يكون هؤالء هم املرجع لك يف أمور الدين ومعامله يف مقابل األخذ عن أهل البيت 

د لذلك أّنه ليس كّل غري شيعي شارك يف حتريف الكتاب وتبديله وخيانة النبوي، ويشه
 اهلل ورسوله، بل هو إشارة إىل زعامء القوم الذين مارسوا ذلك.

ولعّل هذا ما قصده السّيد حمسن احلكيم وغريه من قوله بأّن مركز األمر يف الرواية هو 
قضاة وأمثاهلم ممن كانوا يعملون اخليانة ال مطلق اخلالف، وأّن نظر الرواية إىل مثل ال

 .بالقياس وغريه من السبل غري املرشوعة يف مذهب أهل البيت النبوّي 
لكّن هذه املناقشة برّمتها مبنيّة عىل تفسري التحريف يف الرواية بتحريف القرآن حقيقًة، 
ذا إال التحريف املعنوي للقرآن، وإال لشمل مفهومها حتريف احلديث، وهذا يعني أهّنم 

حّرفوا نّص الكتاب، فكيف يوثق هبم يف سالمة نّص السنّة، ويكفينا الرتديد للشّك يف 
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 الداللة.
لو تّم االستناد ملثل هذه الرواية لشملت مطلق غري الشيعي أينام وردت روايته  ثالثًا:

 .كام تّقدم مرارًا، فال خيتّص برواية السنّي يف مصادره، بل حتى بروايته يف مصادر الشيعة
ه أنّ ، ×، عن أيب جعفر )بن( حممد بن عيلالرواية احلادية عرشة: خرب دعائم اإلسالم

 :األوالد. قال أبو جعفر هاتبيع أمّ  ×ه روى عن عيلأنّ  ،السلامين ذكر له عن عبيدة
حلكم ا ام أراد القوم أن ينسبوا إليهإنّ  ،×عىل عبيدة، أو كذب عبيدة عىل عيل كذبوا»

وله، به عن عيل، فهو ق ثناكمفام حدّ  ،، نحن أفراخ عيلهذا أبداً  بالقياس، وال يثبت هلم
القياس ليس من دين عيل، وإنام يقيس من ال يعلم  وما أنكرناه فهو افرتاء، فنحن نعلم أنّ 

 .«الكتاب وال السنّة؛ فال تضّلنكم روايتهم )رواهتم(، فإهّنم ال يدعون أن يضّلوا..
االنخداع برواهتم وروايتهم، مما يدّل عىل رضورة ترك فإّن هذه الرواية تؤّكد عدم 
 مروّياهتم وعدم االعتداد هبا.

 ولكن جُياب:
إّن الرواية ضعيفة السند باإلرسال الشديد، حيث مل ُيذكر هلا سنٌد أساسًا.  أّوالً:

وكتاب دعائم اإلسالم مل تثبت صّحته أو وثاقة رواته غري املعروفني، عىل ما حّققناه يف 
 علم الرجال أيضًا.

إّن الرواية واردة يف مسألة القياس، ولعّل املراد بروايتهم هنا هو تلك الرواية  ثانيًا:
التي رووها عن عيل، جلعله من العاملني بالقياس، فأرادت الرواية حتذير الشيعة من أن 

 ينغّروا بام يقولونه هلم من مروّياٍت عن عيل يف أمر القياس، فال يكون هلا إطالق.
لعّل الرواية ناظرة إىل رضورة االنتباه واحلذر من املروّيات التي ال تكون  وبتعبري آخر:
ت بحيث يمكن أن يدخلها اخللل، وعليه فيكون املرجع يف تصحيح تلك بطريق أهل البي

الروايات هو مروّيات أهل البيت، فام وافقها ووافق مزاجها العام يمكن األخذ به، وإال 
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تّم تركه ملكان خمالفته لروايات أهل البيت، فأكثر من هذا املقدار لعّله ال يستفاد من مثل 

 هذه الرواية.
ّنه مل يقل: ال تأخذوا بروايتهم أو ال ترجعوا إليها، بل قال: ال تضّلنّكم وربام يشهد له أ

 روايتهم، فيجب احلذر من ضالل روايتهم عرب عرضها عىل معايري، واهلل العامل.
سن قال: كتبت إليه ـ يعني أبا احل الرواية الثانية عرشة: خرب أمحد بن حاتم بن ماهويه،

ديني؟ وكتب أخوه أيضًا بذلك، فكتب إليهام:  ـ أسأله: عّمن آخذ معامل ×الثالث
( يف حّبنا، وكّل كثري القدم يف » فهمت ما ذكرمتا، فاصمدا يف دينكام عىل كّل مستّن )مسنٍّ

 .«أمرنا، فإهنام كافوكام إن شاء اهلل تعاىل
نَساُن إىَِل َطَعامِ ﴿وهذا ما تؤّيده رواية زيد الشّحام يف تفسري آية:  )عبس:  ﴾هِ َفْلَينُظِر اإْلِ

 .«إىل العلم الذي يأخذه عّمن يأخذه: »×(، حيث جاء فيها عن اإلمام أيب جعفر24
فهذه الرواية جتعل مرجع الدين هو الشيعي، معتربًة أنه يكفي اإلنسان أموَر دينه إن 
شاء اهلل، ومعه فال حاجة إىل غري الشيعي حتى نستفيد منه يف قضايا الدين، سواء بالرأي 

 االجتهاد أم الرواية.أم 
 لكن يمكن اجلواب:

إّن الرواية ـ برصف النظر عن احتامهلا لباب االجتهاد والتقليد واالّتباع أّوالً: 
 واملعرفة، ال مثل جمّرد النقل والرواية ـ ضعيفة السند:

نعم ذكره التفريش يف نقد الرجال، واعترب أّن هذه ، تارًة بابن ماهويه املهمل جداً  أ ـ
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 .ولعّله لذلك عّده املجلّس يف الوجيزة من املمدوحني، رواية تفيد مدحهال
لكنّها حتى لو أفادت مدحه ـ مع أهّنا ال تدّل سوى عىل األمر، إال إذا قيل بأّن نفس 
خروج مكاتبة هلام من السجن دليل وثاقتهام، كام قيل مثله يف خروج التوقيعات يف زمن 

عىل ما بحثناه يف علم الرجال ـ ال تنفع؛ ألّنه هو راوهيا، الغيبة الصغرى، وهو ضعيف 
ويبدو أنه ال رواية أخرى له إطالقًا يف كتب احلديث سوى هذه الرواية التي نقلها الكيش 
يف رجاله، فالصحيح ضعف الرواية كام نّص عليه السيد اخلميني والسيد اخلوئي والشيخ 

 .املنتظري والسيد احلائري
وسى بن جعفر بن وهب الذي ال توثيق له، سوى أّنه ورد يف كامل وأخرى بم ب ـ

 .الزيارة أو كان له كتاب أو ما شابه ذلك من املباين الضعيفة
 وثالثة بجربيل الفاريايب الذي مل تثبت وثاقته. ج ـ

كام أّن خرب زيد الشحام ضعيٌف باإلرسال، حيث رواه الربقي عّمن ذكره عن زيد، 
 مطلق غري حمّدد املعامل. مضافًا إىل أّنه

ما ذكره بعضهم، من أّن هذا احلديث حُيمل عىل االستحباب ونحوه؛ ألّنه خمالف  ثانيًا:
 .لإلمجاع القطعي

أّنه من املقطوع به أّنه ال يشرتط يف أخذ معامل الدين أن يكون املأخوذ  ولعّل مرادهم
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عنه هبذه املثابة من املواصفات العالية، فأغلب الرواة ليس حاهلم كذلك، مع أّن الطائفة 

 عملت برواياهتم منذ مئات السنني.
، فلو صّح بأّن هذه التعابري كناية عن تشّيع الرجل تشّيعًا حقيقّياً  وربام يمكن الردّ 

 هذا التفسري ارتفع هذا اإلشكال.
وقد يراد باإلمجاع املقطوع به هو عمل الطائفة قطعاً بروايات أهل السنّة التي يف كتبها، 
كالسكوين وحفص بن غياث وأمثاهلام، فلو كان العمل منحرصًا بخرب الشيعي فهذا 

مهجورّية هذا اخلرب عندهم خيالف ما أمجعت عليه كلمتهم وعملهم، األمر الذي يوجب 
 لو فرّس هبذه الطريقة وهو من موجبات وهنه النوعي بوصف ذلك قرينًة ال دلياًل.

إّن هذه الرواية تسأل عن حالة شخصّية، واجلواب فيها شخّص بحت، وليس  ثالثًا:
مرفقًا بتعليل يشري إىل قانون عام، ومن املحتمل جدًا أن يكون اإلمام بصدد التأكيد عىل 

ذين الشخصني السائلني أن ال يذهبا خلف أشخاص ليسوا بتلك املثابة من املواصفات ه
العالية، ولو من باب أّنه خياف عليهام الضاللة بعد اهلداية، وحيث إّن اللسان لساٌن 
شخّص وحيتمل معه مثل هذه االحتامالت واملناشئ فال نستطيع التمّسك باإلطالق يف 

 بطبيعتها القضايا املتحّركة امليدانية واملوردّية، خاّصة عندمامثل هذه األمور التي حتتمل 
 تكون العمومات واملطلقات عىل خالف ما تفيده مثل هذه النصوص.

إّن الظاهر من التعبري الوارد يف الرواية كفاية أن يكون الشخص حمبًا ألهل  رابعًا:
يعّيًا ، وهذا أعّم من كونه شالبيت ومتعّلاًم عىل يدهيم بحيث كان يرتّدد عليهم ويأخذ منهم

إمامّيًا أو غريه، ومن كون رواياته وردت يف مصادر السنّة أو غريهم، فقد يكون زيدّيًا 
ووردت روايته يف مصادر السنّة، فيكون مشموالً هلذا احلديث، فالنسبة بني منطوق 

شّيع اإلمامّي تاحلديث وما نحن فيه ليست متطابقة، إال إذا قيل بكون التعابري كنائية عن ال
 اخلاّص، فتأّمل جيدًا.
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 ة(لرشد يف خمالفة )العاّموقفات حتليلية نقدّية يف قاعدة: ا
عوا ما وافق د»، وهو: الرواية الثالثة عرشة: اخلرب املشهور الذي ذكره الكليني يف الكايف

ثل عىل أساس أّن هذا التعليل الوارد يف الرواية يم، «القوم؛ فإّن الرشد يف خالفهم
قاعدة عاّمة جتعل الرشد يف خمالفة أهل السنّة، ومثل هذا املفهوم القواعدي الكبري ال 
يمكن أن ينسجم مع جعل كتبهم وأحاديثهم وعلومهم مرجعًا أو ماّدًة لالستفادة منها، 

 بل األصّح خمالفتهم وهجراهنم وعدم التشّبه هبم وما شاكل ذلك.
عة إىل جعل هذا النص أصاًل ال يؤخذ به يف وقد ذهب مجاعة من أكابر العلامء الشي

باب التعارض فقط ألجل قضية التقّية؛ ألّن الرواية ليس فيها مؤرش عىل ذلك، بل 
أّن املخالفني للحّق لذواهتم املنكوسة وقلوهبم املعكوسة ال يرتضون »املخالفة ألجل 

ري ما لصواب، وهذا نظغالبًا إال الباطل، فالرواية التي خيالف قوهلم أقرب إىل الصّحة وا
من مجلة نعامء »كام أّن ، «من األمر بمشاورة النساء وخمالفتهّن.. �روي عن النبي

ليكون  ،ةمسألة نظريّ  هم يف كّل فأضلّ  ،ة والشيطان بني العامّ ه خىّل اهلل عىل هذه الطائفة أنّ 
 عىل حّد تعبري احلّر العاميل يف رسالته يف الغناء. .«األخذ بخالفهم ضابطة لنا

بل احتمل صاحب الكفاية أن تكون املخالفة يف نفسها حسنًة وبام هي بقطع النظر 
 .عن أهّنم يوافقون الباطل وما شابه ذلك

ما خالف : ».. ×من قوله  ومثل هذا اخلرب أيضًا ما جاء يف مقبولة عمر بن حنظلة
والواردة يف مورد اخلربين املتعارضني، وهذا النّص وإن مل يظهر ، «دالعاّمة ففيه الرشا
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منه التقعيد العام يف غري باب التعارض، غري أّن نقل الطربيس يف االحتجاج له جاء عىل 

حيث ، «ُينظر إىل ما هم إليه يميلون، فإّن ما خالف العاّمة ففيه الرشاد»الشكل التايل: 
 بكربى كّلية. سيق النّص مساق التعليل

 ويمكن التعليق عىل هذين اخلربين:
إّن اخلرب األّول املشهور جدًا مل نجده يف أّي كتاب حديثي سوى يف مقّدمة كتاب  أّوالً:

الكايف للكليني، حيث ذكره وهو يبنّي للسائل الذي كتب له الكتاب ما العمل يف حال 
التعارض، فذكر اخلرب دون ذكر أّي سند له، بل دون ذكر راويه، فيكون يف غاية الضعف، 

الواضح، إذ ال قيمة لذلك، فغايته يقينه بصدوره وهو حّجة  حتى لو أرسله إرسال األمر
له وعليه، السيام وأّن هذا اخلرب مل يذكره أحٌد من املحّدثني حتى بعد الكليني، مثل 

 الصدوق والطويس، فكيف يمكن االعتامد عليه وهو هبذه احلال؟
كون فال ي ونحن نحتمل أن يكون أصل هذا اخلرب هو مقبولة عمر بن حنظلة وأمثاهلا،

 هناك خربان أساسًا، بل خرٌب واحد.
وأما مقبولة عمر بن حنظلة، فهي مل تثبت سندًا كام ذكرنا سابقًا رغم اشتهارها بني 
املتأّخرين؛ ألهّنا ليست من املشهورات الروائّية، حيث مل يذكرها سوى الكليني يف الكايف 

ن، . نعم هي معموٌل هبا بني املتأّخريال غري، وإّنام أخذها بعد ذلك الطربيس، ثم املتأّخرون
 لكنّنا ال نرى عمل متأّخري األصحاب هبذه الطريقة جابراً لضعف السند كام سوف يأيت.

 إّن هذه الرواية وأمثاهلا حتتمل احتامالت: ثانيًا:
: أن ُيقصد خمالفة أهل السنّة بحيث تكون هذه املخالفة طريقًا إىل االحتامل األّول
مع األخذ بعني االعتبار حالة التعارض، ويف هذه احلال ال تفيد هذه إدراك الواقع، 

الرواية شيئًا هنا؛ ألّن معناها أنه عندما يقع أمامك خربان متعارضان فانظر املخالف 
ألهل السنّة وخذ به، وهذا املقدار صامت؛ إذ حيتمل أن تكون هذه القاعدة قد ُاعطيت 
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اّمة، كام حيتمل أن يكون قد أعطاها عىل أساس من قبل اإلمام عىل أساس أهنا قاعدة ع
غلبة احتامل املوافقة ألجل التقّية بمعانيها، أو ألجل كونه كان يفتي الناس مشريًا إىل 
مذاهبم، فتكون مؤرشًا يدّلنا عىل املراد اجلّدي عند اإلمام يف أقواله املتعارضة، ال مؤرشًا 

 ..كّليًا بام يفيد أهّنم غالبًا عىل خالف احلّق 
ومن الواضح أّن مقبولة عمر بن حنظلة يصعب تعميمها لغري حالة التعارض هبذا 
اللحاظ، السيام عىل غري صيغة كتاب االحتجاج، حيث ال تعليل بكربى كّلية فيها، فإّن 
املقبولة اعتربت أّن ما خالف العاّمة ففيه الرشاد، ومن املرتّقب أن يكون املراد باالسم 

ي إّن حديثي املخالف هلم هو احلّق، وهذا ما يستوي فيه كوهنم املوصول )احلديث( أ
خمالفني دائاًم للحّق، وكون اإلمام يصدر خالف احلّق تقيًّة منهم أو لسبب ثالث ال نعرفه، 

 ولو يف بعض املوارد.
وهذا هو ما فهمه الفقهاء، وهلذا فخالف السنّة ليس دلياًل لوحده يف الفقه عندهم 

 ظنّيًا أو غالبّيًا عن الواقع برصف النظر عن باب التعارض.بوصفه كاشفًا ولو 
أن تكون املخالفة طريقًا إىل إدراك الواقع برصف النظر عن  االحتامل الثاين:

التعارض، وهنا كي يكون هذا الطريق منطقّيًا، البّد من افرتاض مسبق، وهو دوام أو 
ار م صعٌب جدًا مع األخذ بعني االعتبغلبة خمالفتهم للواقع، وقد بيّنا سابقًا أّن هذا الكال

اختالفاهتم واختالفاتنا فيام بينهم وبيننا، فلو صّحت هذه القاعدة للزم منها ختصيص 
 األكثر املستهَجن عرفًا.

ودعوى أّن املراد غلبة خمالفتهم للواقع يف ما مل يصدر عن أهل البيت موافٌق له، ال 
ينة عليها يف النّص ـ تارًة ُيفهم منها ما مل يصدر تنفع هنا، فهي ـ مضافًا إىل عدم وجود قر

واقعًا من النبي وأهل بيته، ففي هذه احلال ال شّك يف خمالفة ما ذهب إليه أهل السنّة 
للواقع، لكنّه ليس هو املنظور لنا؛ إذ كيف نعرف أّنه مل يصدر واقعًا عنهم بعد فرض 

يف ذلك، وعدم وجود ناٍف هلا يف  ورود روايات نبوّية من طرق أهل السنّة عن املعصوم



 
روايات الشيعة؟! وأخرى يفهم منها غري الواصل لكم من رواياتنا، وهذا مفهوم 
هالمي؛ إذ خيتلف غري الواصل بني شخٍص وآخر، فإذا جعل املعيار هو خمالفة أهل السنّة 
 لفاً مع كون غري الواصل خمتلفًا، فال معنى هلذا املعيار إال كون أغلب ما عندهم خما

للواقع، ومن ثّم فهذا عود إىل مناقضة هذا املفهوم للوح الواقع كام قلنا مطلع هذه 
 املالحظة.

يضاف إىل ذلك أّنه لو صّح هذا النّص هبذا التفسري العام، لعنى ذلك أّن كّل ما عند 
أهل السنّة فإّن خالفه ـ بمقتىض هذا النص احلديثي ـ هو الواقع احلقيقي، ومن ثّم لزم 

اج كّل ما ثبت عند اإلمامّية عرب مستند كتايب أو حديثي، مما هو مشرتك مع السنّة، إخر
وهذا اإلخراج يقع من خالل األدّلة التفصيلية لكّل مورٍد مورد، وبالتايل يشّكل خمّصصًا 
لقاعدة الرشد يف خالفهم، ونظرًا لكثرة التخصيصات، سوف يؤّدي ذلك إىل 

ن موهنات هذا اخلرب؛ ألّنه يسوف يعارضه عدد هائل التخصيص املستهجن عرفًا، وهو م
صات تتعّدى التخصيص العريف، فتأّمل جيدًا.  من املخص 

أن يراد املصلحة السلوكّية، أي أّن نفس املخالفة برصف النظر عن  االحتامل الثالث:
 الواقع ممدوحة، كام احتمله صاحب الكفاية، وهذا االحتامل:

غري ظاهر من سياق مثل مقبولة عمر بن حنظلة التي هي بصدد ترجيح رواية أو  أ ـ
حكم عىل آخر، وذكر سبل الوصول ملعرفة الصادر الواقعي، وليست بصدد تعيني وظيفة 

 عملّية حمضة.
ال عالقة له ببحثنا؛ ألّننا نبحث يف الُسُبل إىل الواقع الرشعي، ال يف املخالفات  ب ـ

 ة عن السنّة، فقد ال يعملون بخرٍب وارد عندهم وقد يعملون.التي متّيز الشيع
إذا محلت املخالفة هنا عىل قضاياهم الرشعّية ورواياهتم وما ُيفتون به لزم املحذور  ج ـ

عينه املوجود يف االحتامل الثاين، فكيف يؤخذ بإطالق هذه الرواية مع كون أغلب ما 
ص األكثر املستهجن عرفًا، إذ سيصبح عندهم مما هو موجود عند غريهم، فيلزم ختصي



 املعنى: خالفهم يف كّل ما عندهم إال يف كذا وكذا وكذا مما هو كثري جدًا.
وأّما إذا مُحلت عىل عاداهتم وأعرافهم كمجتمعاٍت سنّية، فهذا ما ال ربط له ببحثنا هنا 

ك التشّبه و ترإطالقًا؛ إذ هو سيشبه ما جاء يف بعض الروايات من ترك التشّبه بالكّفار أ
بالعجم يف عاداهتم ومالبسهم، عندما نحملها عىل ذلك، وهذا املفهوم فرع عدم ثبوت 
هذا اليشء الذي يفعله الكفار عندنا، فلو ثبت عندنا خرج من حتت عموم النهي عن 
التشّبه بشكل واضح، واملفروض أّن بحثنا هنا فيام هو الداخل عندنا يف الرشع أو ال؟ 

ت غري الشيعي هل يمكن اعتبارها من ضمن السبل التي نصل من خالهلا ويف أّن روايا
إىل ما هو الداخل عندنا أو ال؟ فإذا بحثنا فلم نتوّصل إىل دخول يشء يف الدين 
اإلسالمّي، ثم رأينا أّنه ُعرف وعادة قائمة وجارية يدعون إليها يف املذاهب األخرى، 

حثنا فال معنى لتطبيقه، فتأّمل جيدًا فإّن رتبة ب فهنا نطّبق هذا احلديث هبذا املفهوم، وإال
 أسبق من رتبة تطبيق هذا املفهوم.

إّن الظاهر من الرواية خمالفتهم يف اعتقاداهتم وآرائهم، ال خمالفتهم بمعنى ترك  ثالثًا:
ما يروونه أو ما يطرحونه من علوم، وإال لزم ترك مجيع علومهم والتي منها كتب التاريخ 

سباب النزول، والعلوم الطبيعّية وغريها، فهذه األمور منرصفة عنها الرواية والتفسري وأ
 إىل قضاياهم الدينية التي يذهبون إليها اعتقادًا.

إال إذا قيل بأّن الرواية أعّم من االعتقاد، خاّصًة لو الحظنا مقبولة عمر بن حنظلة، 
 فتخصيص هذه النصوص باالعتقادات غري واضح.

عرف كيف يمكن التمييز يف التعامل مع أهل السنّة، إذا أخذنا هبذه نحن ال ن رابعًا:
الرواية، بني رواياهتم يف مصادرنا وغريها، وبني علم الفقه والعقيدة وغريها من العلوم؛ 
وهكذا و..، ومن ثّم فيكون العمل املجمع عليه عند اإلمامية يف األخذ بروايات أهل 

 قضًا هلذا املفهوم من هذه الرواية.السنّة الواردة يف كتب اإلماميّة نا
فهذا كّله دليل عىل أّنه ال يراد هبذا اخلرب إال االحتامل األّول من االحتامالت الثالثة 



 
املتقّدمة، والذي عليه اعتقاد الكثري وعملهم من أصولّيي الشيعة وفقهائهم حيث 

ح يف باب ا الرتجينجدهم يتلّفظون باحتامل التقية يف هذه املوارد بوصفها املفرّس هلذ
 التعارض، وربام يعثر اإلنسان عىل تفسري آخر.

فهذه الرواية وأمثاهلا يصعب االستناد إليها بوصفها قاعدًة عامة يف غري باب 
 التعارض.

من ال ال خري في: »×قال: قال أبو عبد اهلل الرواية الرابعة عرشة: خرب بشري الدهان،
اج منهم إذا مل يستغن بفقهه احتاج إليهم؛ فإذا احت يتفّقه من أصحابنا يا بشري، إّن الرجل

 .«إليهم أدخلوه يف باب ضاللتهم وهو ال يعلم
والرواية داّلة عىل التحذر من الرجوع إليهم يف قضايا الدين احتياطًا عىل الدين، فتدّل 

 عىل رضورة االستقالل العلمي للشيعة عن أهل السنّة يف الفكر والرواية.
 امد عىل هذا احلديث:ويناقش االعت

الظاهر أّن اإلمام هنا يطالرب باالحتياط خمافة الضاللة، وهذا معناه أّنه إذا  أّوالً:
أحرزنا عدم الضاللة ولو مع الرجوع إىل علومهم وروايتهم مل يكن هناك بأس، إال إذا 

هم إلي كان ذلك إعالناً من اإلمام بعلمه الغيبي أّن كّل من يرجع إليهم أو أغلب من يرجع
 يقع يف الضاللة.

ولعّل ما قلناه يف هذا اإلشكال هو مراد احلّر العاميل من اعتباره هذه املفسدة أقرب 
 .إىل األوالد الصغار؛ لضعف متييزهم

إّن هذا احلديث ضعيف السند، كام اعرتف بذلك العالمة املجلّس يف مرآة  ثانيًا:
، حاق املهمل جدًا عند املسلمني مجيعاً والظاهر أّن الضعف جاء من أيب إس، العقول

                                           
 .33: 1( الكايف 1)
 .477: 21وسائل الشيعة تفصيل ( 2)
 .107: 1( مرآة العقول 3)
 .207: 11وقاموس الرجال  ؛13931، رقم: 22: 22( انظر: معجم رجال احلديث 4)



ولعّله ليس له سوى هذه الرواية، وليس املراد به أبا إسحاق الكندي املعروف بابن 
ألّن ابن اخلنازيري ، اخلنازيري الذي نقل اخلطيب البغدادي توثيقه عن الدارقطني

هـ؛ وبينه 329ني املتوّف هـ فيام يقع الراوي هنا يف الطبقة الرابعة قبل الكلي312تويف عام 
هـ( واسطة واحدة هي بشري الدهان؛ فالرواية ضعيفة، فضاًل 148وبني اإلمام الصادق )

 عن عدم وثاقة بشري كام حّققناه يف حمّله.
ـ يف حديث ـ قال:  ×عن الصادق الرواية اخلامسة عرشة: خرب يونس بن ظبيان،

علومهم، فإهّنم مُحُر مستنفرة، ثم ال تغّرنك صالهتم وصومهم )وكالمهم( ورواياهتم و»
، ، فقلت: يا ابن رسول اهلل«قال: يا يونس، إن أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت..

كل من كان من أهل البيت ورث ما ورثت )كام ورثتم( من كان من ولد عيل وفاطمة؟ 
 .«ما ورثه إال األئّمة االثنا عرش»فقال: 

وجود يشء عند اآلخرين حتى يرجع إليهم، وقد شملت فالرواية كالرصحية يف عدم 
 الروايات والعلوم، وهذه قّمة القطيعة.

 ويناقش:
إننا ال نعرف عّمن تتحّدث الرواية، بل لعّل نظرها إىل بعض مّدعي اإلمامة من  أّوالً:

 الفرق الشيعّية الصغرية التي تالشت اليوم.
الد الدليل املشري إىل عدم علم أو نةوربام يؤّيد هذا اإلشكال الصحيح يف نفسه بقري

 عيل غري أهل البيت اإلثني عرش، ومن ثم يصعب التمّسك بإطالق هلا يف املقام.
لعدم معقولّية سؤال يونس  إال اّن هذا التأييد غري مقنع مع صّحة أصل اإلشكال؛

ّمة الإلمام بعد حرصه له العلم بأهل البيت، فالبّد أن يكون النظر يف مطلع احلديث لع
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 املسلمني ال خلصوص أئّمة الفرق الشيعّية من أهل البيت.

قد يقال بأّن الرواية ليست بصدد بيان عدم الرجوع إليهم، بل هي بصدد عدم  ثانيًا:
االغرتار بام عندهم، بام يوحي وكأهّنم أصحاب العلم، يف مقابل التأكيد عىل أّن العلم 

قول علومهم ورواياهتم باملطلق، بل تريد ال احلقيقي جتده عندنا، فهي ال تريد نفي قيمة
بأّن هذه العلوم غري كافية، وليست شيئًا أمام علوم أهل البيت، فهي أشبه باحلرص 

 اإلضايف، وأين هذا مما نحن فيه؟!
، إّن الرواية ضعيفة السند جدًا بعمر بن عيل العبدي فهو رجل مهمل للغاية ثالثًا:

و أو ثالث يف املصادر احلديثية، ومل ُيرش إليه رجايلٌّ شيعي أولعّله ليس له سوى روايتني 
سنّي، فمثل هذا اإلمهال ُيضعف الرواية جدًا، السيام مع ورودها فقط يف كتاب كفاية 

 هـ(.400األثر للخزاز القمي )
يضاف إىل ذلك ورود يونس بن ظبيان يف السند، وهو املتهم بالغلّو الذي ضّعفه 

جايش بالضعيف جّدًا وأّنه ال ُيلتفت إىل ما رواه وأّن كّل كتبه الغضائري، ووصفه الن
 .ختليط، وأورد فيه الكيش بعض الروايات الذاّمة أيضاً 

أيت : إّنا ن×قال: قلت أليب عبد اهلل الرواية السادسة عرشة: خرب هارون بن خارجة
ال »قال:  هؤالء املخالفني، لنستمع )فنسمع( منهم احلديث يكون حّجًة لنا عليهم؟

 .«تأهتم، وال تستمع )تسمع( منهم، لعنهم اهلل، ولعن مللهم املرشكة
 ويناقش:

هـ( إىل أبان بن تغلب، 598إّن اخلرب ضعيٌف، بجهالة طريق ابن إدريس احليّل ) أّوالً:
 مع وجود بعض املشاكل األخرى املعروفة.
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إّن السائل يسأل عن الذهاب إليهم لالستامع منهم كي حيتّج عليهم بحديثهم،  ثانيًا:
ومع ذلك ينهاه اإلمام، فالبّد من محل النهي عىل خصوصّية يف ذلك الشخص من حيث 
كونه خيشى عليه من االنحراف مثاًل أو خلصوصّية يف تلك الفرتة أو نحو ذلك، وإال فال 

لقصد هو الرّد عليهم، فهذا املضمون يف غاية النكارة ُيعقل أن ينهاه عن ذلك، مع أّن ا
ومهجور متامًا لو ُاريد األخذ بإطالقه فيحمل عىل أّنه خطاب خاّص لذلك الشخص، 

 ولعّله هلذا استخدم اإلمام صيغة املفرد يف اجلواب.
 ×قال: سألت الرضا ،بن يزيع حممد بن إسامعيلالرواية السابعة عرشة: صحيحة 

يهم عل فذكرت له قول بعض آبائه، «ال»ع بعد العرص؟ فقال: التطوّ عن صالة طواف 
 ،«ةإال الصالة بعد العرص بمكّ ’ الناس مل يأخذوا عن احلسن واحلسني نّ إ: »السالم
ء هؤال نّ إ، فقلت: «فاجتنبه ءعىل يش قبلونولكن إذا رأيت الناس يُ  ،نعم»فقال: 
 .«لستم مثلهم»فقال:  ؟يفعلون

تفيد رضورة اجتناب ما يقول به مجهور الناس، وقد فهم منها املحّدث فهذه الرواية 
البحراين قاعدًة عاّمة خارج بحث التعارض أيضًا، وأهّنا تفيد وتؤّكد مبدأ أهّنم ليسوا عىل 

 .احلنيفيّة يف يشء واملستفاد من سائر األخبار هنا
من القول بيشء من اإلمجال  بل البدّ  إال أّن هذه الرواية ال يعقل فهمها هبذه الطريقة،

فيها أو تقديم تفسري آخر، والسبب يف ذلك أّن اإلمام يقّر بكون صالة التطّوع بعد العرص 
رشعيّة، وأّن املسلمني اتبعوا يف ذلك ما قاله هلم احلسن واحلسني، ومع ذلك يقول البن 

هومني؟ وهل املفبزيع بأّن عليه أن يتجنّب ما عليه الناس! فكيف ُيعقل اجلمع بني هذين 
يمكن أن يستفاد من ذلك أّن كّل ما ثبت عن أهل البيت جيب التوّقف عن العمل به إذا 
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 كان الناس قد أخذوه من النبّي وأهل البيت النبوي أيضًا؟!

هلذا صار بعض العلامء بصدد تقديم تفسري آخر هلذه الرواية يمكن أن ُيعقل، أو رفع 
، إىل أّنه البّد من رفع اليد عنها لو فرّست بشكل مطلقاليد عنها، فذهب السّيد اخلميني 

فيام قد يستوحى من بعٍض آخر أّن اإلمام هناه عن ذلك خوفًا من أن يفهم اآلخرون 
فعلهم أّنه ناتج عن تشّيعهم، وناقش آخرون يف هذا بأّنه غري واضح بعد فرض أهّنم 

 يعملون مثلهم.
ّددة ال نخوض فيها الساعة، فيصعب والرواية عندي جمملة حتتمل تفاسري متع

 االستدالل هبا عىل يشء هنا.
إّن الرواية ليست يف مقام احلديث عن مرجعّية علومهم ورواياهتم، بل هي يف  ثالثًا:

مقام احلديث عن سلوكهم وما يفعلونه ولو عىل أساس ما وصلهم عن النبي وأهل 
 يعملون فقد يروون رواية لكنّهم الالبيت، فال تساوي مطلقًا يف النسبة بني املفهومني، 

 هبا.
».. يه: ، حيث جاء فالرواية الثامنة عرشة: خرب التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري

 هم اهلل تعاىلفهم مثل اليهود الذين ذمّ  ،د من عوامنا ]من[ مثل هؤالء الفقهاءفمن قلّ 
هلواه،  نه، خمالفاً لدي حافظاً  ه،لنفس فأما من كان من الفقهاء صائناً  بالتقليد لفسقة فقهائهم.

وذلك ال يكون إال ]يف[ بعض فقهاء الشيعة ال  دوه.فللعوام أن يقلّ ، مر موالهأل مطيعاً 
لوا منهم ة فال تقبوالفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّ  من ركب من القبائح نّ إمجيعهم، ف

الفسقة  نّ أل ؛أهل البيت لذلك ال عنّ كثر التخليط فيام يتحمّ  ام، وال كرامة هلم، وإنّ ا شيئاً عنّ 
فونه بأرسه جلهلهم، ويضعون األشياء عىل غري ]مواضعها و[ حيرّ  فهم لون عنا،يتحمّ 

دون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما وآخرين يتعمّ ، ة معرفتهملقلّ  ؛وجوهها
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 .«نار جهنم هو زادهم إىل
ّيد ، بل قال بعضهم كالسولكّن هذا اخلرب ـ بغض النظر عن ضعف سند هذا التفسري

اخلوئي بأّنه موضوع، ورفض بعٌض آخر كالسيد السيستاين ما ادُّعي من ظهور عالمات 
ـ ال عالقة له بام نحن فيه؛ فإّنه يشري إىل فسقة فقهاء العاّمة، وهذا غري أّن  الصدق عليه

 كّل فقهاء ترشة، ال أنّ مجيع فقهاء العاّمة فسقة، فغايته أّن ظاهرة الفسق يف فقهاء العاّمة من
العاّمة هم فسقة، فال يؤخذ بكالمهم، فالحظ جّيدًا، فالرواية ال تنفع يف تأسيس مبدأ 
عدم الرجوع، وهلذا ال حيتّج هبا لرتك روايات أهل البيت عند الشيعة، بسبب أهنا تشري 

 إىل كثرة الكذابني عليهم واملخّلطني يف الشيعة أنفسهم.
خ األنصاري من هذا احلديث أّن املعيار هو التحّرز عن الكذب ولعّله هلذا فهم الشي

 .وليس العدالة وإن كان يظهر منه العدالة
بأّن اإلمام ينفي وجود الفقهاء الصاحلني إال يف بعض الشيعة ال غري فتدّل،  إال إذا قيل

 لكنّها ضعيفة السند.

 عرفّيةاملروايات القطيعة املقاربة اإلمجالّية التحليلّية ل
هذا هو مهم الروايات ذات الصلة بشكٍل من األشكال بموضوع بحثنا، وبالرجوع 

 إىل مصادر احلديث نجد:
إّن هناك الكثري جدًا يف مصادر عاّمة املسلمني من الروايات الداّلة عىل مرجعّية  ـ 1

فهو أهل البيت النبوي، وعدم جواز تركهم إىل غريهم، وأّن كل ما مل خيرج من عندهم 
باطل، وهذه ال عالقة هلا ببحثنا؛ ملا قلناه من أّن الرجوع إىل مصادر احلديث الشيعّية أو 
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 السنّية إّنام هو عىل سبيل الطريق للرجوع إىل كلامت النبّي وأهل بيته دون غريهم.

ثّمة الكثري من الروايات الناهية عن األخذ ببعض أساليب االجتهاد مما هو  ـ 2
أهل السنّة كالقياس، وعدم التأثر هبم فيام وقع عندهم من أخطاء يف  متداول عند مجهور

مناهج العمل االجتهادي، وهذا أيضًا خارٌج عن بحثنا؛ ألّننا ال نتكّلم يف مناهج 
االجتهاد وال يف الرجوع إىل فتاوى املخالفني يف املذهب وتقليدهم، بل يف الروايات 

 وجمال النقل والتحديث فحسب.
ال خيتّص بالسنّة وال باملسلمني، بل يشمل بعض الشيعة أيضًا يف أخطائهم  كام أّن هذا

يف مناهج االجتهاد، وهنا املفروض النظر يف نصوصهم وعلومهم وحتقيقها ونقدها 
 ومتحيصها الستخراج املفيد منها طبق القواعد املقّررة سلفًا، واملربهن عليها عقالً ونقاًل.

ة عىل عدم الرجوع إليهم يف القضاء والنهي عن الرتافع ومن هذا النوع الروايات الدالّ 
فهذا راجع تارًة إىل عدم جعلهم نافذين يف جمتمع الشيعة، وأخرى إىل ختطئتهم يف  إليهم،

 استنتاجاهتم الفقهّية، وال عالقة له بام نحن فيه.
إّن هناك العديد من الروايات أيضًا تدّل عىل ابتالء النبي وأهل بيته بالكّذابني  ـ 3

عليهم، وهذا أيضًا ال عالقة له ببحثنا أبدًا؛ ألّنه متساوي النسبة جلميع املذاهب 
اإلسالمّية، فدعوى أّن هذه النصوص تريد أن ُتلزمنا برتك أحاديث سائر املذاهب غري 

مغاليًا وشيعّيًا وقد يكون غري ذلك، ومن ثّم فيجب وضع  واضحة؛ فقد يكون الكذاب
قواعد لتمييز األحاديث الصحيحة من الكاذبة، بال فرق يف طريق هذا احلديث أو ذاك، 

 وال يف مصدره أو مرجعه.
ثّمة العديد من الروايات حتتمل الداللة عىل ما أسميناه القطيعة املعرفّية، وهي ما  ـ 4

نا مما رأيناه يستحّق أن ُيدرج فيام يكون له ترّقب احتامل الداللة ذكرناه بحسب ما تتّبع
 احتامالً معتدًا به، وحاصل ما استخلصناه:

لقد رأينا أّن هناك ثامين عرشة رواية قد يكون هلا نوع ترّقب داليل يف موضوع بحثنا،  أ ـ



، (17ومجيعها ضعيٌف من حيث اإلسناد إال واحدة، وهي صحيحة ابن بزيع )رقم: 
 وهذا برصف النظر عن الداللة يف هذه النصوص.

إّن الالفت يف هذه املجموعة من الروايات، هو أّن أسامء الرموز الكبرية املتفق  ب ـ
أو شبه املتفق عىل توثيقها ومكانتها من الثقات األثبات يف عامل الرواية عند الشيعة غائبة 

رارة بن أعني، وبريد العجيل، عنها مثل: حممد بن مسلم، ويونس بن عبد الرمحن، وز
ومعاوية بن عامر، وأيب محزة الثاميل، والفضيل بن يسار، ومجيل بن دراج، وعبد اهلل بن 
مسكان، وسائر كبار وجوه الشيعة األخرى الغائبة عن هذه الروايات، إال ما شّذ وندر، 

بل بعضهم  ينا،بينام نجد أسامء جماهيل كثرية ومهملني ومضّعفني متهمني بالغلّو، كام رأ
مل نعثر له إال عىل رواية أو روايتني، ومل ُيرتجم يف كتب الرجال والرتاجم والفهارس، كام 

دة.  بّينّا ذلك عند احلديث عن كّل رواية عىل حر
إّن ضعف أغلب هذه الروايات السندي من النوع القوّي جدًا، حيث ورد يف غري  ج ـ

ديث والرجال، ال السنّية وال الشيعّية، وبعض واحد منها رواة ال أثر هلم يف مصادر احل
فني يف هذه الطرق كيونس بن ظبيان وغريه.  األسانيد ـ كام قلنا ـ تالفة بوجود مضعَّ

لو رجعنا إىل مصادر هذه الروايات، لوجدنا أّنه مل يرد منها يف الكايف إال خربان لو  د ـ
ان، ومل يرد يف التهذيب إال خرب وّحدنا مقبولة ابن حنظلة مع مرسل الكايف يف املقّدمة،

وورد خرب واحد يف حماسن الربقي، وآخر يف رجال الكيش، أّما سائر الروايات ـ أي اثنتا 
عرشة رواية أخرى، وهي تشكل ثلثي هذه الروايات ـ فوردت يف مصادر من الدرجة 

وعلل  ،الثانية والثالثة، مثل رسالة الراوندي التي ظهرت يف القرن احلادي عرش اهلجري
الرشائع وصفات الشيعة ومعاين األخبار للصدوق، وكفاية األثر للخزاز القمي، ودعائم 
اإلسالم للقايض النعامن، والتفسري املنسوب للعسكري، وكّلها بأسانيد واحدة منفردة 

 غري متعّددة املصادر وال الطرق غالبًا.
لة فيها هو أغلب هذه بعد البحث والفحص وجدنا أّن عدد الروايات التي ال دال هـ ـ



 
الروايات ـ ويف احلّد األدنى يشّكل ثلثي هذه الروايات ـ عىل ما تقّدم توضيحه؛ إذ رأينا 
أهّنا من حيث الداللة ال تدّل عىل املطلوب هنا، كام رأينا أّن القليل الداّل منها ـ وفقًا 

مكن األخذ يلبعض التفاسري فيه ـ يعارض بعُضه حقائَق الواقع والتاريخ، بحيث ال 
بإطالقه، بل إّن سرية املشهور قائمة عىل معارضة بعض إطالقات هذه النصوص كام 
رأينا، وبناًء عليه كيف يمكن التوّصل إىل نتيجة هبذه اخلطورة ـ أي القطيعة املعرفيّة ـ 
ببضع روايات من هذا النوع؟! سواء عىل مبنى حجيّة خرب الثقة أو املوثوق، فضاًل عام 

ه من حجّية خصوص اخلرب االطمئناين والعلمي فقط، خاّصة يف القضايا البالغة بنينا علي
 اخلطورة.

ُيضاف إليه، إّن زيادة هذه الروايات التي هذه حاهلا من حيث املصادر واألسانيد ال 
حيّصل تواتراً حتى لو جتاهلنا ضعفها الداليل؛ ألّن داعي الكذب فيها موجود وعاٍل، وهو 

املهيمن آنذاك عىل حياة املسلمني، وهذا ما يضّعف منطقّيًا من قّوة الضّخ التحّيز املذهبي 
االحتاميل يف هذه النصوص، ويعجزها عن ختصيص عمومات ومطلقات األدّلة الدالة 

 عىل حجّية خرب الثقة أو العادل.
إّن ما دّل عىل األخذ بام اشتهر بني أصحابك، لو صّح سندًا، ال ينفع هنا، خالفًا  و ـ

؛ فإّن ا أفاده الوحيد البهبهاين فيام حتتمله عبارته يف حاشيته عىل مدارك األحكاممل
الشهرة بني أصحابك جاءت يف مقابل الندرة والشذوذ، ال أّن عنوان )أصحابك( جاء 
يف مقابل غري أصحابك؛ إذ الرواية ليست يف مقام البيان من هذه الناحية، فيصّح إطالقها 

 حظ جّيدًا.بمالحظة الغلبة، فال

 ريفلق فضاء التواصل املعنصوٌص حديثّية معارضة تساعد على خ
 ببعض النصوص ربام يمكن أيضًا االستئناس ـ يف مقابل هذه الروايات ـإّنه  ز ـ
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احلديثية، ولو الضعيفة سندًا، أو غري املبارشة داللًة، والتي ُتعطي ثقافًة معاكسة، إىل 
 جانب عمومات ومطلقات دليل حجية اخلرب، نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص:

زلت إذا ن»ه قال: الصادق أنّ مرسل الطويس يف العّدة، عن اإلمام جعفر  الرواية األوىل:
عليه السالم  فانظروا إىل ما رووا عن عيلّ  ،اادثة ال جتدون حكمها فيام رووا عنّ بكم ح

وألجل ما قلناه عملت الطائفة بام رواه حفص ». وعّقب الطويس بالقول: «فاعملوا به
نا تة عن أئمّ والسكوين، وغريهم من العامّ  بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج،

 .«ه ومل يكن عندهم خالفهالسالم، فيام مل ينكرو عليهم
نقل  نّ فأل ،وأما املوثق»وقد ذكر الشيخ حسني بن عبد الصمد يف هذا الصدد فقال: 

 علم من مذهب الشافعي كذا وإن مليُ  عن املوثقني، كام اق فضالً علم بالفّس املذهب قد يُ 
ذا نزلت بكم حادثة ال جتدون إ لقول الصادق عليه السالم: ؛ينقله عنه عدل

 ...«حكمها
عىل األخذ بروايات الشيعة  دّل »ويقول الشيخ األنصاري معّلقًا عىل هذا احلديث: 

 .«ةاملعارض من روايات اخلاّص  ة مع عدم وجودوروايات العامّ 
احلكمة ضاّلة املؤمن، فخذ احلكمة ولو من : »×عن أمري املؤمنني الرواية الثانية:

 .«أهل النفاق
مرسلًة يف هنج البالغة، ووردت مسندًة بسند ضعيف بعمرو وقد وردت هذه الرواية 

فحيثام وجد أحدكم ضاّلته »بن شّمر الكذاب عن اإلمام الصادق، ويف ذيلها: 
وجاءت مرسلًة يف حتف العقول ويف ذيلها: ، ، حسب نقل الكليني يف الكايف«فليأخذها
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 .«فليطلبها ولو يف أيدي أهل الرّش »

ما جاء يف هنج البالغة وخصائص األئّمة للرشيف الريض وبمضمون هذا احلديث 
خذ احلكمة أّنى أتتك؛ فإّن احلكمة تكون يف صدر املنافق، فتلجلج : »×مرسالً عن عيل

 .«يف صدره حتى خترج فتسكن إىل صواحبها يف صدر املؤمن
عن أيب هريرة بسنٍد ضعيف  �بل وردت هذه الرواية أيضًا منسوبة إىل رسول اهلل

وعن أيب بردة موقوفًة يف مصنّف ابن ، وكذلك يف سنن الرتمذي، سنن ابن ماجة يف
ومرسلًة إىل عيل بن أيب طالب ، ومسندًة إىل زيد بن أسلم يف مسند الشهاب، أيب شيبة

 وغريها من املصادر. يف جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب
بمضمون الفكر ال بصاحبه، وعدم الوقوف عند فهذا احلديث يريّب عىل االهتامم 

 الرجال، بل العبور منهم إىل األفكار واحلكمة واملعرفة.
: ×ما جاء يف حماسن الربقي مرفوعًا ضعيف السند قال: قال املسيح الرواية الثالثة:

 .«خذوا احلّق من أهل الباطل، وال تأخذوا الباطل من أهل احلّق »
، ^ن آبائه ع ×سكوين الضعيف بالنوفيل، عن أيب عبد اهللخرب ال الرواية الرابعة:
غريبتان: كلمة حكمة من سفيه فاقبلوها، وكلمة َسَفٍه من »قال:  �عن رسول اهلل
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 .«حكيم فاغفروها
:.. خذوا ×قال املسيح»، قال: ×خرب زرارة، عن أيب جعفر الرواية اخلامسة:

 .«العلم ممّن عنده، وال تنظروا إىل عمله
خرب أيب بصري )وهو صحيح السند عىل بعض املباين الرجالّية(، عن  رواية السادسة:ال

ال تكّذبوا احلديث إذا أتاكم به مرجئ وال »قال:  ×أو عن أيب عبد اهلل ×أيب جعفر
قدرّي وال حروري ينسبه إلينا، فإّنكم ال تدرون لعّله يشء من احلّق، فيكّذب اهلل فوق 

 .«عرشه
: ×خرب هشام بن سامل يف بصائر الدرجات، قال: قلت أليب عبد اهلل السابعة:الرواية 

نعم، »يشء يصّح؟ قال: فقال:  �جعلت فداك، عند العامة من أحاديث رسول اهلل
 .«أنال وأنال وأنال، وعندنا معاقل العلم وفصل ما بني الناس �إّن رسول اهلل

 بيت هم الفصل بحسب الثبوت.فهذا يؤّكد وجود الصحيح عندهم، غايته أهل ال
وبمضمون هذا اخلرب أخبار أخرى تزيد عن ستة، تلتقي يف نفس املضمون وتتقارب 

 .يف التعبري، فراجع
إذا ُاخذ عنرص كفر أهل ، «اطلبوا العلم ولو يف الصني: »�قوله الرواية الثامنة:

فة السند د، والرواية ضعيالصني باالعتبار، ال ما إذا اعتربت الصني إشارة إىل حمض الُبع
 جدًا.

                                           
 صدر نفسه.( امل1)
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ذي يقىض اليوم ال ه سئل عننّ أ ،×اهلل عن أيب عبدخرب أيب بصري،  الرواية التاسعة:
يثبت شاهدان عدالن من مجيع أهل الصالة  ال تقضه إال أن»فقال:  ،من شهر رمضان

 ...«متى كان رأس الشهر
وتدّل »الشيعي كالسكوين: يقول املريداماد وهو بصدد تصحيح العمل بروايات غري 

فيمن  ×الصادق عن ،صحيحُة أيب بصري ،عىل قبول خرب العدل الواحد وإن كان عاّمّياً 
ملتقّدمة، ـ وذكر الرواية ا مل يصم يوم ثالثني من شعبان، ثّم قامت الشهادة عىل رؤية اهلالل

 د يف بابوجه الداللة أّن شهادة عدلني يف باب الشهادة، كإخبار عدل واحثم قال ـ: 
هل أ الرواية عىل ما سيستبني لك إن شاء اهلل العزيز، فإذا كانت شهادة عدلني من مجيع

 .«الصالة معتربًة، فكذلك تكون رواية عدل واحد معتربًة منهم مجيعاً 
ئل الشيخ س احلسني بن روح، قال: عبد اهلل الكويف خادم الشيخخرب  الرواية العارشة:

ه اللعنة، وخرجت في عن كتب ابن أيب العزاقر بعدما ذمّ  ـعنه  اهلليعني أبا القاسم ريض  ـ
د احلسن أقول فيها ما قاله أبو حمم الء؟ فقال:نعمل بكتبه وبيوتنا منها مر  فقيل له: فكيف

هم كتب بني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتب ئل عنوقد ُس  ،بن عيل صلوات اهلل عليهام
 .«خذوا بام رووا وذروا ما رأوا»فقال صلوات اهلل عليه:  الء؟وبيوتنا منها مر 

وبنو فضال من الفطحّية، والرواية ال ختتص ـ بحسب اجلواب الوارد فيها ـ 
 بخصوص ما هو موجود يف مصادر اإلماميّة من أحاديث بني فضال.

: ×صحيحة عبد اهلل بن املغرية، قال: قلت أليب احلسن الرضا الرواية احلادية عرشة:
كّل من ولد عىل الفطرة وُعرف »رجل طّلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبّيني، قال: 

                                           
 .157: 4هتذيب األحكام ( 1)
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 .«بالصالح يف نفسه جازت شهادته
فالرواية مل تأخذ يف شهود الطالق مسألة االعتقاد، وإنام ربطت األمر بالصالح يف 

 النفس، رغم أّن العدالة رشٌط يف الشاهد.
: فإن عن.. قلت ×طي، قال: سألت أبا احلسنصحيحة البزن الرواية الثانية عرشة:

 من ولد عىل الفطرة أجيزت»أشهد رجلني ناصبّيني عىل الطالق، أيكون طالقًا؟ فقال: 
 .«شهادته عىل الطالق بعد أن ُيعرف منه خري

اعلم أّن و»، أّنه قال: ×خرب سلمة بن كهيل، عن أمري املؤمنني الرواية الثالثة عرشة:
بعضهم عىل بعض، إال جملود يف حّد مل يتب منه، أو معروف بشهادة املسلمني عدوٌل 
 .«الزور، أو ظننّي

بشهادة  ال بأس»قال:  ×صحيحة أيب بصري، عن أيب عبد اهلل الرواية الرابعة عرشة:
 .«الضيف إذا كان عفيفًا صائنًا..

مني لفإّن الضيوف عنوان مطلق، السيام يف تلك األزمنة حيث كان اختالط املس
 ببعضهم.

: ×صحيحة عبد اهلل بن أيب يعفور، قال: قلت أليب عبد اهلل الرواية اخلامسة عرشة:
أن تعرفوه »برَم ُتعرف عدالة الرجل بني املسلمني حتى ُتقبل شهادته هلم وعليهم؟ فقال: 

بالسرت والعفاف، وكّف البطن واليد واللسان و.. )وعّدد مجلًة من الواجبات 
 .«واملّحرمات(
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وغريها من الروايات التي عندما طرحت عدالة الشاهد أو غريه، وهو ممّن حيتّج 
بخربه، مل تأتر عىل ذكر مذهبه أو اعتقاده، ويف سياق تعريفها للعدالة مل تتعّرض ملثل هذا 

 املفهوم إطالقًا.
التي ترّكز عىل املضمون، والوثاقة والسمة اخللقّية، ال عىل  إىل غريها من النصوص

ونحن وإن كنا نناقش سندًا أو داللًة يف  األشخاص من حيث االنتامء العقدي واملذهبي،
أغلب هذه النصوص، لكنّنا أتينا هبا هنا لالستئناس فقط، وملزيد من إرباك االستدالل 

 عة املعرفيّة.باملجموعة احلديثية السابقة الداعية للقطي
وهبذا، ونتيجة هذه املعطيات الصدورية والداللية والعنارص املضّعفة، يظهر أّن املانع 

 الرشعي الروائّي املبارش مل يثبت يف املقام، خاّصًة عىل مسلك حجّية اخلرب االطمئناين.

 ـ املانع الشرعي القرآني العام 2ـ  3ـ  2
م يف انع الرشعي القرآين العام، ويتمثل يف كلامهتالنوع الثاين من املوانع الرشعّية هو امل

 ثالثة أدّلة، وهي:
وا إىَِل َواَل َتْرَكنُ ﴿إّن اهلل قد حّرم الركون إىل الظاملني، فقد قال تعاىل: الدليل األّول: 

ُكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللَِّ ِمْن َأْولَِياَء ُثمَّ  ونَ الَِّذيَن َظَلُموا َفَتَمسَّ )هود:  ﴾اَل ُتنرَْصُ
113.) 

والرجوع إىل مصادر احلديث عند سائر املذاهب ركوٌن إىل الظاملني، فضاًل عن 
                                           

يستدّل بعض الباحثني املعارصين، لتربير حجّية حديث أهل السنّة عند اإلمامّية بالروايات التي ( 1)
رويت عن أهل البيت برضورة عرض حديثهم عىل حديث النبي، ويرى أّنه من غري املعقول أن 

بعد، فالبّد من فرض أّن املراد هو حديث النبّي يقصدوا حديث النبي الذي يروونه هم، فهذا مست
املعروف بني الناس واملنقول من طرق الصحابة يف الوسط السنّي واإلسالمي العام، فانظر: جعفر 
نكونام، الرتاث احلديثي عند السنّة والشيعة، حماولة العرتاف متبادل، كتاب سؤال التقريب بني 

 .228املذاهب، أوراق جاّدة: 



 الرجوع إىل اجتهاداهتم وآرائهم يف الرواة والروايات والفقه وغري ذلك.
 .وقد أجاب العالمة املامقاين هنا بأّنه ال مالزمة بني االثنني

االستفادة من اآلخرين لتحقيقر أمٍر ديني أو أخالقي فإّن  وما أفاده صحيح واضح؛
أو علمي ليس ركونًا، إّنام الركون هو نوٌع من العالقة معهم توجب االنتامء أو التبعيّة أو 
السكوت عن أفعاهلم واللحاق هبم ووقف العمل بالدين من أجلهم ونحو ذلك، وأين 

 هذا مما نحن فيه؟!
ق عنوان الظاملني عىل كّل الرواة وأصحاب الكتب أّنه أّول الكالم صد أضف إىل ذلك

احلديثّية، فإّن العنوان غري واضح االنطباق، ولو صّح هذا االستدالل للزم حرمة املتاجرة 
واملناكحة والتعامل مطلقًا معهم يف كّل أمور احلياة، وهو مقطوع البطالن عند كّل 

 املذاهب يف حّق املذهب اآلخر.
الظلم هبذا املعنى العريض هنا، للزم النهي عن االحتجاج بخرب  كام أّنه لو صّح تفسري

الفاسق الثقة، مع أهّنم يلتزمون بإمكان االحتجاج بخربه يف قول كثرٍي من العلامء، كام أّن 
هذا يمنع عن القبول بروايات الشيعي الواردة يف كتب السنّة ومصادرهم، وكذلك 

صادرهم وغري ذلك من املذاهب، مع أّن بروايات السنّي الواردة يف كتب الشيعة وم
سريهتم وإمجاعهم عند كاّفة املذاهب عىل العمل بذلك يف اجلملة، فكم من راٍو شيعي أو 
قدري أو خارجي عملوا برواياته يف كتب السنّة، وكم من راٍو واقفي أو فطحي أو سنّي 

جلارود  اأو زيدي عملوا برواياته يف كتب الشيعة كالسكوين وغياث بن كلوب وأيب
 وغريهم.

َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا اَل ﴿إّن القرآن الكريم يقول: الدليل الثاين: 
(، حيث ُيعترب املخالف يف املذهب فاسقًا وغري مؤمن، ومن ثم 18السجدة: ) ﴾َيْسَتُوونَ 

                                           
 .321ـ  320، 312: 1مقباس اهلداية  راجع:( 1)



 
 فال يستوي مع املؤمن، فكيف يساويه يف األخذ بخربه؟!

 .املامقاين هنا هبذا االستدالل معّلقًا بعبارة خمترصة ومل يقبل العالمة
وذلك أّنه لو كان كذلك لزم التمييز بني كّل مسلم وكّل شيعي أو بني  واحلّق معه؛

الشيعة والسنّة يف كّل يشء حتى ال يستوي أي أحد مع اآلخر، وهذا ختصيص لألكثر 
 واضح الفساد.

لصدد أصاًل، وال هبدف وضع معطيات قانونية علاًم أّن اآلية الكريمة ليست يف هذا ا
وما قبلها وما بعدها من آيات يؤّكد أّن املراد هو أّن املؤمن ال يكون جزاؤه  وفقهّية،

كالفاسق، بل كّل واحد يذهب إىل هناية خمتلفة عن اآلخر، فلنالحظ سياق اآليات لنجد 
ور هنا. قال تعاىل: ذلك بشكل واضح، ومن ثّم فهي منرصفة متامًا عن مثل هذه األم

نَِّة َوال﴿  نَّاسِ َوَلْو ِشْئنَا آَلََتْينَا ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها َوَلكِْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّي أَلَْمأَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اجْلِ
ِعنَي  ا َنِسينَاُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب ا* َأمْجَ ْلِد باَِم ُكنْ َفُذوُقوا باَِم َنِسيتُْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا إِنَّ ُتْم خْلُ

ِْم َوُهْم اَل * َتْعَمُلوَن  ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرهبِّ وا ُسجَّ ا َخرُّ ُروا هِبَ اَم ُيْؤِمُن بَِآَياتِنَا الَِّذيَن إَِذا ُذكِّ إِنَّ
وَن  ْم َخْوًفا َوَطَمًعا* َيْسَتْكرِبُ ُ ْم َعِن املََْضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ َّا َرَزْقنَاُهْم  َتَتَجاََف ُجنُوهُبُ َومِم

ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن * ُينِْفُقوَن  ْم ِمْن ُقرَّ  َكاَن َأَفَمنْ * َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُ
اِت فَ * ُمْؤِمنًا َكَمْن َكاَن َفاِسًقا اَل َيْسَتُووَن  احِلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َلُهْم َجنَّاُت َأمَّ

اَم َأَراُدوا َأْن خَيُْرُجوا * املَْْأَوى ُنُزاًل باَِم َكاُنوا َيْعَمُلوَن  ا الَِّذيَن َفَسُقوا َفَمْأَواُهُم النَّاُر ُكلَّ َوَأمَّ
ُبوَن  ْم ُذوُقوا َعَذاَب النَّاِر الَِّذي ُكنُْتْم بِِه ُتَكذِّ ِذيَقنَُّهْم ِمَن َوَلنُ * ِمنَْها ُأِعيُدوا فِيَها َوقِيَل هَلُ

ُهْم َيْرِجُعوَن  ِه ُثمَّ * اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ َلَعلَّ َر بَِآَياِت َربِّ َّْن ُذكِّ َوَمْن َأْظَلُم مِم
ا ِمَن املُْْجِرِمنَي ُمنَْتِقُمونَ   (.22ـ  13)السجدة:  ﴾َأْعَرَض َعنَْها إِنَّ

يلزم منه أيضًا عدم جواز العمل بخرب غري املنتمي للمذهب علاًم أّن هذا االستدالل 
 احلّق ولو كانت رواياته يف كتب هذا املذهب، وهو ما جرت سريهتم عىل عكسه كام قلنا.
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االستناد إىل النصوص القرآنية واحلديثيّة الناهية عن العمل بالظّن،  الدليل الثالث:
ّق ـ كّل حسب اعتقاده ـ ويبقى الباقي وذلك بدعوى أّنه خرج منها املنتمي للمذهب احل

 حتت عمومات النهي عن العمل بالظنون.
فإّنه ـ مضافًا إىل أّن الرجوع إىل سائر املصادر أعّم من حتصيل الظّن  واجلواب واضح؛

واالطمئنان، ولو بضّمها إىل املصادر املذهبيّة ـ قد بحثنا يف أدّلة حجّية الظّن الصدوري 
ا عاّمة تشمل مطلق الثقة أو اخلرب املوثوق، وأّنه ال يوجد دليل فيها عىل اخلاّص، وتبنّي أهّن 

التخصيص بخصوص املنتمي ملذهب معنّي، ومن ثّم فاملخّصص بسعة ختصيصه خُيرجنا 
 من العاّم هنا، وهذا واضح.

 فقهيـ املانع الشرعي األصولي أو ال 3ـ  3ـ  2
ه باملانع الرشعي األصويل أو الفقهي، النوع الثالث من املوانع الرشعّية هو ما نسّمي

ويمكننا صياغة هذا املانع من عّدة جهات، وال نقصد التمييز بني الفقه والقرآن 
واحلديث، وإنام استخدمنا هذا املصطلح للذهاب خلف املعطيات الفقهّية واألصولّية 

 التي تشّكل موانع، وإن كان خلفها ـ بطبيعة احلال ـ أدّلتها اخلاّصة.
 أشكال املانع الرشعي الفقهّي أو األصويل أو احلديثي هو: وأهم

 شيعيغري ال جتاهلعام الشكل األّول: املزاج الفقهي اإلمامي ا
ما نعتربه مانعًا فقهّيًا يمكن التوّصل إليه عرب تتّبع املوقف الفقهّي أّول االشكال هو 

اق الشارع هو عدم من الشخص غري الشيعي اإلمامي، بوصف ذلك مقّدمًة ملعرفة أّن مذ
إعطائه مكانًة يف الدين والدنيا. فمثاًل يذهب الفقه اإلمامي إىل أّنه ال يصّح أن يكون غري 
الشيعي ولياً وحاكاًم للمسلمني، وال مرجع تقليد، وال قاضيًا، وال إمام مجاعة، وال ُيعطى 

وجد يف أّي قضّية ياخلمس وال الزكاة إال بعنوان املؤّلفة قلوهبم ونحوه، وال يكون شاهداً 
فيها شهادة يف حّق الشيعي، بل هو جيوز غيبته والوقيعة فيه وسّبه، وغري ذلك، فضالً عن 



 
قول بعضهم بكونه كافرًا يف الواقع يتعامل معه معاملة املسلم يف الدنيا تقّيًة أو ملا يرجع 

 ملصلحة الشيعي.
ب يف قيض بأن الشارع ال يرغفتجميع هذه املوارد اجلزئية يكّون لدينا تصّورًا كليًا ي

إعطاء غري الشيعي مكانًة ومنزلة يف املجتمع الشيعي املتدّين، ومعه فكيف يمكن أن 
 �يكون حمرومًا من مثل هذه األمور ثم نضع فقهنا وديننا بيده ونأخذ أخبار الرسول

 وأهل بيته منه؟!
 وهذا املانع يمكن اجلواب عنه باآليت:

األحكام وبني جواز أخذ الروايات من غري الشيعي عىل  ال مالزمة بني هذه أّوالً:
تقدير وثاقته أو جواز الرجوع إىل علومهم ألخذ ما يثبت لدينا أّنه صحيح موافق لقواعد 
العقل والنقل. وقد ذهب الكثري من العلامء إىل األخذ بروايات غري الشيعة مع الوثاقة، 

زامهم هبذه الفتاوى، دون أن يشعروا بأّي بل قد تقّدم إدعاء الطويس اإلمجاع عليه مع الت
حرج، فاملوارد خمتلفة، متامًا كام هي احلال يف الكافر، حيث ال جتوز معه هذه األمور أيضًا 
لكن جيوز االستفادة من علومه وأفكاره ونقوالته وإخباراته ما دامت خاضعًة للمعايري 

 كاليونانّيني.
 ع، رغم أّن قوله قد يوجب إفطار اإلنسان يفبل هلذا ال يشرتطون يف أهل اخلربة التشيّ 

شهر رمضان أو ترتيب آثار رشعيّة كثرية خمتلفة، واشرتاط إيامن الشاهد أمٌر آخر؛ ألّن 
باب القضاء له أحكامه اخلاّصة، والدليل أهّنم جممعون عىل اشرتاط التعّدد يف البينة مع 

اب ـ التعّدد يف خرب الثقة يف ب العدالة، ويف الوقت عينه ال يرشطون ـ إمجاعًا تقريباً 
الروايات، كام يذهب الكثريون منهم إىل عدم اشرتاط العدالة، فأدّلة األبواب خمتلفة، 
ولعّل ذلك خلصوصيات ترجع إىل باب القضاء وحساسّيته وطبيعة عمله، وربام هلذا جتد 

اب املعريّف البأّن الشهادات عند القايض ختتلف بني جريمة الزنا مثاًل وجريمة القتل، ف
 يشء والباب العميل امليداين يشء آخر.



إّن مجلًة من هذه املوارد املذكورة ال دليل عليها سوى بعض الوجوه الضعيفة،  ثانيًا:
ونحن لن نخوض فيها هنا، بل بحثنا بعضها يف مكانه، فمثاًل ال دليل يذكر عىل رشط 

ي ا مّر معنا يف املانع الروائاإليامن يف مرجع التقليد سوى روايات ضعيفة بعضها مم
املتقّدم، مضافاً إىل السرية املترّشعية التي جمال نقاشها واسع هنا، وهكذا احلال يف القضاء، 

وكان ، وقد كتبنا بحثًا مفّصالً يف نفي رشط اإليامن اخلاّص يف مستحّق اخلمس والزكاة
هو حرمة  هب، وأّن الصحيحلنا بحث آخر يف نفي القول برشعّية غيبة املخالفني يف املذ

غيبة كّل مسلم، كام أثبتنا يف موضع آخر أّن الدعاء والرتّحم واالستغفار يثبت جلميع 
املسلمني بال فرق بني مذاهبهم، وأثبتنا جواز تغسيل وجتهيز امليت من قبل أبناء املذاهب 

 .يف حّق بعضهم بعضاً 
وهيمنة يف املجتمع الشيعّي، لكّن هذا ونحن نعرف أّنه ال ُيراد جعل اآلخر ذا نفوذ 

يشٌء واالستفادة من علومه وأخباره وخرباته يشء آخر، هلذا ال متانع الدول من 
االستفادة من عقول وأدمغة رعايا الدول األخرى، لكنّها ال تسمح هلم بأن يكونوا 

يعّية، شنافذين وقادًة لدوهلا. وهذا متامًا مثل مطبعة لشخٍص غري شيعي تطبع الكتب ال
 فهي طريق ملعرفة الكتب، وكتُب احلديث هنا طريق ملعرفة الروايات.

إّن أكثر هذه األحكام ثابت يف حق املرأة فقهّيًا عند املشهور، كعدم جواز كوهنا  ثالثًا:
إمامًا للمسلمني وال اجلامعة وال املرجعّية وال القضاء وأكثر موارد الشهادات، ومع ذلك 

جّية رواياهتا أو عدم الرجوع إىل علومها وخرباهتا، فإذا كان هذا مل يلتزم أحد بعدم ح
دلياًل لزم عىل اآلخذ به أن يقول بسقوط حجّية أخبار النساء الثقات أيضًا، وهو واضح 

 الضعف ومل يقل به أحد، وهذا إشكال نقيض عليه.
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 الراوي سالمة العقيدة يف األخذ خبرب طالشكل الثاني: اشتهار اشرتا
كال االستناد إىل معطيات املوروث الفقهي واألصويل واحلديثي، هو االستناد ثاين أش

إىل دعوى شهرة اشرتاط اإليامن باملصطلح املذهبي ـ أي االثني عرشّية ـ يف الراوي؛ فقد 
اّدعى الشيخ حسن بن الشهيد الثاين يف كتاب املعامل أّن املشهور بني األصحاب اشرتاط 

، فتكون هذه الشهرة حّجًة حينئٍذ وعائقًا أمام عاء الشهرة غريهوتبعه يف ادّ  ،اإليامن
 األخذ بخرب كّل راٍو غري إمامّي.

وربام تؤّيد هذه الشهرة بنصوص العديد من العلامء أو سلوكّياهتم يف التعامل مع 
أحاديث غري اإلمامّي، بل قد ُيّدعى أّن السرية املترّشعية قامت عىل ذلك أيضًا يف القرون 

 لثالثة اهلجرّية األوىل؛ إذ مل نجدهم يرجعون لكتب وحديث سائر املذاهب اإلسالميّة.ا
ني فاملعروف ب وهذا األمر ال خيتّص بالشيعة، بل يطال العديد من علامء أهل السنّة،

علامء أهل السنّة واحلديث النقاش يف إمكانّية قبول قول غري السنّي من فرق اخلوارج 
درّية واجلربّية واملرجئة وغري ذلك بحسب تصنيف املحّدثني وفقًا ومتطّريف الشيعة والق

لعقيدهتم، وُيطلقون عىل هذه الفرق اسم أهل األهواء تارًة وأهل البدع أو املبتدعة 
أخرى، فبعضهم قبل قوله مطلقًا، وبعضهم رفض قوله مطلقًا، وبعضهم كان له تفصيل، 

ث عيًا وفقهائّيًا وعىل مستوى املشتغلني باحلديوهذا كّله يشهد عىل أّن املزاج العام ـ مترّش 
منذ القرون األوىل ـ هو مزاج متحّفظ، ومن ثّم يشّكل عائقًا متبادالً بني أطراف التنازع 

 املذهبي عن الرجوع للحديث الرشيف يف سائر املصادر غري املذهبيّة.
 ّية، وذلك:إال أّنه يمكن التوّقف عند هذا الشكل من العوائق التارخيّية/الفقه

سّلمنا بانعقاد هذه الشهرة بني الفقهاء واألصولّيني واملحّدثني والرجالّيني،  أّوالً:
لكنها ليست حّجًة، خاّصًة تلك الشهرة التي تنعقد خارج مدرسة اإلمامّية، أعني خارج 
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إطار عرص النّص عندهم، والذي ينتهي بوفاة الرسول األكرم، السيام وأّن هذا األمر من 
 ادّية.األمور النظرّية االجته

 ولعّل بل املعطيات تؤّكد أّن مدركهم يف ذلك:
إما تقصري املخالف للحّق يف العقيدة أو كفره ولو كفر تأويل، مما يمنع عن عدالته  أ ـ

عىل مسلك أخذ العقيدة قيداً يف مفهوم العدالة الذي افرتضوا أّنه مأخوذ يف آية النبأ، ومع 
 د عىل مثل هذه الشهرة املدركّية.بطالن املدركني السابقني، ال يمكن االعتام

 أو الروايات التي تقّدمت سابقًا، وقد تبنّي عدم إمكان االعتامد عليها. ب ـ
أو املزاج الفقهي العام بشكله األّول السالف الذكر، وقد تبنّي أّنه ال ينهض  ج ـ

 لتشكيل معيق حقيقي هنا.
 ا.أو املستندات القرآنية التي ذكرها بعضهم وناقشناه د ـ

أو اخلوف من احلاجة ألهل املذاهب األخرى أو نفوذ أفكارهم، كام رأيناه يف  هـ ـ
بعض الروايات املنسوبة ألهل البيت، وكام هو املنقول ـ يف املقابل ـ عن زائدة بن قدامة 

 .هـ(161الثقفي )
 وهذا اخلوف جمّرد قلق، وإال فكام نرجع لكتب التاريخ واللغة والتفسري وغريها عند
خمتلف املذاهب، ثم نناقشها ونفنّدها وال يكون خوف، فلامذا هذا اخلوف هنا ما دمنا 
نعتمد منهجًا علمّيًا ونقدّيًا سندّيًا ومتنيًا، يؤّصل لرؤية واضحة، وليس األمر حركًة 
شعبّية مجاهريية قد خُيشى منها هنا وهناك؟! فنحن نتحّدث يف سياق ُنخب متمّرسة 

وقادرة عىل ممارسة النقد الداخيل واخلارجي فيه، سواء جاء يف  تعيش خربوّية احلديث
 مصادرها أم يف مصادر غريها.

وعليه، فلعّلهم استندوا إىل يشء من هذا كّله أو إىل جمموعه، فشّكل هلم قناعًة 
بالتحّفظ عن الرجوع ملصادر اآلخرين من غري مذهبهم، فيكون إمجاعهم أو شهرهتم 
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 الجتهادّية التي من حّقنا الفحص عنها والنقاش فيها.قائمني عىل املستندات ا

إّن غاية ما يستفاد هنا هو أّن املشهور من العلامء ذهبوا ـ بحسب  وبعبارة أخرى:
اجتهاداهتم ـ إىل الوصول إىل هذه النتيجة، لكّن اجتهاداهتم ليست ملزمًة لنا وإن كنّا 

 يف هذا االجتهاد، لننظر فيها، ولعّلنا النحرتمهم مجيعًا، إال عندما يقّدمون لنا مستنداهتم 
نقتنع بتلك املستندات، كام رأينا فيام سبق، وقوهلم ولو اشتهر بينهم يف فرتٍة زمنية معّينة 

 ليس ملزمًا لنا تعّبدًا.
بل حتى التفكيك الذي مارسوه بني حديث املخالف يف املذهب مما هو موجوٌد يف 

التفكيك يمكن أن يكونوا قد انطلقوا فيه ـ  مصادرهم وحديثه يف غري مصادرهم، هذا
ـ من أزمة الوثوق والثقة، ال من  رغم اعتقادنا أّن فيه قدرًا من االزدواجّية األولّية

أساٍس رشعي وديني عام وملزم، أي من عدم حتّقق الصغرى عندهم، ال من حتّقق 
ه يثقون نوا ملعرفتهم بالكربى املانعة، بمعنى أّن السني الذي كانت له خلطة بالشيعة كا

به، بل قد يلحقونه هبم، كام نجد أّن النجايش مثاًل يذكر بعض من هم من غري الشيعة 
ويرتمجهم؛ خللطتهم بالشيعة وتصنيفهم يف قضاياهم، وهكذا احلال يف الشيعي الذي 
تكون له خلطة بالسنّة بحيث يعرفونه فيحصل هلم يف بعض األحيان وثوق أو ثقة به، أّما 

غري هذه احلاالت، وبسبب القطيعة التواصلّية فيام بينهم، وصريورة كّل واحد منهم  يف
منفصالً عن اآلخر، وبسبب الرصاعات املذهبّية والطائفّية وطبيعة اجلفاء الذي ساعدت 
عليه السلطات السياسّية، فإهّنم حيصل هلم هذا االرتياب العام، فيفّضلون عدم الرجوع 

عندهم واالستغناء به، وهذا مرّبر تارخيي هلم، لكنّه ليس أساسًا دينّيًا، إليهم واالكتفاء بام 
                                           

قناعتي الشخصّية أّن نفس تفكيكهم يف اجلملة يف املذاهب املختلفة بني رواية املخالف يف املذهب ( 1)
مذهبه، دليل عىل أهّنم مل ينطلقوا من تأسيٍس رشعي عام هلذا املوضوع،  يف كتبهم وروايته يف كتب

وإّنام جاءت القضّية عىل خلفّية الثقة والوثاقة واالطمئنان واخلوف ونحو ذلك من السياقات 
 النفسية واالجتامعية والتارخيّية التي خضعت لطبيعة األنامط العالئقّية بني املسلمني تارخيّيًا.



بمعنى أّنه لو حصل لشخص اليوم وثوق أو إحراز وثاقة بعض املخالفني له يف املذهب 
من الرواة واملحّدثني، فال يكون ما حصل مع السابقني ملزمًا له رشعًا أو عقاًل، بل هي 

مني هبا قانونًا، غاية ما يف األمر أهّنا تدفعنا نحو احلذر جتربتهم التارخيّية ولسنا ملز
والرتّيث يف القبول بحديث اآلخرين، ال أهّنا ُتلزمنا رشعًا وقانونًا بذلك، وفرٌق كبري بني 

 األمرين.
هذا، وقد قلنا سابقًا بأّن عملهم مجيعًا تقريبًا بروايات غري أهل مذهبهم التي يف 

كانوا يؤمنون بكّل تلك األدّلة التي تقّدمت معنا، إذ ال فرق كتبهم، شاهد عىل أهّنم ما 
 فيها بني كون رواية املخالف يف املذهب يف كتب هذا الفريق أو ذاك.

بل يمكن أن نتخّطى فكرة اشتهار رشط اإليامن باملعنى اخلاص يف الراوي، سواء أخذ 
عدالة، ذهم االعتقاد رشطاً يف الإّننا نشّكك يف أخ اإليامن مستبطناً يف العدالة أم ال، ونقول:

إال عىل نظرّيتي التقصري والكفر السالفتني أو عىل فرضّية احلرام الواقعي؛ ألّن الذي 
يراجع تعريفات وكلامت الفقهاء واألصولّيني الشيعة ـ وقد استعرضنا بعضها مطلع 

ت ه فإذا ُابطلاملحور السابق ـ ال جيد أّي إشارة إطالقًا ألخذ اإليامن يف العدالة، وعلي
نظرّية الكفر، والتقصري، والعصيان الواقعي، فال نحرز أّن الفقهاء الشيعة يأخذون 
اإليامن يف العدالة، حيث مل يذكروا ذلك يف نصوصهم وأبحاثهم حوهلا، ومعه فإذا أبطلنا 

ذا ه هذه النظرّيات الثالث السابقة ـ إضافًة إىل إبطال املستندات اخلاّصة املتقّدمة آنفًا يف
 املحور ـ مل يعد هناك يشء ُيستند إليه يف كلامت املشهور.

بل إذا قمنا بجولة رسيعة يف بعض الروايات األساسيّة يف باب العدالة والشهادة، 
سنجدها ال حتكي بتاتًا عن موضوع االعتقاد بوصفه رشطًا أو قيدًا فيها، وقد ذكرنا 

نا هبا ث عن الروايات املعارضة التي استأنسبعضها فيام تقّدم فلرياجع ما نقلناه عند احلدي
(، فال 15، 14، 13، 12، 11يف مقابل روايات القطيعة املعرفيّة، خاّصًة الروايات رقم )

 نعيد.



 
 إّننا نشّكك يف أصل انعقاد هذه الشهرة الغالبة: ثانيًا:

ـ أّما عند الشيعة اإلمامّية، م األيام نذ قديفقد وجدنا الطائفة الشيعّية اإلمامّية تعمل م أ 
بأخبار الرواة الشيعة والسنّة بمذاهبهام، وُتدرجها يف خمتلف مصنّفاهتا احلديثية، ولو 
حذفنا أخبار الرواة غري اإلمامّية، مما كان يف السند فيه ولو شخٌص واحد غري إمامي، 

هتّم ا حلذفنا يف احلّد األدنى ثالثة أرباع الروايات املوجودة بني أيدينا، أو نصفها، فكيف
الشيعة بجمع هذه الروايات كّلها واستخدموها يف أبحاثهم الفقهّية وغريها، واحلال أهّنم 

 يمنعون عن األخذ بخرب غري اإلمامّي بوصفه قانونًا دينّيًا مطلقًا؟!
إّن هذه الظاهرة تشّككنا بدعوى اشتهار رشط اإليامن يف الراوي؛ فسرية الشيعة عىل 

هـ( املتقّدم واضح يف التدليل عىل 460نّص الشيخ الطويس )العكس من ذلك متامًا، بل 
عمل الطائفة بروايات أهل السنّة مثل أخبار حفص بن غياث والسكوين وغياث بن 

 كلوب وغريهم، فعدم اإليامن ليس عندهم مانعًا من األخذ بالرواية.
يان عىل حبل حتى التجربة الرجالّية اإلمامّية شاهٌد واضح عىل اعتامدهم يف بعض األ

غريهم، فالطويس اعتمد عىل كتاب رجال الصادق البن عقدة الزيدي، يف تأليفه لرجاله 
، وهكذا اعتمدوا يف تقويامت كام ذكر هو نفسه، فجعله أساسًا وأضاف إليه ما رآه

الرجال عىل الفطحّية كبني فّضال، كام يظهر من الكتب الرجالّية اإلمامّية بوضوح، فمثل 
يف إقدام عامل شيعي إمامي كبري كالطويس عىل اعتامد مصنّف ضخم البن عقدة هذه احلال 

الزيدي يف مسألة الرجال وطبقاهتم وما يتصل هبم وهبذا احلجم الكبري شاهٌد عىل أهّنم 
ما كانت لدهيم مواقف مسبقة متنع عن األخذ باجتهادات وإخبارات غري اإلمامي، فلامذا 

نا يف موضٍع ما ـ أن نقوم بخطوات شبيهة بمثل هذه اخلطوة من ال حيّق لنا اليوم ـ لو اقتنع
 الطويس واملتقّدمني؟!

ولعّل جتربة السيد الربوجردي يف القرن العرشين مفتاح جّيد للقيام بخطوة من هذا 
                                           

 .17ال الطويس: انظر: رج( 1)



النوع يف العرص احلارض، فقد نقل عنه الشيخ املنتظري والسيد حممد رضا اجلاليل أّنه كان 
ّن عليها أّنه يف بحوثه ودروسه يستحرض فقه وروايات الفريقني، وأ من سريته التي استقرّ 

. فلامذا ال يمكن البناء عىل مثل هذه التجارب بدل ذلك كان سنَّة املتقّدمني من العلامء
اّدعاء وجود شهرة عكسيّة، فاملعطيات لصالح االنفتاح عىل الرتاث احلديثي ولو يف 

 لح االنغالق التام.اجلملة ومن حيث املبدأ، ال يف صا
هذا مضافًا إىل وجود كلامت متفّرقة هنا وهناك، نجد من خالهلا ما يشري إىل دعوٍة هنا 

. بل يف بعض أو قبوٍل هناك، بمبدأ إمكانيّة الرجوع إىل احلديث عند سائر املذاهب
ا املوارد طّبق بعض الفقهاء قاعدة اجلرب السندي عىل رواياٍت غري شيعّية بعد فرض أهّن 

هـ(، واملريزا 1231ضعيفة السند وفق املعايري الشيعّية، كام فعل السيد عيل الطباطبائي )
هـ(، ناسبًا عدم 1266هـ(، األمر الذي رفضه املحّقق النجفي )1372فتاح الشهيدي )

، واألمر عينه جريان قاعدة اجلرب يف أخبار أهل السنّة إىل طريقة األصحاب وظاهرهم
نيد الذي ُنسب إليه اإلفتاء أخذًا بظاهر رواية غري شيعّية، فيام رفض حصل بني ابن اجل

 .ذلك منه الشهيد الثاين
                                           

؛ وحممد رضا اجلاليل، 19: 1انظر: املنتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمّية ( 1)
 .119ـ  116املنهج الرجايل والعمل الرائد يف املوسوعة الرجالّية للسيد الربوجردي: 

د حسني عّية، تقرير السيد حممانظر: حممد حمسن الطهراين، الدّر النضيد يف االجتهاد والتقليد واملرج( 2)
؛ حيث يقول 340الطهراين لبحوث الشيخ حسني احليل، مع تعليقات السيد حممد حمسن الطهراين: 

هناك »حممد حمسن الطهراين يف سياق حديثه عن رضورة االطالع عىل فقه غري اإلمامّية من املسلمني: 
حًا فت إليها، ويعمل هبا إذا كان سندها صحيأحاديث رائجة بني أهل السنّة، ينبغي عىل املجتهد أن يلت

 .25ـ  23؛ وانظر أيضًا: حسني اخلشن، أصول االجتهاد الكالمي: «موثوقاً 
: 3؛ والشهيدي، هداية الطالب إىل أرسار املكاسب 464: 12انظر: الطباطبائي، رياض املسائل ( 3)

 .38، 30: 2؛ والنجفي، جواهر الكالم: 454
 .92: 6ام انظر: مسالك األفه( 4)



 
ويظهر من املحّدث البحراين أّن العالمة احليل ومن تبعه، كان مسلكهم العمل أحيانًا 

 أما ما»بروايات غري شيعّية، حيث يقول البحراين ما نّصه ـ معّلقًا عىل العالمة احليل ـ: 
يف كتب  وإن اشتهر نقلها ة يف هذا املجال،به من الرواية فال تقوم هبا حجّ  احتّج 

م حيث إهن، وممن تبعه يف ذلك ـرمحه اهلل  ـوالعجب منه  ،ا عاميةاالستدالل، حيث إهّن 
ه من هذا علي وهنا ملخالفتها ما اصطلحواويردّ  ما يطعنون يف األحاديث الصحيحة كثرياً 

ها عون عليويفرّ  عتمدون هنا يف أصل احلكم عىل رواية عامية،االصطالح اجلديد، وي
 .«، واحلال كام ترىبون عليها أحكاماً ويرتّ  ،فروعاً 

هـ( يف حاشيته املشهورة عىل املكاسب 1372ويقول املريزا فتاح الشهيدي التربيزي )
لضاللة، ال وا الرواية إذا كانت موثوقًا هبا، ومل تكن مشتملًة عىل تشييد أهل البدعة»بأّن 

 .«بأس بالعمل هبا، فإهّنم عملوا بأردأ منها من حيث الراوي..
ويستخدم الشيخ نارص مكارم الشريازي روايًة غري شيعيّة للتأييد يف البحث الفقهي 

 .يف مباحث احلدود والتعزيرات
 خ حسنيضاف إىل هذا كّله، أّن املُلفت أّننا مل نسمع اّدعاء الشهرة هنا إال من الشي

هـ(، نعم ال نرتاب يف أّن فكرة 1011العاميل املتوّّف بدايات القرن احلادي عرش اهلجري )
التمييز بني الشيعي وغريه يف الروايات كانت موجودة منذ ابن إدريس، وكذلك أنصار 
مدرسة العالمة احليّل، كام أّن فكرة املفاضلة بني روايات الشيعي وغريه وتقديمها عىل 

ه عند التعارض، موجودة منذ قديم األّيام، كام يظهر من نّص الطويس نفسه، روايات غري
إال أّن اّدعاء الشهرة يف االشرتاط املطلق مشكل، وتفصيل هذا األمر موكول إىل ما بحثناه 

 يف كتابنا )نظرّية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي(.
                                           

 .381: 18احلدائق النارضة ( 1)
 .454: 3الشهيدي، هداية الطالب إىل أرسار املكاسب  (2)
 .391انظر: أنوار الفقاهة )احلدود والتعزيرات(: ( 3)



أوضح؛ إذ ال يوجد إمجاع وال  ففي تقديري إّن األمر ب ـ وأّما عند مجهور أهل السنّة،
 شهرة، بل القبول بأخبارهم هو الرأي السائد، غاية األمر أّنه قد وضعت رشوط.

وحيّدثنا هذا النّص للخطيب البغدادي عن االجتاهات التي كانت سائدة بني علامء 
اختلف أهل العلم يف سامع من »أهل السنّة يف هذا املوضوع حتى زمانه، حيث يقول: 

 فمنعت ،احتجاج بام يروونهيف و ،والرافضة ة واخلوارجدع واألهواء كالقدريّ أهل الب
اق فّس و ،لنيكفار املتأوّ إار عند من ذهب إىل م كفّ هّن أ ةلعلّ  ؛ة ذلكطائفة من السلف صحّ 

وقال من ذهب . يروى عنه ذلك مالك بن أنس (ال)ن وممّ ، لعند من مل حيكم بكفر متأوّ 
، امداملعاند والفاسق الع الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر نّ : إاملذهب إىل هذا

وذهبت طائفة من أهل العلم إىل قبول . قبل خربمها وال تثبت روايتهامفيجب أن ال يُ 
منهم استحالل الكذب والشهادة ملن وافقهم بام  أخبار أهل األهواء الذين ال يعرفون

ل من الفقهاء أبو عبد اهلل حممد بن إدريس هبذا القو وممن قال ،ليس عندهم فيه شهادة
ون م يرألهّن  ؛ابية من الرافضةال اخلطّ إشهادة أهل األهواء  قبلوتُ  :فإنه قال ،الشافعي

وروى  ،بن أيب ليىل وسفيان الثورياهذا مذهب  نّ أ ىوحك ،ملوافقيهم الشهادة بالزور
 ر غري الدعاة من أهلقبل أخبايُ  :وقال كثري من العلامء. يوسف القايض مثله عن أيب

ن ذهب إىل ذلك أبو عبد اهلل أمحد بن حممد وممّ  ،بأخبارهم الدعاة فال حيتّج  فأما ،األهواء
 نإو ،ها مقبولةأخبار أهل األهواء كلّ  :منيوقال مجاعة من أهل النقل واملتكلّ . حنبل بن

 .«بالتأويل اقاً وفّس  اراً كانوا كفّ 
مل تكن لديه مشكلة يف أصل األخذ من املخالف يف  وهكذا نجد أّن مجهورًا من العلامء

املذهب، وإّنام كانوا يضعون القيود ألجل ضامن النقل الصحيح أو نحو ذلك، فمثاًل 
يرشط بعضهم أن ال يكون ممّن يستحّل الكذب، وهذا رشٌط معقول؛ ألّن استحالل 

                                           
؛ ومقّدمة 8: 1؛ وانظر: ضعفاء العقييل 149ـ  148خلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية: ( ا1)

 .91ـ  90ابن الصالح: 



 
ة ه، وكذلك الداعيالكذب لنرصة مذهبه أو لغريه معناه أّن احتامل كذبه كبري رغم تدّين

إىل البدعة أو الرأس فيها فإّنه من املمكن فيه أن يكون واضعًا للحديث انتصارًا لبدعته 
التي يدعو هلا بخالف سائر الرواة الذين ينقلون احلديث وال يكونون أعالمًا دعاًة إىل 

 .بدعتهم مثالً 
ذهب، يث املختلف يف املوهذا كّله يؤرش أّن هناك تيارات كبرية مل متانع من األخذ بحد

وباإلمكان مراجعة اخلطيب البغدادي يف الفصل الالحق عىل كالمه هذا، حيث قام برسد 
وال نريد أن نطيل  .بعض املواقف لكبار العلامء من أهل السنّة ممن يقبل برواية املبتدع

هنا يف استعراض املواقف والنصوص، فمراجعة بعض الكتب العمدة يف علوم األصول 
 ومصطلح احلديث ترشد لذلك بشكل واضح.

بل إّن واقع كتب احلديث عند أهل السنّة ـ بام فيها صحيح البخاري وصحيح مسلم 
ـ يشهد عىل أّن بعض الرواة كانوا من املذكورين بالتشّيع تارًة وباالنتامء للخوارج ثانية، 

قائلني بجواز وغري ذلك، وهلذا نجد اخلطيب البغدادي عندما يريد أن يرسد حّجة ال
والذي يعتمد عليه يف جتويز االحتجاج بأخبارهم »االعتامد عىل خرب أهل األهواء يقول: 

ق اأخبار اخلوارج وشهاداهتم ومن جرى جمراهم من الفّس  اشتهر من قبول الصحابةما 
هيم رّ ملا رأوا من حت ؛ذلك التابعني واملخالفني بعدهم عىل ثم استمرار عمل ،بالتأويل

فعال وإنكارهم وحفظهم أنفسهم عن املحظوارت من األ عظيمهم الكذبالصدق وت
هبا  قورواياهتم األحاديث التي ختالف آراءهم ويتعلّ  ،املذمومة عىل أهل الريب والطرائق

                                           
وإن كنّا نرى أّن الداعي إىل بدعته ينبغي التحّفظ ـ عىل أبعد تقدير ـ يف رواياته التي متّس ما ينترص  (1)

له ويدعو إليه ويتحّمس له، وليس مطلقًا، ما مل يكن مستحاًل للكذب بشكل عام يف القضايا 
تساوى فيها هو ي الدينّية، وخصوصّية دعوته ملا ينترص إليه وضعف القّوة االحتاملية يف خربه هناك

ومن يدعو للحّق، فقد يبتليان يف هذه القضّية معًا، وإال فهل هناك آية أو حديث تعطي حكاًم خاصًا 
 يف القبول بشهادة من يدعو لبدعته؟! إّنام هي مقاربات شخصّية منهم.

 .160ـ  154الكفاية يف علم الرواية: ( 2)



وعمرو  ،وا برواية عمران بن حطان وهو من اخلوارجفاحتجّ ، خمالفوهم يف االحتجاج
 ح وكانوابن أيب نجي ،اً وكان عكرمة إباضيّ  ،عوكان ممن يذهب إىل القدر والتشيّ  بن دينار
دستوائي ال وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليامن وهشام ،اً معتزليّ 

مرة  بن مرثد وعمرو بن وعلقمة ،ةوكانوا قدريّ  ،وسعيد بن أيب عروبة وسالم بن مسكني
ن وعبد الرزاق ب موسى وخالد بن خملد وعبيد اهلل بن ،ومسعر بن كدام وكانوا مرجئة
 حديثاً و ن أهل العلم قديامً دوّ  ،خلق كثري يتسع ذكرهم، عمهام وكانوا يذهبون إىل التشيّ 

وهو أكرب احلجج يف هذا  ،مجاع منهمبأخبارهم فصار ذلك كاإل وارواياهتم واحتجّ 
 .«يف مقاربة الصواب وبه يقوى الظنّ  ،الباب

البرصة  أهل لو تركُت » أّنه بن املدينيعيل وهلذا ينقل اخلطيب البغدادي بسنده عن 
 :قوله .خربت الكتب ،عالتشيّ  نييع ،لذلك الرأي ولو تركت أهل الكوفة ،حلال القدر

 .«احلديث لذهب نييع ،خربت الكتب
شيعي جلد،  ،أبان بن تغلب الكويف»ويذكر الذهبي يف ترمجة أبان بن تغلب فيقول: 

 وقد وثقه أمحد بن حنبل، وابن معني، وأبو حاتم، صدقه وعليه بدعته. ه صدوق، فلنالكنّ 
ن فلقائل أ ع. وقال السعدي: زائغ جماهر.يف التشيّ  كان غالياً  وأورده ابن عدي، وقال:

من هو  يكون عدالً  تقان؟ فكيفالثقة العدالة واإل يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع وحدّ 
 علتشيّ التشيع، أو كا وّ البدعة عىل رضبني: فبدعة صغرى كغل وجوابه أنّ  صاحب بدعة؟
 ف، فهذا كثري يف التابعني وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو ردّ بال غلو وال حترّ 

ض ثم بدعة كربى، كالرف نة.ة، وهذه مفسدة بيّ حديث هؤالء لذهب مجلة من اآلثار النبويّ 
                                           

؛ والبرصي املعتزيل، 397ـ  396: 4حصول ؛ وانظر: الرازي، امل154ـ  153املصدر نفسه: ( 1)
 .618: 2املعتمد 

 .157خلطيب البغدادي، الكفاية يف علم الرواية: ( ا2)



 
عىل أيب بكر وعمر ريض اهلل عنهام، والدعاء إىل ذلك، فهذا  فيه، واحلطّ  الكامل والغلوّ 
 صادقاً  فام أستحرض اآلن يف هذا الرضب رجالً  وأيضاً  .هبم وال كرامة النوع ال حيتّج 
ة والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا شعارهم، والتقيّ  ، بل الكذبوال مأموناً 

 م يف عثامنرفهم هو من تكلّ لسلف وعُ الغايل يف زمان ا فالشيعّي  حاله! حاشا وكال.
والغايل  .همض لسبّ ريض اهلل عنه، وتعرّ  ن حارب علياً ومعاوية وطائفة ممّ  والزبري وطلحة

 اّل ، فهذا ضأيضاً  ويتربأ من الشيخني ر هؤالء السادة،يف زماننا وعرفنا هو الذي يكفّ 
 .«فضل منهامأ اً ليّ يعتقد ع ، بل قدومل يكن أبان بن تغلب يعرض للشيخني أصالً ، معثر

نعم يوجد فريق ال ُيستهان به بني علامء أهل السنّة ومتقّدميهم يرى التشّدد يف األخذ 
عن غري السنّي، خاّصًة الشيعي، كام هو املعروف من مذهب زائدة بن قدامة الثقفي 

 .هـ(161)
 فال نعلم ،فعالأحدمها من حيث األ :فالفسوق نوعان» يقول ابن قدامة املقديس:

لشهادة ا فيوجب ردّ  ،البدعة وهو اعتقاد ،والثاين من جهة االعتقاد .شهادته يف ردّ  خالفاً 
                                           

ال أدري ما الفرق بني الشيعّي والرافيض يف قبول خرب هذا دون ذاك؟ فإذا كان نفس العقيدة ( 1)
يس هذا حيتاج لتربير علمي، ول فكالمها عقيدته باطلة عند الذهبي، فلامذا ُيعذر هذا وال ُيعذر ذاك؟

عاطفّيًا أو شعارّيًا يدغدغ قناعات وعواطف مجهور أهل السنّة، وإذا كان املوقف من بعض 
الصحابة، فلامذا كان هذا املوقف موجبًا لرّد الرواية دون ذاك املوقف؟ وملاذا كان اجتهاد هذا 

يف ذلك آية كريمة أو حديث رشيف  معذوراً فيه دون ذاك رغم أّن االجتهادين معاً خاطئان؟! وهل
خاّص. إّنني أعتقد أّن هذا بأمجعه ناتٌج عن املواقف العقدّية ومنطق التفسيق والتكفري وعن حّدة 
االنقسام، ال عن مرّبرات موضوعية يف عامل الرواية وجمال نقل احلديث. نعم، قول اإلمام الذهبي 

حّقه، وإن كنّا نختلف معه فيه، أّما لو ُفرض أهّنم بعد ذلك بأّنه ليس فيهم ثقة، كالٌم جّيد، وهذا 
ثقات، ومع ذلك ال نأخذ بحديثهم؛ ألهّنم يرون هذا املوقف من الشيخني مثاًل، فهذا حيتاج لتربير 

 يف موضوع حجية األخبار غري جمّرد املنطلقات العاطفّية العاّمة إال إذا قيل بالتكفري.
 .6ـ  5: 1لذهبي، ميزان االعتدال ( ا2)
 .277: 9؛ واملزي، هتذيب الكامل 269نظر: ابن حبان، مشاهري علامء األمصار: ( ا3)



 جتوز ال أربعة :وقال رشيك ،وبه قال مالك ورشيك وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ،أيضاً 
 ،الدنيا دار حرق يزعم أنّ  وخارجّي ، مفرتضة طاعته له إماماً  رافيض يزعم أنّ  :شهادهتم

شهادة من  أال أردّ  :وقال ،شهادة يعقوب وردّ  .ومرجئ، املشيئة إليه ري يزعم أنّ وقد
ون املختلف :وقال أبو حامد من أصحاب الشافعي يامن؟الصالة ليست من اإل يزعم أنّ 

  تردّ وال ،قون بذلكفهؤالء ال يفّس  ،ختلفوا يف الفروعارضب  :عىل ثالثة أرضب
 هقّس فالثاين من ن. بعدهم من التابعني ومن ،وقد اختلف الصحابة يف الفروع ،شهادهتم
هلم  فال تقبل، الصحابة كالروافض القرابة كاخلوارج أو سّب  وهو من سّب  ،رهوال نكفّ 

وأضاف  .وهو من قال بخلق القرآن ونفي الرؤية ،رهالثالث من نكفّ  .شهادة لذلك
قال و وذكر القايض أبو يعىل مثل هذا سواء قال:له شهادة،  املشيئة إىل نفسه فال تقبل

ن وظاهر قول الشافعي واب .ة ملعلنةوالقدريّ  ما تعجبني شهادة اجلهمية والرافضة :محدأ
دة وأجاز سوار شها ،األهواء أيب ليىل والثوري وأيب حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل

هادة يرى الش يكونوا ممن إال أن :قال الشافعي ،ناس من بني العنرب ممن يرى االعتزال
وهم أصحاب أيب اخلطاب يشهد بعضهم لبعض  ،ابيةبالكذب بعضهم لبعض كاخلطّ 

سالم أشبه ه اختالف مل خيرجهم عن اإلنّ أووجه قول من أجاز شهادهتم ، بتصديقه
 اً نلكوهنم ذهبوا إىل ذلك تديّ  ؛عىل كذهبم فسقهم ال يدّل  نّ وأل، االختالف يف الفروع

 .«فعالبتحريمه بخالف فسق األ ومل يرتكبوه عاملني ه احلّق نّ أ واعتقاداً 
والنتيجة التي نخرج هبا أّنه من غري املعلوم أن يكون هناك إمجاع أو شهرة عىل رّد رواية 

بل طبيعة مناقشاهتم تدّل عىل اعتامدهم عىل املعطيات التي سبق أن  املختلف يف املذهب،
م ـ سنّة وشيعة ـ ناجتة عن مواقف مذهبّية، فيام نريد ناقشناها، وغالبًا ما تكون حتفظاهت

نحن هنا شيئًا يتصل بمعايري علمّية واضحة تسمح بإخراج رواية غري املنتمي ملا تعتقده 
أنت املذهب احلّق عن احلجّية لو حتّققت فيه الرشوط من العدالة والوثاقة، فضاًل عن 

                                           
 .30ـ  29: 12بن قدامة، املغني ( ا1)



 
حلّق دون بعض، يف اإلخبار بأمٍر حالة انضامم إخبارات جمموعة بعضها عىل املذهب ا

معنّي مما يفيد الوثوق به، ففي تقديري القضية يف مواقفهم كانت ناجتة عن اجتهادات 
شخصّية ميدانيّة غالبًا، وليس عن قوانني عقلية أو نصوص دينّية، ومن ثم فلسنا ملزمني 

 باجتهاداهتم هذه بعد أن ناقشنا املستندات.

 ماعّية ألبناء املذاهب األخرىجتلشكل الثالث: املقاطعة االا
تّتجه الثقافة الفقهّية واحلديثية إىل القول برضورة احلذر يف التعامل مع اآلخر املذهبي 
يف احلياة االجتامعيّة والسياسية، ففي أدبّيات أهل السنّة الكثري الكثري من التحذير من 

والفرق املنحرفة، والدعوة اخللطة والتواصل واملداهنة ألهل البدع واألهواء والزنادقة 
للشّدة والغلظة معهم، وليس هنا جمال نقلها فإهّنا كثرية، ويف ثقافة أهل البيت وفق الفقه 
اإلمامي واملنقول احلديثي رفٌض للفرق األخرى، وذمٌّ ألنصارها، والتجريح هبم ولعنهم 

، وعدم أخذ ةوالتحذير منهم، والدعوة حتى لرتك جمالستهم كام ورد يف حّق مثل املرجئ
الدين إال من الثقات املأمونني من الشيعة، فهذه الثقافة تعارض األخذ من غري أبناء 
املذهب الواحد يف أمر الروايات، بحيث يقول كّل فريق: كيف نسّلم هلم برواياتنا ونأخذ 
منهم ونثق هبم فيها، ونحن مطالبون برضب من احلذر والقطيعة االجتامعيّة والعالئقّية 

 عهم وسوء الظّن هبم؟!م
بني التحذير من التواصل مع هؤالء خوف التأثر  واحلقيقة: إّن هذا الكالم فيه خلطٌ 

                                           
هـ( ـ تقول 12ـ  11ثّمة وجهة نظر ـ شهدت تناميًا نسبّيًا عند اإلمامّية يف العرص اإلخباري )ق ( 1)

يت هم عموم أهل السنّة، وأّن املرجئة عنوان بأّن املراد من املرجئة يف بعض الروايات عن أهل الب
يطلق عىل من أرجأ عليًا، وُيطلق عىل املذهب املعروف، أيضًا، وبعد املراجعة مل يظهر يل وجه مقنع 
هلذا الكالم عىل صعيد نصوص أهل البيت إال يف روايات حمدودة حيتاج فيها األمر لقرينة، وتوجد 

خرى، فدعوى أّن هذه الكلمة تنرصف عند اإلطالق إىل شواهد عىل عكسه يف بعض الروايات األ
 عموم غري الشيعة حتتاج ملزيد بحث، نرتكه الساعة.



بأفكارهم واالنحراف العقائدي معهم، أو خوف زوال اخلصوصّية واهلوّية املذهبّية، 
 وبني تصديقهم إذا كانوا ثقاتًا يف إخباراهتم، فهذان موضوعان خمتلفان.

بمراجعة الروايات والنصوص أّن أئّمة أهل البيت النبوي كانوا أحيانًا والذي يظهر 
حيّذرون من باب عدم التأثر بأفكارهم، ال من باب الوثاقة أو مطلق القطيعة وأمثال هذه 
املفاهيم، فلم تذكر النصوص ومل ُيفت الفقهاء يومًا ـ كام هو املشهور بني املذاهب كّلها 

ـ بحرمة إجراء امل عامالت معهم، وال السالم عليهم، وال زيارهتم، وال أمثال ذلك، تقريباً 
وإّنام قّيدوه بخوف الفتنة، بل الروايات األكثر واألقوى سندًا عن أهل البيت حتّث عىل 
التواصل معهم، وحضور جنائزهم والصالة معهم يف مساجدهم، وغري ذلك مما هو 

 كثرٌي، ال نطيل به هنا.
ات فيها منافع عقائدّية هلم، فقد تسقط رواياهتم عن نعم، إذا روى هؤالء رواي

االعتبار من وجهة نظر املختلف معهم يف املذهب، ال ألهنم خمالفني يف املذهب، بل 
النخفاض قّوة االحتامل نتيجة وجود داعي الكذب كام بحثناه فيام سبق، فال يوجد دليل 

ل اهلوّية أو من باب إنكار معترب عىل تركهم مطلقًا وهجرهم إال خلوف الفتنة أو زوا
املنكر، بل بعض الروايات جاء فيه األخذ برواياهتم ولو كانوا من غري اإلمامّية، كام يف 
اخلرب املتقّدم الوارد يف روايات بني فضال، ولو كان هذا األمر صحيحًا وبنينا عىل شهرة 

غري الشيعة  ناقل رواياتعمل الشيعة بأخبار اآلحاد الظنّية فإّن سرية املترّشعة قائمة عىل ت
اإلمامّية، وهذا بنفسه دليٌل قطعي معارض لبعض الروايات الداّلة عىل ترك التعاطي 
معهم مطلقًا، األمر الذي يفرض إّما فهاًم تارخيّيًا هلا أو كوهنا جاءت يف سياق احلامية 

يع مجوالتحذير وأخذ احليطة وعدم االغرتار وغري ذلك من املفاهيم التي نتّفهم أخذ 
املذاهب هلا، لكنّها ال تعني القطيعة املطلقة بام فيها القطيعة التي ترجع لألخذ باألخبار 

 من باب الوثوق أو الوثاقة أو العدالة.
بل لو صّح هذا التفسري بُبعده اإلطالقي يف القطيعة االجتامعّية وغريها هنا، للزم عدم 



 
اجم وكتب التاريخ والتفسري إمكان الرجوع إىل كتب اللغة والنحو والرصف واملع

 والسرية، وكّل أشكال الرجوع ملا هو غري إمامي! وال أظّن أحدًا يقول بذلك.
أّنه مل يقم دليل خاّص ال يف الكتاب الكريم وال يف  والنتيجة التي يمكن اخلروج هبا

ة يالسنّة الرشيفة وال يف الرتاث الفقهي املذهبي ال بطريقة مبارشة وال غري مبارشة كزاو
العدالة، عىل رشط املذهبّية )االثني عرشّية أو التسنّن أو غري ذلك( يف الراوي؛ فالصحيح 
ما ذهب إليه مشهور علامء املسلمني ـ عىل مستوى النظرّية ـ من لزوم كون الراوي ثقًة 
مأمونًا، حتى لو مل يكن مّتفقًا معي أو معك يف املذهب والعقيدة اخلاّصة، وهذا معناه 

 رواية املختلف يف املذهب ولو يف اجلملة وضمن رشوط.القبول ب
فال املانع الروائي وال املانع الفقهي يصلحان عائقًا حقيقيًا عن الرجوع إىل غري 
اإلمامي بالنسبة لإلمامي، وغري السنّي بالنسبة للسنّي.. يف العلم والفكر والرواية مع 

والتمحيص وعدم حصول ذوبان يف اآلخر حتّقق الرشوط، نعم البد من التدقيق والنقد 
ـ فيام أراه خمطئًا فيه ـ بطريقة غري علمّية، ولعّل هذا هو ما أرادته النصوص من 

 التحذيرات السابقة.

 ـ املوانع التطبيقّية امليدانّية 4ـ  2
آخر املوانع التي أعتقد أهّنا من املوانع األساسيّة يف العالقات احلديثية بني املذاهب هو 

شكالّيات امليدانية يف كتب احلديث املذهبي من وجهة نظر املذاهب األخرى، ويمكن اإل
 تلخيص أهم هذه اإلشكالّيات التي تثار بني املذاهب عىل الشكل التايل:

أزمة الدّس والتزوير والتحريف واالختالق يف الكتب احلديثّية، وهذه هتمة  ـ 1
 وّجهها اجلميع تقريبًا ضّد اجلميع.

ة مناهج النقد احلديثي والرجايل عند الفرق كّلها، فكّل فريق يرى أّن مناهج أزم ـ 2
الفريق اآلخر غري جمدية وال باملوثوق هبا، بينام يرى مناهج حمّدثيه ممتازة وقوّية ومتينة 

 ومتقّدمة خطوات عىل مناهج غريه.



ة دليل بإشكالّية العنعنة يف تراث بعض املذاهب مثل الشيعة، حيث اختذت بمثا ـ 3
 عىل عدم الوثوق بكتبهم احلديثّية.

إشكالّية التعارض واختالف األخبار املوجودة يف كتب هذا الفريق وذاك خاّصة  ـ 4
اإلمامّية، فقد اعتربت شاهدًا عىل ضعف حديثهم، ومن ثم عدم إمكان الرجوع إليه 

 نتيجة ذلك.
 عن حمّدثي الفريق أزمة االنحراف العقائدي لدى املحّدثني، فكّل شخص يقول ـ 5

 اآلخر بأّنه منحرف عقائدّيًا وغري مأمون عىل الدين من حيث حتكيمه لعقائده.
الضعف املتني يف األحاديث، حيث يرى كّل فريق أّن حديث الفريق اآلخر يعاين  ـ 6

من أشكال كبرية من ضعف املتن وتناقض رواياته مع القرآن والسنّة القطعّية والعقل 
 ومنطق األشياء. وحقائق التاريخ

مشكلة التعّصب واالنحياز الطائفي واملذهبي، وقد أرشنا لبعضه عند احلديث  ـ 7
 عن حاجز الثقة العام.

أزمة التوثيق، بمعنى كيف للشيعي أن يوثق كبار أئّمة احلديث السنّة وأئّمة  ـ 8
أن  يالرجال السنّة، وال توثيق هلم يف كتب احلديث والرجال الشيعّية؟! وكيف للسنّ 

يوّثق كبار أئّمة احلديث الشيعة أو كبار أئّمة اجلرح والتعديل عندهم، وهم ال توثيق هلم 
 عىل اإلطالق يف كتب الرجال واحلديث والرتاجم السنّية؟!

كثرة وجود الضعفاء يف كتب احلديث، وهذا إشكال سّجله السنّة عىل الشيعة  ـ 9
ديث ّن الكثري من كبار املحّدثني، بل أئّمة احلوسّجله الشيعة عىل السنّة، فقال الطرفان بأ
، وأّن الوّضاعني كثروا يف كتب احلديث واجلرح والتعديل وردت فيهم طعوٌن عّدة

املذهبي اآلخر، ومن ثم ال يمكن الوثوق بحديث سائر املذاهب اإلسالميّة؛ لكثرة 
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ار كيف وبعض كبالوضاعني عندهم، ومن كبار الرواة الواقعني يف الطرق واألسانيد، 

، رواهتم كانوا من مجاعات الدولة األموّية كالزهري وغريه، ومن النواصب واخلوارج
كام يقول بعض اإلمامّية، أو من الغالة اخلارجني عن جاّدة الصدق كام يقول بعض أهل 

 السنّة.
 يف وعليه، فحتى لو كانت املعطيات النظرّية ومقتضيات القواعد العاّمة وأدّلة احلجيّة

باب الرواية واخلرب، ال متيّز بني مذهٍب وآخر يف حجّية احلديث ما دام رشط العدالة أو 
الوثوق أو الوثاقة موجودًا، إال أّن احلواجز امليدانّية هي التي تعيق إمكانّية الرجوع إىل 

 مصادر احلديث املختلف يف املذهب.
س من الغدير، بحثًا مطّوالً م( يف املجّلد اخلام1970مثاًل يذكر العالمة األميني )

للحديث عن الوضع واملوضوعات والوضاعني يف مصادر أهل السنّة رادًا عىل بعض 
أهل السنّة ـ مثل عبد اهلل القصيمي ـ الذين اهتموا بدورهم الشيعة بالوضع، وقد مجع 

كذابًا عندهم، وقّدم فهرسًا  702األميني انطالقًا من كلامت علامء رجال أهل السنّة 
حديثًا، بل ذكر بعض  98683وضاعًا تبلغ جمموع أحاديثهم املوضوعة واملقلوبة  35بـ

 .أسامء علامء أهل السنّة ممّن اهتموا بالكذب
هـ( حيث قّدم لنا 1375وعىل املنوال عينه، تأيت أعامل الشيخ حممد حسن املظفر )

 جتربتني فيهام قدر كبري من التكرار:
ما جاء يف كتابه الشهري )دالئل الصدق لنهج احلّق(، حيث أورد أسامء علامء  إحداها

 راويًا عندهم وصفوا بالكذابني 366ورجال كبار سنّة طعن عليهم، وسّجل أسامء 
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 وقد طبعت هذه التجربة عينها يف القاهرة يف كتاب مستقّل محل عنوان )رجال السنّة(.
فكانت كتاب )اإلفصاح عن أحوال رواة الصحاح( الذي نرشته  أّما التجربة الثانية،

مؤّسسة آل البيت يف أربعة جمّلدات، مجع فيه من ُطعن فيهم من الرواة، كام تعّرض فيه ملن 
 ضّعفوه ألّنه روى فضائل أهل البيت.
 إىل غريها من كتب يف هذا املجال.

لوّضاعني يف كتب أهل ويف هذا السياق، يظهر حجم الروايات املوضوعة والرجال ا
السنّة، ويكفي أبو هريرة الذي كتب عنه السّيد عبد احلسني رشف الدين للتدليل عىل 
ذلك، إذ لديه أكثر من مخسة آالف رواية لوحده، ومعه فكيف يمكن لعاقل أن يعتمد 

 عىل هذه الكتب وهذا هو حاهلا؟!
، وأهنم عة بيت الكذبوهكذا احلال عىل املقلب اآلخر؛ فالسنّة يعتقدون بأّن الشي

كذبوا حتى عىل مستوى اختالق كتاب الكايف برّمته ونسبته إىل الكليني؛ وكذلك الزيادة 
 آلالف الروايات عىل كتاب التهذيب للشيخ الطويس وهكذا.

 تطبيقّية امليدانّيةمداخالت وتعليقات على املوانع ال
رف أّن أغلب هذه املشاكل البّد لنا هنا من بعض الوقفات، لكن من الرضوري أن نع

امليدانية قد بحثناها بالتفصيل يف كتابنا: )املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي عند 
، حيث درسنا جممل هذه املالحظات وتفاصيلها بام ال يمكن تكراره هنا؛ إذ اإلمامّية(

 بلغ مئات الصفحات، وقد تعّرضنا ملختلف االجتاهات يف تقويم احلديث النبوي عند
املذاهب، وناقشنا الكثري من إشكالّيات الشيعة عىل احلديث السنّي وإشكاليات السنّة 
عىل احلديث الشيعي، وتوّصلنا إىل ما أطلقنا عليه )االعتبار اإلمجايل للحديث غري 

                                           
 .468ـ  464: 2، و68ـ  59: 1نظر: ابن تيمية، منهاج السنّة النبوّية ( ا1)
 .648ـ  385راجع: حيدر حّب اهلل، املدخل إىل موسوعة احلديث النبوّي عند اإلمامّية: ( 2)



 
 املذهبي(.

وقد رأينا هناك يف حتّرينا ـ وباألرقام والشواهد ـ أّن أغلب إن مل يكن مجيع 
يوّجهها كّل فريٍق مذهبي إىل حديث الفريق اآلخر يعاين هو منها يف  اإلشكالّيات التي

مكاٍن ما من حديثه، ولكنّه يمتلك خترجيات حلّل املشكلة التي واجهها هو يف حديثه 
املذهبي، فيام يرفض تطبيق تلك املخارج عىل احلديث غري املذهبي، وهذا نوع من 

 االزدواجية غري املوضوعّية التي رأيناها.
لكننّا هنا سنتوّقف قليالً عند بعض املالحظات التي قد ال نكون قد ذكرناها أو بعَض 
جوانبها يف ذلك الكتاب، أو نشري إليها هنا بوصفها عناوين عاّمة باختصار شديد، ومن 

 أراد التفصيل فلرياجع هناك.
 برزها:أ وعىل أّية حال، فهذه املوانع التطبيقية يمكن التعليق عليها بتعليقات رسيعة

إّن النظريات التي تعطي احلجّية لقول الرجايل يمكن فرض مصداق  التعليق األّول:
هلا يف علم الرجال غري املذهبي، فمثالً عىل نظرّية اخلربوية أو مطلق الظّن أو االطمئنان 
النوعي والشخّص أو عىل نظرّية خرب الثقة أو العدالة )كام بّينا سابقًا( أو غريها، ال يوجد 
مانع يمنع عن الرجوع إىل توثيقات وتضعيفات ومعطيات علامء املذاهب األخرى فيام 
يقّدمونه، وقد تعّرضنا يف بحوثنا الرجالّية ملشكلة الفساد العقدي يف بعض الرجالّيني مثل 
 ابن عقدة الزيدي وابن فضال بالنسبة لإلماميّة، وأجبنا وغرينا عن تلك املالحظة هناك.

وهي أّنه كيف نوثق أئّمة الفقه واألصول والتاريخ  واحدة بسيطة،لكن توجد مشكلة 
واحلديث والرجال عند املذاهب األخرى؟ إّننا ال نجد هلم توثيقاً يف علم الرجال املذهبي 

 فكيف نفتح هذا الباب األّول األهم يف هذا املجال؟
عن إثبات  الذي نراه هنا هو ما طرحناه يف مباحثنا الرجالّية عند احلديث اجلواب

الوثاقة والعدالة بالشهرة واالستفاضة، حيث قلنا هناك بأّن شهرة وثاقة عامل من العلامء 
وعدالته ونزاهته وتقواه وتدّينه وورعه، بني أبناء طائفته كاٍف ألبناء الطوائف األخرى 



الذين ال اّطالع هلم عىل أحوال هذه الطائفة وخصوصّياهتا من الداخل، فتوثيق الشيخ 
ليني ال حيتاج أن يثبت يف مصادر أهل السنّة، وتوثيق الشيخ البخاري ال حيتاج أن الك

يثبت يف مصادر الشيعة، فكّل أّمٍة من الناس أعرف برجاهلا ورموزها، فإذا أطبقت ـ 
واشتهر بينها، بال معارض عندها وال عند غريها، وال كاشف عن اخلطأ يف هذا اإلطباق 

موزها، كفى يف التوثيق، نعم لو ثبت املعارض أمكن ـ عىل وثاقة شخص من كبار ر
 التفصيل يف املسألة.

فأنت عندما تذهب إىل قرية أو مدينة، وترى اشتهار  وهذا الذي نّدعيه أمٌر عقالئي،
احلديث عن كرم شخٍص من األشخاص، بحيث يبدو أمرًا منترشًا، وال يظهر لك مرّبٌر 

ففي هذه احلال ترى أّن هذا الشخص كريم، عكّس هلذه الشهرة وال معارض أو خمّطئ، 
وهكذا لو دخلت مسجدهم فوجدت املئات يصّلون خلفه، وأنت تعلم أهّنم يطلبون 
عدالة اإلمام يف العادة، ففي هذه احلال حتى لو مل تتأّكد من عدالتهم هم فردًا فردًا، فإّن 

عد الفحص ما مل يربز بمنطق االحتامل يشري إىل االطمئنان بوثاقة هذا الشخص يف العادة، 
 الالزم معارض أو معطى عكّس متامًا، فهذه سبل عقالئّية معرفية متداولة.

وهذا متاماً كاشتهار شخص باخلربوّية يف قريته يف جمال معني، فال حيتاج أن يكون شهد 
لك شخص من أبناء قريتك أو تكون قد أحرزت وثاقة أبناء قريته، بل تكفي حالة الشياع 

ما مل يظهر معارض فيها أو يف قريتك أو يظهر لك خطأ منشأ هذا الشياع، وهذا يف قريته 
 أمر عقالئي واضح، ليس يمكن أن يواجهه إال أزمة الثقة التي حتّدثنا عنها سابقًا.

ــق هــذا املــدخل األســاس ــبعض رجــالّيي وبعــد حتقي ــو ل ، يرجــع الشــيعي ول
 ىل أّي عامل رجايل.السنّة وبالعكس مثاًل، فيطّبق عليهم ما يطّبقه ع
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نعم، لو ثبت له خطؤهم يف التوثيق أو التضعيف أو استنادهم إىل نظرّية غري ثابتة 
عنده يف توثيٍق هنا أو تضعيف هناك، مثل نظرّية عدالة الصحابة بالنسبة لإلمامي، فمن 
حّقه رفض التوثيق، وهكذا لو ضّعفوا عىل أساس فهمهم لروايات الراوي واهّتامه 

وكان اإلمامي ال يرى أّن هذه الروايات موجبًة للطعن يف هذا الراوي، فمن حّقه  بالتشّيع
 ، وهكذا.رفض هذا الطعن وختطئة الرجالّيني السنّة فيه

ومرجع ذلك كّله إىل أّن حجّية قول الرجايل تسقط عند العلم بخطئه أو هتاوي الظّن 
 طبيقاته.قريبًا، وهذا تطبيٌق من تبصّحة قوله عىل مجيع املسالك يف حجّية قول الرجايل ت

ولو فرضنا أّن باب التوثيقات والتضعيفات تكثر فيه املشاكل املتناقضة عىل مستوى 
النظرّيات التي ينطلق منها الرجالّيون من املذاهب، واألصول املوضوعة التي يعتمدون 

ي باسم الراوعليها، فإّن علم الرجال ال يقف عند هذا احلّد، بل هو يتصل بالتعريف 
واسم والده وجّده وُكنيته ولقبه وانتسابه املناطقي والعشائري والقبيل، وبعض 
املعلومات عن حياته، وكذلك تاريخ والدته ووفاته، وأسامء كتبه ومصنّفاته، وطبيعة 
عمله ومهنته، ومن روى عنهم ورووا عنه والكثري من املعلومات األخرى التي ال تدخل 

يف األصول املوضوعة للتوثيق والتضعيف عند املذاهب، وهذا ال يف إطار االختالف 
 أظّن أّنه يوجد مرّبر لتجاهلها من قبل أحد بحّجة التاميز املذهبي.

يشار أيضًا إىل أّن الرواة املشرتكني الواردين يف مصادر الشيعة والسنّة، ليسوا قّلة، بل 
 مؤّخرًا كتاب )راويان مشرتك عددهم معتّد به، وقد صدر عن )دفرت تبليغات( يف إيران
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كتاٍب ماتع وهو: العتب اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل، ولكنّه رغم كل النقد الذي يوثقه، 
تمني البيت وللرواة املنيلتمس للمتقّدمني عذرًا فيام سلكوه من تضعيف أو غمز أو جتاهل ألهل 

إليهم، ويرى أّن القرون املظلمة باجلور والعسف يف زمن األمويني والعباسيني تصلح عذرًا هلؤالء 
العلامء ولو يف بعض احلاالت وغري ذلك، ذاكرًا بعض الشواهد عىل هذا األمر، فانظر له: العتب 
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سنت(، ملجموعة مؤّلفني هم:  واهل شيعه مشرتک راويان بازشناسی در یپژوهش
، تان كتاببوس، وقامت بنرشه مؤّسسة يوسف بيات، وپرويز رستگاري، وحسني عزيز
راويًا،  523، وقد صدر منه باللغة الفارسّية ثالثة جمّلدات، اشتملت عىل قم يف مدينة
 عىل الرتتيب األلفبائي، وأّوهلم أبان بن تغلب، وآخرهم يونس بن يعقوب.مرتبني 

مل أفهم وجه التمييز الدقيق يف األداء املذهبي جتاه تراث املذاهب  التعليق الثاين:
األخرى، فالشيعة مثاًل يرجعون عندما يريدون ممارسة بحث تارخيي إىل كتب التاريخ 

سنّة، وهذه سريهتم منذ قديم األيام إىل يومنا هذا، بال فرق يف مؤّلفيها بني الشيعة وال
وهكذا عندما يريدون دراسة مسألة فلسفية أو كالمّية أو لغوية أو معجميّة أو نحوية أو 
رصفيّة أو بالغية أو تفسريية أو عرفانية أو قرآنية أو غري ذلك، ليس يتجاهلون يف الغالب 

السائدة، بل حتى يف كتب الفقه  تراث املذاهب األخرى، السيام املذاهب الكربى
واألصول استمّرت هذه احلال حتى القرن احلادي عرش اهلجري حيث بدأت 
باالنحسار، وهلذا نجد بحوثًا أصولية شيعّية عىل متون سنّية كمخترص ابن احلاجب، 
لكّن الغريب أّنه عندما نصل اليوم إىل احلديث والرجال والفقه واألصول، تظهر هذه 

امًا! فال يشعر الباحث الفقهّي أو األصويل أّنه معنّي أساسًا بالذهاب خلف القطيعة مت
الرتاث األصويل أو الفقهي للمدارس اإلسالمّية األخرى، ال لكي يقّلدها، بل لكي ينظر 

 فيها ويثري معلوماته ويناقش وحيّلل كام يفعل يف تراثه بنفسه!
ي ًا ال يرجع إىل تفسرَيي الطربكيف يمكن تفسري هذا األمر؟ هل جتد مفرّسًا شيعيّ 

والفخر الرازي؟ أمل يضع العالمة الطباطبائي تفسرَيي الرازي واملنار أمامه، وهو يقوم 
بتدوين تفسريه الوزين؟ وهل جتد مؤّرخاً شيعياً ال يرجع إىل مقّدمة ابن خلدون أو تاريخ 

ن سينا أو يرجع إىل اب الطربي؟ وهل جتد فيلسوفًا أو باحثًا فلسفّيًا شيعيًا أو سنيًا ال
الفارايب أو هبمنيار أو حتى غري املسلمني مثل أرسطو وأفالطون وغريهم، فال يرى ُبدًا 
من الرجوع إليهم الستكامل بحثه وإنضاجه، وال يشعر بأّي حرج يف هذا املجال وال بأّي 



 
يعة؟ طخوف عىل اهلوّية؟ فلامذا عندما نصل إىل كتب احلديث والفقه يظهر احلظر أو الق

هل السنّي يف علوم اللغة يمكن أن نرجع إليه لننظر يف تراثه ونستفيد منه فيام ال نرى عنده 
فيه من خطأ، وهناك يكون صادقًا وخبريًا، أّما يف كتب احلديث فال؟ ما هو السبب 
املوضوعي العلمي يف هذا األمر غري أزمة الثقة العاّمة التي متثل تراكامت الرصاع املذهبي 

 ّنه توجد خصوصية علميّة يف املوضوع؟ال أ
ولعّله هلذا نجد املحّقق القزويني يورد نقضًا عىل الذين ُيشكلون عىل علم الرجال بأّنه 
يرجع إىل املصادر الرجالّية غري اإلمامية كابن فضال الفطحي وابن عقدة الزيدي بالقول 

، مع أّن ري اإلمامّيةبأهّنم يرجعون لكتب أهل اللغة بفروعها، وغالب مصنّفيها من غ
 االنحيازات املذهبّية مل تبتعد أحيانًا عن كتب اللغة ونتائجها أيضًا كام يعرف املختّصون.

إّن ما نتحّدث عنه هنا هو رفض إصدار حكم مسبق عىل الرتاث  التعليق الثالث:
ث ياحلديثي للمذاهب األخرى، أّما لو أّن شخصًا إمامّيًا ذهب وبحث يف كّل كتب احلد

السنّية مثاًل، وتوّصل إىل وجود خلل مشرتك فيها يؤثر يف كّل قيمتها التارخيّية، وقّدم 
شواهد عىل ذلك، أو قام هبذا الفعل يف حّق كتاب البخاري أو مسلم أو غريمها، فهذا 
خارج عن إطارنا متامًا، فنحن نقّر له بام توّصل إليه ونقبل منه موقفه، حتى لو اختلفنا 

 عطيات التي قّدمها ومل نوافقه يف نتيجته لكنّنا نحرتم جهده.معه يف امل
وهذا معناه أّنه يوجد فرٌق عظيم بني إصدار حكٍم مسبق عىل الرتاث احلديثي 
للمذاهب األخرى، وبني أن يقوم الباحثون يف كّل مذهب بدراسة مصادر احلديث 

ويف ُنَسخها، ويف األخرى يف سائر املذاهب، كام يدرسون مصادرهم، وحيّققون فيها 
إثبات نسبتها ألصحاهبا، ويف مناهج مؤّلفيها، ويف مشاكلها الداخلّية واخلارجية، ثم 
يقولون ما يقولون، فهذا مثل أن يبحث اإلمامي يف التفسري املنسوب لعيّل بن إبراهيم 
، حالقمي، ويرى أّنه ال قيمة لنُسخة التفسري املتداولة اليوم بني أيدينا ـ كام هو الصحي
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 وفقًا ملا بحثناه مفّصاًل يف علم الرجال ـ فهذا يشء طبيعي.
لكّن هذا معناه أّنه يلزم عىل مجيع املذاهب أن يدرسوا دائاًم مصادر احلديث اإلسالمّية 
األخرى بموضوعية وجتّرد، لينظروا فيها، كام يدرسون دائاًم مصادر حديثهم، وليخرجوا 

باب البحث فيها أو يبحث فيها شخص أو شخصان، بام يريدون بعد ذلك، أما أن يغلقوا 
كام هي احلال عند اإلماميّة بالنسبة لكتب السنّة، حيث يوجد بعض األشخاص املهتّمني 

، وال يشّكلون الواحد يف العرشة آالف من املتخّصصني باحلديث هبذا املوضوع
حلديثي يف حتقيق الرتاث اوالرجال والفقه، بحيث ال نجد عند اإلماميّة درسًا قائاًم ثابتًا 

السنّي كام هي احلال يف دراسة احلديث اإلمامي، بل يتخذون موقفًا مسبقًا، ثم لو دخلوا 
املوضوع فيكون دخوهلم متفّرعًا عىل هذا احلكم املسبق وليس سابقًا عليه.. إّن هذا كّله 

 هو الذي ال نفهم مرّبرًا له.
 جتاهل احلديث اإلمامي واإلبايض واملشهد عىل املقلب السنّي أشّد وأقسى، يف

والزيدي واإلسامعييّل، وكأّنه ال وجود له يف تاريخ املسلمني، وإذا ُاريد له أن ُيدرس 
فُيدرس بعد احلكم املسبق عليه سلبًا، ال أّنه ُيدرس لكي نخرج بنتائج يف احلكم عليه 

 سلبًا أو إجيابًا!
ث والرجال عند كاّفة املذاهب من هنا، نحن نطالب بأن تكون دراسة مصادر احلدي

مادًة أساسّية يف مجيع املعاهد الدينية عند املسلمني قاطبة، لُتدرس املصادر احلديثية دراسة 
موضوعّية حمايدة، يتّم التعامل فيها بطريقة مهنّية وأكاديمّية عالية، قبل صدور األحكام 

ها، شخٌص أو شخصان في وتظل ماّدًة ثابتة يدرسها كّل متخّصص، ال أّنه يبحث عليها،
                                           

مثل شيخ الرشيعة اإلصفهاين، والعالمة األميني، والشيخ حممد حسن املظّفر، والسيد هاشم ( 1) 
معروف احلسني، والسيد عيل امليالين، والسيد حممد رضا اجلاليل، وأمثاهلم، وغالبهم ـ برصف 

ت التي أرشنا االنظر عن خلفّياهتم البحثية، وطريقة تناوهلم للموضوعات، مما فيه الكثري من املناقش
لبعضها يف كتاب املدخل ملوسوعة احلديث النبوي ـ غالبهم ظهروا يف العرص احلديث، أّما قبله فال 

 تكاد تعثر عىل يشء مهّم يف هذا الصدد.



 
ثم يّتكل املذهب كّله عىل أحكامهم، فيام ال يفعلون ذلك مع مصادرهم املذهبيّة 

 الداخلّية!
إّن عدد الضعفاء خيتلف حسب اختالف النظريات، وطريقة األميني  التعليق الرابع:

، ولو هواملظفر وأمثاهلام قامت عىل مجع كّل من كان هناك نّص لعامل سنّي رجايل يف تضعيف
كان هذا العامل السنّي مثل الذهبي املتأّخر زمنًا جدًا، ونحن إذا طبقنا هذه الطريقة يف 
الوسط الشيعي ومجعنا الضعفاء يف كتب الشيعة آخذين بعني االعتبار مباين مثل العالمة 
احليل وابن داود واجلزائري و.. لوصلنا ألرقام كبرية أيضًا، فالضعفاء أو املذمومني أو 

رواة، وعند  509راويًا، وعند العالمة احليل  565رتوكني عند ابن داود بلغ عددهم امل
راويًا،  541هـ( 1277راويًا، وعند حممد طه نجف )1168هـ(، 1021اجلزائري )

راويًا، بل قد استدرك السيد اجلاليل عىل النسخة املطبوعة اليوم  159وعند الغضائري 
ائري يف الكتب األخرى، فبلغ ضعفاء الغضائري لرجال الغضائري، مما ُنقل عن الغض

 راويًا وهكذا. 225معه 
بل قد قام الشيخ حسني الساعدي مؤخرًا، حتت إرشاف مؤّسسة دار احلديث، بطباعة 
كتاب من ثالثة جمّلدات حتت عنوان: الضعفاء من رجال احلديث، مجع فيه كل من جرى 

 رواة. 407حديٌث عن تضعيفه فبلغت موسوعته 
فالفارق بني السنّة والشيعة يف عدد الضعفاء، ليس بالفارق اهلائل اخليايل حتى  إذن،

يتهم السنّي الشيعة بضعف رواهتم عندهم، أو يتهم الشيعي السنّي بضعف رواته عنده، 
السيام وأّن عدد الرواة يف كتب الشيعة ال يقل عن عرشة آالف راٍو فالضعيف ال يزيد 

لغنا، كام أّن الرواة يف كتب السنّة أزيد من ذلك بكثري، فاحلال عن الُعرش لو بلغنا به ما ب
 هي احلال نفسها.

إذن، فيجب أن ننظر بشموليّة هلذه الظاهرة، أي ظاهرة الوّضاعني والضعفاء وعند 
 الطرفني معًا، ثم نحكم بعدها بام نريد أن نحكم به.



 قد يضّعفون راويًا، لكنإّن بعض رجال أهل السنّة ـ وكذا الشيعة ـ التعليق اخلامس: 
ليس من الرضوري أن ينسب تضعيفه للطائفة كّلها، لكثرة وجود اختالف يف تضعيف 
بعض الرجال، مثل حممد بن سنان وسهل بن زياد و.. وهذا معناه أنه ال يصّح أن نحكم 
بضعف هذا الراوي عند الشيعة أو السنّة بمجّرد أن يكون أحد علامء الرجال ـ السيام 

رين ـ قد ضّعفه، وقد كانت بعض األسامء يف جتربة األميني واملظفر والساعدي من املتأّخ 
 هذا النوع.

لقد كتب السنّة والشيعة يف الضعفاء، بل كتب السنّة أكثر من  التعليق السادس:
هـ(، 256الشيعة، فعىل الصعيد السنّي كان هناك كتاب الضعفاء الصغري للبخاري )

هـ(، 322هـ(، والضعفاء الكبري للعقييل )303ائي )والضعفاء واملرتوكني للنس
هـ(، وتاريخ أسامء الضعفاء 354واملجروحني من املحّدثني البن حبان البستي )

هـ(، والضعفاء واملرتوكني للدارقطني 385والكذابني أليب حفص ابن شاهني )
 اينهـ(، والضعفاء أليب نعيم اإلصفه365هـ(، والكامل يف الضعفاء البن عدي )385)
هـ(، واملغني يف 597هـ(، والضعفاء واملرتوكني أليب الفرج ابن اجلوزي )435)

هـ(، والكشف احلثيث عّمن رمي بوضع احلديث لربهان الدين 748الضعفاء للذهبي )
 هـ(، وغريها من الكتب.841الطرابلّس احللبي املعروف بسبط العجمي )

 الضعفاء للغضائري، والقسم وأما عىل الصعيد الشيعي اإلمامي، فكان هناك كتاب
هـ(، وكذلك املمدوحني 346الثاين من كتاب املمدوحني واملذمومني أليب عيل الكويف )

هـ(، وأيضًا أليب جعفر الكرخي، واجلزء الثاين 368واملذمومني أليب احلسن القمي )
ة هـ(، والقسم الثاين من اخلالص704اخلاّص باملجروحني واملجهولني البن داود احليل )

هـ(، 1021هـ(، والقسم الرابع من حاوي األقوال للجزائري )726للعالمة احليل )
هـ(، ومعرفة احلديث للبهبودي 1277والقسم الثالث من إتقان املقال ملحمد طه نجف )

رجاًل، والضعفاء من  150املعارص الذي خّصص فيه قساًم كاماًل للضعفاء ذكر فيه 



 
 ملعارص وغري ذلك.رجال احلديث للشيخ حسني الساعدي ا

وبناًء عليه، فإذا كان علامء الطرفني وجهابذهتم، متنّبهني بنسبٍة ما إىل الضعفاء، وقد 
صنّفوا فيهم بكّل جرأة وبسالة وشفافية ووضوح، وكشفوا الكثري من الضعفاء، إذاً فلامذا 
هنّول عليهم بوجود ضعفاء عندهم، بدل أن يزيد ذلك اطمئنانًا بوجود سعي لتصفية 

 احلديث عىل الدوام؟!
وال نّدعي صّحة كّل األحاديث الباقية، لكّن تضعيف كّل فريق ملئات من رواة الفريق 
نفسه دليٌل واضح عىل التنبّه هلذا املوضوع وكشف الوّضاعني، وهذا ـ مبدئّيًا ـ من 

 عالمات الوثوق ال عدم الوثوق.
لقد صنّف السنّة كثريًا يف علم موضوعات احلديث عىل خالف احلال  التعليق السابع:

هـ(، واملوضوعات البن اجلوزي 507إمامّيًا، فقد أّلفوا كتاب: املوضوعات للمقديس )
هـ(، واملوضوعات البن تيمية 650هـ(، والدّر امللتقط يف تبيني الغلط للصاغاين )597)

هـ(، واللئايل املصنوعة يف األحاديث 751م )هـ(، واملنار املنيف البن قي728احلراين )
هـ(، 963هـ(، وتنزيه الرشيعة البن عراق )911املوضوعة جلالل الدين السيوطي )

هـ(، وله أيضاً املصنوع يف معرفة احلديث 1014واملوضوعات الكبري للمال عيل القاري )
 املوضوع، و..

لقرن عّل أهّم كتابني هلام جاءا يف اومل يصنّف الشيعة اإلماميّة مستقاًل يف هذا العلم، ول
هـ(، واملوضوعات يف 1405العرشين، ومها كتاب األخبار الدخيلة للمحّقق التسرتي )

هـ(، ويبدو أّن هناك مرشوعًا 1403اآلثار واألخبار للسيد هاشم معروف احلسني )
 ضخاًم يف هذا اإلطار سيقوم به مركز دار احلديث يف قم قريبًا كام سمعنا.

ه، فمهام اختلفنا مع هذا أو ذاك يف تقويم املوضوع، وبعضهم جعل احلديث وعلي
الضعيف السند موضوعًا وهو خطأ، إال أّن هذا يدّل عىل وجود حّس نقدي يف هذا 
املجال، ويؤّكد سعَي السنّة والشيعة لتصفية احلديث، مما يزيد الوثوق يف اجلملة وال 



 يضّعفه.
وضاعًا كام يذكر العالمة  35حديثًا من صنع  98683إّن رقم التعليق الثامن: 

األميني رقم موهم جدًا؛ إذ يتصّور أّن هذا العدد من األحاديث موجوٌد اآلن يف مصادر 
أهل السنّة، يف حني ليس املراد ذلك، بل كّل ما يف األمر أّن هؤالء الرواة ُنقل تارخييًا أهنم 

من الروايات هلم يف مصادر احلديث  وضعوا هذا العدد، وال يعني ذلك وجود هذا العدد
حديث، لكّن الستامئة ألف  600000اليوم، متامًا كام يقال: إّن فالنًا مجع كتابه من أصل 

هذه مل تعد موجودة اليوم، فال ينبغي أن يؤخذ اإلنسان بمثل هذه األرقام فُيفهم مراد 
 العالمة األميني خطأ.

ى األميني واملظّفر وغريمها أّن علامء إّن عندي مالحظة عىل دعو التعليق التاسع:
الرجال السنّة ضّعفوا بعضهم بعضًا، وهي أّنني وجدت أّن أكثر املعلومات حول 

هـ(، وابن حجر 748نصوص التضعيف قد أتوا هبا من كلامت كّل من الذهبي )
هـ(، وهي نصوص متأّخرة جدًا، ال أهنا موجودة يف مصادر هؤالء الرجالّيني 852)

بل تفصلهم عنهم أربعامئة سنة وأقّل أو أكثر، فكيف نعرف صّحة هذه أنفسهم، 
 املنقوالت؟!

نعم، نحن ال نشّك يف وجود جدل حول عدد حمدود من علامء الرجال السنّة، هلذا 
نحن ال نأخذ بمن كانت هذه حاله كائنًا من كان، لكن نظرًا لكثرة عدد علامء الرجال 

ل القرون اخلمسة اهلجرية األوىل، فإّن تضعيف عدد قلي السنّة الذين وصلتنا مؤّلفاهتم يف
منهم ال يرّض، كام أّن تضعيف النجايش أليب جعفر الكرخي أحد الرجالّيني الشيعة 
ـ لنسخة  ـ كالسّيد اخلوئي  املفقود كتابه ال يرّض أيضًا، وكذلك إسقاط بعض علامء الشيعة 

 ين وهم يعّدون بالعرشات.كتاب الغضائري، أو عدم قوهلم بحجّية قول املتأّخر
ويزداد األمر وضوحًا عندما نعرف أّن متأّخري السنّة بعد القرن اخلامس اهلجري 
أغلب كالمهم نقٌل عّمن سبقهم وحتليٌل وحدس واجتهاد تقريبًا يف حّق الرواة األوائل، 



 
ثاقة وومعه فإذا كانت حجّية قول الرجايل من باب أهل اخلربة أو الظّن أو االطمئنان أو ال

 فأّي فرق بني السنّي والشيعي إال من وقع فيه كالم بخصوصه؟!
علاًم أّن نصوص علامء الشيعة يف حّق بعضهم ليست هّينًة أبدًا، ولك مراجعة نصوص 
املرتىض واملفيد والنجايش من باب املثال، بل هناك نصوص لبعض العلامء من اإلمامّية 

خ يف غاية القسوة يف حّق الشيخ الطويس والشيحتّدثنا عنها يف بحوثنا الرجالّية تعّد 
 الصدوق والشيخ الكليني، ولنرتك هذا املوضوع ونطوي عنه كشحًا فال داعي لإلطالة.

 خلة عابرة، مداايات أهل السّنةة روة املظفر يف حجّينظرّي
ذهب الشيخ حمّمد حسن املظفر يف )دالئل الصدق( إىل سقوط حجّية روايات أهل 

الوّضاعني ولتضعيف بعضهم بعضًا، وقد تقّدم احلديث يف هذا املوضوع.  السنّة؛ لكثرة
لكّن النقطة األخرى يف نظرّيته هي قوله بحجّية روايات أهل السنّة الواردة يف فضائل 
أهل البيت حجّيًة حقيقّية، ال من باب إلزام اخلصم، والسبب أّن مدح أهل البيت كانت 

 مضحٍّ ال حُيتمل يف حّقه الكذب.عقوبته املوت، فمن يروي إذًا فهو 
 إّن عاّمة أخبارهم التي نستدّل هبا عليهم حّجة عليهم؛ ألمرين:» يقول املظفر:
إهّنا إّما صحيحة السند عندهم، أو متعّددة الطرق بينهم؛ والتعّدد يوجب  ]األمر[ األّول:

 قطع عادةً ا ممّا يإهّن  األمر الثاين: كام ستعرفه يف طّي مباحث الكتاب. ،الوثوق واالعتبار
بصّحتها؛ ألّن كّل رواية هلم يف مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهم، حمكومة بوثاقة رجال 

لة ما رضورة أّن من مج، يف أنفسهم اً سندها وصدقهم يف تلك الرواية وإن مل يكونوا ثقات
، وعدم لعرف به وثاقة الرجل وصدقه يف روايته التي يروهيا: عدم اغرتاره باجلاه واملاتُ 

مباالته يف سبيلها باخلطر الواقع عليه، فإّن غري الصادق ال يتحّمل املضاّر بأنواعها ألجل 
وم أّن من ومن املعل. كذبة يكذهبا ال يعود عليه فيها نفع، وال جيد يف سبيلها إالَّ الرضر

قد ف يروي يف تلك العصور السالفة فضيلة ألمري املؤمنني عليه الّسالم أو منقصة ألعدائه



 .«غّرر بنفسه، وجلب البالء إليه، كام هو واضح لكّل ذي أذن وعني
ونحن نقبل ـ من حيث املبدأ ـ مثل هذا التحليل، لكنّنا نورد عليه بأّن نظرّيته ليست 

 بجامعٍة وال مانعة:
فألّنه إذا كان هذا هو املعيار، وهو ظهور عالئم الصدق،  أ ـ أما أهّنا ليست بجامعة؛

فهو ال خيتّص بروايات فضائل أهل البيت؛ إذ الروايات التي تنادي بالثورة عىل احلاكم 
أو عدم التعاون مع النظام الفاسد، فيها هذا الشّق أيضًا، وكذلك العديد من الروايات 

اية ر شيئًا واحدًا وترك سائر األقسام؟ أليس روالتي فيها هذه اخلاّصية، فلامذا اختار املظف
روايات يف قدم القرآن ـ برصف النظر عن املعارض ـ يف عرص حكم املعتزلة فيه ذلك، 

 والعكس صحيح يف ظرف حكم احلنابلة؟!
فألّنه كام صّح ألهل البيت وأنصارهم يف فرتة اهنيار احلكم  ب ـ وأما عدم املانعّية؛
ني أن يرووا آالف الروايات؛ فلامذا يف هذه الفرتة ال يصّح ألّي األموي وصعود العباسيّ 

 كاذب أن يروي يف الفضائل مع عدم وجود ُبعد التضحية املذكور؟!
هـ( التي ظهرت فيها كتب سنّيٌة كثرية 447ـ  321ُيضاف إليه فرتة احلكم البوهيي )

عقاب، وكذلك يف احلديث، فإّن رواية فضائل أهل البيت فيها موجٌب للمدح ال لل
ظهرت يف العرص العبايس وهو عرص تدوين احلديث واملوسوعات الكربى عند أهل 
السنّة، عّدة دول شيعّية مهّمة مل تكن متارس قمعًا عىل من يروي يف فضائل أهل البيت، 

هـ( وغريها، 567ـ  358هـ(، والدولة الفاطمّية )399ـ  317مثل الدولة احلمدانّية )
ئل عيل يف العرص العبايس مل يكن فيها عقوبة إذا ضّم هلا الراوي فضائل عىل أّن رواية فضا

سائر الصحابة، وهذه كتب احلديث السنّية ـ بام فيها الصحيحان ـ زاخرة بمدح أهل 
البيت، وقد ُاّلفت يف العرص العبايس، ومل يتعّرض أصحاهبا ملضايقات ُتذكر، فلم حيصل 

                                           
 .7: 1انظر: املظفر، دالئل الصدق لنهج احلّق ( 1) 



 
 لنسائي مثاًل.مع سائر العلامء ما حصل مع اإلمام ا

فنظرّية الشيخ املظفر صحيحة من حيث املبدأ، غري أهّنا ليست جامعًة وال مانعة، وال 
شك يف أّن وجود روايات املدح ألهل البيت يف مصادر أهل السنّة موجٌب لتقوية الوثوق 
هبا نوعًا ـ عىل تفصيل ـ كام ال خيفى، لكن إذا كان هؤالء يضّحون ألجل الرواية يف مدح 

ل البيت أال يوجب ذلك نوع مدٍح هلم أو شيئًا من هذا القبيل، ومن ثم يمكن ـ ولو أه
 يف اجلملة ـ االستفادة من سائر رواياهتم يف غري هذا املجال؟!

 غري املذهبّية نتائج البحث يف املصادر احلديثية
يامن، مل إلوالنتيجة: إّننا بعد أن كانت العربة بالوثوق أو الوثاقة، ال العدالة وال رشط ا

نَر فرقًا يف لزوم الرجوع بني مصادر احلديث عند املسلمني مجيعًا، مع اعتقادنا بوجود 
 تفاضل بينها كام هو واضح، وبرضورة ممارسة نقد داخل فيها بشكل متواٍز.

من هنا دعونا ـ وما نزال ـ إىل تأسيس موسوعة حديثّية إسالمّية عامة تكون مرجعًا 
سلمني، ودعونا ـ وما نزال ـ ملوسوعة رجالّية إسالميّة عاّمة كذلك، حديثّيًا لكاّفة امل

وكذلك أّيدنا طرح العالمة الشيخ حمّمد مهدي شمس الدين يف العمل عىل فقٍه إسالمي 
عام، كام هي عادة القدماء، جيمع بني العمومّية وحيرتم لكّل فقيٍه ما عنده من اهلوّية 

 املذهبّية.
امء اإلمامّية وأمثاهلم قد انعقدت عىل هذا التواصل، هلذا والذي يبدو أّن سرية عل

جتدهم يرجعون يف علم التفسري والتاريخ واللغة والنحو والرصف وأسباب النزول 
والفلسفة والكالم والعرفان و.. إىل كتب سائر فرق املسلمني، بل وغري املسلمني أحيانًا 

نه ح منها وينتقدون ما يعتقدوكالفلسفة، ثم يبحثون فيها ويأخذون ما يرونه الصال
  الباطل.



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور اخلامس
 نظرّية اجلرب السندي





 
 
 
 
 
 

 متهيد
ه الثقة، لكن  ُيقصد هبذا املحور أّنه لو جاءنا خرٌب أو حديث ليس بحّجة، كام لو مل يرور
قامت إىل جانبه أمارة أو أمارات ليست حّجًة يف نفسها أيضًا، بيد أّنه حصل من اجتامع 
االثنني ظنٌّ يساوي الظّن اآليت من خرب الثقة أو يزيد، فهل يصري اخلرب بذلك حّجًة أو 

 ال؟
هذا ما يسّمى بنظرّية اجلرب )االنجبار(، وأبرز تطبيق له بل يكاد يكون هو الغالب 

ذا عمل األصحاب وقدامى الفقهاء مثاًل بخرٍب هو يف حد  نفسه ضعيف السند جدًا، أّنه إ
 أو غري حّجة، فهل جيعله ذلك بمستوى احلجّية، فيجرب ضعفه أو ال؟

يكشف الرصد التارخيي عن نفوذ هذا املنهج يف تقويم احلديث بشكٍل واسع يف كلامت 
عّرضنا  النصوص وتوثيقها، وقد تعلامء املسلمني عرب التاريخ وممارساهتم االجتهادّية يف

للمواقف واالجتاهات والبحث التارخيي يف هذا املوضوع يف حمّله من كتابنا: نظرية 
، ومواضع من كتابنا: املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي، فلرياجع حتى ال السنّة

. وقد اً رب أيضنكّرر أو نطيل، وقد اختار العديد من علامء أهل السنّة والسلفّية نظرّية اجل
هـ( رسالًة مستقّلة يف هذا 1316صنّف املحّقق حممد باقر بن حممد جعفر الفشاركي )

                                           
 .453ـ  444: ة السنّةنظريّ  (1)
؛ 90ـ  89: 2ية، املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن تيم (2)

 .238ـ  28وعبد الفتاح أبو غّدة، األجوبة الفاضلة )التعليقات(: 



 
الصدد، بعنوان: رسالة يف انجبار )ضعف( السند بالشهرة، توجد خمطوطتها يف مكتبة 

 خوئي. 2/6جملس الشورى اإلسالمي يف طهران، برقم: 
ذنا هبا أو رفضناها؛ ألهّنا لو صّحت وتعّد هذه النظرّية يف غاية األمهّية لو أخ

لصّححت عددًا كبريًا جدًا من الروايات املوجودة يف أيدي املسلمني وكانت حمسوبًة عىل 
 األخبار الضعيفة، فيام تظّل هذه األخبار غري حّجة لو مل نعمل بقاعدة جرب األسانيد.

 السندي أواًل: عناصر قيامة نظرّية اجلرب
الثقافة االجتهادّية السائدة عند علامء املسلمني، عىل جمموعة تقوم نظرّية اجلرب يف 

 عنارص أو أركان، أمّهها العنارص اآلتية:

 ّيةـ حتّقق الشهرة العملّية االستناد 1
 فإّن الشهرة تنقسم إىل ثالثة أنواع: العنرص األّول: حصول الشهرة العملّية؛

 لفقهاء إىل اإلفتاء بفتوى معّينةوهي ذهاب مشهور ا النوع األّول: الشهرة الفتوائية،
برصف النظر عن مدركهم ومستندهم ودليلهم يف ذلك، وقد بحثوا يف علم أصول الفقه 

، فيام مال أّن هذه الشهرة حّجة يف حّد نفسها أو ال، وذهب كثريون إىل حجّيتها
 املتأّخرون من أصوليي اإلمامّية إىل عدم حجّية هذه الشهرة.

ون هلذا البحث يف باب احلجج حتت عنوان الشهرة بقوٍل مطلق أو ويتعّرض األصوليّ 
الشهرة الفتوائّية، وهذا النوع من الشهرة ال عالقة مبارشة له بموضوع بحثنا هنا، 

 وسيأيت.
وتعني اشتهار رواية يف أوساط قدماء أهل احلديث،  النوع الثاين: الشهرة الروائية؛

 ة من الدرجة األوىل.بحيث وردت مثاًل يف مصادر حديثّية عدّ 
                                           

ينقل الشيخ السبحاين عن السيد الربوجردي قوله: إّن هناك حوايل تسعني مسألة يف الفقه الشيعي  (1)
 .3: 2التقديم(  ال مدرك هلا إال الشهرة، انظر: مقّدمة املهذب )تكملة



ويستفاد من هذه الشهرة عادًة يف مباحث التعارض واختالف األخبار، حيث قيل: 
َضتها التي ال تكون كذلك، بحيث نعمل بالرواية املشهورة  إهّنا ترّجح الرواية عىل معارر
بالشهرة الروائّية ونرتك ما يعارضها من الروايات التي ال حتظى هبذا النوع من الشهرة، 

 ا قد يسّمى بالشاذ النادر. وهذه الشهرة ال عالقة هلا ببحثنا هنا.مم
 وهي التي نقصد هنا أهّنا جترب الضعف النوع الثالث: الشهرة العمليّة أو االستنادّية،

السندي، واملعنيُّ هبا أن نعلم أّن مشهور الفقهاء مثالً قد أفتوا بفتوى، وكان مستندهم يف 
الضعيفة السند، فإّن عملهم هبا أو استنادهم إليها جيرب ضعفها رأهيم هذا هو هذه الرواية 

 .السندي
نعم، ذهب عدٌد قليٌل من العلامء إىل أّنه ال يلزم إحراز االستناد بصورة متشّددة، بل 
يكفي أن ال يكون هناك دليٌل بنّيٌ هلم غري هذه الرواية، إذ لو مل يكفر هذا املقدار الستحال 

لقاعدة اجلرب، كام تذهب إليه بعض كلامت السّيد الربوجردي واملريزا العثور عىل مورٍد 
 .النائيني

وبإمكاننا اجلمع بني الرأيني إىل حدٍّ ما؛ وذلك أّن املعيار ليس سوى العلم باستنادهم 
إىل هذه الرواية، ولكّن هذا العلم تارًة يكون من حيث ترصحيهم هبذا االستناد، بأن نتتبّع 

أهّنم استدّلوا هبذه الرواية عىل فتواهم، وأخرى ال يتيرّس معرفة ذلك هبذا  كلامهتم ونرى
السبيل، فناُمرس توليفة حتليالت، كأن نقول: إّن هذه الفتوى تقع عىل خالف القواعد، 

                                           
؛ وأجود التقريرات 787، 775: 4راجع تعريف الشهرات الثالث يف: النائيني، فوائد األصول  (1)

؛ 143ـ  141: 2؛ واخلوئي، مصباح األصول 209: 3؛ والشاهرودي، نتائج األفكار 276: 3
؛ وحممد صادق 162ـ  161: 3؛ واهلداية يف األصول 147: 3ودراسات يف علم األصول 

؛ 388ـ  376: 6؛ ومصطفى اخلميني، حتريرات يف األصول 368: 4روحاين، زبدة األصول ال
: ز؛ وحممد صنقور 2؛ والسبحاين، مقّدمة املجلد الثاين من املهذب 221: 2واملظفر، أصول الفقه 

؛ والبجنوردي، 90: 2؛ والسبزواري، هتذيب األصول 687ـ  686عيل، املعجم األصويل: 
 .127: 2منتهى األصول 

 .787ـ  786: 4؛ وفوائد األصول 279، 278: 2كتاب الصالة  (2)



 
وال توافق العمومات الكتابّية واحلديثّية، وليس عليها من دليل عقيل أو عقالئي، إذًا فال 

أفتوا سوى معتمدين عىل هذه الرواية؛ لفرض عدم وجود رواية حُيتمل أن يكونوا قد 
 أخرى بمضموهنا بني أيدينا تاّمة السند..

إّن مثل هذا النوع من التحليالت يورث أحيانًا االطمئنان باستنادهم إىل هذه الرواية، 
حتى لو مل نجد يف مصنّفاهتم ذلك، فالعربة بحصول االطمئنان باالستناد، سواء اعتمد 

نصوص مبارشة منهم أو عىل أّي حتليل منطقي يفيد ذلك موضوعّيًا، والشك يف  عىل
اعتامدهم عىل يشء آخر مل خيطر ببالنا ال يعّول عليه إال إذا قامت معطيات توقع هذا الشك 
يف النفس، وإال صار من االحتامل الذي جيامع االطمئنان عادًة، ولعّل مقصود اجلميع 

 هو ما ذكرناه.
ما نقول هو أّن النائيني يفّصل نظرّيته عندما يذهب إىل أّنه مع توافق شهرة وما يؤّكد 

املتأّخرين واملتقّدمني عىل فتوى مع كوهنا خمالفة للقواعد، ومل يكن مستند آخر ينكشف 
لنا أّن الرواية هي املستند هلم، نعم لو كانت شهرة املتأّخرين عىل طبق القاعدة مل نتمّكن 

، وهبذا يكون النائيني قائالً قّدمني؛ الحتامل اعتامدهم عىل القاعدةمن كشف مستند املت
 باالستناد بشكٍل من األشكال.

 عىل أّن املهم هو االعتامد االستداليلّ  ويتفّرع عىل هذا العنرص الرئيس يف نظرّية اجلرب
سن حم احلديث، ال جمّرد ذكره يف الكتب احلديثيّة؛ ألّن إيراد احلديث ـ كام يقول السيد

ـ ال يفيد االعتقاد به، بل بعض األحاديث أوردوها من باب الفقه املقارن أو احلكيم
اجلدل ليس إال، وهنا ال ُيعلم أهّنم يف مقام االستناد التاّم إليها. نعم إذا قامت قرينة أو 
ام كشهد صاحب الكتاب احلديثي يف مقّدمة كتابه أو يف ثناياه أّنه ال يورد إال ما يفتي به، 

ُيفهم من مقّدمة )كتاب من ال حيرضه الفقيه( للشيخ الصدوق، أمكن االعتامد عىل ذكره 
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حينئٍذ، إذا مل تكن إىل جانب هذا احلديث الضعيف الذي نريد جرب ضعفه باالستناد روايٌة 
صحيحة السند يف نفسها، وإال أمكن تعّقل ذكره الضعيف من باب االستناد اىل جمموع 

 ال أقّل من أّن هذا متصّوٌر يف بعض املوارد.أحاديث الباب، و
وعليه، فمجّرد موافقة فتوى املشهور للخرب الضعيف غري كاٍف يف حتقيق االستناد، 

، نعم هو من حمّققات احتامل االستناد ، وخالف فيه آخرونكام رّصح به بعض العلامء
 احلديث عند من يرى اجلربيف العادة، ومثل هذا االحتامل يؤثر يف درجة الظّن بصدور 

 بتحصيل الظّن منه، ما مل نضّم معطياٍت ُاَخر ترفع قّوة الظّن إىل حّد اإلحراز.

 ـ وحدة الفهم بني الفقيه واملشهور 2
د وقد ذكر هذا العنرص السي العنرص الثاين: وحدة الفهم والتفسري ووضوح الداللة،

، ومصطفى اخلميني كتاب اخلمسهـ( يف 1406، وتابعه احلائري )عيل الطباطبائي
، وقد تبنّاه املعارص السيد حممد سعيد احلكيم ورشحه بأّنه ربام ال يف التحريرات

 .يكونون قد فهموا من الرواية ما فهمناه منها
ومعنى هذا العنرص أّنه البد أن نتأّكد من أهّنم فهموا من هذه الرواية ما فهمناه، 

آخر، ومثال ذلك أن يورد الشيخ الصدوق روايًة يف الفقيه،  فلعّلهم فهموا منها شيئاً 
وتدّل عىل أمٍر ما، ونعتقد بأّن الصدوق يتبنّى ويستند إىل رواياته يف هذا الكتاب، ففي 
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مثل هذه احلال جيب أن نتأّكد من أّن الصدوق فهم من الرواية عني ما فهمناه نحن حتى 

 نّدعي اجلرب ونستفيد من الرواية.
ألّن اجلرب متصٌل بالصدور ال باملتن؛  يقال بأّن هذا العنرص غري واضح هنا؛ لكن قد

فهب أهنم فهموا من الرواية شيئًا آخر، لكّن املهم أهّنم اعتمدوا عىل هذه الرواية 
فصّححوا باعتامدهم هذا ضعفها السندي وقّوهتا الوثوقيّة يف الصدور، وبعد تصحيح 

 فقًا لفهمنا.السند نقوم نحن بتفسري الرواية و
 إال أّن هذا الكالم جيري عىل مسلٍك دون آخر؛ ذلك أّنه:

لو قصدنا من نظرّية اجلرب أّن املتقّدمني ما كانوا ليعملوا هبذه الرواية لوال أهّنم  أ ـ
يعرفون وثاقة كّل الرواة، وهلذا نصّحح السند الضعيف عىل أساس اعتبار عملهم شهادًة 

 مر كذلك، فالكالم املتقّدم صحيح.بوثاقة الرواة.. إذا كان األ
وهكذا لو قلنا بأّن عملهم معناه أّن نفس هذه الرواية وصلتهم بطريق صحيح غري 
هذا الطريق الضعيف غايته مل يصلنا الطريق الصحيح لنفس متن هذه الرواية؛ ألّن 

ـ يدل عىل توثيقهم للرواة، فنحن نأخذ هبذا ـ بأّي تفسرٍي فهموها  لتوثيق ا أخذهم بالرواية 
 وندع فهمهم؛ لعدم حجّية فهمهم علينا ما دمنا نستظهر من الرواية شيئًا آخر.

أما لو كان املقصود من نظرّية اجلرب حصول الوثوق هلم بصدق الرواية، األمر  ب ـ
الذي يقّوي ظنّنا هبا، فيحصل لنا ظّن قوّي أو ما قارب ذلك، فهنا يشكل األمر؛ إذ من 

ون الذي فهموه من الرواية دور يف حصول الوثوق بالصدور؛ املمكن أن يكون للمضم
كأن يكون ما فهموه موافقًا للكتاب أو لالعتبار أو للعقل أو.. أو ال أقّل ال يرون فيه 
معارضًا هلذه األشياء، وهذا معناه أّن لفهمهم تأثريًا عىل نظرّية اجلرب، فإذا اختلفنا معهم 

م كانوا سيعملون بالرواية لو فهموا منها ما فهمناه نحن، يف الفهم فال نحرز ـ أحيانًا ـ أهّن 
 فهذا العنرص بحاجة إىل هذا التفصيل.



 ركز واحدـ عدم تعارض شهرتني عملّيتني يف م 3
ط ومعنى هذا الرش العنرص الثالث: أن ال تتعارض شهرتان عملّيتان يف نقطٍة واحدة،

قامت شهرة عىل العمل بخرٍب ضعيف،  ، أّنه إذاهـ(1245الذي ذكره املحّقق النراقي )
 فيام اشتهر أيضًا إعراضهم عن هذا اخلرب، فإّن الشهرة العاملة ال جترب ضعف السند.

ويمثَّل لذلك بروايات التخيري الواردة يف باب التعارض واختالف األخبار، فقد 
، احلكيم ادُّعي عمل املشهور هبا، كام اّدعي إعراضهم عنها، كام يقول السيد حممد سعيد

فلو تأّكدنا من أّن نصفهم أو أزيد بقليٍل أعرض عنها، ونصفهم اآلخر أخذ هبا، أشكل 
 جعل النصف العامل جابرًا بعمله لضعف السند والصدور.

وهذا معناه أّنه كّلام زاد عدد العاملني باخلرب ارتفعت فرص نظرّية اجلرب عىل مستوى 
لكان من أرقى أنواع اجلرب السندي، وكّلام  التطبيق، بحيث لو وصل إىل حّد اإلمجاع

 شاهدنا وجود خالف كّلام صارت فرص اجلرب أقّل وأضأل.
عندما تتعارض الشهرتان يتالشى الوثوق  ولعّل مرّبر هذا العنرص يف هذه النظرّية أّنه

 قبصدور اخلرب بالنسبة إلينا، وهذا صحيح، إال أّنه إذا كان املرجع يف نظرّية اجلرب هو توثي
العاملني بالرواية لرجال السند مثاًل، فإّنه يكفي هذا التوثيق ولو كان من عددٍ قليل، طبقًا 
لنظرّية حجّية قول الرجايل من غري باب االطمئنان، أما املعرضون يف الطرف املقابل، فقد 
ال يوجب إعراضهم وهنًا يف رجال الرواية أحيانًا؛ إذ ربام تركوها ألخذهم برواية أخرى 

مدرك آخر أقوى منها دون أن يطعنوا يف رجال السند بالرضورة، نعم لو بنينا عىل أّن  أو
اإلعراض موجٌب لتضعيف رجال السند، تعارَض التوثيق والتضعيف هنا، إال أّنه غري 

 .صحيح عىل إطالقه كام بحثناه يف علم الرجال، ووافقنا هناك الشهيَد الثاين يف ذلك
                                           

 .224: 1( مستند الشيعة 1)
 .242: 6املحكم يف أصول الفقه انظر: ( 2)
 .119انظر: الشهيد الثاين، الرعاية حلال البداية: ( 3)



 

 حكايًة انًا أوـ ثبوت االستناد وجد 4
ض إذ يبدو من بع العنرص الرابع: أن يثبت عمل املشهور بالرواية وجداناً أو حكايًة،
، فضاًل عن نقل العلامء االكتفاء بنقل اآلخرين لشهرة العمل بالرواية عند املتقّدمني

 اإلمجاع.
ع يرجوهذا كّله واضح، أما لو حصل العلم الوجداين باالستناد فجّيد، واألمر جيّل 

إىل العنرص األّول، وأما إذا كانت الشهرة حمكيًّة أو منقولة باالستفاضة أو بغريها، فيمكن 
األخذ هبا من باب أّن الناقل ثقة يف إخباره عن هذا األمر اخلارجّي، وهو عمُل األصحاب 
بالرواية، فنأخذ بالشهرة املحكّية من باب حجيّة خرب الثقة، ثم نرتب عليها آثار الشهرة 

 املحّققة؛ ألّن هذا هو معنى ترتيب اآلثار عىل أخبار الثقات.
 لكّن هذا األمر مرشوط بأمور، أبرزها:

إحراز أّن الناقل للشهرة قد حّقق حوهلا بنفسه، ال أّنه نقل الشهرة اعتامدًا عىل ـ  1
ّول، وربام األغريه؛ إذ يف هذه احلالة ال يكون خمربًا باملبارشة عن الشهرة، بل املهم اإلخبار 

 كان متساحمًا أو غري موثوق بدّقة تشخيصه لو علمنا مصدر اّدعاء الشهرة األّول.
من هنا، خيتلف التعامل تبعًا إلحراز مدى تتّبع الناقل للشهرة ودّقته وعدم تساحمه،  

فإن كان مثل السيد العاميل صاحب مفتاح الكرامة أمكن األخذ باّدعائه؛ لظهوره عادًة 
 ه املبارش، وأما إذا كان مثل السيد اخلوئي فيختلف األمر جدًا.يف تتّبع

أن ال يكون يف إحرازه للشهرة قد أعمل احلدس والتحليل واملقارنة واملقاربة  ـ 2
لكلامت املتقّدمني، بحيث تكون النتيجة حدسّيًة وليست حسّية؛ لعدم حجيّة خرب الثقة ـ 

 ـ يف جمال احلدسّيات. كام أسلفنا يف املحور األّول من هذا الفصل
أن ال نبني عىل أّن حجية اجلرب نشأت من حصول االطمئنان لنا بصدور احلديث؛  ـ 3

ففي هذه احلال، قد يصعب حتصيل االطمئنان بالصدور ما دمنا غري متأّكدين من 
                                           

 .28: 20، و150: 4؛ و144: 3راجع: النجفي، جواهر الكالم ( 1)



 االستناد نتيجة كون ما ُيثبته جمّرد خرب ثقٍة ظنّي؛ ألّن النتيجة تتبع أخّس املقّدمات.
ه هلذه الرشوط الثالثة، رفض السّيد اخلوئي جرب اخلرب الضعيف باإلمجاع ولعلّ 

 .املنقول، حتى لو تّم القبول بأصل نظرّية اجلرب

 الفعلـ التثّبت من وجود روايٍة ضعيفة ب 5
هذا و العنرص اخلامس: أن حُيرز وجود رواية ضعيفة ُيراد باجلرب السندي تقويتها،

نا نريد جرب سند رواية بعمل املشهور فعىل تقدير عدم وجود العنرص واضٌح بدهيي؛ ألنّ 
 رواية ال معنى للجرب؛ ألّنه من باب السالبة بانتفاء املوضوع.

ومع ذلك، فالسبب يف ذكر هذا العنرص األساس، أهّنم كانوا خيتلفون يف بعض 
بعدم وجود رواية أساسًا حتى  األحيان حول اجلرب، حيث ُيشكل بعضهم عىل بعض

تطّبقوا يف موردها قانون اجلرب، وإّنام املوجود هو كالم الفقهاء وفتاوهيم يف األمر فقط، 
فقد حتصل غفلة عن هذا املوضوع، فكان البد من التنبيه، ما مل يّدعر شخص بأّن فتاوى 
الفقهاء ـ ولو كانت فتوى فقيه واحد ـ تشري إىل وجود رواية أو تفرتض حكاًم وجودها 

 الضعف، لكنّه أمر غري مقنع عىل إطالقه. ولو بسنٍد بالغ

 رين، مساحة مفهوم املشهورـ بني عمل املتقّدمني وعمل املتأّخ 6
العنرص السادس: يتفق القائلون بنظرّية اجلرب عىل أّن املقصود منها هو عمل املتقّدمني 

ـ املحّقق احليّل والعالمة احليل شيعّيًا، أما املتأّخرون  من العلامء بالرواية، ـ تقريباً  أي ما قبل 
 .فال قيمة لشهرة عملهم بروايٍة ضعيفة
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هـ(، حيث أخذ 1396ومل خيالف يف هذا العنرص سوى السيد حممود الشاهرودي )

مًة عىل شهرة املتقّدمني؛ لكثرة تدقي ، فيام قاهتمبشهرة املتأّخرين، بل رآها أدّق ومقدَّ
 .أّخرينشهرة املت الشيخ حممد تقي الفقيه العاميل عىل حصول الوثوق منعّلقها ُاستاذنا 

 وهنا أيضًا نقول:
إذا كانت نظرّية اجلرب قائمًة عىل حصول الوثوق من عملهم، فمع كون عمل ـ  1

ًا، ومن ثم أيض املتقّدمني حيصل منه وثوٌق، إال أّنه قد حيصل الوثوق من عمل املتأّخرين
فال معنى لفرض رشٍط قاطع هبجران شهرة املتأّخرين هنا، وإن كانت الفائدة يف شهرة 
املتقّدمني أكرب، خاّصة مع بنائهم يف العمل بالرواية عىل الوثوق بصدورها خالفًا 

 للمتأّخرين.
حيث ببل قد يكون يف انضامم شهرة املتأّخرين إىل املتقّدمني فائدة يف حتصيل الوثوق، 

لوال شهرة املتأّخرين ملا حصل هذا الوثوق، نعم لو اشتهر العمل بني املتأّخرين 
واإلعراض عند املتقّدمني مل يؤخذ بعمل املتأّخرين عادًة؛ لندرة حتصيله الوثوق 

 الصدوري يف هذه احلال.
لنا ق وأما إذا ُبنيت نظرّية اجلرب عىل أّن العمل موجٌب للتوثيق ال للوثوق، فهنا إذا ـ 2

يف قواعد علم الرجال واجلرح والتعديل بعدم حجّية توثيقات املتأّخرين، مل يكن لعملهم 
بالرواية الضعيفة أّي قيمة إال من باب املراكمة؛ حيث ال عربة بتوثيقاهتم وتضعيفاهتم يف 

 نفسها، وإال لزم إدخال شهرهتم يف احلساب حينئٍذ.

 يـ بني اجلرب السندي واجلرب الدالل 7
عنرص السابع: تطبيق قانون اجلرب عىل جانب الصدور والسند دون الظهورات ال
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أي أّن اجلرب جرٌب سندي وليس جربًا دالليًا، ومعنى ذلك أّن قاعدة اجلرب  والدالالت،
هتدف رفع السند الضعيف إىل مستوى السند املعترب، وال ُيقصد منها رفع الداللة 

 ىل أن تصبح ذات داللة قوّية حّجة.الضعيفة التي ال تبلغ مرتبة الظهور إ
وهناك شبه اتفاق عىل عدم صّحة اجلرب الداليل حتى عند القائلني باجلرب السندي، نعم 
يلوح من كلامت املحّقق النجفي، وهو ظاهر كلامت اآلغا رضا اهلمداين والسيد أيب 

 ه داّل عىل احلرمة، العمُل باجلرب الداليل، فلو جاءين حديٌث مل أَر أنّ احلسن اإلصفهاين
بحسب مقاربايت السياقية واللغوّية له، وأّن داللته عليها جمّرد إشعار ال يبلغ حّد الظهور؛ 
ثم رأيت أّن مشهور القدماء فهموا من هذا اخلرب احلرمة؛ فهل هذا الفهم من جانبهم 

 يوجب تقوية داللة احلرمة لرتتفع من حّد اإلشعار إىل مرتبة الظهور أو ال؟
 يل أّنه جيب أن نتكّلم هنا عن حاالت: يبدو

أن يوجب الرجوع إىل مواقف املتقّدمني أو املتأّخرين من العلامء حصول  احلالة األوىل:
استظهار يف النفس هلذا املعنى، بحيث حتّولت الداللة اإلشعارّية الباهتة التي كانت 
موجودًة إىل داللة ظهورّية قوّية عندي، فتحّققت يف النفس صغرى حجّية الظهور. ويف 

، لكّن هذا من باب إعانة آراء املتقّدمني وتفسرياهتم هذه احلال ال شّك يف حصول احلجّية
 للنصوص عىل حصول واقع االستظهار عند الفقيه، وليس هذا من اجلرب الداليل يف يشء.

أن ال يوجب الرجوع إىل كلامت املتقّدمني مثل ذلك، غايته أن يكونوا  احلالة الثانية:
من أهل اللغة، فبعض املتقّدمني كانوا أدباء وشعراء وعلامء لغة، فريجع إليهم بوصفهم 
من أهل اللغة الستكشاف العرف اللغوي، كام يرجع إىل املعاجم اللغوّية القديمة. وهنا 

ن األخذ بقوهلم ال من باب أهّنم فقهاء، بل من باب بناًء عىل حجّية قول اللغوي، يمك
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ـ أن ال يكونوا قد مارسوا االجتهاد أهّنم أهل لغة، برشط ـ كام رشط السيد اخلوئي حمّقاً 

 يف بحثهم الداليل هذا، وإال فإّن اجتهادهم ليس حّجًة علينا.
ًا  ترى ظهورأن ال حيصل ال هذا وال ذاك، فأنت يف نفسك مازلت ال احلالة الثالثة:

 هلذه اجلملة يف هذا املعنى، إال أّن الفقهاء فهموه منها، فهل يصّح جرب الداللة بمواقفهم؟
، واجلواب ما ذهب إليه املشهور وبيّنه الشيخ األنصاري والسّيد اخلوئي وغريمها
مل  امن أّنه ال دليل عىل اجلرب؛ إذ يف باب الدالالت قد دّل الدليل عىل حجّية الظهور، وم

حيصل هذا الظهور عند الفقيه فال موضوع للحجّية بالنسبة إليه، حتى لو فهم كّل الفقهاء 
هذا املعنى من النّص، فكيف ُيراد ترتيب آثار احلجّية عىل موضوٍع غري متحّقق واقعًا 
وميدانّيًا؟! وكيف يلزم برتتيب آثار احلجّية، وهو يرى ـ يف كثري من األحيان ـ أهّنم لو 

 وا إىل ما التفت هو إليه مل ينقدح يف ذهنهم هذا الظهور؟!التفت
فالصحيح عدم صّحة اجلرب الداليل حتى لو صّح اجلرب السندي، ولعّل القائلني باجلرب 

 الداليل يقصدون احلالة األوىل والثانية فقط.

 ..لـ عدم وضوح مستند املشهور يف العم 8
 عىل هذه الرواية واضح املدرك بالنسبة العنرص الثامن: أن ال يكون اعتامد املتقّدمني

بحيث مل نقتنع هبذا املدرك وإنام نخّطؤهم فيه، كام لو علمنا أهّنم عملوا هبذا الرواية  إلينا،
ملوافقتها للقرآن الكريم، فيام مل نجدها نحن توافق الكتاب العزيز، فمع إحراز خطئهم يف 

ة ا بأهّنم صّححوا السند وفقاً لنظرّية رجاليّ االعتامد ال معنى لنظرّية اجلرب، وهكذا لو علمن
معّينة ثبت بطالهنا عندنا مسبقًا، مثل أصالة العدالة، فهنا ال يصّح األخذ بتصحيحهم 

 للسند؛ لعلمنا بخطئهم يف ذلك.
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ومن أبرز األمثلة عىل ذلك، روايتهم وعملهم بأخبار املستحّبات واملكروهات 
اعدة التسامح يف أدّلة السنن أو احتمل ذلك جداً منهم، واآلداب؛ فإّنه لو كانوا يقولون بق

مل يعد معنى للعمل هبذه النصوص، ال عىل مستوى توثيق رواهتا وال تصحيح سندها وال 
حتصيل اليقني بصدورها؛ إذ لعّلهم عملوا هبا من باب قاعدة التسامح، فإذا مل نؤمن نحن 

بعد بطالن مستنده من وجهة نظرنا، هبذه القاعدة ال يكون عملهم حّجًة علينا يف يشء 
 .وقد رّصح هبذا املثال السّيد حممد سعيد احلكيم والسيد حممد صادق الروحاين

من أّنه لو توّصلنا إىل أّنه من املحتمل أن  ومن هذا النوع ما ذكره بعض املعارصين،
 السند يفيكون تصحيح املشهور للحديث ناشئًا عن تصّورهم أّن الراوي الفالين الوارد 

هو بعينه فالٌن الثقة وليس شخصًا غريه، فيام توّصلنا نحن إىل كونه شخصًا آخر أو 
شّككنا يف االحتاد بينهام، ففي هذه احلال حيث كان عملهم مدركّيًا وحتّفظنا عىل 

؛ فإّن مستنداهتم يف العمل، فال معنى للتعّبد بعملهم وتصحيح الرواية وفقًا لذلك
 ته تعبّدية بل هلا مأخذ عقالين كام سوف نرى.عملهم ليست حجيّ 

بل هذا الذي قلناه جيري حتى لو ُعلم صواهبم يف املستند الذي اعتمدوه، ففي هذه 
احلال تكون احلجّية لصوابّية املستند الذي اختاروه، ال ملجّرد قيامهم باعتامده؛ فإّنه ال 

 للرواة وقلنا بحجّية قول الرجايلتوجد حجية تعّبدية لفعلهم، إال عىل كوهنم موثقني 
 تعّبدًا.

بل يرسي هذا األمر كّلام قوي احتامل وجود مستند آخر هلم، مثل أصالة االحتياط، 
أو خمالفة اخلرب الضعيف ألهل السنّة، كام أملح إىل هذين املثالني بعُض الفقهاء 

 .املعارصين
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 لفني يف املذهب؟ـ هل جتري القاعدة يف أخبار املخا 9
هـ(، ناسبًا له إىل )ظاهر 1266العنرص التاسع: ما يظهر من كلامت املحّقق النجفي )

وهذا معناه أّنه  ،األصحاب(، من عدم جريان قاعدة جرب السند يف روايات أهل السنّة
لو عمل الفقهاء املتقّدمون من الشيعة برواية ليس هلا وجود يف مصادر الشيعة، بل هي 

وجاءت من طرقهم، وكانت ضعيفة السند، مل يمكن تطبيق قانون واردة يف كتب السنّة 
 اجلرب هنا.

ومل يوضح املحّقق النجفي املرّبر يف ذلك؛ وملاذا تّم استثناء رواية سنيّة من معايري 
قاعدة اجلرب؟ بل الذي يبدو لنا أّنه لو صّحت قاعدة جرب السند فال فرق فيها بني وجود 

، ما مل يقل شخص بأّنه لكوهنا سنّيًة فهي أشبه باملعلومة الرواية يف هذا املصدر أو ذاك
الكذب! فال تتمّكن قاعدة اجلرب من رفع مستواها لتصحيحها؛ وإال فأبسط تساؤل 
سوف يرد عىل هذا الكالم هو أّنه ملاذا عملوا هبا أساسًا؟ فقد عملوا هبا إما حلصول 

ثاقة رواهتا، فهل هذا األمر الوثوق هلم بصدورها أو حلصول العلم أو احلّجة هلم بو
مستحيل يف كتب السنّة؟! وإذا كان مستحياًل فلامذا عملوا هبا وبأّي مرّبر فعلوا ذلك 

 رشعًا؟
والغريب أّن النجفي نفسه يقول بأّن ظاهر األصحاب عدم االلتفات إىل أخبار العاّمة 

صحاب عدم وإن انجربت، فإّن معنى قوله: )وإن انجربت( يناقض قوله بأّن ظاهر األ
االلتفات ألخبار العاّمة؛ ألّن االنجبار يفرتض ضمناً عملهم هبا، ومن ثّم ال يصّح دعوى 
أّن األصحاب ال يلتفتون إىل )أخبار العاّمة(، فكيف وّفق رمحه اهلل بني األمرين؟! ما مل 
يقصد من األصحاب خصوص املتأّخرين منهم، علاًم أّن الواقع التارخيي يشري إىل أّن 

كثري من الروايات السنيّة اشتهر العمل بمفادها بني املتأّخرين، وبعضها ممّا ُعرف ال
 باملراسيل النبوّية، فلرياجع.

                                           
 .30: 2انظر: جواهر الكالم ( 1)



 لسندـ قاعدة اجلرب بني اإلرسال ووجود ا 10
ال يظهر من مجهور العلامء أهّنم يمّيزون يف قاعدة اجلرب بني الضعف السندي اآليت من 

لسند، أو حصول انقطاع أو إعضال فيه، وبني الضعف وجود راٍو ضعيف أو جمهول يف ا
السندي الذي يتسّبب به عدم وجود سند أساسًا للحديث، بل هو مطبق يف اإلرسال 
التاّم من املحّدث وحتى النبّي أو اإلمام، كجملة وافرة من مراسيل الشيخ الصدوق رمحه 

 اهلل.
 يف أّنه يرى تفصيالً خلراساين، إال أّننا سمعنا من َينقل عن االُستاذ الشيخ الوحيد ا

املسألة، فإذا كان الضعف من غري طريق اإلرسال املطلق، فيمكن لقاعدة اجلرب أن تؤثر 
يف تقوية السند، وهذا بخالف احلديث الذي ال سند له أساسًا، فال معنى جلريان قاعدة 

 .جرب السند فيه
حلالة لو قلنا بأّن اجلرب نافع يف اوذلك أّنه  ومل يظهر يل وجه هذا التفصيل عند سامحته،

األوىل، فالبّد أن يكون نافعًا يف احلالة الثانية، وتعبري )جرب السند( مل يرد يف آيٍة أو رواية 
حتى نقول بأّن ظاهره وجود سند ُيراد له أن جُيرب، إال إذا قيل بأّن عدم وجود سند للرواية 

أخرى غري هذه الرواية، فهذا االحتامل جيري  معناه أّنه من املمكن أهّنم اعتمدوا عىل روايةٍ 
حتى يف حالة وجود السند؛ إذ كيف نحرز أهّنم مل يعتمدوا عىل روايٍة أخرى مل تصلنا 

 ُيطابق مفاُدها مفاَد هذه الرواية؟!
وقد يقال بأّن مرجع هذا التفصيل إىل أّن اجلرب يرجع إىل توثيقهم للراوي، وإذا كان 

 يعرفون من هو الراوي وهلذا ال يعقل توثيقهم له، أو أّننا ال هناك إرسال فإّما هم ال
نعرف من هو الراوي، ومن ثّم فمن املمكن أن يكون هذا الراوي الذي سقط اسمه من 

                                           
نقل يل ذلك بعض من سمع ذلك يف جملس درس الشيخ الوحيد، وهو الشيخ الدكتور حممد ( 1)

ًا أذكر أّنني سمعت منه شيئ زروندي رمحاين. هذا، ويف فرتة حضوري يف درس الشيخ الوحيد ال
 من ذلك، ولعّله قوٌل رآه الحقًا.



 
السند هو أحد الرواة الذين ضّعفهم النجايش أو الطويس مثاًل يف كتب الرجال، وهناك 

يقال:  توثيق الشخص جمهول اهلوّية، بأن مسلٌك يف توثيقات الرجالّيني يرى أّنه ال يمكن
حّدثني الثقة، وذلك أّن توثيقه له قد يكون توثيقًا لشخٍص ضّعفه آخرون وثبت عندنا 

 ضعفه، فال حُترز الوثاقة يف هذه احلال.
وطبقًا هلذا يصّح هذا التفصيل بني وجود إرسال ـ ولو بنحو االنقطاع واإلعضال ـ 

املشهور يوجب الوثوق بوثاقته ولو ضّعفه بعض الرجاليني،  وغريه، إال إذا قيل بأّن عمل
أو قيل ـ تعليقًا عىل الشق ّ األّول ـ بأّنه لعّلهم وثقوا بصدور هذه الرواية باخلصوص 
فعملوا هبا ومل جيروا قانون التوثيق بالرضورة، أو قيل بأهّنم عملوا هبا لكون الراوي من 

 ثقة، واهلل العامل. املعروف عنه أّنه ممّن ال يروي إال عن

 ي السندة اجلربيم نظرّيوتقثانيًا: 
الذي يبدو لنا هو أّن الصحيح يف نظرّية اجلرب السندي أن يقال ـ عىل مستوى تقويمها 

 ـ: تارًة نبحثها كربوّيًا وقواعدّيًا وأخرى نتناوهلا ميدانّيًا وصغروّيًا:

 رّيةأ ـ املستوى التقعيدي التأصيلي للنظ
فيمكن أن يقال: تارًة نبني عىل مسلك حجّية خرب الثقة  التقعيدي العام،أّما البحث 

ولو بنحو الوثوق النوعي به، وأخرى نعتمد عىل مسلك الوثوق االطمئناين الشخّص 
 الذي نختاره:

فال يوجد مرّبر للجرب السندي ـ غري االطمئنان  ـ أّما عىل مسلك حجّية خرب الثقة، 1
 ـ إال أحد أمور:

القول بأهّنم ما كانوا ليعملوا هبذه الرواية لوال أهّنم كانوا عىل ثقٍة من  ّول:األمر األ
وثاقة رجال سندها؛ فيكون عملهم هذا بمثابة التوثيق لرجال السند، فكام نأخذ بتوثيق 
النجايش يف كتاب الرجال حينام يرّصح بوثاقة زرارة، كذلك نأخذ بالتوثيق الضمني ـ 



مني برواية واحدة ـ لرجال سندها، وإذا مل يمكن الثاين مل يمكن املستكّن يف عمل املتقدّ 
األول، والنسّد باب التوثيقات حينئٍذ، بل ما نحن فيه أوىل؛ فإّن النجايشَّ رجٌل واحد 
شهد بوثاقة زرارة، فيام رجال سند الرواية التي نحن فيها قد ُوثقوا من قبل املشهور عندما 

 وأوسع. عملوا هبا، فالتوثيق هنا أوىل
 وإذا صّح هذا الكالم قد ترتتب عليه نتائج، أبرزها:

إذا كان عمل املتقّدمني يوجب توثيق رجال السند، فاملفروض أن ال  النتيجة األوىل:
نكتفي بتصحيح هذه الرواية فقط، بل بتوثيق كّل رجل فيها، ومن ثّم األخذ برواياته 

 يف علم الرجال واجلرح والتعديل.األخرى أيضًا، وهذا ما سيشّكل حتّوالً جذرّيًا 
لكنّنا ال نجد حتى القائلني بنظرّية اجلرب قد طرحوا هذا الكالم يف علم الرجال بصفته 
أحد أشكال التوثيق املركزّية، ولعّل هذا يؤّكد أهّنم مل يبنوا عىل هذا التخريج يف نظرّية 

  سنٍد صحيح للخرباجلرب، أو عىل أّن عملهم باحلديث قد ينطلق من كوهنم عثروا عىل
 غري هذا السند، لكنّه مل يصلنا.

يستدعي هذا الكالم عدم األخذ بنظرّية اجلرب مطلقًا من جهة أخرى؛  النتيجة الثانية:
إذ ال فرق يف نظرّية اجلرب بني أن يكون ضعف السند الذي يراد جربه ناشئًا من جهالة 

الكّذابني والوّضاعني يف  بعض الرواة أو وجود إرسال يف السند أو حتى وجود بعض
السند نفسه، إذ مل نَر يف كلامت أحٍد ختصيص قاعدة اجلرب بعدم كون الضعف السندي 

 ناشئًا من وجود أحد الرواة الكذابني.
لكن لو بنينا عىل املبنى املشار إليه هنا، كان املفرتض ختصيص القاعدة بغري صورة 

الرجال؛ ألّن غاية ما يفعله املشهور هو الضعف الناشئ من وجود أحد املضّعفني يف علم 
توثيق هذا الراوي، واحلال أّن هناك شهاداٍت بكذبه، فيتعارض التوثيق والتضعيف، 
ويرجع إىل التساقط وعدم حجّية روايات هذا الراوي، وال يتقّدم التوثيق عىل التضعيف، 

نا اطمئناٌن ووثوق إال إذا أحرزنا خطأ العامل الرجايل الذي ضّعف هذا الراوي أو حصل ل



 
بام ذهب إليه املشهور، أو فرضنا أّن عملهم كان راجعًا لوجود سند صحيح للخرب 

 عندهم غري هذا السند، ولكنّه مل يصلنا.
ي ال يلزم عىل هذا املبنى يف نظرّية اجلرب انعقاد الشهرة العملّية، بل يكف النتيجة الثالثة:

حراز املعارض؛ ألّنه يلزم منه توثيق ولو أن يعمل بالرواية ولو عدٌد قليل مع عدم إ
شخص واحد من القدماء لرجال السند، وهذا كاٍف يف التوثيقات الرجالّية املعمول هبا 

 منذ القديم عندهم. فتعبري اجلرب بالشهرة لن يكون دقيقًا يف هذه احلال.
 مني كان قائامً إذ ال دليل عىل أّن عمل املتقدّ  إال أّنه مع ذلك كّله، ال وجه هلذا املبنى؛

فقط وفقط عىل وثاقة رجال السند، حتى إذا عملوا بروايٍة كان لزامًا أن يكونوا قد وّثقوا 
نظرية »مجيع رواهتا، بل كانوا يعتمدون أيضًا عىل القرائن احلاّفة، بل قد أثبتنا يف كتاب 

قهاء ، بعد بحٍث مفّصل، أّن السائد يف أوساط املتقّدمني من الفوغريه« السنّة
واملجتهدين كان االعتامد عىل القرائن ـ ومنها رجال السند ـ ال حمورّية رجال السند 
عندهم بحيث يندر رجوعهم إىل القرائن، فهذا املبنى باطٌل تارخييًا؛ ألّن اعتامدهم عىل 
القرائن ال يلزمنا األخَذ بالرواية، إذ لعّله لو وصلتنا هذه القرائن مل حيصل لنا منها يشء، 

 ثوقهم وقناعتهم هنا ليست حّجة علينا تعّبدًا.وو
أن ُيّدعى بأّن مالك حجّية خرب الثقة هو الكاشفية الناقصة التي فيه، وأّن  األمر الثاين:

هذا املقدار من الكاشفية يتحّقق باخلرب الضعيف املنجرب بعمل األصحاب، ومع حتّقق 
 القول باحلجّية يف هذه احلال.مالك احلجيّة بمساواة قّوة الكشف يف احلالتني، يلزم 

بل ُيفهم من املحّقق اخلراساين أّن اخلرب الضعيف الذي يعمل به األصحاب داخٌل يف 
دليل حجّية اخلرب، وهذا ما ُيفهم منه أّنه يرى دليل احلجّية شاماًل ملطلق املظنون من 

 .األخبار، عدا ما يكون ظنّه آتيًا من ظنٍّ ممنوع كالقياس
                                           

 .164ـ  33راجع: حيدر حب اهلل، نظرّية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي: ( 1)
 .382، 381انظر: كفاية األصول: ( 2)



 الكالم: ويناقش هذا
إّنه ال ُيعلم بأّن متام مالك احلجّية يف باب الظّن الصدوري هو مطلق الظّن، بل  أّوالً:

لعّل الشارع يريد خصوص الظّن اآليت من أخبار العدول خاّصة، ولو لتكريس 
مرجعّيتهم سلوكّيًا. ويتعّزز ذلك بنحو التأييد بام أورد به الشيخ األنصاري هنا حيث قال 

ال يقبل اخلرب املوّثق الذي يرويه غري اإلمامي مع أّنه ال يقرص عن غريه يف إفادة بأّن جّلهم 
. وهم ال يقبلون بأّي ظّن حيصل لك بالصدور من أّي طريٍق أتى، كام لو ظننت الظنّ 

 بصدور رواية ال وجود هلا يف كّل كتب احلديث.
املشهور هو الظّن بصدور  ما ذكره الشيخ األنصاري، من أّن غاية ما يفيده عمل ثانيًا:

حكم من الشارع مطابق يف املضمون ملا ذهب إليه املشهور، وهذا غري حصول الظّن 
 .بصدور هذه الرواية باخلصوص

وكأّنه يريد أن يقول بأّن الظّن بصدور احلكم مرجعه إىل حجّية الشهرة الفتوائّية، 
كال يف نفي الصغرى فيام اإلشوهذا غري البحث يف الشهرة االستنادّية، فيكون إشكاله 

 األّول يف إبطال الكربى.
ما أورده السّيد الصدر، من أّن األدّلة القائمة عىل حجّية خرب الثقة ال تشمل  ثالثًا:

اخلرب الضعيف املنجرب، إال بتنقيح املناط، وهو متعّذر؛ وذلك أّنه من املمكن أن يكون 
املناط يف جعل احلجّية هو التحّفظ عىل األحكام الواقعّية، وأّن الشارع رأى أّن الرجوع 

 .يشبع هذه احليثيّة، فلم ُيرد غريهاإىل أخبار الثقات 
أّن املسألة تابعة ملا بّيناه يف بحث الوثوق والوثاقة، من أّن معيارّية الظّن  والتحقيق

الشخّص من اخلرب تابعة لطبيعة الدليل الذي يستند إليه األصويل يف حّجية اخلرب، فلو 
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، وإال ـ كام لو كان الدليل هو كان دليله السنّة والروايات، تّم كالم أمثال السيد الصدر

السرية العقالئّية ـ فمن الصعب تتميمه، وبالتايل ال يبعد حتّقق قانون االنجبار عىل هذا 
 املبنى لو توّفرت صغراه.

 وهبذا يظهر املوقف من أصل هذا املرّبر الثاين ومن التعليقات عليه.
ري آلية سمحت بالعمل بخرب غاالستناد إىل منطوق آية النبأ، وذلك أّن ا األمر الثالث:

الثقة بعد التبنّي، والرجوع إىل استناد املشهور عىل الرواية نوٌع من التبنّي فيها، ومن ثم 
.  يمكن العمل هبا بعد ذلك لكوهنا من اخلرب املتبنيَّ

بإيراد صحيح يف اجلملة، بأّن ظاهر التبنّي هو التبنّي املحّصل  وأورد األنصاري هنا
للوثوق واالطمئنان، وهذا إن حصل فال بأس به، وإال بأن بقيت احلالة ظنّيًة، فال ُيعلم 
أن يكون حّجًة؛ فإّن خرب الفاسق يفيد الظّن أيضًا حيث ال يعمل أحد باخلرب املوهوم أو 

  هو إّما ما يفيد العلم أو يكون بدليل هو معترب يف نفسه. وبعبارة أخرى: التبنّي املشكوك
، وإثبات يشٍء بيشء آخر ليس بحّجة غري صحيح، مسبقًا، وكال األمرين غري متوّفر هنا

 .هلذا فنظرّية اجلرب غريبة عىل حّد تعبري السيد السبزواري
ي، من أّنه يكفي وأّما ما أورده بعٌض عىل األنصاري هنا، واختاره املحّقق العراق

، فقد سبق لنا النقاش يف كفاية الوثوق النوعي يف باب الوثوق النوعي يف صدق التبنّي 
 احلجّية فال نعيد.
االستناد إىل اإلمجاع القائم بنفسه عىل حّجية اخلرب الضعيف املنجرب،  األمر الرابع:

 فيكون بنفسه من الظنون اخلاّصة املعتربة.
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القضّية شاعت بني املتأّخرين عن الشيخ الطويس، دون  فإنّ  وهذا واضح الضعف؛
املتقّدمني عليه، ومستندهم يف مثل هذه األمور واضح يف اجتهادّيته، وال أقّل من كونه 

 حمتماًل فال حيتّج به.
ّصل فقد يقال بأّن عمل املشهور حي ـ وأما عىل مبنى حجّية اخلرب املوثوق االطمئناين، 2

ة؛ إذ يبعد جّدًا خطؤهم يف عملهم هبا، فلو انكشف لنا ما انكشف الوثوَق بصدور الرواي
 .هلم وثقنا كام وثقوا

وهنا إذا حصل للفقيه أو املحّدث هذا الوثوق الشخّص، فهذا جّيد وهو أمر يرجع 
 إليه، لكن هل فعاًل حيصل هذا الوثوق من عمل املشهور موضوعّيًا؟

ألّن عمل املتقّدمني مادام قائاًم عىل ة؛ اجلواب: ليس ذلك بالقاعدة، حتى الغالبيّ 
القرائن، ومنطلقًا من طبيعة فهمهم ملضمون الرواية ومقارناته وسياقاته مع سائر 
املنظومة االجتهادّية، ومن طبيعة املناخ الذي هم فيه من حيث درجة اليقني وعدمه، فال 

، كيف ملنا بالروايةدليل يؤّكد أّنه لو وصلتنا هذه القرائن كانت سُتقنعنا وستوجب ع
وقد وجدنا أنفسنا يف كثرٍي من املواضع نختلف معهم يف أموٍر كثرية، ويتبنّي أّن بعض 
مناهجهم كانت بالنسبة إلينا حمّل نقاش يف بعض امللّفات والدوائر، حتى أّن السيد حممود 

 دّقًة وربام ّل الشاهرودي كام رأينا يعترب ـ وهو الصحيح يف اجلملة ـ أّن املتقّدمني كانوا أق
خربوّيًة من املتأّخرين، فكيف نعترب اجتهاداهتم يف التثبّت من صدور احلديث موجبًة يقينًا 
للصدور بنحو القاعدة املكّررة االستخدام؟! خاّصًة وأّنه من املمكن أن يكون هذا 
الوثوق الذي حصل هلم قد تأثر تلقائّيًا بالسابقني عليهم، بحيث كّل فقيه كان وثوقه 
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بصدور هذه الرواية متأثرًا بالفقيه الذي سبقه، كام هو املبحوث يف مسألة اإلمجاع وقّوة 

 .املراكمة التي فيها، ومقارنة بذلك بطبيعة املراكمة االحتاملّية يف التواتر
وجمّرُد قرهبم من عرص النّص ال يدّل عىل دّقة فهمهم للقرائن ومقاربتهم هلا 

الفقه اليوم يالحظ ضعفًا كبريًا يف االستدالالت القديمة،  بالرضورة، يشهد عىل ذلك أنّ 
وأهنا غري دقيقة وال معّمقة، ومع هذه احلال كيف نعرف ـ عىل املستوى التقعيدي ـ أّن 

 جمّرد عملهم بروايٍة معناه صّحة استنتاجاهتم من القرائن احلاّفة هبا؟!
تهادّية، ية عند املتأّخرين؛ ألهّنا اجوالغريب أّن األغلبية هنا مل يقبلوا بالشهرة االستناد

فكيف قبلوا هبا عند املتقّدمني؟! هل أّن عنرص االجتهادّية يف إثبات النص كان منعدمًا 
بني املتقّدمني إىل هذا احلّد، رغم اختالف مناهجهم يف إثبات النصوص والتثّبت منها؟! 

مر، فضاًل عن وأبسط مقارنة بني الصدوق والكليني والطويس تكشف عن هذا األ
 إدخال سائر املذاهب اإلسالمّية يف احلسبان.

وقد تكّلمنا يف موضٍع آخر لدى البحث عن دراسة التاريخ اإلسالمي، أّن قيمة 
املؤّرخ أو كتاب التاريخ أو الكتاب احلديثي ال تكمن فقط يف القرب من عرص احلدث 

فصل النهائي للحكم؛ ألّن أو النص، فعنرص املعارصة مهم جدًا، بيد أّنه ال يشّكل امل
عنرص املنهج رضوريٌّ هو اآلخر، فإذا كان منهج هذا املؤّرخ أو املحّدث ضعيفًا، فإنه 
يؤثر عىل مدى الوثوق باملعطيات التي يقّدمها لنا حتى لو كان قريبًا من عرص النص أو 

لوثوق ا ، وإذا مل نّطلع عىل طبيعة منهجه يف حتصيل الوثائق واملعلومات فإنّ احلدث
سيكون أبطأ مما لو اّطلعنا عىل منهجه وقبلنا به، وهذا أحد أسباب توقفنا يف توثيقات 
أشخاٍص من املتقّدمني ال حُترز ُخربوّيتهم يف جمال الرجال، بحيث ال نعرف طريقتهم 
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 ومنهجهم، مثل الشيخ املفيد أو غريه.
ية ثقّية املصادر احلديثومن هنا، ذهب السّيد عيل السيستاين إىل أّن احلديث عن أو

السنّية عىل الشيعيّة بحّجة أهّنا أقرب إىل عرص الرسالة، غرُي صحيح؛ بل املفروض ـ عنده 
ـ الرتكيز عىل دراسة تاريخ تدوين احلديث وطريقة تأليفه ومناهج التثّبت منه عند أهل 

ّله من ك كالسنّة والشيعة أيضًا، بدل االقتصار عىل مفهوم القرب الزمني، معتربًا ذل
مستتبعات نظرّية الوثوق يف حجّية األخبار، وهي النظرّية التي يؤمن هبا السيستاين 

 .نفسه
وأّما ما يذهب إليه السّيد الربوجردي، من أّن كتب القدماء هي كتب فقٍه روائّي 

، فهذا منقول، ومن ثّم فإّن ما يذكرونه هو روايات ال ُيعملون فيها النظر واالستنباط
ال يغرّي من واقع األمر هنا شيئًا؛ ألّن غايته أهّنم ينقلون لنا روايات بطريٍق مرسل وقد 
عملوا هبا، وأين هذا من إعطاء احلجّية لعملهم، فاالستناد لنظرّية السيد الربوجردي هنا 

 غري واضح، ولو كانت نظرّيته يف نفسها صحيحًة يف اجلملة.
 يبدو صعبًا بنحو القاعدة.وهبذا يظهر أّن تصحيح نظرّية اجلرب 

 ب ـ املستوى التطبيقي للنظرّية
هذا كّله، يفيض بنا إىل احلديث عن املشكلة الصغروّية امليدانّية هنا والتي يثريها أمثال 

، وحاصلها: إّن قدماء فقهاء الشيعة مل تكن كتبهم استداللّيًة، بل كانت السّيد اخلوئي
يقّل وجود حالة استدالل يف كتبهم، ومعه كيف نعرف أقرب إىل الرسائل العملّية، هلذا 

 أهّنم اعتمدوا عىل هذه الرواية أو تلك حتى ُنحرز الشهرة االستنادّية؟
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وهذه املالحظة امليدانّية صحيحة يف كثري من املوارد، ال يف مجيعها؛ ألننا قلنا سابقًا بأّنه 

وى ـ هم، بل إذا كانت الفتال ُيشرتط يف إحراز االستناد الترصيُح باالستناد من قبل
وبالتحليل واملتابعة ـ ممّا ال حُيتمل عادًة أن يكون هلا مدرك غري هذه الرواية، فإّنه قد 
حيصل االطمئنان بذلك، فاملالحظة التطبيقيّة التي أثارها اخلوئي تاّمة يف اجلملة وعىل 

 نطاق ليس بالقليل، لكنّها ال تشّكل عائقًا يف مجيع املوارد.
ضافًا إىل ما ذكره السيد السيستاين، من أّنه كانت هناك كتب استداللّية قبل هذا م

املبسوط، مثل كايف الكليني الذي يعرّب عن آرائه، والفقيه للصدوق، وبعض كتب 
. وكالم السيد السيستاين هنا تاّم ال غبار عليه، وهو ال يثبت املرتىض واملفيد وغريمها
 سالبة الكلّية التي طرحها اخلوئي.املوجبة الكلّية، بل هيدم ال

وثّمة إشكالّية أخرى يطرحها الشهيد الثاين، ويلوح من املحّقق اإلصفهاين القبول هبا 
هرة ا نمنع من كون هذه الشإنّ »حني يقول الشهيد الثاين يف نصٍّ بالغ األمهّية: ، بشكٍل ما
 قةً قّ لو كانت الشهرة متح  يتمّ امهذا إنّ  فإنّ  ؛جرب اخلرب الضعيف يف عوها، مؤثرةً التي ادّ 

 من قبله من العلامء، كانوا بني مانعٍ  مر ليس كذلك، فإنّ واأل، قبل زمن الشيخ رمحه اهلل
، كاملرتىض واألكثر، عىل ما نقله مجاعة، وبني جامع لألحاديث من مطلقاً  من خرب الواحد

لغري  ـ دةً الفتوى جمرّ وكان البحث عن  .ما يردّ  ، وردّ إىل تصحيح ما يصّح  غري التفاٍت 
 فالعمل بمضمون اخلرب لع عىل حاهلم.طّ امن  ، كام ال خيفى عىلجداً  قليالً  ـالفريقني 

خ ق، وملا عمل الشيبمتحقّ  جيرب ضعفه، ليس الضعيف قبل زمن الشيخ عىل وجهٍ 
 ، تقليداً عليها األكثر بعه منهمبمضمونه يف كتبه الفقهية، جاء من بعده من الفقهاء، واتّ 

ه، سوى ة بنفساألدلّ  ب عىلمنهم، ومل يكن فيهم من يسرب األحاديث، وينقّ  ه، إال من شذّ ل
رون تأّخ فجاء امل، ق ابن إدريس، وقد كان ال جييز العمل بخرب الواحد مطلقاً الشيخ املحقّ 
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 .401ـ  400: 2نظر: هناية الدراية ( ا2)



ا م اخلرب الضعيف، ألمرٍ  بعد ذلك ووجدوا الشيخ ومن تبعه، قد عملوا بمضمون ذلك
وجعلوا هذه  ،اهلل تعاىل يعذرهم فيه، فحسبوا العمل به مشهوراً  رأوه يف ذلك، لعّل 

 ه إىلر املنقب، لوجد مرجع ذلك كلّ ، وحرّ ل املنصُف ولو تأمّ  لضعفه. الشهرة جابرةً 
ينه ومن هنا، يظهر الفرق ب هذه الشهرة ال تكفي يف جرب اخلرب الضعيف. الشيخ، ومثل

ار األرض، كانوا منترشين يف أقط مفإهّن  ؛وبني ثبوت فتوى املخالفني، بإخبار أصحاهبم
ها نتالتي بيّ  ـلع عىل أصل هذه القاعدة طّ اوممن  من أول زماهنم، ومل يزالوا يف ازدياد.

 سيدُ ق سديد الدين حممود احلمّص، والالفاضل املحقّ  : الشيُخ من غري تقليدٍ  ـقتها وحتقّ 
 .«ةطاووس، ومجاع ريض الدين ابن

 بأّن االشتهار بعد زمان الشيخ ال امقاين وغريه عىل الشهيد الثاينوقد أورد العالمة امل
يرّض بحصول الوثوق؛ لكثرة القرائن التي كانت بني أيدهيم، والتهمة التي اهّتم هبا من 
تأّخر عن الشيخ ال تليق، بل االشتهار قبل زمن الشيخ ينفعنا أكثر إذا كانوا منكرين خلرب 

 يعملوا هبذا اخلرب إال ليقينهم بصدوره، وكثرٌي من أخبار الواحد؛ إذ هذا معناه أهّنم مل
 .اآلحاد التي بني أيدينا اليوم عمل هؤالء هبا

وبرصف النظر عن التفصيل التارخيي الذي حتّدث عنه الشهيد الثاين، فإّن ما أثاره 
يٌح، حاملامقاين من أّن إنكارهم خلرب الواحد يقف ملصلحة القائل باجلرب أكثر من غريه، ص

ويف الوقت عينه يظهر يل أّن الشهيد الثاين كان ُيسقط طريقة تفكري مدرسته يف التعامل 
مع األحاديث باملعايري السندّية والرجالّية عىل سلوك القدماء وعىل نظرّية اجلرب، فأراد 
بذلك أن يقول بأّن عملهم ال يفيد تصحيح السند؛ ألهّنم ال يبحثون عن صّحة السند، 

ن عن اليقني بالصدور من أّي طريق أتاهم، ومن ثّم لو صّح املنطلق الذي بل يبحثو
انطلق منه الشهيد الثاين مل يصّح إشكال املامقاين عليه، لكّن املامقاين حيث انطلق يف 
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نظرّية اجلرب من الوثوق ال من التوثيق والتصحيح السندي صّح له ما قال، فكالمهام 

 .صحيح عىل مبنييهام، فتأّمل جيداً 
والبّد أخريًا من اإلشارة إىل أّن التحّقق من عمل املشهور بحديث ضعيف ليس أمرًا 

وغالبًا ما نجد تساحمًا يف هذا األمر، واعتامدًا عىل موقف عامل أو عاملني من  سهالً؛
املتقّدمني، بل كثريًا ما رأينا أّن ما يسّمونه بالشهرة العملّية ليس يف واقعه إال جمّرد اشتهار 

ابق فتاوهيم مع الرواية، وهذا ال يساوق دائاًم مفهوَم الشهرة االستنادّية، وهلذا عرّب تط
 بالشهرة املطابقّية ومّيزها من حيث املبدأ عن الشهرة العملّية. عنها املريزا النائيني

 ندنتيجة البحث يف قاعدة اجنبار الس
ل ُيرجع إليها كّلام عموعليه، مل تثبت صّحة قاعدة اجلرب السندي بوصفها قاعدة 

املشهور برواية ضعيفة، فضاًل عن اجلرب الداليل، نعم إذا حصل واتفق أن تكّون الوثوق 
واالطمئنان بصدور اخلرب من عملهم به، وليس هذا بالنادر، فهذا جّيد، لكنّه يظّل حالًة 
ال تبلغ مستوى القاعدة، بل ختتلف باختالف الباحثني وطرائق فهمهم، ومعّدالت 
حصول الوثوق هلم، ونسبة العلامء العاملني هبذه الرواية الضعيفة ونوعّيتهم وغري ذلك، 

م.  فاألفضل إحالة املوضوع إىل ميدان التطبيق دون حتويله إىل قانوٍن عام ُملزر
ولعّل هذا هو ظاهر غري واحد من العلامء والفقهاء، منهم ُاستاذنا السيد حممود 

 .اهلاشمي الشاهرودي
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 احملور السادس
 قاعدة اإلعراض أو نظرّية الوهن السندي





 
 
 
 
 
 

 متهيد
عىل العكس متامًا من نظرّية اجلرب السندي، تأيت نظرّية الوهن أو الكرس أو االنكسار، 

لو جاءنا خرٌب صحيح السند، إال أّنه قامت أمارة هي يف نفسها وُيقصد هبذه النظرّية أّنه 
غري معتربة وعارضته، مثل إعراض مشهور العلامء عنه وعدم عملهم به، فإّنه ُيصبح 

 ساقطًا عن احلجيّة واالعتبار، وال ُيستدّل به رغم صّحة سنده.
نّص  ولعّل من أقدم النصوص اإلمامّية التي تكشف عن فكرة هذه القاعدة، هو

فهو ، اآلخر ا القسموأمّ »هـ( يف مقّدمة االستبصار، حيث قال: 460الشيخ الطويس )
 ،واحد ذلك خرب نّ إف ،من هذه القرائن ى من واحدٍ ويتعرّ  ،خرب ال يكون متواتراً  كّل 

لعمل ا ذلك جيب نّ إف ،آخر عارضه خربٌ فإذا كان اخلرب ال يُ  ،وجيوز العمل به عىل رشوط
 رتكيُ ف ،عرف فتاواهم بخالفهإال أن تُ  ،مجاع يف النقلالذي عليه اإل ه من البابألنّ  ؛به

 ...«ألجلها العمل به
هـ( بكثرة، حتى أّن 725وقد اسُتخدمت هذه القاعدة إمامّيًا منذ زمن العالمة احليّل )

بعض اإلخبارّيني عمل هبا، كام توحيه كلامت املحّدث البحراين، ثم اشتهرت هذه 
ت املحّقق النجفي، واآلغا رضا اهلمداين، والسيد حمسن احلكيم، وأخذ النظرية يف كلام

 هبا أغلب علامء اإلمامّية يف القرنني األخريين.
هـ(، 1406واملعارض الوحيد هلذه القاعدة تقريبًا كان الشيخ مرتىض احلائري )
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وىل هـ(، أما السّيد باقر الصدر فقد ذهب يف دورته األصوليّة األ1413والسيد اخلوئي )

إىل القبول بقاعدة الوهن، لكنّه عاد ورفضها يف دورته الثانية، وإن الحظناه يف بعض 
 .أبحاثه الفقهّية عاماًل هبا

ولو تأّملنا قلياًل يف نظرّيتي الوهن واجلرب معًا، لرأينا أّن ما ينتج عنهام هو مرجعّية 
حيث يصبح ب رّية عىل األقّل،تقويامت املتقّدمني يف التعامل مع احلديث من الناحية الصدو

سلوك العلامء السابقني هو معيار تقويم احلديث عند الالحقني، فإن أعرضوا أعرضوا، 
 وإن عملوا عملوا، ولو كان يف ذلك خرقًا أّولّيًا ألصل القاعدة العاّمة يف باب احلجيّة.

يقوم  رة أنومن املتوّقع ـ نتيجة ذلك ـ أنه ال يمكن للفقيه عادة يف العصور املتأّخ 
بإحداث زحزحة جذرّية يف تقويم الكثري من األحاديث عندما يتّم تطبيق قاعديت اجلرب 
والوهن بكثرة، كام هي احلال الشائعة يف غري مدرسة اخلوئي وأمثاله، بل أّدت هاتان 
القاعدتان إىل تراجع النقد الرجايل والسندي ونقد املصادر والطرق اعتامدًا عىل ما شاع 

تقّدمني من العلامء، حتى قيل بعدم جدوى علم الرجال نتيجة ذلك، األمر الذي بني امل
 يستحّق التأّمل من زوايا متعّددة.

وال يوجد تالزم بني األخذ بقاعدة اجلرب واألخذ بقاعدة الوهن، بل قد يأخذ األصويّل 
ا الشيخ نبقاعدة الوهن والكرس، ولكنّه ال يقبل بقاعدة اجلرب، مثل ما ُينسب إىل ُاستاذ

، وقد يكون العكس، وقد ينفيهام األصويل معًا، وقد يثبتهام معًا كام الوحيد اخلراساين
هو واضح؛ ألّن بعض األدّلة ولو كانت ترجع لروح واحدة يف القاعدتني، لكّن بعضها 

 اآلخر خيتلف، فيجري يف واحدة منهام دون األخرى، كام يظهر بالتأّمل فيها.
ام فعلنا يف نظرّية اجلرب، نفعل يف نظرّية الوهن، إذ نفّكك النظرّية وعىل أّية حال، فك

 ونبنّي رشوطها أّوالً، ثم نقوم بتقويمها فيام بعد إن شاء اهلل تعاىل.
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 السندي الوهن ةشروط وعناصر نظرّيأّواًل: 
ثّمة عنارص متعّددة تقوم عليها هذه النظرّية، من حيث روحها ومن حيث تطبيقها، 

 وأمّهها:

 لداللة وجهة الصدورراض بني السند واعـ تأثري اإل 1
العنرص األّول: هل توهن عملّية اإلعراض سنَد احلديث أو جهَة صدوره أو داللتَه 

 وظهوره؟
من الواضح أّن احلديث يشتمل عىل ثالث جهات: الصدور، وجهة الصدور، 

أّي جهة من هذه  ، وقد اختلفت كلامت العلامء يف أّن اإلعراض يؤثر عىلوالداللة
، فذهب بعضهم إىل أّن اإلعراض يوهن السند، وذهب آخرون إىل أّنه اجلهات الثالث

يوهن الداللة، وذهب فريق ثالث إىل أّنه يوهن اجلهة، فيام ذهب فريق رابع إىل جعل 
 القضّية مفتوحًة عىل االحتامالت كّلها.

م  اهنيار حجّية السند، ومن ثوبناء عىل اتصال اإلعراض بالسند، سوف يؤّدي إىل ـ 1
 سقوط الرواية عن احلجّية من رأس.

أّما بناًء عىل اتصال اإلعراض بالداللة، فسوف يؤّدي إعراضهم إىل محل الرواية  ـ 2
عىل معنى آخر ال ُيعارض ما ذهبوا إليه، فنستخدم أسلوب التأويل مجعًا بني الرواية وبني 

 مواقف األصحاب.
ا االجتاه، االقتصار عىل احلّد األدنى من الطرح؛ إذ حيث يمكن ولعّل املنطلق يف هذ

طرح الداللة مع احلفاظ عىل السند وأصل الصدور، فلامذا التضحية بالسند والصدور 
                                           

؛ وحممد تقي 380ـ  379: 2هذه اجلهات الثالث وتعريفها: احلائري، درر الفوائد ( راجع حول 1)
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 واجلهة ما دام يمكن االقتصار عىل الداللة؟!

وأّما بناًء عىل اتصال اإلعراض بجهة الصدور، فيصبح إعراضهم موجبًا حلمل  ـ 3
عىل التقّية وأمثاهلا، مع احلفاظ عىل الداللة، واألهم احلفاظ عىل السند وأصل  الرواية

 الصدور.
من عدم حرص قضّية الوهن بإحدى  ،ولعّل الصحيح ما ذهب إليه بعض الفقهاء

اجلهات الثالث، بل قد يؤثر الوهن عىل هذه تارًة وعىل تلك أخرى بحسب طبيعة املورد، 
ففي بعض املوارد ال يمكن أن يكون الوهن موجبًا لتأويل الرواية ورصفها عن ظهورها 

ة وما ه يف الداللالعريف؛ فإّن جمّرد عدم عملهم هبا ال يعني انعدام الظهور العريف الذي نرا
نزال نراه، ويف بعض األحيان يكون احتامل التقّية بعيدًا جدًا، كام لو كانت الرواية التي 
أعرضوا عنها خمالفة ملذاهب أهل السنّة أو لرغبات السالطني آنذاك أو أهّنا صدرت عن 
 نرسول اهلل، فكيف نحملها عىل التقّية منهم وهكذا.. بل يف بعض املوارد قد ال يكو

إعراضهم راجعًا إىل يشء من ذلك، وإّنام إىل وجود رواية معارضة هلذه الرواية رّجحوها 
 عليها، ملرّجحات موجودة فيها، كموافقة الكتاب أو ما شابه ذلك.

وعليه، يتبع تأثري اإلعراض طبيعة املسألة وموردها، وإن كان يف كثري من األحيان 
ا قد جتد عندهم إعراضًا عن مقطٍع من الرواية، يتصل بالسند أو بجهة الصدور. وربام هلذ

 وعماًل بمقطٍع آخر منها، يف بابني من أبواب الفقه.

 لي التفسرييـ مديات مشول القاعدة للوهن الدال 2
 العنرص الثاين: هل يشمل قانون اإلعراض والوهن الداللَة أو ال؟
عنها، لكنّهم فهموا نقصد هبذا العنرص أّنه لو عمل األصحاب بروايٍة ومل ُيعرضوا 
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منها معنى غري ما فهمناه نحن، كام لو كانت الرواية ظاهرًة بالنسبة إلينا يف احلرمة، لكّن 
الفقهاء فهموا منها الكراهية، أو كانت ظاهرًة يف الوجوب لكنّهم فهموا منها 
االستحباب، فهل هذا اإلعراض عن داللة الوجوب يوجب وهن هذه الداللة أو ال؟ 

 مكن أن نسّميه بقاعدة الوهن الداليل.هذا ما ي
وهذه النظرّية ال ختتّص باحلديث، بل تشمل حتى النّص القرآين يف آليات تفسريه، لو 

 فهمنا منه اليوم عكس ما فهمه املتقّدمون، كام هو واضح.
وعىل خالف قاعدة اجلرب الداليل، نجد هنا فريقًا أكرب كأّنه يؤمن بقاعدة الوهن 

ا يلوح من كلامت املحّقق النجفي، واملحقق النائيني، والسيد مصطفى الداليل، مثل م
اخلميني وغريهم، خالفًا للسيد اخلوئي الذي نسب إىل املشهور عدم نفوذ الوهن 

 .الداليل
وقد رأينا يف بعض بحوثنا تطبيقات عديدة هلذه القاعدة، مثل بحث وجوب ذكر اهلل 

ايات إرصاراً عىل رضورة الذكر الكثري هلل يف احلّج يف احلّج؛ حيث فهمنا من اآليات والرو
، فهل يمكن العمل بام فهمناه أو أّن خالفًا ملشهور الفقهاء، وبنينا عىل ما فهمناه هناك

عدم فهم اجلميع ملا فهمناه من النّص يلقي وهنًا عىل فهمنا، ويفرض علينا التخيّل عنه 
 بشكٍل من األشكال؟

انون حجّية الظهور ُيشرتط فيه أن يكون اللفظ ظاهرًا نوعًا إّن قوهنا يمكن القول: 
يف معنى معنّي، والطريق إىل الظهور النوعي هو: إّما استقراء العرف أو حصول الظهور 
الشخّص القائم عىل منّبهات لغوّية أو دالليّة، فإذا حتّقق الظهور عند الفقيه حتّققت 
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ة الظهور حتى لو مل يفهم كلُّ الفقهاء هذا صغرى احلجّية، وبناًء عليه ينفذ قانون حجيّ 

الظهور، ما دامت الصغرى حمّققة، إال إذا كان عدم فهمهم موجبًا النعدام الصغرى عند 
الفقيه، بحيث شّككه ذلك يف صوابّية فهمه وحصول الفهم النوعي العام طبقًا ملا فهمه 

الداليل ـ يف أصل الداللة، هو، فإّن هذا يشء آخر، كام لو ترّدد الفقيه ـ بعد إعراضهم 
نتيجة كوهنم من أهل اللغة، بحيث أعاق هذا اإلعراض حصول كاشفّية الظهور 
الشخّص عن الظهور املوضوعي أو كاشفيّة الظهور املوضوعي عرص الفقيه عن الظهور 
املوضوعي عرص النّص أو القريب منه، فهنا ال إشكال يف عدم حتّقق حجّية الظهور؛ لعدم 

راها؛ فإّن املفروض أّن صغرى حجّية الظهور هي الظهور املوضوعي عرص إحراز صغ
النص، وليس الظهور املوضوعي عرص الفقيه، والظهور الشخّص عنده ليس سوى 
طريق للتحّقق من الظهور املوضوعي عرص النّص، فإذا أعرضوا ـ وهم متقّدمون ـ قد 

كان الظهور الشخّص  يشّككنا ذلك يف الظهور الذي يشّكل صغرى احلجّية، وإن
الرصف متحّققًا، وربام إىل هذا التحليل ترجع مواقف بعض األصولّيني هنا، حني 

 يذهبون إىل التنازل عن ما استظهروه إىل ما هو يف صالح استظهار املتقّدمني.
هذا كّله بناًء عىل حجّية الظهور باملعنى السائد عند مجهور علامء أصول الفقه 

مثل مسلكنا القائل بانحصار احلجّية يف باب الدالالت بالداللة  والتفسري، أّما عىل
املطمأّن هبا، فإّن األمر يغدو أوضح، فإذا اختّل هذا االطمئنان نتيجة اإلعراض سقطت 
احلجّية، وإال فإّن معنى بقائه هو استمرار اطمئنان الفقيه بأّن هذا هو الفهم العريف عرص 

 اشتبهوا يف ذلك.النّص، وأّن الفقهاء املتقّدمني 
 فالصحيح عدم حجّية الوهن الداليل بوصفه قاعدة مطلقة، بل التفصيل هو املتعنّي،
فإذا نتج عن اإلعراض حصول الرتّدد يف صغرى حجيّة الظهور أو الداللة، وهي الظهور 
املوضوعي عرص النص، كان اإلعراض مؤثرًا، وإال فال قيمة إلعراضهم، ومن ثّم كّلام 



خطئهم يف تفسريهم للنّص ومرّبرات هذا اخلطأ، أعاننا ذلك عىل وقف  استطعنا كشف
 تأثري اإلعراض عىل احلجّية.

ومن الرضوري هنا اإلشارة إىل نقطة مهّمة، وهي أّن اإلعراض الداليل ال يشمل حالة 
ما لو التفت الباحث أو املفرّس أو الفقيه املتأّخر لنقطة يف داللة النص من خالل تركيب 

مثالً، مل يكونوا قد انتبهوا إليها، بل العمدة هو أن يلتفتوا إىل هذه الداللة ومع  النصوص
ذلك ُيعرضون عنها وال يبنون عليها. وبعبارٍة موجزة: رشط اإلعراض الداليل هو 
التفاهتم املتوّقع للتفسري اجلديد، ثم اإلعراض عنه، ال أصل عدم التفاهتم هلذا املوضوع، 

هنًا، إال لو كان عدم التفاهتم ملثله وهو يف معرض أن يلتفت اليه فهذا ليس إعراضًا مو
جدًا من مثلهم كاشٌف عن أّنه ال ينرصف هذا املعنى من اللفظ وال يفهم العرف ذلك 

 منه، وإال النتبهوا إليه.
وهذه النقطة األخرية بالغة األمهّية يف جمال تطوير عمليات تفسري النصوص الدينّية، 

هم املتقّدمني ـ لو أخذنا هبا ـ ال تعني سوى إبطال ما عارض فهمهم أو ما فإّن مرجعّية ف
أبطلوه بعد االلتفات إليه، ال ما مل يلتفتوا إليه من جوانب النّص مما مل يكن مطروحًا يف 
 زماهنم مثاًل، وهذه فكرة نافعة يف باب تفسري النصوص علمّيًا أو فلسفّيًا وما شابه ذلك.

 حتّقق اإلعراضـ التأّكد من  3
وقد رّكز العلامء عىل هذه النقطة يف ثنايا  العنرص الثالث: إحراز اإلعراض خارجًا،

، وهي صحيحة؛ ألّن ترتيب آثار اإلعراض فرع إحراز اإلعراض، فلو شككنا كلامهتم
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يف أهّنم أعرضوا عن الرواية أو مل يعرضوا، فال يكفي ذلك إلسقاط حجّية اخلرب بعد 

وداللًة، نعم كّلام زاد احتامل اإلعراض زادت احتاملّية الوهن، وقد يرتك ذلك  ثبوهتا سنداً 
 تأثرياته أحيانًا عىل مثل مسلك الوثوق، وهذا واضح.

 ـ حماسبة مرّبراتهم يف اإلعراض 4
 العنرص الرابع: أن ال يكون اإلعراض ناشئًا من اجتهادات حتليلّية من جانب العلامء،

 يمكن إخضاعها ملحاسباتنا، ومن نامذج ذلك:
أن ُيعرضوا عن خرب؛ ألّنه خيّصص القرآن ويعارضه خرب ال خيّصصه، فيطّبقون  أ ـ

قانون التعارض وموافقة الكتاب، فإّن إعراضهم هنا ال يوهن الرواية، وإنام هو اجتهاٌد 
 اضهم.فال تأثري إلعر منهم يف تقديم نصٍّ عىل آخر، فلو اختلفنا معهم يف هذا االجتهاد

أن يعرضوا عن خرب، من باب ترجيح خرٍب آخر عليه، فيه شهرٌة روائية، أو ما  ب ـ
 شابه ذلك.

أن يعرضوا عن خرب، لعملهم بقاعدة االحتياط، فإّن املتقّدمني من الفقهاء كان  ج ـ
اًل صبعضهم ـ بحسب ظاهر تعابريه ـ يعترب موافقة االحتياط دلياًل اجتهادّيًا وليس أ

عملّيًا ؛ فموافقة االحتياط مرّجٌح عندهم ودليل، كام يظهر من طريقة ابن زهرة احللبي 
، فلعّلهم تركوا هذا اخلرب لبُعده عن طريقة االحتياط، فإذا «غنية النزوع»مثاًل يف كتابه 

 قامت الشواهد عىل ذلك مل يمكن إعامل قاعدة الوهن.
 واملكروهات أو يعملوا يف هذين املجالني أن يعرضوا عن خرب يف باب املستحبات د ـ

، أّنه ال جيري قانون اجلرب بخرب، فقد ذكر السّيد حممد سعيد احلكيم والسيد الروحاين
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والوهن؛ الحتامل أهّنم اعتمدوا عىل قاعدة التسامح يف أدّلة السنن فعملوا باخلرب 
 الضعيف من باب التسامح أو أعرضوا عنه للمالك نفسه.

، فإّن أصل هذا العنرص نظر عن هذه النامذج التي ذكرت يف كلامهتموبرصف ال
 صحيح يف اجلملة؛ وذلك أّنه تارة نحرز العّلة يف إعراضهم، وأخرى ال نحرزها:

 ـ فإذا أحرزنا العّلة، فهنا حالتان: 1
أن نوافقهم عىل هذه املسألة ونراها موجبًة لطرح الرواية ووضعها، احلالة األوىل: 

الواضح يف هذه احلال أّنه البد من ترك الرواية، ال ألهّنم أعرضوا عنها، بل ألّن عّلة ومن 
 إعراضهم صحيحة، فاملرجع هو عّلة اإلعراض ال اإلعراض نفسه.

أن ال نوافقهم يف هذه العّلة، فنراهم أخطؤوا يف اجتهادهم، ويف هذه  احلالة الثانية:
ا؛ ألّن املفروض أّننا نحرز خطأهم يف هذا احلال ال مرّبر جلعل إعراضهم حّجًة علين

اإلعراض، فكيف نتعّبد به؟! وهل هذا إال من رجوع العامل إىل العامل بل ما قد يكون 
 أفحش؟!

 ـ أن ال نتأّكد من العّلة يف إعراضهم، وهنا حالتان: 2
 أن يغلب عىل ظنّنا إحدى العلل واملرّبرات، ويف هذه احلال جيب النظر احلالة األوىل:

يف هذا الظّن؛ فقد يكون له تأثري معنّي؛ فلو ظننا أّن موجب إعراضهم هو تضعيفهم ألحد 
رجال السند، فإّنه يف هذه احلال قد ُيفقدنا ذلك حالة الوثوق بالسند، ولو ظنّنا أّن مرّبر 
إعراضهم هو تفسريهم اخلاّص للرواية وافرتاض أهّنا تعارض القرآن فيام ال نراها نحن 

 في هذه احلال ال تأثري إلعراضهم، وال حيصل لنا فقدان الوثوق بالسند.تعارضه، ف
أن ال يغلب عىل ظنّنا يشء من االحتامالت أّوليًا وبرصف النظر عن  احلالة الثانية:
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 دليل قاعدة الوهن، وهنا يكون مورد القاعدة، وسيأيت دليلها.

سيأيت ما يتصل هبذه هذا هو املعيار يف كّل حاالت الوهن عىل تقدير األخذ به، و
 النقطة عند احلديث عن مدرك هذه القاعدة إن شاء اهلل تعاىل.

 ية يف حبوثهم االجتهادّيةـ تعّرض املشهور ملضمون هذه الروا 5
، من أن يكون إعراضهم ذا حيثّية وهو ما التفت إليه بعض العلامء العنرص اخلامس:

دمي، ومعنى هذا الكالم أّنه البّد أن ُنحرز وجودّية إضافيّة، وال يكفي اجلانب السلبي الع
أهّنم الحظوا الرواية وتعّرضوا يف كتب الفقه للموضوع الذي يتصل هبذه الرواية، ومع 
ذلك أعرضوا عنها ومل يعملوا هبا، أما لو فرضنا أّن كتب الفقه مل تطرح املسألة الفقهّية 

تعّرضوا ن مضموهنا ومل يفتوا به، بل مل ياملتصلة هبذه الرواية، كّل ما يف األمر أهّنم سكتوا ع
ملا يتصل به أساسًا، ففي هذه احلال ال يصدق عنوان اإلعراض؛ فاإلعراض ليس مفهومًا 
عدميًا بل هو مفهوم وجودّي، بمعنى أهّنم تطّرقوا ملوضوع ومل يأخذوا بإحدى الروايات 

 فمجّرد السكوت ال الواردة يف هذا املوضوع نفسه، مع أهّنا بمرأى منهم ومسمع، وإال
 يؤثر شيئًا.

من هنا تكمن أمهّية دراسة مواقف القدماء وأبحاثهم، وأهّنم هل تعّرضوا هلذا 
املوضوع أو ال؟ السيام وأّن الفقه اإلمامي القديم كانت مسائله حمدودًة ومل يكن حاهلا 

 كحال الفقه يف زمن املحّقق احليل والعالمة احليل ومن بعدمها.

 لقدماءض عنه رواية متداولة عند امن كون النّص املْعَرـ التحّقق  6
التحّقق من كون النّص املعرض عنه رواية متداولة عند القدماء،  العنرص السادس:
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 وهذا يستبطن حالتني:
أن ال ُنحرز من رأس أن هذا النّص رواية، ومعه فإعراضهم ال يعني  احلالة األوىل:

 .قش، وقد مّر ما ُيشبه ذلك يف قاعدة انجبار السندتضعيفًا للحديث؛ ألّن العرش قبل الن
أن نرى أّن هذه الرواية قد ثبت لدينا أهّنا رواية، لكن ال ُنحرز هل كانت  احلالة الثانية:

متداولًة يف عرصهم أو ال؟ كام لو مل نجدها يف املصادر احلديثّية املشهورة آنذاك، وإّنام 
كانت يف كتاٍب فرعّي لسنا متأّكدين من أّنه كان متداوالً حتى يكون عدم أخذهم بالرواية 

ض عنها، فهنا ال يصّح اإلعراض وال يتحّقق من رأس، كمثل بعض دلياًل عىل اإلعرا
روايات بحار األنوار أو حتف العقول أو عوايل اللئايل أو الفقه الرضوي أو غري ذلك من 

 الكتب التي انترشت رواياهتا بعد القرن الثامن اهلجري.
ًا من ـ ليس إال واحد وهذا العنرص السادس ـ والذي نّبه عليه بعض العلامء

تفريعات رشط حتّقق اإلعراض؛ فإّن اإلعراض ال معنى له ما مل تكن هناك رواية، وتكون 
هذه الرواية بمرأى منهم ومسمع، ومع ذلك يتجاهلوهنا وال يعملون هبا، رغم صّحتها 

 السندّية أو اعتبارها األصويّل.

 املتأّخرين ـ اإلعراض بني شهرة القدماء وشهرة 7
ضة هو شهرة القدماء من الفقهاء الظ العنرص السابع: اهر أّن مرادهم من الشهرة املُعرر

، متامًا كام كان هو املقصود يف قاعدة اجلرب، والسبب والعلامء، كام رّصح به غري واحد
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يف ذلك ويف عدم االهتامم هنا بشهرة املتأّخرين، هو غلبة املواقف االجتهادّية احلدسيّة يف 

ح مستنداهتم ومناهجهم يف ذلك، ويف كثري من األحيان قد مواقف املتأّخرين، مع وضو
خيضع عمل املشهور من املتأّخرين أو إعراضهم للقواعد العاّمة يف الترشيعات، كام يقول 

 .اآلغا رضا اهلمداين
وما قلناه سابقًا يف نظرّية اجلرب يف هذه النقطة جيري هنا أيضًا، فراجع حتى ال نعيد وال 

 نطيل.

 واحلكاية الشهرة اإلعراضّية بني التحّققـ  8
ضة املنقولة أو البد من الشهرة املحّققة؟ العنرص الثامن:  هل تكفي الشهرة املعرر

جيري هنا ما ذكرناه يف قاعدة اجلرب، من تركيب كربى حجّية خرب الثقة مع قاعدة 
 لتي أرشنا إليها، فال نعيد وال نطيل.االوهن، غايته بالرشوط 

ار إىل أّن بعض العلامء يظهر منه االكتفاء يف قاعدة الوهن بنقل اإلمجاع عىل هذا، وُيش
 ؛ ولعّله حلجّية اإلمجاع املنقول عنده.اإلعراض

 ّدثنيـ هوّية اإلعراض بني الفقهاء واحمل 9
هل املقصود باإلعراض اإلعراُض الفقهائّي أو اإلعراض احلديثي  العنرص التاسع:

 أيضًا؟
املحّدثني يف القرون اخلمسة اهلجرّية األوىل أعرضوا عن رواية، بمعنى فلو فرضنا أّن 

أهّنم مل يذكروها يف كتبهم، فهل يعني ذلك أهّنم يوهنون هذه الرواية وال يعتّدون هبا، 
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 وهلذا مل يذكروها يف كتبهم، فيكون اإلعراض احلديثي كاإلعراض الفقهي أو ال؟
 قفني:مل نجد ـ بتتّبع الكلامت هنا ـ سوى مو

، من أّن عدم وهو ما ذهب إليه السّيد املجاهد وصاحب الفصول املوقف األّول:
ذكر روايٍة يف الكتب األربعة ال ُيبطلها، وإال لسقطت كّل الروايات األخرى وما أكثرها! 
 واألمر عينه يمكن ذكره عند أهل السنّة بني الصحيحني وما سوامها من كتب احلديث.

وهو ما اختاره السيد مصطفى اخلميني، حيث اعترب أّن هذا يوجب  املوقف الثاين:
 .حصول وهٍن إمجايّل بحسب تعبريه

أّن هذا املوضوع أكثر أمهيّة من ذلك، إذ قد ُيّدعى أّن إعراض  والذي يبدو لنا هنا
املحّدثني عن خرب قد يكون أقوى يف الوهن من إعراض الفقهاء، ولكي نطرح تصّورًا 

 قول:متكاماًل ن
إّن إعراض املحّدثني أو أحدهم ـ وليس من الرضورة مشهورهم ـ عن روايٍة له 

 حاالت:
أن ُنحرز ونعلم أّن هذا املحّدث مل يّطلع عىل هذه الرواية، ولذلك مل  احلالة األوىل:

يذكرها يف كتابه، ولو أّنه اّطلع عليها لذكرها، ويف هذه احلال ال شك وال ريب يف عدم 
ره هلا عىل إعراضه عنها، فضاًل عن أن ُيوجب ذلك وهن هذا احلديث، إال داللة عدم ذك

عىل قاعدة لو صّح لتوّفرت الدواعي لنقله، فكيف مل يّطلع عليها مشهور املحّدثني، 
 وسيأيت حتقيقها الحقًا بعون اهلل.

ويقع ذلك عادًة يف األحاديث التي تتداول بني مدرسة حديثية نائية جغرافيًا، وليس 
أجيال متالحقة من العلامء، وليس بينها كثري عالقة بسائر املدارس من خالل أسفار  هلا

 املحّدثني، كام لو كانت يف بالد ما وراء النهر يف القرن اهلجري الثالث.
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أن نحتمل عدم اّطالع هذا املحّدث عىل هذه الرواية، وهنا جيري الكالم  احلالة الثانية:

عينه الذي ذكرناه يف احلالة األوىل؛ إذ ال ُنحرز إعراضه عنها وتركه هلا حتى نرّتب النتائج 
واآلثار عىل ذلك. نعم كّلام قوي احتامل اّطالعه وضعف احتامل عدم اّطالعه بدأت 

 .تأثريات قاعدة الوهن بالظهور
أن نعلم أو نطمئّن بأّن هذا املحّدث أو هؤالء املحّدثني كانوا مّطلعني  احلالة الثالثة:

عىل هذه الروايات، ومع ذلك مل يذكروها يف كتبهم، ويف هذه احلال قد ُيّدعى تضعيفهم 
هلا، حيث إّن املعروف بني قدماء املحّدثني ـ إال ما خرج بالدليل ـ أهّنم كانوا جيمعون كّل 

ة، فام السبب يف عدم ذكرهم هلذه الرواية؟! وهبذه املقاربة نعرف أّنه ليس من سبٍب رواي
 إال تضعيفهم الشديد هلا أو استنكارهم ملضموهنا وما وجدوه فيه من النكارة والغرابة.
: الكايف ومن ال حيرضه الفقيه  ومن األمثلة املشهورة عىل ذلك وجود روايات يف كتايَبّ

طويس يف التهذيب واالستبصار وال يف غريمها من كتبه، رغم أّن هذين مل يذكرها الشيخ ال
الكتابني وصاله، بل ذكر هو نفسه أسانيده هلام يف املشيخة والفهرست، بل نقل عنهام يف 
كتابيه املذكورين أيضًا، فام هو املرّبر يف عدم ذكره هذه الروايات؟! بل األغرب أّن 

رواية  ًا عن كتاب الكايف للكليني، لكنّه نادرًا ما نقلالطويس نقل يف كتبه احلديثية كثري
من كتب الشيخ الصدوق، وهذا أمر غريب للغاية ويدعو للدهشة! واألكثر دهشًة منه 
طبيعة العالقة بني البخاري ومسلم مع معرفتهام ببعضهام جدًا، وتلّقي أحدمها العلم 

 يد الثاين يف الصحيحني؟!واحلديث عن اآلخر، فلامذا مل يقع أحدمها يف طرق وأسان
 لكّن الصحيح أّننا ـ يف هذه احلال ـ نجد أنفسنا أمام صورتني:

أن نجد أو نحتمل جّدًا مرّبرًا آخر معقوالً هلذا األمر ـ غري التوهني ـ  الصورة األوىل:
يمكن تفسريه عىل أساسه، سواء وافقناهم فيه أم خالفناهم، مثل أن يقال يف بعض 

يخ الصدوق أو الكليني اكتفى بنقل بعض الروايات يف كّل باب، ومل يقم املوارد: إّن الش
عمله عىل االستقصاء التام يف البيان، فرأى أّن هذا العدد من الروايات التي ذكرها كاٍف 



يف بيان املطلب، هلذا عزف عن نقل متام الروايات، وهذا حيصل كثريًا، فاحلّر العاميل 
 لتي فيها روايات كثرية يشريون يف آخر الباب إىل وجودوغريه نجدهم يف بعض األبواب ا

 رواياٍت ُاَخر، مل يذكروها لعدم رؤيتهم احلاجة إىل ذلك بعد ثبوت أصل املطلب.
وكذلك قد يرتك حمّدٌث ذكر بعض الروايات يف كتاٍب اتكاالً عىل ذكره هلا يف كتاٍب 

لينا، فعدم ذكره هلذه آخر، سبق له أن نرشه، وقد ال يكون الكتاب اآلخر قد وصل إ
الرواية يف هذا الباب ال يعني أّن لديه موقفًا منها. وأيضًا قد يرتك املحّدث نقل رواية من 
مصدٍر معروف، كنقل مسلم عن البخاري أو نقل الطويس عن الكليني، اتكاالً عىل 

ريج ختوجود سند أقرب له إىل مصدر الرواية الذي أخذ الكليني الروايَة عنه، أو يرى أّن 
حديثه من مصدر الرواية يظّل أقوى حديثيًا من خترجيه من كتاٍب قام هو بتخرجيه من 

 مصدر احلديث.
ومن هذا النوع القطيعة احلديثية النسبيّة بني روايات املذاهب، كتجاهل املحّدثني 
الشيعة لكثري من كتب احلديث السنّية والعكس صحيح أيضًا؛ فإّنه يف هذه احلال نحن 

مرّبرهم الناتج عن عدم الوثوق النوعي ببعضهم أو عن القناعة برضورة االعتامد نعلم ب
عىل املصادر املذهبية اخلاّصة، حفظًا للخصوصّية، كام أرشنا لتربيرات هذا املوقف يف 
املحور الرابع من حماور البحث السابقة، عندما تكّلمنا عن حجّية احلديث بني املصادر 

 ة.املذهبيّة وغري املذهبيّ 
ففي كّل هذه احلاالت وأمثاهلا يكون املرّبر معلومًا لنا أو حمتماًل جدًا، وكنّا نوافقهم 
فيه أو نخالفهم، وهنا إّما ال يكون إعراٌض أصاًل أو يكون إعراضًا معلوم السبب، وقد 

 تقّدم حكم هاتني احلالتني معًا.
 مجيعها كام هو واضح.هذه الصورة يمكن هلا أن ترّبر مجلة وافرة من احلاالت، وليس 

أن ال نعثر عىل مرّبر معقول وممكن الوقوع عىل أرض الواقع غري  الصورة الثانية:
افرتاض توهينه اخلرب، ويف هذه احلال ال يبعد أن ُيدعى أّن له موقفًا من هذه الرواية، وإال 



 
ة رضلذكرها، كام لو نقل الشيخ الطويس رواياٍت يف مسألٍة ما وترك روايًة واحدة معا

هلذه الروايات ورد ذكرها يف الكايف، ومل نحتمل أّن النسخة التي وصلته للكايف فاقدٌة 
هلذه الرواية، فهنا ال معنى هلذا األمر سوى إعراضه وتوهينه هلذه الرواية، واختاذه موقفًا 
منها، وإال فلامذا أعرض عنها مع أّنه من الرضوري ذكرها بمقتىض األمانة 

مل نطرح هنا احتامل سهوه عنها، وهو احتامل يتالشى كّلام زاد عدد واملوضوعيّة؟! ما 
ني. ضر  املحّدثني املعرر

ونحن إّنام ذكرنا مثاالً مبّسطًا، ويمكن تعميق األمثلة، فُيسأل ـ برصف النظر عن 
صّحة هذه األسئلة من حيث النتيجة ـ: ملاذا مل يرور الكليني عن السفراء األربعة مع 

وملاذا مل ينقل الطويس رواياٍت من هذا الكتاب أو ذاك مع أّنه وصله  وجوده يف بغداد؟!
كام ُيستفاد من فهرسته وكانت أسانيده جّيدة أو فقل: ال ختتلف عن أسانيد سائر الكتب 

 التي اعتمدها الطويس مثاًل؟
إّن عدم وجود مرّبرات عقالنية أخرى لذلك يعّزز أّنه أعرض وأوهن هذا اخلرب من 

 هذا برصف النظر عن حجّية توهينه علينا، ومع طرح مرّبرات خيتلف األمر. وجهة نظره،
يشار إىل أّن هذا هو املعيار املفرتض اتباعه أيضًا يف حتليل مواقف املؤّرخني 

 ومنقوالهتم التارخيّية.

 تداولي لتعارض األخبارـ تعالي قاعدة الوهن عن اجملال ال 10
املقصود باإلعراض وقاعدة الوهن أن ُنسقط خربًا معترب السند عن  العنرص العارش:

احلجّية؛ إلعراض املشهور عنه، سواء كان هذا اخلرب معارضًا خلرٍب آخر أم ال، بمعنى أّن 
اإلعراض هنا ال هيّم عىل مستوى قاعدة التعارض، لكي نرّجح خربًا عىل آخر، وإنام هو 

 سواء كان له معارٌض أم ال.متصٌل مبارشًة بحجّية اخلرب نفسه، 
والسبب يف ذكر هذا العنرص أّن بعض الفقهاء وّظف قاعدة الوهن يف مورد اخلربين 



املتعارضني؛ مع أّن الظاهر من قاعدة الوهن عند العلامء هو سقوط اخلرب املعَرض عنه 
 يف نفسه، فال يعارض اخلرب اآلخر، وليس بقاءه عىل احلجية وترجيح اخلرب عن احلجّية

 .اآلخر عليه، نتيجة عدم إعراضهم عن اآلخر. وهذه النقطة جتري يف قاعدة اجلرب أيضاً 

 خلرب وتأثري اإلعراضـ مبدأ التناسب العكسي بني قّوة ا 11
مبدأ التناسب العكّس بني قّوة صّحة اخلرب وقّوة إعراض  العنرص احلادي عرش:

ء عندما كانوا يقولون دومًا: كّلام ازداد املشهور؛ وقد نّص عىل هذا املبدأ العديد من العلام
 .اخلرب صّحًة ووضوحًا ازداد باإلعراض عنه وهنًا وانكساراً 

وليس مقصودهم يف ذلك الوقوف بوجه النصوص، بل التأكيد عىل أّن إعراضهم عن 
اخلرب مع قّوة سنده وداللته، يؤّكد أكثر فأكثر عىل عثورهم عىل خلٍل يف احلديث دفعهم 

 وإال فلامذا اتفقت كلمتهم أو غلبت عىل ترك هذا اخلرب؟! لذلك،
ونجد تطبيقاٍت عديدة هلذا املبدأ املهم يف قراءة النّص القرآين أيضًا؛ إذ نجدهم أحيانًا 
يتمّسكون بسريٍة أو شهرة مقابل ظهور قرآين، منطلقني يف ذلك من نظرّية الوهن الداليل 

 ال لتفصيله هنا.أو اجلمع بني السرية والنّص مما ال جم
 كانت هذه أبرز عنارص قاعدة وهن احلديث باإلعراض ونحوه.
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 لصدوريا مستند قاعدة الوهنثانيًا: 
نسري يف دراسة مستند قاعدة الوهن عىل وفق ما أجرينا احلديث يف قاعدة اجلرب، وذلك 

 وثوق:الأّنه تارًة نسلك يف حجّية اخلرب مسلك الوثاقة وما يتصل هبا، وأخرى مسلك 
فقد ُيّدعى بأّن دليل حجّية خرب الثقة  ـ أّما عىل مسلك حجّية خرب الثقة الظنّي، 1

يعطي احلجّية للرواية التاّمة السند، واملفروض أّن بأيدينا هنا خربًا تاّم السند، فتتحّقق 
صغرى احلجيّة، وتثبت حجّيته. وإعراُض املشهور عنه ال خيدش يف سنده؛ الحتامل 

عىل القرائن أو عىل ما هو مثلها بام ال يؤّدي إىل تضعيف رجال السند، فيبقى اعتامدهم 
مصداق خرب الثقة متحّققًا يف هذا السند، فيظّل حّجًة. نعم لو علمنا بأّن إعراَضهم كان 
لتوهينهم أحد رجال السند كان مفيدًا، ويكون يف قّوة التضعيفات املوجودة يف علم 

أّما يف غري ذلك فال موجب لرفع اليد عن اخلرب؛ الحتامل الرجال واجلرح والتعديل، و
 .أّن تلك القرائن التي دفعتهم للتخيّل عن اخلرب لو وصلت إلينا ملا اقتنعنا هبا

ويرى املحّقق اخلراساين ـ رغم ذهابه إىل قاعدة اجلرب السندي ـ أّن دليل حجّية خرب 
، ومعنى كالمه هذا أّن خرب الثقة حّجٌة الثقة ال يرشط احلجّية بعدم الظّن بعدم الصدور

ولو حصل ظّن بعدم صدوره نتيجة إعراض املشهور؛ لشمول أدّلة احلجّية حلالته هذه. 
مع احتامل أّنه ناظر ملسألة الظّن بالوفاق والظّن باخلالف، وليس خلصوص مسألة 

 اإلعراض حيث مل يرّصح هبا هنا، وسيأيت بحث تلك املسألة إن شاء اهلل.
بأّنه حتى لو أخذنا بنظرّية الوثاقة ـ ال الوثوق ـ مع  إال أّن السيد الصدر أشكل هنا،

ذلك ال تشمل أدّلة حجّية خرب الثقة اخلرَب املعَرَض عنه من طرف مشهور العلامء؛ ألّن 
دليل حجّية خرب الثقة: إّما السرية العقالئية، أو السرية املترّشعية، بعد أن كانت األدّلة 
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ة مشريًة للمرتكزات العقالئّية يف املقام، ونحن ال ُنحرز أّن العقالء أو املترّشعة اللفظيّ 
كانوا سيعملون بخرب الثقة لو عارضته أمارة ذات كشف، مثل اإلعراض، حتى لو مل تكن 
رَي منرصفة عن مثل هذه احلال، ويكفينا  هذه األمارة حّجة يف حّد نفسها، بل هذه الس 

ني دليل لّبي يؤخذ فيه بالقدر املتيّقن، وال يقني لدينا بعمل العقالء الشّك؛ ألّن السريت
 .واملترّشعة هبكذا خرب

حيث يذهب إىل أّن السرية العقالئّية ال  ويتفق مع الصدِر هنا السيُد الربوجردي،
، فكأّن أصالة عدم حجيّة الظّن كافية تعتمد عىل مثل خرٍب أعرضت عنه بطانة املوىل

ن أدّلة حجّية خرب الواحد ـ كام يرى الشيخ حممد تقي الفقيه العاميل ـ غري شاملة هنا؛ لكو
 .للمقام

عًا لطبيعة حيث يفّصل يف املسألة تب فيام خيالف املحّقُق اإلصفهاين كالَم السيّد الصدر،
رَي واالرتكازات تّم كالم الصدر بالتقري  بدليل حجّية خرب الثقة، فإذا كان الدليل هو الس 

املتقّدم، أّما لو كان الدليل هو األدّلة اللفظّية اخلربّية )دليل السنّة(، فإّن إطالقها شامل 
، وكأّنه ال يلتزم بأّن األدّلة اللفظّية جاءت مشرياٍت حلالة إعراض األصحاب عن اخلرب

 إىل االرتكازات العقالئّية.
رّية السيد نتعّرض بالتفصيل لنظبدورنا سوف نذكر تعليقًا رسيعاً هنا عىل ما تقّدم، ثم 

الصدر هنا، الحقًا إن شاء اهلل، ومن ثّم فتحليل املوقف النهائي عىل مسلك حجيّة خرب 
 الثقة سيكون هناك. لكنّنا نريد التوّقف قليالً مع السيد اخلوئي يف نقطة أخرى ذكرها هنا.
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 اضتهار واإلطباق يف اإلعرنقد متييز السيد اخلوئي بني االش
ّصل السيد اخلوئي يف موضٍع آخر يف هذا التصّور للموقف من قاعدة الوهن وفقًا فقد ف

وتبعه يف ذلك السيد السيستاين يف اجلملة، حني ذكر ـ أعني اخلوئي ـ  حلجّية خرب الثقة،
أّن إعراضهم قد يبلغ حّد اإلمجاع، بمعنى أّن اجلميع ُيعرض عن هذه الرواية وليس 

احلال يرى اخلوئي أّن هذا اإلعراض يعطينا إحدى مشهورهم فقط، ويف مثل هذه 
 نتيجتني:

أن حيصل لنا علٌم أو اطمئناٌن بعدم صدور الرواية عن النبّي أو اإلمام  النتيجة األوىل:
 أساسًا.

أن حيصل لنا علٌم أو اطمئنان بعدم إرادة النبّي أو اإلمام لظاهر النّص  النتيجة الثانية:
 .ل صدر منه تقيًة أو ما شابه ذلكعىل تقدير صدور النص منه، ب

إذن، فهناك تفصيل بني إعراض البعض أو املشهور وإعراض اجلميع؛ فاألّول ال 
موجب لوهنه احلديث، إال إذا أحرزنا أّن مرجعه إىل تضعيف أحد الرواة، والثاين موجب 

 للوهن إما يف الصدور أو يف اإلرادة اجلّدية و..
ما ذهب إليه السيد حممد الصدر، من أّن لإلعراض ولعّل هذا التفصيل هو عينه 

مراتب، ومراتبه العالية التي جتعل الفقيه يذهب لقوٍل شاّذ توجب ضعف اخلرب، 
 .وسقوطه عن احلجيّة

يشار إىل أّن السيد اخلوئي قد التزم بقاعدة الوهن واجلرب معًا يف بعض تقريراته 
 معّينة من حياته. ، ولعّل ذلك كان يف فرتة زمنّيةاملنشورة
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بني حالة اشتهار  ونحن نتحّفظ عىل هذا التفصيل الذي قّدمه السيد اخلوئي،
اإلعراض واإلطباق عىل اإلعراض، فنحن ال نشّك يف أّن إطباق اإلعراض يف بعض 
املوارد يوجب حصول االطمئنان بضعف اخلرب وعدم صدوره أو عدم إرادته جّدًا؛ لكّن 

ة الشهرة يف بعض األحيان؛ إّنام املهم تأسيس قاعدة: هل هذا قد حيصل حتى يف حال
لصدور العلم بعدم ا إىلاإلطباق ُيسقط اخلرب دومًا أو غالبًا؛ ألنه يؤّدي ـ بوصفه قاعدًة ـ 

 أو عدم اإلرادة اجلّدية أو ال؟
والذي يبدو أّنه ليس كذلك؛ ألّن السيد اخلوئي يرد عليه هنا نفس طريقته التي 

 اعديت اجلرب والوهن، وذلك:استخدمها يف ق
من أين ُنحرز إعراض اجلميع؟ وهذا نقاش يف الصغرى؛ ذلك أّن عدم التعّرض  أّوالً:

ليس إعراضًا، وهم مل يذكروا مبانيهم وأدّلتهم، وربام مل يفهموا من الرواية ما فهمناه نحُن 
 منها، حتى يكونوا قد أعرضوا عنها.

، نقول: لعّلهم أعرضوا نتيجة قرائن وصلتهم حتى لو أحرزنا إعراض اجلميع ثانيًا:
وكانت واضحًة عندهم، وربام لو وصلتنا ملا كانت هبذا الوضوح، وقد كانت هناك الكثري 
من اآلراء الفقهّية التي أمجعوا عليها، لكنّها بطلت بعد ذلك بتطّور الدرس الفقهي، بل 

. هات خاّصة ال ُتقنعناتكاد تكون حذفت من الفقه اليوم؛ فلعّلهم كانت لدهيم توجي
وجمّرد عدم عثورنا عىل خمالٍف ال يعني ـ لزامًا ـ أن نخضع هلم بحيث حيصل العلم بعدم 

 الصدور أو عدم اإلرادة اجلّدية.
إّن مسألة اإلمجاع مسألة نفسّية، متامًا كحالة الشهرة، فكام ينقل السيد الصدر: إّن 

ة ي من اتفاق ثالثة عىل فتوى واحدبعض الفقهاء كان حيصل له القطع باحلكم الرشع
، ونعترب هم: الشيخ األنصاري، واملريزا حسن الشريازي، والشيخ حممد تقي الشريازي
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نحن اليوم هذا القطع شاذًا، لكّن نظرتنا لإلمجاع يمكن أن يعتربها آخرون مبالغًا فيها، 

 يزيدون عن عرشة السيام وأّن عدد العلامء القدامى الذين وصلتنا آراؤهم الفقهّية ال
 أشخاص تقريبًا خالل القرون اهلجرّية اخلمسة األوىل عىل الصعيد الشيعي اإلمامي.

والذي نراه ـ برصف النظر عام سيأيت ـ أّن إعراض اجلميع كإعراض املشهور، من 
حيث عدم إفادته اليقني بعدم الصدور أو بعدم اإلرادة اجلدّية، إال يف حاالت خاّصة ال 

هنا، وهذا غري كون إعراضهم مسقطًا للخرب عن احلجّية، فنحن ال نحكي نبحث عنها 
يف اإلسقاط، وإنام نحكي عىل مستوى دليل السيد اخلوئي وطبقًا ملبانيه، مريدين إثبات 
 وجود مفارقة يف كالمه رمحه اهلل هذا، إال إذا كان يقصد تقديم فرض رصف ال أكثر.

حظة عاّمة يمكن أن نوردها هنا توجب وبرصف النظر عن تفصيل اخلوئي، ثّمة مال
إلغاء موضوع هذا الكالم كّله، سواء ما أفاده اخلوئي من التفصيل أم ما أفادوه يف أصل 

، وأعتقد أّننا لو املوضوع، وذلك أّن هناك شيئًا غاب ـ فيام يبدو ـ عن اجلميع هنا
ّية كانوا يبنون عىل عدم حج أقحمناه لرتك أثرًا كبريًا يف املسألة، وهو أّن مشهور القدماء

خرب الثقة الظنّي، وهذا معناه أّنه من املمكن أهّنم أعرضوا عن هذا اخلرب الصحيح السند؛ 
ألّنه مل حيتّف بقرائن الوثوق، بينام احتّف غريه هبا، وبالتايل فإعراضهم ال يوجب ال 

م بلوغهم مرتبة ل عدتوهينهم للسند وال قطعهم ببطالن احلديث وفقاً ملعايري خرب الثقة، ب
اليقني بالصدور، فكيف ُيعقل أن تكون هذه احلال مؤثرًة عىل القائلني بحجّية خرب 

 الواحد الثقة الظنّي؟!
ومرجع ما قلناه إىل احتامل وجود مرّبر معقول جدًا إلعراضهم نختلف معهم فيه لو 

بخالفه  ة اخلرب عندهمكنّا نقول بخرب الثقة الظنّي، وهذا املرّبر هو عدم حتّقق صغرى حجيّ 
 عندنا.

                                           
؛ وعيل 128ـ  127رأيت من أملح إىل هذه الفكرة، وهو حميي الدين الغريفي، قواعد احلديث: ( 1)
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 ة األصحابتأصيَل الوهن على سري نقد مقاربة الربوجردي والسيستاني
والبّد أن نشري أيضاً إىل تقريب السيد عل السيستاين لقاعدة الوهن وفق مسلك حجيّة 

 فقد استند لبعض الروايات خرب الثقة، والذي أخذه ـ كام رّصح ـ من السيد الربوجردي،
التي تدّل عىل أّن أصحاب األئّمة كانوا رغم سامعهم النّص من شخص اإلمام، إذا 
وجدوا أّن األصحاب عىل خالفه يرتّيثون، أو ال يعملون به، وقد يعودون لإلمام مّرًة 

 .أخرى، وهذا ما يكشف عن قاعدة الوهن
ترك رجل و أوىص إيلّ  :قال، اع القالنسعبد اهلل بن حمرز بيومن هذه الروايات خرب 

بد فسألت أبا ع ،بالشام وقال: يل عصبة ،وترك ابنة ،مخسامئة درهم أو ستامئة درهم
فلام قدمت  ،«أعط االبنة النصف والعصبة النصف اآلخر»عن ذلك فقال: × اهلل

 ثم ،فأعطيت االبنة النصف اآلخر ،فقالوا: اتقاك ،الكوفة أخربت أصحابنا بقوله
 دفعت ته أيّن وأخرب ،فأخربته بام قال أصحابنا ،فلقيت أبا عبد اهلل عليه السالم ،جتحج

 .«كإنام أفتيتك خمافة العصبة علي ،أحسنت» فقال: ،إىل االبنة النصف اآلخر
وله عندي مال وله  مات رجٌل  :×قال: قلت أليب عبد اهلل ،سلمة بن حمرزوخرب 

فلام  ،«عن الباقي مسكأو عط البنت النصفأاذهب ف»فقال يل:  :قال ،ابنة وله موايل
 ،فرجعت إليه قال: ،فقالوا: أعطاك من جراب النورة ،أخربت بذلك أصحابنا ،جئُت 

ما أعطيتك من » فقال: :قال ،جراب النورة أصحابنا قالوا يل: أعطاك من وقلت: إنّ 
، «يالباق نتالب عطر أفاذهب ف»قال:  ،قلت: ال، «قال: علم هبا أحد؟ ،جراب النورة

 .فإّن جراب النورة ـ عىل ما يفرّسه السيستاين وغريه أيضًا ـ تعبري عن التقّية
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 وغريها من الروايات.

 وهذه املقاربة غري واضحة؛ لتوليفة عنارص متعاضدة:
إهّنا جتعل اإلعراض موجبًا لرتك ما هو يقيني ال لرتك ما هو ظنّي من حيث أ ـ 

 ما قاله له اإلمام هو اآلخر واضح بالنسبة إليه.الصدور، فضاًل عن كون 
إّن هذه الروايات قليلة العدد التي استعرضها يمكن فهمها يف سياق أّن الراوي  ب ـ

بعد سامعه ذلك أراد أن يستوضح من اإلمام كيف يكون احلكم ما ذكرَته يل فيام هؤالء 
، بل من باب يقولون بيشء آخر؟! وهذا ليس من باب إسقاط احلجّية عن اخلرب

االستفسار ورفع الدهشة واالستغراب يف ذلك، فكأّنه سمع من هؤالء الثقات ما ينايف 
ما قاله له اإلمام األمر الذي حرّيه، أو عىل األقّل أوجب عنده تساؤالً عن ختريج املوقف 

 وهو يثق هبم.
ه ثوقإّن عمله يف بعض الروايات بعكس ما قاله له اإلمام، قد يكون من باب و ج ـ

بفرضّية التقّية يف صدور النّص من اإلمام، كام قال له األصحاب، فمن أين لنا أن نعترب 
أّنه مع عدم حتصيل االطمئنان باحلمل عىل التقّية نتيجة كالم األصحاب، كان الراوي 
سوف ُيسقط اخلرب عن احلجّية؟ بل يعّزز ذلك أّنه مل يسقط اخلرب عن احلجّية فحسب، بل 

صحاب، وهذا ال مستند له إال وثوقه بقوهلم أو بنقلهم بعض الروايات له، أخذ بقول األ
خاّصًة وأّن هؤالء األصحاب ليسوا هم مشهور الشيعة يف العامل، بل هم أصحابه يف 
املنطقة التي يعيش فيها، علاًم أّن خمالفته لإلمام مل يكن مرجعها إىل مقتىض األصل، حتى 

 عن احلجّية ولو يف جهة صدوره. فالقضّية مفتوحة عىل نقول بأّنه اكتفى بإسقاط اخلرب
 احتامالت، وليس القدر املتيّقن منها هو قاعدة الوهن.

وعليه، فمن الصعب أن نستند إىل مثل هذه الروايات الواردة يف حاالت خاّصة، لبناء 
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قاعدة املوهنيّة يف املقام، فضاًل عن أّن لسان بعضها قد يدفع للتشكيك يف صدقها، 
 التفصيل ليس حمّله هنا.و

ومن هذا كّله، يظهر أّن تأسيس قاعدة الوهن بوصفها قانوناً عاّمًا، وفقاً ملسلك حجّية 
غري صحيٍح عىل تفصيل سيأيت إن شاء اهلل عند احلديث عن نظرّية السيد  خرب الثقة،

 الصدر يف مبحث اخلرب احلّجة املعاَرض بأمارة غري حّجة.
فقد يقال بأّن إعراضهم هيدم هذا الوثوق،  ة اخلرب املوثوق،ـ وأّما عىل مسلك حجيّ  2

قاعدة الوهن واإلعراض كان يؤمن بدور الوثوق  إىلوهلذا وجدنا أّن أغلب من ذهب 
هنا، وأّن الوهن يأيت من تأثري إعراضهم عىل هذا الوثوق. وقد اعترب بعض العلامء أّن 

، وهذا الريب ُيضعف القّوة سّميهااإلعراض يثري يف النفس حالة الريب العريف كام ي
 .االحتاملّية التي خَيتزهنا اخلرب، مما جيعله يف دائرة غري املوثوق به

وهنا أيضًا ال حُيرز تكوين قاعدة عىل مسلك الوثوق االطمئناين الشخيص الذي 
 بحيث كّلام واجه الفقيه خربًا ُمْعَرضًا عنه لزمه تركه، كام حيصل عادًة يف رّجحناه،

حالة الوثوق التي ينبغي درس مرّبرات  إىلاألبحاث الفقهّية؛ وإّنام املطلوب هو العودة 
سقوطها بإعراضهم، فقد حيصل أن يزول الوثوق وقد ال حيصل تبعًا ملدى قّوة اإلعراض 
من جهة، وقّوة الوثوق بصدور اخلرب وداللته من جهة أخرى، وطبيعة املسألة من حيث 

يف اإلعراض ثالثة، فإّن فتح باب حمتمالت السبب يف إعراضهم ليس احتامالت مرّبراهتم 
سهاًل؛ مثل أن يكون إعراضهم لعدم التفاهتم إىل القّوة الصدورية هلذا اخلرب واحتفافه 
ببعض القرائن التي الحظناها نحن، فرتكوه لبناء املتقّدمني عىل إنكار حجية اخلرب الظنّي، 
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ّثر رب وأهّنا تفيد فيه اليقني، ومثل كوهنم فهموا منه شيئًا أفيام نحن الحظنا حمتّفات هذا اخل

يف إعراضهم عنه فيام نحن مل نفهم شيئًا من داللته يرّبر اإلعراض، ومثل أن يكون 
 لقراءهتم االجتهادّية ملنظومة الفقه دورًا مؤثرًا يف هذا املورد، وهكذا.

ها ن أّن مسألة مواقف املتقّدمني وتأثريهذا، وتبعًا أيضًا يف ذلك كّله ملا قلناه غري مّرة م
 عىل الفقيه اليوم ناجتة عن طبيعة رؤيتنا للرتاث عمومًا، ومديات تعاملنا التقديّس معه.

وهذا كّله يعني أّن الوهن مسألة موكولة إىل الواقع التجريبي امليداين للفقيه يف 
الفقهاء  وطرائق نظر نًا.استنباطاته الفقهّية أو غريها؛ وال نستطيع أن نفرض عليه قانو

ومن ثم فقاعدة الوهن ـ كقانون اجلرب ـ قاعدة ناجتة عن جتربة الفقيه، ال لألمور خمتلفة، 
قاعدة وإن كنّا نعتقد بأّن موارد هذه ال أهّنا قبلّيٌة ُمسقطة مسبقاً عىل جتربته، فتأّمل جيدًا،

 قاعدة اجلرب. ستكون معتدًا هبا وليست قليلة، عىل خالف ما نظنّه يف موارد
لكن، لو قيل بأّن معيار احلجّية عىل مسلك الوثوق هو الوثوق النوعي وجوداً وعدمًا، 
فقد يقال هنا بانعدام الوثوق لنوع الناس بإعراض املشهور، حتى لو ظّل هذا الوثوق 
عند هذا الفقيه شخصًا أو ذاك، إال أّنه قد سبق منّا التحقيق بأّن مقولة الوثوق النوعي 

يارّيتها يف احلجيّة غري صحيحة موضوعًا؛ ألّن الذي مل حيصل لديه وثوق النوع عىل ومع
املستوى الشخّص إّنام يعتقد بأّن النوع ال حيصل هلم هنا وثوق، وإّنام حصل هلم لعدم 
التفاهتم ملا التفت هو إليه من عنارص موثرة يف حتصيل الوثوق أو انعدامه، نعم ينفع 

معيارّية الوثوق وجوداً وعدماً يف حالة الشخص الوسوايس غري  الوثوق النوعي إلسقاط
 السوّي يف بناءاته الوثوقّية.

وال بأس أن نشري أخريًا إىل أّن السيد حمسن احلكيم اعترب يف بعض كلامته أّن العمل بام 
أعرض عنه األصحاب يوجب تأسيس فقٍه جديد، مريدًا بذلك ترجيح روح قاعدة 

مكن افرتاض أّنه يقف يف كثري من األحيان خلف ذهاهبم هلذه ، وهذا ما يالوهن
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القاعدة، ولعّله يفقد الفقيه ثَقَته بمجموعة استنتاجاته التي ستصّب يف خمالفة ما ذهب 
 إليه املشهور.

إال أّن ذلك كّله يزامحه القرائن واملعطيات التي أفادته الوصول ملخالفة املشهور، فتلك 
واألدّلة هي األخرى تشّكل قّوًة وثوقّية معتّدًا هبا، فام هو املوجب القرائن واملعطيات 

لرتجيح عدم خمالفة القوم عىل عدم خمالفة النصوص واألدّلة التي ظهرت للفقيه؟! األمر 
الذي يستدعي مقاربًة أكثر تفصيلّية يف مقارنة ومقاربة نوعية األدّلة مع ما ذهب إليه 

 املشهور.

 حلّجة )مقاربة الصدر(غري ا ألمارة املعارضةّسعة لثالثًا: القراءة املو
يطرح السّيد حممد باقر الصدر مسألة الوهن بشكٍل مرّكز يف )مباحث األصول(، حتت 
عنوان ـ لعّله منه أو من املقّرر ـ: )اخلرب املعارض ألمارة غري حّجة(. ونظرًا ألمهّية نظرّيته 

بيان املدرك لقاعدة الوهن ومناقشة هذا املدرك، وختّطيها ما كان متداوالً مما أسلفناه يف 
فالبد من استعراض هذه النظرّية بشكٍل واضح، ثم التعليق عليها، مع رصد تعليقات 

 أنصار مدرسة السيد الصدر أيضًا.
والفرضّية األساس للسيد الصدر يف هذا العنوان الذي يطرحه الكتاب، هي: وجود 

ارًة إىل الوثاقة، غري أّن هذا اخلرب ُيصادف أن يواجه أمخرب ثقة مورث بنفسه للظّن املستند 
غري حّجة، لكنّها ـ رغم عدم حجّيتها ـ هتدم قّوة الظّن يف هذا اخلرب، وهنا ُيتساءل: هل 

 يبقى اخلرب عىل حجيّته أو ال؟
وهذه الفرضية ـ فرضّية البحث ـ التي يذكرها الصدر، قائمة عىل نظرّياته يف حجّية 

، كام أسلفنا احلديث عنها فيام خرب الثقة ال ذي يفيد من خالل الوثاقةر الوثوَق النوعيَّ
مىض، ومن ثّم فال يتحّدث الصدر عن نظرّية الوثوق املحض التي بنينا عليها فيام سلف، 

 وربام يرى أّنه عىل تلك النظرّية ال شك يف سقوط حجّية اخلرب مع سقوط الظّن فيه.



 
سقوط الظّن إىل مستوى الشك واالحتامل مع  كام أّن مفروض الصدر هنا حالة

املواجهة باملعارض غري احلّجة، وإال فهو ال يتحّدث عن حالة املعارض الذي ال يؤثر عىل 
 قّوة الظن التي تعطينا إياها وثاقة الراوي.

 ويقّسم الصدر البحَث إىل حمورين:
يها نوع شخصّية ال يشرتك ف انتفاء الظّن من اخلرب انتفاًء ناجتًا عن حالةٍ  املحور األّول:

العقالء، بمعنى أّنه لو ُعرض اخلرب مع معارضه عىل العقالء، مل يوجب سقوط ظنّهم 
باخلرب، غايته أّن الشخص نفسه لديه حالة خاّصة غري عقالئّية أوجبت سقوط اخلرب عن 

 إفادة الظّن عنده.
سقط اخلرب عن إفادة ومثال ذلك يف بابنا ـ وقد ذكر الصدر عددًا من األمثلة ـ أن ي

 الظّن؛ ألّن واحدًا من الفقهاء ذهب إىل عكس ما يفيده اخلرب.
وقد حكم الصدر هنا ببقاء اخلرب عىل احلجيّة، ال ألجل السرية العقالئّية التي يشّكك 
يف شموهلا هلذه احلال، وإّنام ألجل صحيحة احلمريي )خرب العمري وابنه ثقتان( الذي 

اك أّي قرينة عىل خالف هذا اإلطالق من ارتكاٍز عقالئي، هو خرٌب مطلق، وليس هن
 فنعمل هبذا اخلرب املطلق، ونستفيد منه حجيّة خرب الثقة هنا.

أن يكون املعارض موجبًا عقالئّيًا ـ ال شخصيًا ـ لسقوطه عن إفادة  املحور الثاين:
السند أو الظّن، كام لو عارضته الشهرة، أو إعراض املشهور، أو عّدة أخبار ضعيفة 

 غريها.
 وهنا تارًة يكون البحث عىل املستوى الثبويت وأخرى عىل املستوى اإلثبايت:

فهناك إشكال يسّجل عىل حجّية هذا اخلرب، من حيث إّن مالك  أّما املستوى الثبويت،
األحكام الظاهرّية عىل الطريقّية ال السببية، فال يغدو معقوالً أن يعطي هذا اخلرُب احلجيَّة؛ 

مالكها مفقود، وهو الكشف والطريقّية، حيث بعد سقوطه عن رتبة الظّن صارت  ألنّ 
إفادته بنسبة اخلمسني يف املائة مثالً، وإفادة معارضه بنسبة اخلمسني يف املائة أيضًا، فكيف 



 نرّجحه عىل معارضه، وهو ترجيٌح من غري مرّجح؟!
ا من قة ُاخذت يف األدّلة ملا هلفاإلشكال فيه من حيث إّن الوثا وأما املستوى اإلثبايت،

الكشف، ومن دونه يصبح التعليل هبا تعلياًل بأمر تعّبدي رصف، فمع عدم الكشف يف 
 اخلرب، كام فيام نحن فيه، ال معنى لشمول أدّلة احلجّية له.

 وبعد استعراضه هلاتني املشكلتني، رشع السيد الصدر برّدمها، وذلك:
 دُّ بأّنه قد يرى املوىل بأّن األخبار التي تعارضها الشهرةفرُتَ  ـ أما املشكلة الثبوتّية، 1

يكُثر فيها إصابة الواقع، هلذا ال مانع من أن جيعل احلجّية هلا؛ ملالك الكشف عن الواقع، 
لكن ذاك الكشف الذي يراه املوىل ويتكّفله ولو مل يره العبد نفسه؛ لعدم اّطالعه عىل واقع 

 احلال.
 هذه الفكرة ترّد املشكلة الثبوتّية دون اإلثباتّية. وهنا يعترب الصدر أنّ 

 ، فيجيب عنها الصدر بجواٍب يعّلق عليه السيد احلائري بأّنهـ وأما املشكلة اإلثباتّية 2
يصلح أيضًا ـ إذا تّم ـ للجواب عن املشكل الثبويت، وحاصل جواب الصدر هو أّن خرب 

 الثقة كاشٌف يف نفسه باعتبارين:
كشف خرب الثقة باعتبار مورده اخلاص، وهذا الكشف من الواضح  ل:االعتبار األوّ 

انتفاؤه بأمارة يف قّوته يف إفادة الظّن، وهذا يشء واضح أطال السيد الصدر يف حتليله وفقًا 
للعلم اإلمجايل وحساب االحتامل، فأّي إنسان عندما يأتيه خرٌب يفيد يف حّد نفسه الظن 

ُته قّوة ذلك اخلرب أو أقّل بحيث ُيسقطه عن درجة إفادة بالصدق، لكن يأتيه معارٌض قوّ 
 الظّن، فإّن فعلّية الكشف تكون منعدمًة فيه.

النظر إىل هذا اخلرب من األعىل، وذلك بأن يقال: إّن املوىل نظر إىل جممل  االعتبار الثاين:
 منها اً أخبار الثقات املوجودة، فرآها بلغت املائة خرب، ورأى من بينها أّن مخسني خرب

خيالف موقف املشهور، فهنا إذا الحظناه بوصفه املوىل احلقيقي تبارك وتعاىل فقد يعلم 
بأّن مواقف املشهور التي تواجه هذه األخبار غري مصيبة للواقع؛ لكّن هذا فرض ثبويت، 



 
أما إثباتًا فنحن لدينا دليل حجّية خرب الثقة الذي لوثاقته كشٌف، فعلينا أن ننظر لو كان 

وىل من املوايل العادّيني فكيف سنتعامل مع دليله برصف النظر عن علمه بالغيب، هل امل
 سنأخذ باخلرب املخالف للمشهور أو ال؟

وهنا جييب الصدر باإلجياب؛ ألّن هذه األخبار اخلمسون هلا جانب كشف عند املوىل 
ٍل عام، بشكالعادي؛ ألّن هذه األخبار تساهم يف تكوين تصّورنا العام عن صدق الثقات 

وهي التي تشّكل علاًم إمجالّيًا بصدق عرشة مثاًل، وعليه فخرب الثقة املعارض حتى لو 
انتفى فيه الكشف بمالحظة املورد اخلاص، غري أّنه حيوي هذا الكشف بمالحظة املورد 

 .العام

 أمارة غري حّجةة الصدر للخرب املعارض بوقفات حتليلّية وتقوميّية مع مقارب
 هنا بعض الوقفات، أبرزها:ولدينا 

اعترب الصدر خرب الثقة حّجًة يف حاالت االنتفاء الشخّّص املحض  الوقفة األوىل:
للظّن منه، نتيجة حالة شخصية، وهنا البد من االلتفات إىل أّن اإلنسان الوسوايس قد ال 

باألخذ  هيرى نفسه وسواسّيًا يف كثري من األحيان يف هذا املجال املعريف، فهنا كيف نلزم
باحلالة الغالبة عند الناس، وهو يرى الناس غري سوّيٍة يف يف تعاطيها هذا؟ وبعبارة ثانية: 
ها والتفت  َ قد يرى الشخص أّن الناس ال تلتفت إىل حاالت كثرية أو تنساها، وألّنه َخربر

 إليها رأى أّن الظن يزول يف هذه احلاالت.
عتربها قليلة، يف حني أّنه يف احلاالت التي وقد أشار الصدر إىل هذه احلالة، وكأّنه ا

نبحث فيها هنا هي حاالٌت غالبة، فرؤية الفقيه للظّن من األخبار تتَبع سلسلة من 
 استنتاجاته الواعية وغري الواعية؛ وهنا من الطبيعي أن ترتك آثارًا بّينًة يف هذا املضامر.

األخبار يف الوسط العلمي،  ولكي أوضح هذا األمر أكثر، نالحظ احلالة العاّمة إزاء
                                           

 .592ـ  580 :2، ج2مباحث األصول قانظر: ( 1)



ونجد أّن هناك ميزانًا ومعيارًا حيكم هذه احلالة، وكالم السيد الصدر قد يوحي بأّن 
اخلروج عن هذه احلالة العامة هو حالة الشذوذ، يف حني يرى فقيٌه بتحليله هلذه احلالة 

فسّية لعاطفّية والنالعاّمة أهّنا غري سوّية، وإّنام هي ناجتة عن سلسلة طويلة من املقّدمات ا
واالجتامعيّة اخلاطئة، هلذا صار معّدل االحتامل يسري ـ عمومًا ـ هبذه الطريقة، فهنا ال 
يّتسم موقفه الشخّّص بالوسوسة بحيث ُنلزمه هبذه احلالة العاّمة؛ ألّن املفروض أّنه يرى 

ّلقة ث املتعخطأها وخطأ مقّدماهتا التي أنتجتها، وهذه قضّية بالغة األمهيّة يف البحو
 باألخبار بشكل عام.

وألمهيّة هذا املوضوع نزيده كالمًا، فنقول: إّن هذا الذي حسبه السيد الصدر شذوذًا، 
من حتصيل اليقني باحلكم الرشعي من اتفاق ثالثة فقهاء متأّخرين عىل موقٍف فقهي 

 وهن واجلربواحد هم: األنصاري والشريازيَّني، قد يراه آخرون موجودًا يف كّل ثقافة ال
وأمثاهلا، فبعض الباحثني ونتيجة نزعة نقدّية لديه قدرة هائلة عىل تتّبع عثرات الناقلني 
لألخبار وهفوات املصادر احلديثّية، فيجمعها يف صورٍة ذهنّية حترُصها، فتتكّون لديه 
حالة من الشّك يف دّقة األخبار، ويرى أّن سرية اآلخرين يف الوثوق هبذه األخبار هي 

ة أيديولوجّية تساحمية، تغّض الطرَف عن اهلفوات واألخطاء، وتسعى لطمسها؛ سري
حفظًا للدين، وهلذا لو أتيتهم بإشكاٍل ينسف كّل الروايات، فهم يشعرون ـ من حيث ال 
يدرون ـ بأهّنم مكّلفون من اهلل تعاىل باجلواب عن هذا اإلشكال، فيفرتضونه باطاًل قبل 

ذا وجدنا يف الرتاث اإلسالمي من استدّل عىل حجّية خرب الواحد قراءته قراءًة حمايدة، وهل
بأّنه لواله الهنار الدين وتالشى كام تعّرضنا له يف كتاب حجّية احلديث، وليس هلذا من 
معنى سوى ما قلناه، فاملناخ الديني عمومًا يتغاىض عن املشكالت ويعمل حلّلها، فيام 

هذه مناخات فكرّية، وال يصّح تصويرها بحساب املناخ النقدي هيتّم هبا ويكرّبها؛ ف
 األقلّية واألكثرّية، أو الغلبة والشذوذ.

ونحن ال نقصد هبذا التعليقر النقَد عىل السيد الصدر، بقدر ما اهلدف حتديد الصورة 



 
بشكل أوضح؛ إذا قد يستغّل خمالف للصورة السائدة فيقال بأّنه شاّذ أو غري عقالئي، فيام 

الف للسائد يف مناٍخ فكري معنّي له أيديولوجّيته اخلاّصة ومسبقاته القضية أّنه خم
 املرتاكمة.

ال يصّح االستناد هنا إىل إطالق خرب العمري، إلثبات حجّية اخلرب  الوقفة الثانية:
ـ حسب وجهة  الذي انعدم فيه الظّن انعداماً شخصّياً بحتًا؛ وذلك ألّن خرب العمري حييل 

ـ إىل ارتكاٍز عقالئي يف حجّية األخبار، فاملُحال عليه نظر كثري من أنصاره،  وهو الصحيح 
ـ شخصّيًا  يكون هو املعيار، فإذا شككنا يف انعقاد سريةٍ عقالئّية عىل العمل باخلرب الساقط 
ـ عن درجة الظّن، فال حُيرز شمول إطالق خرب العمري هلذه احلال، فالتقييد هنا ليس يف 

ل إىل كربى عقالئية، بل يف املشار إليه واملحال عليه، وهو نّص العمري املشري واملحي
السرية نفسها، فال يصّح االستناد إىل خرب العمري يف الوقت عينه الذي ال نعرف فيه 

 دائرة السرية.
والنتيجة املتحّصلة عىل صعيد املحور األول من حموري كالم السيد الصدر.. أّن 

 اخلرب عن احلجّية؛ لفقدانه مالك احلجيّة عند من سقوط الظّن نتيجة حالٍة شخصّية ُيسقط
سقط عنده الظّن، رشط أن ال يقّر الفقيه نفسه بأّنه غري سوّي يف معّدالت احتامالته، وأنه 

 ال يعرّب عن امليزان الطبيعي، وهذا قليل احلصول يف اخلارج، بل نادره.
بويت، تعاين لصدر اإلشكاَل الثقد يقال: إّن الطريقة التي رفع هبا السيد ا الوقفة الثالثة:

من مشكلة، فقد اعترب أّن اّطالع املوىل عىل إصابة هذه األخبار للواقع ـ خالفًا للشهرات 
املعارضة هلا ـ ترّبر إعطاء احلجّية، وهذا كالم ال غبار عليه إطالقًا، إذا انطلقنا فيه من 

ط الطريقّية؛ فقد حصل خلطرف املوىل سبحانه، إّنام هذا ال عالقة له بنظرّية الكشف و
بني خصوّصية الكشف يف اخلرب، وخصوصّية إصابته للواقع من حيث كوهنا خصوصّيًة 

 واقعيًّة غري منكشفة للعبد، وهذان مالكان خمتلفان عن بعضهام.
ولتوضيح هذه النقطة، نجد أّن املوىل سبحانه إذا أدخلنا علمه الغيبي ـ كام هو 



، فال يوجد عنده يف األخبار كشٌف ناقص، بل هو يعلم املفروض ظاهرًا ـ يف احلسبان
حال كّل خرب، إّما مصيب أو غري مصيب، فال يوجد علم إمجايل يف املقام، بل ليس عنده 
كاشفّية للخرب؛ ألّن مؤّدى اخلرب منكشف له واقعًا برصف النظر عن اخلرب والسند، 

 حاجٍة باجلملة، بال‘ وللفرض علمه بالغيب، فهو قد علم مبارشًة حلظة تلّفظ الرس
وال معنى لكشف اخلرب بالنسبة إليه. نعم، هو يعلم بعد صدور اخلرب من الراوي بمطابقة 
اخلرب للواقع وإصابته له، ال أّنه يكون يف اخلرب بالنسبة إليه كاشفّيٌة، ومعه كيف يعطي 

ىل إصابة عه عاملوىل احلجّيَة لألخبار التي تعارضها شهرات؛ بمالك الكاشفّية، بعد اّطال
أكثرها للواقع ما دام العبد غري مّطلع عىل هذه القضّية التي علم هبا املوىل، فال كاشفّية 
عند العبد، وما عند املوىل إّنام هو قطٌع باإلصابة تفصياًل أو بعدمها كذلك، ال حصول 

 مالك جعل احلجّية وهو الكاشفّية.
غاير جلعل احلجّية للخرب بمالك وحمّصل اإلشكال أّنه لو صّح كالم الصدر فهو م

 الكاشفّية.
بأّنه مع صّحته غري أنه مل َيْفَهم املقصود؛ ألّن املراد أّن املوىل  وقد جياب عن هذا الكالم،

بعد اّطالعه التفصييل عىل واقع حال هذه األخبار من حيث مدى إصابتها للواقع 
جّية ه األخبار للواقع، فيعطي احلوعدمه، يتكّون لديه علٌم بإصابة ثامنني يف املائة من هذ

هلذه األخبار؛ ألّنه سيعلم أّن العبد عندما يعمل هبا سوف حيّقق النسبة الغالبة من 
املالكات التي يريدها املوىل، فاملوىل من باب التزاحم احلفظي يعطي احلجّية، ملا يف هذه 

طبيق احلل الثبويت تاألخبار من إصابة عالية للواقع، ويكون السيد الصدر مريدًا هبذا 
 نظرّيته يف التزاحم احلفظي هنا.

ووفقًا لذلك، ال ُيراد من مالكّية الكاشفّية يف حجيّة األخبار، أّن اخلرب حيصل منه ظّن 
فحسب، بل املراد أّنه طريق للوصول إىل الواقع، ليس من الرضوري أن يكون كّل خرب 

ة ع األخبار عمومًا مما فيه هذه الطريقيّ كذلك بلحاظ احلالة الفردّية، بل يكفي أن يكون نو



 
للواقع، ولو طريقّيًة ناقصة ال توصل دومًا يف متام األخبار؛ ألّن معنى أّن اخلرب فيه ظّن 
اإلصابة هو أّنه إذا كانت جمموعة األخبار مصيبة بنسبة ثامنني يف املائة منها، أي من بني 

فإّن وضع يدنا عىل خرٍب منها جيعل قّوة  كّل مائة خرب هناك ثامنون خربًا مطابقًا للواقع،
احتامل إصابته للواقع عندنا هي الثامنني يف املائة، وبالتايل فاملوىل عندما رأى أّن ثامنني يف 
املائة منها مصيبة للواقع، فأعطى احلجيّة، فكأّنه خُيربنا بأّن كّل خرٍب لو وضعتم يدكم عليه 

نسبة  نني يف املائة ولو مل تعرفوا ذلك؛ ألّن هذه هيفستكون احتاملّية إصابته للواقع هي ثام
 األخبار املطابقة ملجموع األخبار.

وهذا الكالم صحيٌح ثبوتًا ال غبار عليه، فال يرد اإلشكال املتقّدم عىل السيد الصدر، 
ومعه قد يعطي املوىل احلجّيَة لطرٍق غري ظنّية عند العقالء لو ُتركوا لوحدهم، علاًم منه 

صابتها للواقع، ولو مل يكن نوُع العقالء عىل علٍم هبذا األمر، فالعربة بالطريقّية بكثرة إ
عند املوىل ال عند العبد، وإن كانت هذه الطريقّية مآهلا الواقعي إىل الطريقّية الواقعّية يف 

 كّل خرٍب خرب كام بّينا.
ضة يف بعض عارإذا بنينا عىل الوثوق، فمن الواضح سقوط الوثوق بامل الوقفة الرابعة:

األحيان، ال بوصف ذلك قاعدًة، كام قلنا سابقًا؛ وال حُيرز شمول دليل السرية العقالئّية 
ـ ومعه سائر األدّلة  واملترشعيّة هلذا اخلرب بعد فقدان الوثوق به عىل تقديره، وخرب العمري 

 اللفظّية ـ سبق أن بّينا اإلشكال يف االستدالل به هنا.
اقة، فأيضًا ال حُيرز ـ إثباتًا ـ عمُل العقالء واملترّشعة بخرٍب قامت وأما عىل مبنى الوث

أمارٌة قوّية عىل عكسه، بحيث مل يعد عند العبد حالة الظّن بالصدق فيه، حتى لو كان 
يعلم بأّن األخبار نوعًا فيها ظنٌّ بالصدق، وأّن غالبها مصيب للواقع، وكان هذا اخلرب 

، وهذا ما نجده من طريقة العقالء، فإذا أخربهم شخٌص جزءًا مكّونًا للصورة العامة
جليل صدوق بخرٍب، ثم قامت قرائن عكسّية شّككتهم بخربه، فال حُيرز عمُلهم هبذا 

 اخلرب، بل يرتّيثون.



ورغم إقرار السّيد احلائري هبذا كّله، حاول ـ بال جدوى ـ أن يوحي بأّن عدم عمل 
، فهل البّد أن دم عملهم باخلرية والتفألالعقالء هبذا اخلرب غري واضح كوضوح ع

يكون الوضوح واحدًا؟ ثّم إّنه يكفي عدم وضوح عملهم للتوّقف يف االعتامد عىل 
 السرية.

فالصحيح أّنه إذا ُفقد الوثوق أو الظّن، بناء عىل الوثوق أو الوثاقة، فال حجّية للخرب، 
ـ النعدام الوثوق أو الوثاقة بام فيها لكنّه ال يصّح اعتبار مطلق اإلعراض موجبًا ـ نوعًا 

من الوثوق كام تقّدم سابقًا. واالعتامد عىل األدّلة اللفظّية غري صحيح بعد كوهنا مشريات 
، وبحثناه مفّصاًل يف كتاب للمرتكزات العقالئّية كام أملح إليه األستاذ اهلاشمي هنا

 حجّية احلديث.
د كالمه ببعض األخبار العالجّية؛ من حيث حاول السيد الصدر تأيي الوقفة اخلامسة:

إّن التعارض يوجب سقوط حالة الوثوق بكّل خرٍب عىل حدة، أو حالة الوثوق الناتج عن 
الوثاقة، ومع ذلك سألوا عن الرتجيح، مما يدّل عىل احلجّية يف اخلربين املتعارضني يف 

 .نفسهام، رغم انعدام حالة الظّن هبام معاً 
كتاب حجّية احلديث بالتفصيل عن االستدالل بأخبار العالج عىل وقد أجبنا يف 

، وما قلناه هناك جيري هنا بعينه، وأّن املعيار يف حجّية اخلرب حجّية اخلرب الظنّي فال نعيد
يف باب تعارض احلّجة باحلّجة، هو كون اخلرب حّجًة لوال التعارض، وال يلزم أن حيصل 

التعارض أيضًا، والسائل إّنام يسأل لعلمه بصدق أحد  يقني بحجّية اخلربين معًا حال
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ند العبد اصل عال ترد عىل السيد الصدر، بل عىل املشهور القائلني بأّن احلجّية بمالك الظّن احل
 شخصًا أو نوعًا، فتأّمل جيدًا.



 
 اخلربين واستبعاده كذهبام معًا، ويريد حاًل للموقف.

 لّي جديداوي، مفتاٌح لفهٍم رجاتأثري اإلعراض على أصل وثاقة الر
ذكر السّيد الصدر يف آخر بحثه هنا نقطًة مهّمة جدًا، وحاصلها أّنه  الوقفة السادسة:

ياُت راٍو ما بكثرة معاَرَضترها للمشهور؛ أو إعراض املشهور عن كثرٍي منها، إذا ابُتليت روا
رغم توثيق علامء الرجال له، ففي هذه احلال قد يزول الظّن بصدقه. لكّن الصدر ورغم 
اعتقاده بحجّية اخلرب الذي سقط عن الظّن املستفاد من الوثاقة، ذهب هنا إىل إمكان 

هذا الراوي؛ خلصوصٍية، وهي: حصول تناٍف بني  إسقاط هذه األخبار التي رواها
املعطيات التي أوصلتنا إىل وثاقة هذا الرجل، وبني كثرة املشكالت املوجودة يف روايته، 
بحيث ال يعود لدينا قناعة بوثاقته من رأس، فريتّد املوقف عىل أصل وثاقته، حتى لو 

تهدون باجتهاٍد ال ا التفتنا إليه أو جيثبتت وثاقته بشهادة الرجالّيني؛ إذ قد ال يلتفتون إىل م
نأخذ نحن به. وقد اعترب الصدُر أّن هذه النتيجة التي توّصل إليها هنا ترتك تأثريات عىل 

 .علم الرجال، وُتسقط عن الوثاقة بعض من شهد الرجالّيون بوثاقتهم
الّية، ا الرجوهذه النقطة بالغة األمهّية، وهي واضحة جدًا طبقًا ملا اخرتناه يف بحوثن

من أّن عمل الرجالّيني يقوم يف كثري من املواضع عىل احلدس واالجتهاد، بل يمكن األخذ 
بمقاربة الصدر هنا حتى عىل القول بحسّية التوثيقات الرجالّية، وذلك أّن الذين شهدوا 
يام فبالوثاقة حّسًا كانوا غافلني عن هذه املشكلة يف منقوالت هذا الراوي، فتصّوروه ثقًة، 

مل يكن كذلك، وهذا يشء طبيعّي، فقد ُتعارش شخصاً وتظّن أّنه ثقة صدوق، لكّن آخرين 
لعّل فأكثر اّطالعًا منك يعرفون أّنه كاذب حمرتف، ومّطلعون عىل منقوالته أكثر منك، 
يجد فالشيخ الطويس أو من قبله مل جيمع نصوص هذه الراوي كّلها دفعًة واحدة ليقارهنا، 

ك فيه، ومن ثّم يزول الظّن بمطابقة توثيقات الرجاليني للواقع، فتسقط فيها ما يشكَّ 
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توثيقاهتم عن احلجيّة لفقداهنا الطريقية، األمر الذي قد يشكل فيه عىل الصدر بأّنه يلزمه 
هنا أن يلتزم بتوثيقات الرجالّيني بعد كوهنا خرب ثقة وعدم اشرتاط الظّن عند العبد يف 

 ن مبناه احلدسيّة يف توثيقات الرجالّيني.خرب الثقة، إال إذا كا
بوا ألّن الشيعة مل يكت وهذه الـ )لعّل( يمكن أن نرفعها إىل حّد الظّن يف بعض األحيان؛

مسانيد عىل طريقة أهل السنّة، كام يف مسند أمحد بن حنبل، فلم نجد يف كتبهم احلديثية 
، عدا ما ورد رهم هبذا اللحاظإال مؤّخرًا، مجعًا لروايات راٍو معني، لتكون حتت منظا

يف وجود كتب املشيخة عند بعضهم مثل ابن حمبوب، حيث فرّست بجمع روايات كّل 
 شيخ عىل حدة، وهذا نوٌع من التصنيف املعتمد عىل فكرة املسانيد.

نعم، يف الوسط السنّي ُوجد هذا األمر منذ زمٍن بعيد، كام هو معلوم، ومن هنا طالبنا 
 ألة املنهج يف الفكر الديني( بفتح جمال املسانيد لكي تكون مفتاحًا لدراسةيف كتابنا )مس

، كام فعل السّيد عبد احلسني رشف الدين وحممود أبورية يف دراستهام الرواة وأحواهلم
للراوية الشهري أيب هريرة الدويس، لكنّنا رشطنا هناك التأّكد من نسبة هذه الروايات ـ 

العلم اإلمجايل ـ إىل هذا الراوي، إذ ال يبعد بعد شهرته أن ُيْكَذب ولو مجلة مفيدة منها ب
 عليه من قبل الرواة الالحقني.

وعليه، فحتى عىل نظرّية احلسّية يف التوثيقات الرجالّية يصّح كالم الصدر، خاّصًة 
وأّن هذه النظرّية تقوم ـ عند بعضهم ـ عىل إعامل أصالة احلّس، ال عىل إحراز احلسيّة من 
عمل الرجالّيني، كام حتّدثنا بالتفصيل عن ذلك يف املحور األّول من حماور هذا الكتاب، 

 حول دوران األمر بني احلسية واحلدسّية، وكذلك يف بحوثنا الرجالّية املفّصلة.
ووفقًا ملا تقّدم، فإذا أريد اليوم تطوير علم اجلرح والتعديل، فالبّد لعلامء الرجال من 

رسه املتقّدمون، فرياجعون روايات الراوي، ويالحظون األسانيد أن يامرسوا ما ما
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بأنفسهم؛ للتأّكد من اإلرسال أو من روى عنه هذا الراوي، وهذه خطوة بدأت بالظهور 
بشكل جّيد منذ القرن احلادي عرش اهلجري وتطّورت يف القرن الرابع عرش اهلجري، 

 السيام مع أمثال السيد حسني الربوجردي.
عي هنا أن تكون النظرّيات الكالمّية والفقهّية والتارخيّية لعاملر الرجال نفسه ومن الطبي

ذات دور يف تقويامته للرواة ورواياهتم، فعندما كان علامء الرجال القدامى يضّعفون 
رجاًل، ويقولون إّنه منَكر احلديث ونحو ذلك، فإهّنم يقّومون الراوي تبعًا لقراءة 

يمكن أن نأخذ عىل أساسها موقفًا من مضمون النص إال نصوصه، وقراءة النصوص ال 
إذا وضعنا تصّوراتنا اخلاّصة أساسًا للتقويم، فأستاذنا الشيخ جوادي أميل ـ كام ُينسب 
إليه ـ يرى حممد بن سنان من أصحاب النزعات العرفانّية، فكان ينقل ما يتصل هبذا 

الشيخ آميل نفسه، بل اهّتم الشيخ املجال، وذلك ألّنه رأى رواياته منسجمًة مع قناعات 
الذين ضّعفوا ابن سنان بأهّنم ما فهموه، يف حني اهّتمه بعض من ضّعفه من علامء الرجال 
بالغلّو، فاملوقف املسبق من األفكار التي احتوهتا نصوص الراوي مؤثر جّدًا وبشكل 

 مبارش يف تقويمه واختاذ موقٍف منه.
 سقوط الظّن بوثاقة الراوي:هذا، ويمكن ذكر أمثلة أخرى توجب 

أن تقارن رواياته بروايات الضابطني الثقات األثبات غري املتهمني يف يشء،  أ ـ
فُيالحظ كثرة معارضة رواياته لرواياهتم أو كثرة تفّرده بروايات لو صّح صدورها لكان 
 من املفرتض أن ُتنقل بطرٍق أخرى أيضًا، وتصل إلينا عرب رواة آخرين، ففي بعض هذه
احلاالت قد يزول التصديق بوثاقته، ونقلب املوقف إىل نوٍع من التعارض بني هذه 

 املعطيات وبني توثيقات الرجالّيني له.
أن ُيالحظ يف مروّيات الراوي الثقة بتوثيق الرجاليني كثرة معارضتها لكتاب اهلل  ب ـ

عارٌض هم أساساً ما هو متعاىل، ويف هذه احلال إذا ُبني عىل أّن النبي وأهل بيته ال يصدر من
للكتاب، فسوف يكون ذلك بمثابة قرينة معارضة لتوثيق الرجالّيني له، األمر الذي قد 



 ُيسقط الوثوق أو الظّن بوثاقته.
وقد ال يصل األمر إىل هذا احلّد، لكن ُيالحظ بمقارنة روايات الراوي والتدقيق  ج ـ

فيها كثرُة خطئه يف النقل، بحيث ال يفرض األمر التشكيك يف وثاقته بمعنى صدقه، لكنّه 
غري ضابط، بحيث قد خيلط بعض األحاديث ببعضها أو يكون فهمه اللغوي العريب 

ّقة ع كثريًا يف باب التعارض، وتعيني مستوى الوثوق بدضعيفًا أو بيانه كذلك، وهذا ينف
 هذا الراوي وطبيعة مروّياته.
 إىل غري ذلك من األمثلة.

 كيدينة يف االجتهاد املالرابعًا: خرب الواحد وعمل أهل امل
اشتهرت يف مناهج أصول الفقه املالكي نظرّيٌة تقول بحجّية عمل أهل املدينة املنّورة، 

. وقد كان مالك بن أنس ـ إمام املذهب ج طرابييش: سنّة أهل املدينةأو ما يسّميه جور
املالكي ـ شديد االهتامم بعمل أهل املدينة، حيث كان علم املدنيني قد وصل إليه وكان 

، فإذا استقّرت سريهُتم وعملهم عىل أمٍر كان أحد ورثته كام ُينقل عن عيل بن املديني
 حّجًة عنده.

ه يف روحها فكرة السرية املترّشعية يف علم أصول الفقه اإلمامي، بل وهذه الفكرة تشب
، صدرت فيها أغلب نصوصه، �هي تطبيٌق من تطبيقاهتا، فاملدينة مستقّر رسول اهلل

وعاش فيها أغلب الصحابة، واستقّر الكثريون منهم فيها يف عهد اخللفاء األربعة 
 عدم اخلروج، فتحّولت إىل مركٍز األوائل، وخصوصًا بعدما حثهم عمر بن اخلطاب عىل

لتطبيق الرشيعة يف عرص النبي، ومل حتَظ مدينٌة أو قرية هبذه اخلصوصيّة غريها، كام اجتمع 
 فيها عدٌد كبري من الصحابة والتابعني.
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من هنا، كان سلوك وعادات وعمل أهل املدينة كاشفًا عن املوقف النبوّي، واألقرب 

لدت بعد ذلك يف اإلطار اإلسالمي كالكوفة والبرصة للتعبري عنه، من جمتمعاٍت وُ 
والشام وخراسان والري والفسطاط وبغداد و.. مما اختلطت فيه الثقافات واآلراء 
واالجتهادات وامليول والقومّيات واللغات و.. فكان جمتمُع املدينة يف القرن األّول هو 

ن هلذا كان أكثر تعبريًا عاألقرب إىل عفوّية اإلسالم وبساطته وروحيّته األصليّة، و
 املوقف النبوي وانعكاسًا ملا أجراه النبي وخلقه من عادات وأعراف ومسلكّيات.

هـ(، 175هـ( والليث بن سعد )179وتعّد املراسلة التي وقعت بني مالك بن أنس )
حول هذا املوضوع من الوثائق التارخيّية األقدم التي توضح لنا منهج مالك يف هذا األمر، 

اقف معارضيه فيه، وهي من النصوص القليلة ملالك شخصّيًا يف أصول الفقه، حيث ومو
 المٌ س ،من مالك بن أنس إىل الليث بن سعد»جاء يف رسالة مالك إىل الليث ما نّصه: 

لناس عندنا ا بأشياء خمالفة ملا عليه مجاعة يه بلغني أنك تفتواعلم رمحك اهلل أنّ .. عليك
بلدك وحاجة من  نت يف إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهلوأ ،وببلدنا الذي نحن به

رجو بع ما توتتّ  ،عىل نفسك بأن ختاف ك إليك واعتامدهم عىل ما جاء منك حقيٌق لَ بَ قر 
رين لون من املهاجوالسابقون األوّ : )وجل يقول يف كتابه اهلل عزّ  فإنّ  ،باعهالنجاة باتّ 

هلم جنات جتري  ورضوا عنه وأعدّ اهلل عنهم  واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان ريض
القول  الذين يستمعون) :قال تعاىل (،ذلك الفوز العظيم حتتها األهنار خالدين فيها أبداً 

 بعٌ ام الناس تفإنّ  (.أولئك الذين هداهم اهلل وأولئك هم أولوا األلباب بعون أحسنهفيتّ 
 إذ رسول؛ م احلراموحرّ  احلالل وهبا نزل القرآن وأحّل  ،إليها كانت اهلجرة ،املدينة ألهل

 بعونهويأمرهم فيتّ  ،حيرضون الوحي والتنزيل ،اهلل صىل اهلل عليه وسلم بني أظهرهم
ثم قام من  ،م اهلل عليه وسلّ اه اهلل واختار له ما عنده صىّل حتى توفّ  ،هلم فيتبعونه ويسنّ 
وما مل  ،أنفذوه لموافام نزل هبم مما ع ،مر من بعدهاأل ن ويّل ته ممّ أتبع الناس له من أمّ  بعده

ذلك يف اجتهادهم  ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا يف ،فيه سألوا عنه يكن عندهم علمٌ 



رك قوله وعمل أقوى منه وأوىل تُ  فإن خالفهم خمالف أو قال امرؤ غريه ،وحداثة عهدهم
فإذا كان  ،نبعون تلك السنتلك السبيل ويتّ  ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ،بغريه
خالفه للذي يف أيدهيم من تلك الوراثة التي ال جيوز  به مل أرَ  معموالً  باملدينة ظاهراً مر األ
ولو ذهب أهل األمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا  ،عاؤهاادّ  انتحاهلا وال حدٍ أل

 مل يكونوا من ذلك عىل ثقة ومل جيز هلم من ذلك مثل الذي ،اعليه من مىض منّ  الذي مىض
كون دعائي ي  ألرجو أالواعلم أيّن  ،رمحك اهلل فيام كتبت إليك فيه لنفسكفانظر  ،جاز هلم

 ة،نزلفأنزل كتايب منك م بك والنظر إليك والضنّ  ،إىل ما كتبت إليك إال النصيحة هلل
 وفقنا اهلل وإياك بطاعته وطاعة رسول اهلل صىل اهلل،  مل آلك نصحاً ك إن تفعل تعلم أيّن فإنّ 

 .«حال والسالم عليكم ورمحة اهلل وعىل كّل أمر  م يف كّل عليه وسلّ 
هذه بإجياز روح فكرة )عمل أهل املدينة( يف االجتهاد املالكي، وقد خالفهم يف ذلك 

 .كثري
وقد استخدمت املالكّية هذه النظرّية يف مواضع عّدة، منها ما نحن فيه؛ حيث قالوا ـ 

يام أهل املدينة عىل خرب الواحد العدل، ففيام ُنسب إىل مالك شخصّيًا أيضًا ـ بتقديم عمل 
لو اختلفا، وربام ذلك لكون العمل ناسخًا للحديث، أو كاشفًا عن نسخه، أو لكونه يف 
قّوة املتواتر، وقد قيل: إّن املراد تقديم رواية أهل املدينة عىل رواية غريهم، وقيل: املراد 

. بل ذان واإلقامة والصاع واملدّ تقديم عملهم يف القضايا املستمّرة املتواصلة مثل األ
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 .يظهر أّن عمل أهل املدينة قد جيرب اخلرب الضعيف عند بعضهم كبعض املراسيل

وعىل أّية حال، وبرصف النظر عن صّحة النسبة أو املقصود، البد أن نعرف هل خمالفة 
 بار أو ال؟خرب الواحد احلّجة لعمل أهل املدينة أو إمجاعهم، ُيسقطه عن احلجّية واالعت

وأقىص ما يمكن أن يستدّل به لذلك أن يقال ـ بعد مجع أدّلتهم يف ذلك وحذف ما ال 
أمهّية له وصار بطالُنه واضحًا اليوم ـ: إّن املجتمع املدين أقرب املجتمعات إىل احلياة 
النبوّية، فهي جممع الصحابة، ومنها خرج العلم، وقد شاهد أهُلها التنزيل، وسمعوا 

وعرفوا مالبسات النصوص، واّطلعوا أكثر من غريهم عىل سرية  التأويل،
، بل هم اّطلعوا عىل آخر حاالت النبي وما قاله وما نزل عليه، فعلمهم �الرسول

بالناسخ أكرب من علم غريهم، بل بعيد جدًا أن يّطلع غرُي أهل املدينة عىل حكٍم نبوي 
 دون أن يّطلع عليه أهل املدينة.

أّنه لو جاء خرٌب آحادّي خيالف سنّة وسرية أهل املدينة وعملهم  من هذا كّله نعلم
وإمجاعهم، فال يعود سبيٌل للوثوق هبذا اخلرب أو بصدق خمربه وصّحته فيام يقول ولو كان 
يف نفسه ثقًة؛ إذ لو كان هذا اخلرب صحيحًا حقًا، فكيف خفي عىل أهل املدينة، وَعَرفه 

 ان اخلرب صحيحًا لبان وبانت آثاره يف املجتمع املدين،كويفٌّ أو شامي أو خراساين؟ فلو ك
 وملا مل يكن كذلك، سقط عن احلجّية من رأس.

وهبذا يكون موضوع عمل أهل املدينة أشبه باإلعراض عن هذا اخلرب، وموجب 
لفقداننا الوثوق بصدوره، أو سقوطه عن مرتبة الظّن بالصدور. هذا إذا بنينا عىل عدم 

دينة يف نفسه، أّما لو جعلناها حّجًة يف نفسها كالسرية املترّشعية حجّية عمل أهل امل
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بوصفها كاشفة عن املوقف الرشعي، فيكون املوقف هنا من تعارض احلّجة مع احلّجة، 
 وكأّنه يقرتب من تعارض ما هو يف قّوة اليقيني املتواتر مع الظنّي احلّجة، فانتبه.

 نة بهمل أهل املديبعدم ع وقفة تقوميية لنظرّية سقوط اخلرب
والصحيح هنا ـ برصف النظر عن املوقف من أصل نظرّية عمل أهل املدينة ـ أن يقال 
ما هو قريٌب مما قاله القايض عّياض اليحُصبي، مدافعاً عن املذهب املالكي، وحماوالً تربير 

داخلًة ت، ونحن نبنّي كالمنا ببياننا ومالحظاتنا التي قد تكون ماملوقف يف هذه القضّية
 بعض اليشء:

حتى يصّح هذا الكالم هنا، جيب أن يكون عمُل أهل املدينة يف العرص النبوي  أّوالً:
ال مطلقًا؛ ألّن متادي الزمان قد يغرّي  �أو الفرتة القريبة جدًا بعد وفاة رسول اهلل

 نعادات أهل املدينة أنفسهم، السيام مع اجتهادات الصحابة، فال حُيرز نشوء عاداهتم ع
 التعاليم النبوّية يف هذه احلال، والقرن اهلجرّي األّول مّدٌة بعيدة.

هذه النظرية ختّص جمتمع املدينة، انطالقًا من غري عقيدة مثل املذهب اإلمامي؛  ثانيًا:
ـ تعميمها للمجتمع الشيعي املقّرب من اإلمام من أهل  ـ لو صّحت  وإال فبإمكان الشيعة 

الثاين اهلجري، وهذا ما يسّمى عند اإلماميّة بالسرية البيت عندهم حتى يف القرن 
 املترشعّية.

لو تأّكدنا من انطالق ُعرف أهل املدينة أو إمجاعهم من اجتهاٍد وحدس أو  ثالثًا:
احتمل فيه ذلك، مل يعد يمكن األخذ بعرفهم وإمجاعهم؛ ألهنم سُيحسبون جمتهدين 

جب الرجوع إليهم تعّبدًا، حتى لو كسائر جمتهدي اإلسالم، وال مزّية الجتهادهم تو
كانوا أقرب إىل النبّي ومعايشته، فهذا ال يفرض حجّية اجتهادهم، بل غايته أّنه يفرض 

 قرينة قّوٍة فيه، كام هو واضح.
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إذا احُتمل أّن عرفًا مدنّيًا نشأ من حكم اخلليفة ـ ال الرسول ـ فضاًل عام لو  رابعًا:

اويح عىل ما قيل، مل يعد يمكن االستناد إىل عرفهم؛ قطعنا بذلك، كام يف مثل صالة الرت
ألّنه ناتٌج يف هناية املطاف عن اجتهاد اخلليفة، ومع االحتامل ال حُيرز الكشف عن املوقف 
النبوي، واجتهاد اخلليفة كسائر الصحابة ليس بحّجة، وقد بحثنا يف كتابنا )حجّية السنّة 

ت يب، وقلنا بعدم ثبوت حجّيتها حتى لو متّ يف الفكر اإلسالمي( عن مسألة سنّة الصحا
 .املوافقة عىل نظرّية عدالة الصحابة أمجعني

لو عارض عمل أهل املدينة مواقف صحابٍة كبار واجتهاداهتم، ممن كانوا مّدًة  خامسًا:
من حياهتم خارج املدينة كعيّل بن أيب طالب وعبد اهلل بن مسعود وأيب ذر الغفاري 
وغريهم، مل يعد حيرز فيه الكشف؛ فإّن أهل املدينة ليسوا بأقرب للكشف عن سنّة النبي 

خرجوا منها لو تظافروا عىل موقف؛ فهذه املعارضة كّلام  من سائر الصحابة الكبار الذين
 اشتّدت انقصت من درجة الكشف.

لكي تثبت هذه النظرّية هنا، البّد من إقامة األدّلة التارخيّية عىل أّن عمل أهل  سادسًا:
املدينة كان كذلك فعاًل، وإال فال يكتفى بمجّرد النسبة أو التكّهن؛ فإّنه سيكون من البناء 

يشء مل يثبت، ونحن نظّن أّن إثبات عمل أهل املدينة يف الفرتة النبوّية أو القريب جدًا  عىل
 منها ليس سهاًل يف كثري من احلاالت.

إّن عمل أهل املدينة إّنام يتصّور ذا قيمة يف القضايا التي يصلح أن تكون فيها  سابعًا:
إلقامة ونحوها، ال مطلق سرية وتتشّكل فيها أعراف، مثل العادات العامة واألذان وا

 كام يسأله غريه. �األمور التي قد يسأل املدينُّ فيها رسول اهلل
وهبذا يظهر أّن خمالفة خرب آحادي لعمل أهل املدينة ضمن الرشوط التي بّيناها قد 
ُيسقطه فعاًل عن احلجيّة، لو أوجب عند الفقيه سقوط الوثوق أو الظّن، ال مطلقًا، كام 

كلة للسرية املترّشعية املستمّرة املستقّرة املتصلة بعرص النّص، إال أّن املشُيسقطه خمالفته 
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هنا صغروّية ميدانيّة تطبيقّية، بحيث تكتمل هذه الرشوط، السيام منها رشط التحّقق من 
عملهم وعاداهتم، ورشط القرب من عرص النص، ورشط عدم احتامل ظهور عادات 

د ذلك، ونحو ذلك؛ هلذا فمجال العمل هبذه نشأت من آراء الصحابة أو اخلليفة بع
النظرّية الصحيحة يف اجلملة حمدوٌد، ويبدو يل أهّنا ختالف يف بعض مدياهتا بعض قواعد 
التحّوالت املجتمعّية يف علم االجتامع، لكنّها نظرية تنّم عن أقدم تصّور إسالمّي ملقولة 

الفقه  ل الفقه السنّي وأصولالسرية املترشعّية، وتؤّكد مدى رضورة التواصل بني أصو
الشيعي، ألهنم قد خيتلفون يف العناوين واألساليب، فيام يشرتكون يف روح الفكرة، فلو 
استفاد الشيعة من نظرّية املالكّية هنا، واستفاد املالكّية من نظرّية السرية املترشعّية عند 

 الشيعة هنا، حلصل تطّور أفضل وتقارب بني االجتاهني.
نشري أخريًا إىل أّن فكرة عمل أهل املدينة قد خضعت بالتدريج لوضع  وال بأس أن

رشوط وتفصيالت سامهت يف إنضاجها، كام أّن أنصار املذهب املالكي اعتربوا ـ مثل 
 .القايض اليحصبي ـ أّن بعض املخالفني هلم نسبوا هلم أفكارًا غري دقيقة يف هذا املجال

لو اّدعى اإلمام مالك إمجاع أهل املدينة عىل يشء، يشار أخريًا إىل مسألة، وهي أّنه 
فهل نستطيع أن نعترب ذلك كاشفًا عن موقف اإلمام الصادق مثاًل، باعتباره كان من 
وجوه علامء أهل املدينة يف زمن مالك بن أنس أو ال؟ املسألة فيها بحث ونظر توَكل 

 ملحّلها.

 لروايتهالفة الراوي خخامسًا: مديات وهن اخلرب مب
ُطرح هذا البحث يف الوسط السنّي، ويمكن طرحه عىل املستوى الشيعي كام سوف 
نرى، بل قد طرحه بعض القدماء من اإلماميّة، وحاصل موضوع البحث أّن الراوي قد 
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يكون له مذهٌب معنّي، بمعنى أن يكون صاحب رأي، كبعض الصحابة والتابعني وأئّمة 

 أمٍر ما، ثم ملا نرجع إىل آرائه ونظرّياته وفتاويه املذاهب وأقراهنم، ويروي لنا روايًة يف
نجده يذهب مذهباً َ آخر خيالف الرواية التي وصلتنا من طريقه هو نفسه، فهل يرّض ذلك 

 بالرواية أو ال؟ هل يؤخذ بمذهبه أو بروايته؟
وقد بحث علامء أصول الفقه السنّي هذا املوضوع بحثًا دالليًا هنا، وأكثر ما طّبقوه 

الرواة الصحابة، ونحن ال نبحث فيه؛ لعدم دخوله يف جمال قراءتنا هنا، وإّنام نأخذ عىل 
 ما يتصل بمسألة حّجية اخلرب فقط.

 ـ عرض االجتاهات األصولّية 1
 يذهب مجهور من علامء أهل السنّة إىل أّن هذا اخلرب له حاالت ثالث، هي:

أن يكون جمماًل ليس بظاهٍر وال بنّص، فهنا إذا محله الراوي عىل أحد  احلالة األوىل:
املحامل املحتملة، فقد ذهب األحناف إىل األخذ باحلديث وترك تفسري الراوي له، فيام 
مال مجهور أهل السنّة إىل سقوط احلديث عن احلجيّة؛ لعدم إمكان العمل بأحد حمتمالته 

ذ بفهمه ومذهبه؛ ألّنه أعلم بحال املتكّلم، إذا مل إال بدليل، وحيث فهمه الراوي نأخ
 يمكن احلمل عىل معنى صحيح.

أن يكون اخلرب ظاهرًا يف معنى معني، وهنا ذهب األحناف إىل األخذ  احلالة الثانية:
بمذهب الراوي بحمل اللفظ عىل مذهبه، وخالف البقّية فالتزموا بالعمل باخلرب دون 

الراوي ـ السيام الصحايب ـ أعرف باللفظ ومالبسات تأويل. واحتّج األحناف بأّن 
 الكالم، فنأخذ بام ذهب إليه.

أن يكون اخلرب نّصًا يف معنى، والراوي خالفه، فذهب األحناف إىل  احلالة الثالثة:
األخذ بمذهب الراوي؛ ألّنه ال يمكن له أن يرتك النّص لوال علمه بوجود ناسخ له أو 

 علامء إىل األخذ باخلرب؛ حلجّيته، دون مذهب الراوي.ما شابه، فيام ذهب مجهور ال



 .هذا، وقد كان أكثر تركيز أهل السنّة يف هذا البحث عىل الراوي الصحايب
 ،وهذا البحث مل ُيطرح يف علم أصول الفقه اإلمامي، إال قلياًل عند بعض املتقّدمني

ولعّل ذلك لعدم وضوح مذاهب الرواة عن أهل البيت بشكل كبري وواسع، خاّصًة يف 
جمال علم الفقه، حيث أغلب ما وصلنا منهم روايات عن أهل البيت فقط، مضافًا إىل أّن 
األحاديث املوقوفة كثرية عند أهل السنّة، حيث يقف السند عند الصحايب فيعطينا رأيه 

ال نرى ذلك كثريًا عند اإلماميّة، عىل خالف احلديث املضمر ـ  يف كثري من األحيان، فيام
 كام سيأيت البحث عنه ـ حيث هو كثرٌي عند اإلماميّة نادٌر عند أهل السنّة.

وإذا أردنا تطبيق ما يشبه هذا البحث يف الوسط اإلمامي، أمكن احلديث عن مثل 
 وجدنامها يف الفقه الالشيخ الصدوق والشيخ الطويس، فقد نقال لنا رواياٍت، لكن 

يعمالن هبا، متامًا مثل الشيخ الطويس الذي اّدعى اإلمجاع يف عرشات املوارد وعمل هو 
 بخالف هذا اإلمجاع فيها، مع أّن اإلمجاع حّجة عنده هو نفسه بربهان اللطف وأمثاله.

 فهل ترّض آراء الراوي برواياته عىل تقدير املخالفة أو ال؟

 ربهريات موقف الراوي على حجّية خة لتأثّياملقاربة التحقيقـ  2
 وما نراه التحقيق يف هذا البحث يمكن طرحه ضمن كلامت:

قد أسلفنا يف مباحث السنّة الواقعّية أّن مذهب الصحايب، فضاًل عن الكلمة األوىل: 
، غريه من التابعني وأصحاب أئّمة أهل البيت وأئّمة املذاهب، ليس بحّجة يف نفسه
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م عند املعارضة عىل آيٍة أو رواية.فضاًل عن   أن ُيقدَّ

إذا روى الصحايب أو العامل روايًة، ثم تبنّى خالفها، وكانت الرواية الكلمة الثانية: 
حتتمل وجوهًا، وال حتظى بظهوٍر أو رصاحة بالنسبة إلينا، ففي هذه احلال نأخذ بالرواية، 

هاده؛ ألّن فهمه ليس حّجًة علينا، بمعنى عدم إسقاطها سندًا؛ لعدم املوجب، وَنَدُع اجت
حتى لو كان أعرف عادًة بمالبسات النص أو أقرب إىل عرص النّص، ما مل يتبنّي لنا مرّبره 
لننظر فيه، وقد حّققنا روح هذا املوضوع وحاالته مفّصاًل يف قاعدة اجلرب وما تقّدم يف 

ـ وفاقاً ملشهور األصوليّ  ـ قاعدة اجلرب الدمباحث قاعدة الوهن، حيث أبطلنا هناك  اليل ني 
والوهن الداليل، إال يف حاالت خاّصة تقوم عليها قرائن وشواهد؛ ألّن العربة بانعقاد 
الظهور الداليل من النّص عندنا، حتى جيري يف حّقنا قانون حجّية الظهور، وليست 
ا ذالعربة بالظهور عند املتقّدمني أو أحدهم عىل تفصيل سبق بيانه؛ فإن ساعد موقف ه

الراوي عىل تبلور ظهور يف أذهاننا للنّص كانت احلجّية هلذا الظهور الذي فهمناه، وإن 
ظّل النّص جمماًل طّبقت عليه قواعد اإلمجال والتبيني املقّررة يف أصول الفقه، وليس هنا 

 قاعدة يف األخذ بتفسري الراوي للخرب.
قّلة وليست هناك حجّية مستوهبذا يظّل اخلرب عىل حجّيته حتى لو خالف نظر الراوي، 

 لرأي الراوي وفهمه، فاحلّق مع األحناف هنا.
 إذا كان اخلرب ظاهرًا يف معنى:الكلمة الثالثة: 

فإن أسقط موقُف الراوي الظهوَر يف نفوسنا تكوينًا ووجدانًا، مل يعد يمكن  أ ـ
ث تام من حياالستناد إىل الرواية، ال لسقوطها عن احلجّية سندًا؛ ألّن دليل حجّيتها 

صدورها، بل لسقوطها عن الداللة بعد أن مل يعد الظهور ثابتًا هلا، إال إذا حصل ظهوٌر 
 جديد، ولو كان ناجتًا عن توافق استظهارنا اجلديد مع موقف الراوي.

وأّما إذا ظّل الظهور منعقدًا يف نفوسنا تكوينًا ووجدانًا، وبقينا عىل قناعة تاّمة به،  ب ـ
 ى الرواية عىل حجّيتها داللًة وسندًا:فاحلّق أن تبق



 أما سندًا؛ فألّنه ال موجب لسقوطها عن احلجّية، إال عىل كالم سيأيت.
 وأما داللًة؛ فألّن العربة بالظهور، واملفروض انعقاده، بناء عىل حجّية الظهور الظنّي.
، هذا، وقد فّصلنا الكالم يف هذه النقطة عند احلديث عن نظرّية الوهن الداليل

 وطرحنا هناك بعض التفصيالت هلذه املسألة، فلرتاجع.
وجمّرد أّن الراوي أعرف باملالبسات ومعاين الكالم ال يكفي عىل إطالقه؛ الحتامل أّن 
الرواي مارس اجتهادًا باجلمع بني النصوص، علاًم ـ وهذه نقطة مهّمة ـ أننا ال نجزم يف 

اخلرب فعاًل أو تبنّى هذا املذهب حقًا،  كثري من األحيان بأّن هذا الراوي قد روى هذا
فأغلب مذاهب الصحابة إنام عرفناها بروايات نقلت عنهم، وكثرٌي منها غري تام السند، 
ومل نحرز مذهبهم بالقطع واليقني، فام هو املوجب لرتجيح ظنٍّ آٍت من اخلرب عىل ظنٍّ 

 مثبٍت ملذهبهم؟!
ا اكمني بموقف الراوي وروايته، قد ُيفقدنهذا كّله، إن مل نقل بأّن تعارض اخلربين احل

الوثوق بواحٍد منهام أو هبام معًا، بحيث لو جزمنا ـ مثاًل ـ بموقفه فقد يؤّدي بنا ذلك إىل 
الشك يف صدق الناقلني عنه هذه الراوية، فلعّلها مكذوبة عىل لسانه، وهذا احتامل قد 

 ُاخر. يتقّوى يف بعض احلاالت، كام قد يتقّوى عكسه يف حاالٍت 
 وعليه، فاحلّق يف هذه املسألة مع اجلمهور، ال مع األحناف.

إذا كان اخلرب نّصًا يف معنى، ُاخذ باخلرب أيضًا، إال إذا اهنار اليقني الكلمة الرابعة: 
باملعنى وجدانًا نتيجة خمالفة الراوي، فيجري هنا عني الكالم املتقّدم يف حالة الظهور، 

 أيضًا ال مع األحناف، وتفصيله تقّدم يف نظرية الوهن الداليل.فاحلّق هنا مع اجلمهور 
ـ: وَلنرْعَم ما قال الشافعي هنا من مجلة مهّمة ـ كام ينقلها عنه اآلمدي يف اإلحكام

 .«كيف أترك اخلرب ألقوال أقواٍم، لو عارصهتم حلاججتهم )حلججتهم( باحلديث؟!»
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ى الراوي لروايته ال تدّل عىل فسقه، فلو رو ينبغي أن ُيعلم أّن خمالفة الكلمة اخلامسة:

يف حرمة يشٍء خربًا، ثم أفتى بالوجوب، أو فعل ذلك اليشء، فهذا ليس دليالً عىل فسقه؛ 
إذ لعّله اجتهد بني النصوص ومحل هذا النص عىل معنى خيتلف عام فهمناه، أو لعّله نّس 

قة وال العدالة عن الراوي بذلك روايته هذه، وهو أمٌر حمتمل جدًا، فال يصّح إسقاط الوثا
ـ يف أّن مذهب الراوي قد ُنقل ما مل يقم شاهد إضايف، السيام مع احتامل ـ يأيت أحياناً 

عنه، قبل أن تصله الرواية، فلعّله بعدما وصلته عدل عن مذهبه، وهذا االحتامل يؤثر 
 عىل أصل املوقف هنا أيضًا، ويعّزز ما أسلفناه.

بالنسبة للرواة واملحّدثني الالحقني مثل أصحاب الكتب احلديثّية،  الكلمة السادسة:
لو نقلوا الروايات وعملوا بخالفها، فهذا ال يرّض؛ النفتاح جمال االجتهاد جدًا عندهم 
من جهة، فلعّلهم ـ مثل الطويس والصدوق واملفيد وأئّمة املذاهب السنّية ـ عدلوا عن 

آخر قّدموه عليه نتيجة مرّبر ما، أو ألهنم رأوه خيالف  الظاهر ليشٍء ظنّوه قرينة، أو خلربٍ 
اإلمجاع، أو لغري ذلك. وكثرٌي من املحّدثني القدامى كان هدفه مجع الرتاث احلديثي، 
وليس نقل خصوص ما تبنّاه وعمل به، فليس كل ما رووه يقتنعون به يف اجتهادهم، فقد 

ون به، وإنام رووه حلفظ الرتاث ال أو يكون له معارض يأخذعندهم  ال يكون تاّم السند
 اعتقادًا أو للعمل به.

إّن الذي يبدو لنا هو أّن الصحيح يف متام الصور واحلاالت، هو األخذ  والنتيجة:
باخلرب وترك مذاهب الرواة واملحّدثني، إال إذا حصل جرٌب أو وهن يف الداللة يغرّي 

 َتي اجلرب والوهن.املوقف، طبقًا للتفصيل الذي ذكرناه يف مباحث نظريّ 
وهبذا يظهر أّن ما طرحه اإلمامّية حتت عنوان اجلرب والوهن السندي أو الداليل، أوسع 
دائرًة ممّا طرحه أهل السنّة هنا حتت عنوان: خمالفة الراوي ملا يرويه؛ فاملنهجّية الشيعّية 

عىل  وانأفضل وأوسع وأدّق، ونجد أّنه من املناسب اختيارها خاّصة بالتوسعة يف العن
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 طريقة السيد الصدر.

 دينتيجة البحث يف قاعدة الوهن السن
ـ إىل أّنه  ال ال قاعدة اجلرب وتوّصلنا من خالل بحث قاعدة الوهن ـ وقبلها قاعدة اجلرب 

الوهن بالصحيحة عىل مستوى أن تكون قاعدًة وقانونًا، ال عىل مبنى الوثاقة وال عىل 
ضعيف صار حّجًة وكّلام أعرضوا عن خرٍب  مبنى الوثوق، بحيث كّلام عملوا بخربٍ 

ـ أن يزول االطمئنان باإلعراض  ـ وقد حيصل  صحيح َفَقَد حجّيته، لكن إذا حصل أحياناً 
ونحوه من األمارات العكسّية غري احلّجة يف نفسها، أو حيصل العلم بالعمل أو غريه من 

 لثقة باإلعراض ونحوهاألمارات غري احلّجة يف نفسها، أو حصل أن يزول الظّن بخرب ا
أو حيصل هذا الظّن بالعمل ونحوه، فإّن حجّية اخلرب تسقط يف األّول، وال حُيرز ثبوهتا يف 
الثاين ما مل يصل إىل حّد االطمئنان، أو إىل حّد إحراز أّن العمل يرجع إىل توثيق رجال 

 السند.
الفقيه أو الباحث  واحلاصل: إّن بقاء الوثوق والظّن أو زواهلام أمٌر ناتج عن جتربة

الفقهّية وامليدانّية، وليس مسَقطاً عىل جتربته بشكل ُمسَبق من علم األصول إىل الفقه 
 بوصف ذلك قانونًا.

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور السابع
 حجية احلديث
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ومن دراساتنا املتقّدمة يف الوثوق والوثاقة ونظرّيَتي اجلرب والوهن، يتضح جلّيًا 
موضوع ارتباط حجيّة اخلرب بمسألة الظّن بالوفاق والظّن باخلالف، حيث يقصد منهام 

  احلجيّة عدم الظنّ أّنه هل ُيشرتط يف حجّية اخلرب وجود ظّن عىل وفقه، أو يكفي يف
 بخالفه، أو أهّنام معًا ليسا برشط؟

ال يكون اخلرب حّجًة إال إذا كان معه ظّن عىل وفقه،  ـ فعىل اشرتاط الظّن بالوفاق، 1
بحيث يأيت خرب الثقة ونظّن بصدق هذا اخلرب، فلو مل يكن هناك ظنٌّ كذلك فال يكون 

 اخلرب حّجًة.
ال يشرتط أن يكون هناك ظنٌّ بصدق اخلرب،  ف،ـ وعىل اشرتاط عدم الظن باخلال 2

بل يكفي أن ال يكون هناك ظّن بكذبه، فلو احُتمل صدُقه بنسبة اخلمسني يف املائة كفى 
 يف ثبوت حجّيته.

وهذا يعني أّن من يقول برشط الظّن بالوفاق ال ينفتح عنده احلديث عن رشط عدم 
 بالوفاق فإّنه يرتّدد األمر عنده بني الظّن باخلالف؛ لوضوحه، وأّما من ينفي رشط الظنّ 

 رشط عدم الظّن باخلالف وعدمه.
 وقد صار األمر هنا واضحًا ممّا تقّدم:

عىل ما هو الصحيح، فمن الواضح  أ ـ فإذا قلنا بحجّية خصوص اخلرب االطمئناين،
لزوم حصول االطمئنان الشخّص، وعدم كفاية ال الظّن بالصدق وال عدم الظّن 

 باخلالف.



 
ـ وأما عىل حجّية خرب الثقة الظنّي أو مسلك الوثوق غري القائم عىل االطمئنان  ب

فقد مّر ـ خاّصة يف مناقشة نظرّية السيد الصدر يف اخلرب املعاَرض بأمارة غري  الشخيص،
حّجة ـ أّنه يشرتط فيه الطريقّية عىل التحقيق، بحيث يكون كاشفًا ولو كشفًا ناقصًا عند 

لظّن بالوفاق أو حصول الظّن باخلالف ُيسقط اخلرب عن احلجّية كربوّيًا العقالء، فزوال ا
 وقانونًا.

وأّما أّنه هل عمل األصحاب أو أهل املدينة يفيد الظّن بالوفاق؟ وهل إعراضهم أو 
عدم عمل أهل املدينة أو خمالفة رأي الراوي للرواية حُيدث ظنًّا باخلالف أو يزيل الظّن 

مفّصاًل الكالم عنه يف املحورين السابقني، وأّنه ال يوجد يشء من بالوفاق؟ فقد تقّدم 
ذلك قاعدًة وقانونًا، وال أهّنام منفيان قاعدة وقانونًا، بل يرجع فيهام إىل جتربة الفقيه 

 واملالحظات امليدانية التي تسوقه إىل قناعٍة هنا أو هناك، فال نعيد وال نطيل.
ق وعدم الظّن باخلالف، سواء فرّسنامها بمعنى وهبذا يتضح املوقف من الظّن بالوفا

اشتامل اخلرب عىل الظّن بالوفاق وعدم اشتامله عىل الظّن باخلالف، أو فرّسنامها بمعنى 
وجود أمارة خارجّية حتمل ظنًّا عىل وفق اخلرب أو عدم وجود مثل هذه األمارة حتمل ظنًّا 

 سه، فتأّمل جّيدًا.عىل خالف اخلرب، بوصف ذلك رشطًا يف حجّية اخلرب نف
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 متهيد
اعتاد األصولّيون عىل دراسة مسألة حجّية اخلرب مع الواسطة يف ذيل احلديث عن آية 
النبأ، وقد قيل بأّن الشيخ األنصاري بحث هذه املسألة يف أربعني يومًا، وتعّطل درسه 

 .األصويل نتيجتها هذه املّدة قبل أن حيّلها
وقد تعّرض علامء أصول الفقه هناك لبحٍث ثبويتٍّ حذفناه من دراستنا هنا؛ ملا نعتقده 

قة التي تغرق يف التعامل مع األمور بطريمن عدم أمهّيته، وأّنه من التحليالت غري العرفّية 
هندسّية وفلسفّية ُتبعدنا عن الفضاء العقالئي العام. وقد سبق أن حتّدثنا عنه، وعن 

 .مشهده، والردود عليه، يف كتاب نظرّية السنّة، فلرياجع هناك مع مصادره
عة، ولعّل ملتابلكّن هذا ال يمنع عن فتح بحث إثبايت بالغ األمهّية هنا، نراه األجدر با

أبرز من تطّرق له هو السيد حممد باقر الصدر، وحاصل هذا البحث أّنه بعد فرض إمكان 
تعّلق احلجّية ثبوتًا باألخبار ذات الوسائط، هل يشمل دليل حجّية اخلرب ـ إثباتًا ـ مثل 
ون هذه األخبار أو أّنه منرصٌف عنها أو يوجد مانع آخر؟ إذ قد ُيّدعى أّن العقالء يعمل

باخلرب مع واسطة أو واسطتني، أما إذا بلغت الوسائط السبعة أو العرشة ـ كام هي احلال 
يف روايات املسلمني مثالً ـ فإهّنم ال يعملون هبا، وال يعهدون مثلها يف حياهتم، ومعه 

 فالبّد من استئناف بحث يف شمول دليل احلجيّة هلذه األخبار.
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جّية خرب الثقة، وأخرى عىل مسلك حّجية والبحث يقع تارًة عىل مستوى مسلك ح

 اخلرب املوثوق:

 لثقةـ الوسائط ونظرّية حجّية خرب ا 1
تتعّدد األدّلة التي ُيستند إليها يف إثبات حجّية خرب الثقة، وقد اكتفى السيد الصدر 
ـ فعىل طريقتنا يف البحوث  بتحليل املوقف بناًء عىل ما ثبت عنده من أدّلة احلجّية، أما نحن 
السابقة ـ نستعرض األدّلة املتداولة للحجّية ولو مل تثبت؛ لنرى ماذا تعطي عىل تقدير 

 ثبوهتا؟ ويمكن طرح ذلك باختصار وتكثيف عىل الشكل اآليت:
 ـ أّما اآليات القرآنّية: 1

فالظاهر شموهلا خلرب الواسطة؛ لصدق عنوان النبأ عليه لغًة وعرفًا،  أ ـ فأّما آية النبأ،
ر عن اعتباره برّمته خربًا واحدًا أو تفكيكه إىل جمموعة إخبارات، إال إذا قلنا برصف النظ

 بعدم وجود إطالق يف املفهوم لعدم كون اآلية بصدد البيان من ناحيته.
، فظهورها األّويل شامٌل حلالة اإلنذار مع واسطة أو بدوهنا، وإن ب ـ وأما آية النفر

ـ بحسب تفسريها ـ الّدين فيبّلغونه  �أهّنم يسمعون من رسول اهلل كان قد يتبادر منها 
أو ما شابه ذلك، مما يوّلد حالة انرصاف عن صورة الوسائط، وإن كانت الداللة اللغوّية 
املحضة تساعد عىل الشمول، خاّصة بعد دعوى كون هذا االنرصاف سببه كثرة الوجود 

 غري املؤثرة يف خلق ظهور عريف من البنية اللفظّية نفسها.
فالظاهر أيضًا شموهلا للواسطة وغريها بحسب الداللة اللغوّية  ـ وأما آية الكتامن، ج

 العرفّية، وإن كان بحسب احلالة املتعارفة قد تفقد ذلك.
، فهي شاملة للواسطة وغريها، حيث ال توجد تقييدات د ـ وأما آية الذكر وآية االُذن

 آليات السالفة.أو انرصافات مانعة، ما مل نقل ما قلناه يف بعض ا
أّن األدّلة القرآنية ـ ولو بعضها ـ يشمل خرب الواسطة وغريه، إال إذا  فاإلنصاف



جعلت كّلها ناظرًة إىل ما عند العقالء، فرُيجع يف حسم املوقف النهائي إىل السرية 
 العقالئّية.

 ـ وأّما الروايات واملجموعات احلديثّية: 2
استفادة حجّية اخلرب مع الواسطة؛ ألّن غالبها جاء فإّن مالحظة جمموعها يصعب معه 

يف اإلرجاع إىل أشخاٍص بأعياهنم يروون عن أهل البيت أو يف غري مقام البيان من هذه 
الناحية وما شابه ذلك، فيصعب االستدالل بمهّمها من حيث هي نفسها، نعم عدد قليل 

 ، ولكنّه ال حيصل علٌم بصدورهمنها جاء يف مورد اخلرب مع الواسطة، كام يظهر باملراجعة
 ـ مع كونه ذا وسائط ـ حتى نستند هنا إليه.

حيث اعترب أّن مثل خرب العمري يدّل  وقد قّدم السيد الصدر هنا مقاربة حلّل األزمة،
عىل حجّية اخلرب مع الواسطة، عىل أساس أّن اخلرب مع الواسطة يرجع إىل اخلرب بال 

ن فالن عن اإلمام، يكون بحسب املآل مؤّديًا عن واسطة؛ ألّن من يؤّدي عن فالن ع
اإلمام.. بل لو تنّزلنا ونفينا رجوع اخلرب مع الواسطة إىل اخلرب بال واسطة، أمكن 
االستدالل بذيل خرب العمري: )فاسمع هلام وأطعهام؛ فإهّنام الثقتان املأمونان(؛ إذ ال تقييد 

نرى االطمئنان بصدور خرب العمري، فيه من ناحية الواسطة وعدمها، وعليه فإذا كنّا 
ثبت املطلوب، أّما لو كنّا نطمئّن باملقدار املتيّقن من جمموع روايات حجّية خرب الثقة 
وطوائفها، ففي هذه احلال نفرتض أّننا نقطع بعدم الفرق بني اخلرب بال واسطة وخرب 

ايل يشمل وبالتالوسائط الذي تكون وسائطه يف أعىل درجات الوثاقة، مثل خرب العمري، 
املقداُر املتيّقن من جمموعات الروايات خرَب العمري، فيكون حّجًة، فنوّسع به دائرة 

 .احلجّية لتشمل خرب الوسائط
فإّن املتفاهم عرفًا من تأدية زيد عن عمرو أّنه  إال أّن هذه املقاربة قابلة للمناقشة جدًا؛

ال معنى للحديث عن الواسطة عندمها ينقل عنه مبارشًة، فضاًل عن أّن العمري وابنه 
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بعدما كانا عىل عالقة مبارشة باإلمام. وذيُل احلديث ال يمكن فصله عن صدره الذي 
يشّكل قرينة معيقة عن التعميم، وفاقاً ملا أفاده السيد احلائري يف حاشيته عىل كالم الصدر 

 هنا، فهذا التفسري من الصدر غري واضح.
رضّية مشريّية الروايات لكربى عقالئّية مرَتَكَزة، وأصُل هذا كّله برصف النظر عن ف

التمييز النوعي بني خرب الواسطة وعدمه معقول؛ نظراً لضعف قّوة الظّن يف خرب الوسائط 
 نوعًا عن اخلرب بال واسطة؛ فيُعقل أن يمّيز املوىل يف احلجّية.

 الء الفقهاء ومجهورفالظاهر شموله للخرب مع الواسطة؛ لكثرة ابت ـ وأما اإلمجاع، 3
 العلامء هبذا اخلرب ونظرهم عملّيًا إليه، منذ القرن الثالث اهلجري.

 فتارًة ُينظر إليها بوصف املترّشعّية، وأخرى بوصف العقالئّية: ـ وأما السرية، 4
فقد رّكز النظر عليها هنا السيد الصدر؛ إذ ذهب إىل كثرة  أ ـ أّما السرية املترّشعّية،

األئّمة باإلخبارات ذات الواسطة، ذلك أّن الروايات املروّية عن النبّي  ابتالء أصحاب
وعيّل، كانت ُتنقل بالواسطة يف عرص اإلمام الصادق، وكذا روايات الباقر والصادق 
كانت تنقل يف عرص اهلادي ومن بعده بالواسطة، وكانت هذه الروايات تنتقل جياًل بعد 

ك ، واألسانيد التي بني أيدينا اليوم تشهد عىل ذلجيل عرب وسائط وتزداد سنًة بعد سنة
 بوضوح.

فهنا إّما أهّنم كانوا يعملون هبذه الروايات وهو املطلوب، أو أهّنم كانوا يرتكوهنا دون 
أن يسألوا أهل البيت عنها، وهذا بعيٌد جدًا؛ إذ ليس حال العمل بخرب الثقة مع الواسطة 

فساد حتى ال يسألوا عنها أهل البيت، بل عىل مثل العمل باالستخارة والقرعة واضح ال
العكس هناك ميٌل عقالئي هلذا العمل، مما يفرض ـ عىل األقّل ـ ترّددًا عندهم، فيسألون 
أهل البيت، مع أّننا مل نجد سؤاالً يف هذا األمر، مما يكشف عن مركوزّية ورسوخ حجّية 

لو رفض هذا املوضوع لوجدنا  اخلرب مع الواسطة عندهم وهو املطلوب. ُيضاف إليه أّنه
جدالً فيه عند قدماء الشيعة، مع أّنه غري موجود ال عند السنة وال الشيعة، فكيف كانوا 



 .يرفضون اخلرب مع الواسطة، ثم وفجأة بعد الغيبة قبلوه
إذ ال ريب يف عمل قدماء املسلمني إىل القرون  واإلنصاف أّن ما ذكره الصدر تاّم؛

األوىل بالنصوص ذات الواسطة. نعم، عىل أصول أهل السنّة يف انقطاع  اهلجرّية الثالثة
عرص النص بوفاة الرسول وانتهاء عرص الصحابة، يصعب جعل سرية املترّشعة دلياًل؛ 
إذ يف هذا العرص ال نعهد ظاهرة أخبار الواسطة حتى نجعل السرية دلياًل، بل يرجع إىل 

نّي عة دليٌل تام هنا بناًء عىل حجّية خرب الثقة الظدليل حجّية اإلمجاع ونحوه، فسرية املترّش 
وفقًا ألصول االعتقاد اإلمامي خاّصة، وهي سرية استمّرت سنوات طويلة بمرأى أكثر 

 من إمام من األئّمة.
ت وهي أّنه قد تكون السرية املترّشعية أو سكو وتبقى هنا قضّية أثارها السيد احلائري،

مبدأ حجّية اخلرب مع الواسطة، إال أّن الوسائط يف عرص املعصوم وإقراره، كاشفني عن 
النّص ـ إمامّيًا ـ كانت أقّل بكثري منها بعده، فقد زادت الوسائط يف الطرق بني الطويس 
والنجايش والصدوق فضاًل عّمن بعدهم، وبني الرواة وأصحاب الكتب واألصول يف 

 الوسائط؟عرص النّص، فكيف يمكن استنتاج حجيّة هذا املقدار من 
تارًة بإرجاع خرب الواسطة إىل كونه بال واسطة بتفكيك كّل  وقد أجاب احلائري

واسطة لتحويلها إىل خرب نتعامل معه بطريقة مستقّلة، وأخرى بفرض أّن اإلمام يدرك 
أّن الوسائط سوف تكثر بعده بشكٍل تلقائي، فسكوته وعدم صدور توضيح يف هذه 

 .ةالقضّية بالغة اخلطورة كاشٌف واضح عن املرشوعّية واحلجيّ 
إال يف مسلك التفكيك داخل خرب الوسائط، إذا قيل بأّنه  وجواب السيد احلائري تاّم،

تفكيك دّقي، والعرف يتعامل مع هذا اخلرب عىل أّنه خرب عن اإلمام وصلني بوسائط، 
وهديف أن أتعامل معه بنفسه ال أّنني أتعامل مع كّل واسطة بحيث ُيفرض وكأّنني أتعامل 
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 مع عرشة أخبار.

بل يمكن اإلضافة عىل ما ذكره احلائري، بأّن الوسائط الكثرية كانت شائعة آنذاك بني 
سائر مذاهب املسلمني؛ ألّن الفاصلة الزمنية بينهم وبني شخص النبّي األكرم كانت 
كبرية، ومع ذلك مل حُيّذر أحٌد من أهل البيت النبوّي من اّتباع مثل هذه األخبار، ومل يذّموا 

املذاهب عىل سلوكهم هذا، مما يشري إىل اإلمضاء وعدم وجود ممانعة، خاّصًة سائر أتباع 
وأّن حالًة من هذا النوع يمكن أن ترسي إىل الشيعة نتيجة اخللطة وطبيعة التداخل 

 السّكاين والعلمي آنذاك.
فقد ُيقال فيها: إهّنا جتري يف اإلخبارات ذات الوسائط،  ب ـ وأّما السرية العقالئّية،

كالم تام عندما تكون الوسائط قليلة، أما عندما تكثر لتبلغ الست أو السبع أو أكثر،  وهذا
 فال ُنحرز انعقاد السرية عليه؛ لنُدرة وجود هذه الظاهرة يف حياهتم.

نعم، قد يقّرب موضوع السرية العقالئية باالستعانة بالسرية املترّشعّية، عىل أساس 
منذ القرن الثاين اهلجري ال يبدو فيه أّنه منطلٌق ـ  أّن عمل املسلمني بإخبارات الواسطة

بناًء عىل نظرّية خرب الثقة الظنّي ـ من موقٍف رشعي خاّص دفعهم إىل ذلك، بحيث لوال 
املوقف الرشعي ملا أقدموا عىل هذا األمر، إذ لو كانت هذه هي احلال لعثرنا عىل هذا 

لتعامل مع األخبار، من هنا النّص الرشعي الذي يؤّسس باخلصوص لنمط خاّص يف ا
فقد انساق املسلمون خلف الروايات ذات الواسطة انسياقاً تلقائياً طبيعّيًا، دون أن حيدث 
جدٌل يف ذلك بينهم، وهذا ما يكّون انطباعًا يف أّن املنطلق لسريهتم هذه هو ميلهم 

سلمني ربة املالعقالئي ال غري، غايته أّن هذا امليل وقع عىل مسمع املعصوم ومرآه، فتج
 دليٌل عىل عقالئّية هذه الظاهرة، إضافة إىل احلاالت املوجودة هلا يف سائر األديان.

ويتعّزز ذلك بأّن القّوة االحتاملية يف اخلرب ذي الوسائط الكثرية لو كانت تساوهيا يف 
 قاخلرب قليل الوسائط، كام لو كان الرواة عىل درجة عالية من الوثاقة، فُيجزم بعدم الفر

عقالئّيًا؛ ألّن امليزان هو احلفاظ عىل قّوة الكشف يف اخلرب، دون وجود ُبعد تعّبدي عند 



 العقالء يف عدد الوسائط.
فالعربة عنده بحصول الظّن يف أكثر احلاالت، وبمراجعته يظهر  ـ وأّما دليل العقل، 5

 شموله خلرب الواسطة كام هو واضح، فلرياجع حتى ال نطيل.
اع كّل من النصوص القرآنّية والسرية العقالئية واملترّشعية قيام مج فالصحيح

واإلمجاع والعقل عىل حجّية اخلرب مع الواسطة، مع عدم تأثري كثرة الوسائط حّد النزول 
عن مستوى الظّن بالصدور، فاخلرب مع الواسطة حّجة كغريه، وفقًا لنظرّية حجّية خرب 

نه بخصوصه، وإذا قلنا بمشريّية األدّلة الثقة، بعد عدم وجود دليل ناٍف للحجّية ع
اللفظّية إىل املرتكزات يصبح األمر أوضح، ويشمل دليل األخبار واملجموعات احلديثيّة 

 أيضًا.

 وقّوة االحتمال لوثوقة اخرب الواسطة ونظرّيـ  2
إذا أخذنا بنظرّية الوثوق، فقد تظهر مشكلة أمام حجّية خرب الوسائط؛ وذلك أّنه كّلام 

دت الوسائط ضُعف احتامل صدق اخلرب وإصابته للواقع، فإذا أخربك زيٌد بخرٍب ما، تعدّ 
فإّن احتامل صدقه سيكون تسعني يف املائة مثالً أو مائة يف املائة، لكن عندما خيربك زيٌد أّن 
عمروًا أخربه باحلدث، فإّن احتامل إصابة الواقع ستغدو أقّل؛ الزدياد احتامل اخلطأ أو 

 تعّدد الرواة بشكل طويل عامودي، وهذا معناه أّنه عندما تبلغ الوسائط الكذب كّلام
العرشَة فسيكون احتامل الصدق أو مطابقة الواقع ضعيفًا جدًا نسبًة للخرب املبارش العديم 
الواسطة، األمر الذي ُينتج أّن اإلخبارات ذات الوسائط يضعف منها حتصيل الوثوق 

 من األخبار عن احلجيّة.االطمئناين، مما ُيسقط الكثري 
قط فليس ط، ال يمكن قياس خرب الواسطة عىل خرب منعدم الوسائوهذا يعني أّنه 

ّن هذا هو مقتىض القواعد بل ألاحلالتني، ز بني جل الوجدان العفوي الذي يميّ أل
ر بمنطق طريقة شخص يفكّ الرياضّية واحلسابّية أيضًا، فنحن هنا ال نريد التفكري عىل 



 
حد ن يتّ أمكن ني ال يالوثوقيّ بل بمن يفّكر باملنطق الوثوقي االحتاميل، ومنطق ، ةاحلجيّ 

واسطة التي بال ا قد ثبتت وثوقاً هّن أواسطة عىل  يف التعامل مع كّل األصولّيني مع طريقة 
 .اً تفكيكيّ  وال ال مجيعياً  هنا، اً الوثوقي ينظر جمموعيّ  نّ أل؛ قبلها

نا نّ أل ؛راو احتامل الكذب والسهو واخلطأ يف كّل د الوسائط يضع تعدّ  نّ أوالسبب هو 
ة غايعندما تكون الوسائط سبعًا، مام سبع روايات أبل نحن  ،مام رواية واحدةألسنا 
امل احت نّ إف ،فكام لو كان عندي سبع روايات عرضّية، ا وقعت يف طول الزمانهّن أمر األ

امل خطأ واحدة منها ال لكن احت، لف مثالً واحدة عىل حدة هو واحد يف األ خطأ كّل 
التي  ة االنفصالة تقوم عىل بدهيّ بل هو ناتج عمليّ ، لفاألبعينها ليس هو الواحد يف 

فأنت تضم وجتمع احتامل خطأ ، من ست بدهيات حلساب االحتامل ل واحدةً تشكّ 
فتكون النتيجة  ،بل جتمعها ،وال ترضب االحتامالت ،ىل الثالثةإىل الثانية إالرواية األوىل 

ذب كاحتامل  نّ إف؛ ةالروايات الطوليّ يف حالة مر عينه األ.. كذا يكون لف مثالً أمن  7ي ه
معًا اجلميع  أواحتامل كذب وخطاأللف مثاًل، هو واحد يف  ،عىل حدة ةواحد كّل أو خطأ 

 20 لكن احتامل خطأ أو كذب واحد ال بعينه هو مثالً ، الف مثالً آهو واحد يف العرشة 
ة ىل صحّ إفإّنك يف التواتر ترضب احتامل الكذب لتصل  ؛غري التواتروهذا ، لفيف األ

 ةنت جتري هناك بدهيّ أوهلذا  للواقع، حد الرواة بمعنى املطابقةأصدور اخلرب وصدق 
بل  ،حد الرواةأا هنا فال ينفعك صدق مّ ، أضعف احتامل كذهبم مجيعاً االتصال التي تُ 

ضعف من احتامل صدق واحد أ يع معاً واحتامل صدق اجلم، يلزمك صدق مجيعهم معاً 
 .واحد عىل حدة و صدق كّل أال بعينه 

 واحدٍ  عطينا كّل أو، اصةمهر القنّ أعندنا مائة شخص من كان لو ولنأخذ مثاالً: 
 لففاحتامل خطئه هو واحد باأل ،ن يرمي ليصيب اهلدفأل وّ ثم طلبنا من األ، اصةً قنّ 

كم ف ،لكن لو قام اجلميع بالرمي، هيف حقّ واحد لوحده نضع هذا االحتامل  وكّل مثاًل، 
، ك تستخدم الرضبنّ أل ؛ه احتامل بالغ الضعف للغايةنّ ؟ إهو احتامل خطأ اجلميع معاً 



 احتامالً ن سيكوه نّ إف، نقيس قيمة احتامل خطأ واحد منهم فقط ال بعينهأن ردنا أبينام لو 
ذا لو وهك، للهدف وعدم خطئهم فيه صابتهم مجيعاً إاحتامل  ذ سيصبح بعيداً إ ؛كربأ
دة يف واح ةً واحدة مع احتامل خطئه مرّ  وقسنا احتامل خطئه يف رميةٍ  ،بعينه اصاً قنّ  خذناً أ
ىل إال إوما مرجع ذلك ، لوّ كرب بكثري من األأاالحتامل الثاين  نّ أسنجد ، فلف رميةأ

، تاملب االحل وقواعد التوافيق يف علم حسااات االتصال واالنفصيّ تطبيقات بده
ض التي تعرّ  عداد الكبريةعرف بنظرية برنويل يف األثريات ما يُ أىل بعض تأحيانًا إوكذلك 
 .(ة لالستقراءسس املنطقيّ األ)د الصدر يف السيّ  هلا مجيعاً 

ها؟ فكم هو احتامل خطئه في ،ما ةً تثق بعلمه وبحث قضيّ  شخصاً  نّ فرضنا ألو وهكذا 
 قطفهل احتامل خطئه يف واحدة من املائة ف ،ةفلو بحث مائة قضيّ ، ه عرشة يف املائة مثالً نّ إ

فلو ، ة بيضاءوالبقيّ  ،وفيها واحدة محراء ،ة كرةئعندك ماأو لو كان  هو نفسه؟ ال بعينها
خذت )مع أفلو ، ه واحد عىل مائةنّ إ ن تكون احلمراء؟أكم هو احتامل ، فخذت واحدةأ
واحدة  ك صادفتنّ أهل سيبقى احتامل ، مخسني خذتأوىل( واحدة ثانية وثالثة حتى األ

احتامل اخلطأ أو الكذب يف موضوع الكرة احلمراء هنا هي  نّ ة؟! إمحراء هو واحد يف املائ
. هذا كربأ نة يصبحاحتامل وجودها يف واحدة غري متعيّ  نّ إالوقائع ف تدام تعدّ فكلّ  بحثنا،

 هو حاصل اإلشكالّية.
 هذه اإلشكالّية، مها: وقد ُبذلت هنا حماولتان لتفادي

 نقدّية ل معضلة الوسائط، قراءةـ حماولة الصدر واحلائري يف تذيي 1ـ  2
ذهب السّيد الصدر هنا إىل عدم أمهيّة القيمة االحتاملّية ملجموع السند، وإّنام املهم 

، ومل يوضح الصدر منشأ ذلك، النظر إىل كّل واسطة عىل حدة، بحيث يكون موثوقًا هبا
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ّن تلميذه املعارص السيد كاظم احلائري أوضحه عىل طريقته، إذ ذكر أّن دليل حجّية إال أ

 خرب الثقة له حالتان:
أن يشمل اإلخبار عن اإلخبار، أي إخبار زيد عن عمرو أّنه أخربه عن  احلالة األوىل:

 بكر، ويف هذه احلالة يكون كّل خرب من أخبار الوسائط خربًا مستقاًل بنفسه، فننظر إىل
خرب زيٍد أّنه عبارة عن اإلخبار بخرب عمر، ال أّنه عبارة عن نقل كالم اإلمام، وبعد ما 
ثبت خرب عمرو تعّبدًا؛ حلجيّة خرب زيد، ننظر إليه عىل حدة عىل أّنه إخبار عن خرب بكر، 
وهكذا، فتحصل املوثوقّية يف كّل واسطة عىل حدة حتى نصل إىل خرب الراوي املبارش، 

 بكالم اإلمام، وهو املطلوب. فيحصل الوثوق
أن خيتّص دليل حجّية اخلرب باإلخبار عن كالم النبّي أو اإلمام، فهنا  احلالة الثانية:

حيصل ضعٌف يف الوثوق بنّص اإلمام، لكن مع ذلك يمكن حّل املوضوع بإرجاع اخلرب 
ذب يكذي الواسطة إىل خرٍب بال واسطة؛ ألّن الوسيط الثاين يمكنه أن يقول: إذا مل 
 .الوسيط األول يكون اإلمام قد قال كذا، ورشط القضيّة ثابت بالتعّبد، وهكذا

 ويبدو يل أّن هذه الطريقة يف حّل املوضوع تعاين من مشاكل؛ وذلك:
إّن دليل حجّية خرب الثقة ال يعطي احلجّية تعّبدًا، وإّنام بمالك الكشف، وهذا  أّوالً:

أمٌر مفروغ منه حتى عند السيد الصدر يف بعض كلامته، إذاً فعنرص الكشف هو األساس، 
وعليه ال يمكنني فصل كّل خرب من إخبارات الواسطة عىل حدة وكأّنه ال يوجد غريه؛ 

ال أعمل هبذه اإلخبارات جمزأًة وإّنام نضّم بعضها إىل بعض، ألّنني باملحّصلة النهائية 
فالذهن العقالئي يتلّقى هذه السلسلة السندّية وحدًة واحدة منضّمة أجزاؤها إىل بعضها 
بعضًا، لريى هل مثل هذا اخلرب خرٌب موثوق بصدوره؟ وهل هذا اإلخبار املندّك يف 

 اإلخبار الذي يليه حيصل وثوٌق به أو ال؟
الكالم يتأّكد عندما ُنرجع متام األدّلة عىل حجّية خرب الثقة إىل اإلرشاد  وهذا
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للمرتكزات العقالئّية، وهو أمٌر يقّر به غري واحٍد من األصولّيني، فهل يقبل الوعي 
 العقالئي هبذه التجزءة ويراها معيارًا؟!

 من نطلقنيبرصف النظر عام تقّدم، إذا أخذنا الطرف الثاين من السلسلة، م ثانيًا:
طرفنا، فإّن هذا اخلرب ال ُيالحظ بنفسه من حيث وثاقة راويه املنطلقة من صدقه والوثوق 
بكالمه، حتى تطاله أدّلة احلجّية لوحده، فيتحّقق املطلوب، وإنام املفروض أخذه بام هو 

قه بدرجٍة ظنّية ناقصة، فالثبوت التعّبدي خلرٍب ال يعني أّن خرَب عمر صار  وثابٌت أصُل حتقُّ
وجدانيًا، األمر الذي يستدعي يف باب الوثوق التمييز بني خرب زيد وخرب عمرو؛ ألّن 
الوثوق بخرب زيٍد أقوى منه بخرب عمرو، ال ألّننا نكّذب عمروًا، بل قد يكون أكثر ثقًة 
من زيد، بل ألّن خربه الظنّي وقع يف طول خرٍب ظنّيٍّ آخر، فثبت موضوع خربه بسبيٍل 

كّل واحدٍة من الوسائط صعودًا إىل النبّي أو اإلمام، يكون ثبوهتا لنا  ظنّي، وهكذا
أضعف، فال يصّح أن نفصل الوسائط فنصّفها يف عرض بعضها بعضًا وكأهّنا تشبه 

 بعضها متامًا.
وهذا يعني أّن اّدعاء أّن كّل روايٍة من روايات الوسائط هي يف ذاهتا واجدًة للموثوقّية 

ذا يشبه قولنا: إّننا سمعنا مبارشًة من متام هذه الوسائط، وهو ُخلف، غري دقيق دائاًم، فه
فهنا حصل خلٌط بني الثبوت الوجداين خلرب الواسطة والثبوت التعبدّي، أي الثبوت يف 

 طول الثبوت، فنُسيت املوثوقّية وتّم التعامل مع اخلرب بطريقة الدليل التعّبدي.
ىل اخلرب بال واسطة هو ممارسة للطريقة املتقّدمة إّن إرجاع اخلرب ذي الواسطة إ ثالثًا:

عينها، وتفكيٌك للسلسلة بدل النظر إليها نظرًة مرتابطة. وافرتاُض أّن الوسيط يمكنه 
القول: لو مل يكذب الوسيط الثاين فاإلمام قال كذا، افرتاٌض غريب؛ ألّن الرشط هنا وإن 

ثوق رّية الوثوق ـ معناه حصول الوثبت تعّبدًا لكّن الثبوت التعبدي ـ السيام عىل نظ
بصدوره، وهذا يتّم يف طرف السلسلة من ناحيتنا، أما الشخص الثاين يف السلسلة فال 
يتّم فيه الثبوت التعّبدي إال إذا حصل الوثوق حسب الفرض، ونحن نبحث شكل 



 
 حصوله، فال يصّح فرضه حاصاًل.

ئري أّنه هو نفسه مع السيد وأكرب دليل عىل صّحة منهجنا يف نقد كالم السيد احلا
الصدر أقّرا بأّنه ال يوجد وثوق فعيل بكالم اإلمام مع تكثّر الوسائط، ونحن نسأل: ملاذا 
ال يوجد وثوق فعيّل بكالم اإلمام رغم ثبوته تعّبدًا؟ وكيف كانت وثاقة الراوي الثاين 

مفيدًا  الراوي األّولمفيدًة ملوثوقيّة خربه يف أّن الراوي الذي قبله أخربه، ومل يكن خرب 
 للموثوقّية بكالم اإلمام.

فالصحيح أّنه البد من النظر للسلسلة، ثم النظر هل صدور هذا النّص من النبّي أو 
اإلمام موثوٌق أو مطمأنٌّ به أو ال؟ فإذا حصل الوثوق بصدور اخلرب حتّقق موضوع 

 ثوق وهكذا.احلجّية وإال فال، وكّلام طال السند تضاءلت إمكانّية حصول الو

 قد بنيويلوثوق يف خرب الوسائط، نـ حماولة السيستاني ختّطي أزمة ا 2ـ  2
يبدو من مداخلة السّيد عيل السيستاين هنا أّنه يقّر بوجود مشكلة يف الوثوق تنشأ من 
ازدياد عدد الوسائط؛ إذ يعترب ذلك بمثابة األمر املفروغ منه، ولعّله ال يوافق ما طرحه 

ي، وإّنام يلتقي مع ما ذكرناه هنا من رضورة النظر إىل جمموعة الوسائط الصدر واحلائر
معًا، ال التعامل معها بذهنّية التفكيك، التي نّدعي أهّنا ذهنية ال تنسجم مع الطريقة 

 العقالئّية االحتاملّية يف التعامل مع موضوٍع من هذا النوع.
 من خالل ُاطروحة مبحوثة يفغري أّن السيستاين حياول االلتفاف عىل هذه املعضلة 

علم الرجال، وهي افرتاض أّن املصادر واألصول واملصنّفات التي اعتمد عليها 
املحّمدون الثالثة )الطويس والصدوق والكليني( وأمثاهلم، كانت معلومة النسبة 
ألصحاهبا، متاماً كام نعلم نحن اليوم بنسبة كتاب الكايف للكليني وكتاب هتذيب األحكام 

يس، دون افرتاض أّن بيننا وبني هذه الكتب وسائط سندّية، وهذا ما ُينتج إلغاء للطو
الوسائط الواقعة بني املحّمدين الثالثة وأصحاب الكتب واألصول األوىل، فإذا طّبقنا 



هذا املعيار فسوف تصبح الروايات ذات وسائط قليلة عادًة ال تتجاوز االثنني أو الثالثة 
ت ذه الطريقة ال حيصل اهنيار للوثوق بالصدور بوسائط قليلة ثبتعىل أبعد التقادير، وهب

 .وثاقتها وُعلمت مصادرها
 وإذا أردنا إجراء مقارنة بسيطة بني حماولَتي: السيستاين ومدرسة الصدر، نجد:

إّن املقاربة التي قّدمتها مدرسة الصدر أصولّية بنيوّية نظرّية، بينام املقاربة التي  أ ـ
 يستاين تارخيّية رجالّية حديثّية.قّدمها الس

إّن مدرسة الصدر تناقش يف أصل اإلشكالّية، بينام ُتسّلم هبا رؤية السيستاين،  ب ـ
 وحتاول الكشف عن عدم وجود مصداق هلا يف الرتاث اإلمامي احلديثي.

ومن املعلوم أّن السيد السيستاين يسلك هنا مسلك ُاستاذه السيد الربوجردي فيام 
من أّن األصول واملصنّفات معلومة النسبة إىل أصحاهبا، وهو مسلٌك معروف  ،ُعرف عنه

مشهور يف علم الرجال، وقد حّققناه بالتفصيل يف حمّله من بحوثنا الرجالّية، وأثبتنا أّنه 
غري صحيح عىل إطالقه، وأّن الكتب كانت متنّوعة فبعضها كان ثابت النسبة معلومها 

يف األمر أّننا بإمكاننا التعّرف عىل حال بعضها ال مجيعها،  وبعضها ليس كذلك، وغاية ما
ومن هنا تنفتح رضورة ما ُيعرف بنقد املشيخة والفهارس، إذ عىل كالم السيستاين هنا 
تصبح عملّيات نقد املشيخات والفهارس ودراستها بال طائل غالبًا يف الزاوية احلديثيّة، 

 كام هو واضح.

 نتيجة البحث
طة يمكن إثبات حجّيته ـ وفقًا ملسلك حجّية خرب الثقة ـ بغري واحٍد من إّن خرب الواس

أدّلة احلجيّة التي أخذوا هبا، كبعض اآليات القرآنّية، والسرية املترّشعية والعقالئّية، 
 واإلمجاع، وغري واحٍد من دليل العقل.
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ر تلقائّيًا، وهلذا ثأّما عىل مسلكنا من حجّية اخلرب املوثوق، فإّن قّوة الكشف يف اخلرب تتأ

نقول بأّن حتصيل الوثوق االطمئناين من خرٍب آحادي ـ ولو كان صحيح السند ـ يف غاية 
الصعوبة، ما مل تنضّم إليه قرائن أو أخبار ُاخر، ويف أغلب األحيان ـ بل يكاد يكون دائاًم 

صيل حت ـ نحن بحاجة إىل تعّدد يف مصادر الرواية وطرقها؛ ملراكمة االحتامالت، بغية
 الوثوق.

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 احملور التاسع
 مديات حجّية احلديث 

 أنواعهيف ميزان أقسام احلديث و





 
 
 
 
 
 

 متهيد
يتعّرض علامء احلديث والدراية وجهابذة علوم املصطلح إىل تنويعات عديدة 

الرشيف، توصل أنواع احلديث وأصنافه إىل العرشات، والسؤال الذي يمكن للحديث 
طرحه هنا عىل مستوى دائرة حجّية احلديث هو: هل أّن أدّلة حجّية احلديث تستوعب 
متام أنواع احلديث الرشيف وأصنافه أو أهّنا تستوعب بعضها؟ وعىل التقدير الثاين، ما 

يث نتمّكن من خالهلا من معرفة أّن هذا احلديث هي احلدود التي يضعها دليل احلجّية بح
 حّجة أو أّنه ال حيتوي معايري احلجّية؟

فمثاًل هل احلديث الصحيح السند حيتوي معايري احلجّية؟ هل احلديث احلسن 
حيتوهيا؟ هل يشمل دليل احلجّية اخلرب املوّثق؟ هل يشمل بعض أنواع اخلرب املفرتض أّنه 

 بعض املضمرات وغري ذلك أو ال؟ضعيف، مثل بعض املراسيل و
هذا ما سوف نتعّرض ألبرز خطوطه يف هذا املحور من البحث، وسوف نتابع أبرز 
األنواع احلديثيّة التي يمكن أن يقع كالم يف مديات دخوهلا حتت اخلرب احلّجة، وذلك 

 ضمن نقاط عّدة:

 ـ حجّية احلديث واخلرب الصحيح 1
الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن احلديث الصحيح هو احلديث املسند 



 
 .العدل الضابط إىل منتهاه، وال يكون شاذًا وال معلَّالً 

وعّرفه بعض اإلمامّية ـ يف عرص القبول بالتقسيم الرباعي للحديث ـ بأّنه ما اّتصل 
 .سنده إىل املعصوم بنقل عدٍل إمامّي عن مثله يف الطبقات كاّفة، وإن تعّددت

بني التعريفني هو أخذ االنتامء املذهبي يف التعريف اإلمامي دون التعريف والفارق 
 السائد عند أهل السنّة.

ولن ندخل يف تفاصيل مفردات التعريف، فإّن فيها أبحاثاً عند علامء الدراية، ال تتصل 
 ببحثنا هنا، لكن ما هيّمنا هو رصد مبدأ حجّية احلديث الصحيح.

حجّية اخلرب االطمئناين، أّن اخلرب صحيح السند ليس حّجًة  ومن الواضح، وفقاً لنظرّية
ي وقد بّينا يف املحور السابق أّن جمّرد صّحة سند اخلرب ال تستدع يف نفسه ما مل ُيفد العلم،

اليقني بالصدور نوعاً يف ظّل ظاهرة تعّدد الوسائط القائمة يف الرتاث احلديثي اإلسالمي، 
مل يكن دومًا إىل القرائن احلاّفة والشواهد املحيطة وتعّدد  ومن ثّم فنحن بحاجة غالبًا إن

الطرق واملصادر واألسانيد، وممارسة عملّيات نقد متني تؤّكد حصانة املضمون من كاّفة 
 املشاكل التي يمكن أن تلحق احلديث.

أّما عىل القول بحجّية خرب الواحد الظنّي، فال شّك وال ريب يف أّن احلديث الصحيح 
وأّنه داخل يف دائرة احلجّية بشكل واضح، لتحّقق  قدار املتيّقن من حجّية احلديث،هو امل

 الرشوط فيه، كالوثاقة عىل معيار الوثاقة والعدالة عىل معيار العدالة.
وهذا واضح ال حيتاج لكثري تعليق وكالم. وتفصيل الرشوط واملعايري ُيرجع فيها إىل 

 كتب علوم املصطلح.
                                           

؛ وابن كثري، الباعث احلثيث: 12ـ  11انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن الصالح، علوم احلديث: ( 1)
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؛ واملريداماد، 5؛ والبهائي، الوجيزة: 109 ،16انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الكركي، هداية األبرار: ( 2)
 66؛ والشهيد الثاين، الرعاية: 147ـ  145: 1؛ واملامقاين، مقباس اهلداية 72الرواشح الساموية: 

 .236ـ  235؛ وحسن الصدر، هناية الدراية: 67ـ 



 َسنواخلرب احَلـ حجّية احلديث  2
ل القائلني بالتقسيم الرباعي، بأّنه ما اّتصل سنده بنق ُعّرف اخلرب احَلَسن عند اإلمامّية

إماميٍّ ممدوح بغري تعديل، أي أن يكون قد ُمدح لكنّه مل ُينّص عىل عدالته، وقيل غري 
 دح.. فالفارق اجلوهري بني الصحيح واحلسن هو العدالة، وسيأيت حتليل معنى املذلك

فُيعّد تعريف احلديث احلسن من األمور التي وقع التباٌس وجدل  أّما عند أهل السنّة،
فيها، فعّرفه بعضهم بأّنه ما ُعرف خمرجه واشتهر رجاله، وعّرف أيضًا بأّنه احلديث الذي 
اشتهر رواته بالصدق واألمانة لكن مل يبلغوا مستوى الضبط الذي عند رجال احلديث 

هـ( تعريٌف منتسب له هنا اعتمده، وهو الذي ال يكون 279لرتمذي )الصحيح، وكان ل
يف إسناده من ُيتهم بالكذب وال يكون حديثًا شاذًا، وُيروى من غري وجه، وغري ذلك من 
التعريفات التي جيمعها أّن احلسن أقّل من الصحيح، وأّن رواته مل يبلغوا رتبة العدل 

 .الضابط
احلََسن عند اإلباضّية إال متأّخرًا وبشكل حمدود، عىل ما ومل يظهر مصطلح احلديث 

 .يفيده بعض الباحثني
وال هيمنّا هنا جدل التعريفات، فهو من شؤون علم الدراية، بل نرّكز عىل جانب 

 احلجّية، ولكي ندرس حجّية احلديث احلسن، ننظر:
 ـ أّما عىل مسلك حجّية اخلرب املوثوق، فهنا: 1

يمة احلديث احلسن قائمة بحصول حالة الوثوق يف نفس الفقيه أو العربة يف ق أ ـ
                                           

؛ واملامقاين، 5 ؛ والبهائي، الوجيزة:69ـ  68انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الشهيد الثاين، الرعاية: ( 1)
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؛ وابن كثري، الباعث احلثيث: 32ـ  29انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: ابن الصالح، علوم احلديث: ( 2)
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 الباحث نتيجة مقاربة متواشجة تتصل باملتن والسند واملصدر معًا:

فإذا جعلنا املراد من الوثوق االطمئنان كانت العربة بحصول هذا االطمئنان يف 
ني ثقاتًا، إماميّ  النفوس من حشد القرائن وجتميع املعطيات، سواء كان الرواة عدوالً أم

أم غري إمامّيني، بل حتى غري مسلمني، أو مل يكونوا كذلك أبدًا، ومن الطبيعي أّن هذه 
 الصفات تلعب يف وجودها وعدمها دورًا يف ترسيع حصول االطمئنان وعدمه.

وأما إذا جعلنا املراد من الوثوق هو الظّن، كان املعيار هو حصول الظّن من اخلرب، 
ه ثقًة أم ال، عادالً أم ال، إماميًا أم ال، مسلاًم أم ال، ممدوحًا أم ال و.. فهذه سواء كان راوي

 النتيجة واضحة عىل مبنى الوثوق عىل مستوى الكربى والقاعدة.
لكن من الواضح أّن اخلرب احلسن كالصحيح بل أوضح منه يف بعض احلاالت،  ب ـ

لغت بل حيتاج لقرائن وشواهد، فإذا بمن حيث إّنه ال يفيد يف نفسه العلم بالصدور عادًة، 
 صفاته وحاالته مبلغ العلم كان حّجًة، وإال فال يكون كذلك.

والعدالة ال متثل عنرصًا إضافّيًا يف احلديث الصحيح عىل احلديث احلسن هنا، إذا ُاخذ 
يف احلسن أّنه مشهور بالصدق واألمانة، فهذه الصفة رضورّية يف عملّية نقل احلديث، 

التزامه الديني العام، نعم خصوصّية الضبط التي يفتقدها احلديث احلسن يف  أكثر من
التعريف السنّي له، أو يملكها بشكل أضعف من احلديث الصحيح، جتعله أقّل إفادًة 

 للوثوق بالصدور من الصحيح.
 ـ وأّما عىل مسلك حجية خرب الواحد الظنّي: 2

ولو مل يكن عدالً، فإّن األصّح هو فإذا جعلنا احلديث احلسن هو حديث الثقة أ ـ 
احلجّية؛ ملا قلناه سابقًا بأّنه عىل مسلك حجّية اخلرب الظنّي، املعيار هو الوثاقة لو ختّلينا عن 

 الوثوق، وليس املعيار العدالة.
ومن هذا الباب لو جعلنا احلديث احلسن هو خرب الثقة األقّل ضبطًا باملقارنة مع 

 تكن نسبة )األقّل( هذه موجبًة لفقدان الوثوق بحديثه.رجال الصحيح، فيام لو مل 



 خرب احلسنوقفة نقدّية مع تعريف الرتمذي لل
وأّما تعريف الرتمذي للخرب احلسن، فال حجّية له؛ ألّن جمّرد عدم اشتهار الرواة  ب ـ

بالكذب، وعدم وجود شذوذ يف الرواية، ال جيعل اخلرب خرب ثقٍة أو خرب عدٍل، ليكون 
ملا دّل دليل احلجيّة عىل حجّيته، إال إذا قلنا بأّن الرواة املتداولة أسامؤهم من غري  مصداقاً 

طعٍن فيهم، يكون ذلك يف حّقهم بمثابة توثيٍق من قبل العلامء السابقني هلم، وإال لطعنوا 
فيهم، خاّصة منهم املشاهري من الرواة، وهو رأٌي سبق أن ناقشناه بالتفصيل يف بحوثنا يف 

لرجال، أو إذا قلنا بأّن حجّية اخلرب هي لكّل خرٍب أفاد الظّن، واعتربنا أّن اخلرب علم ا
احلسن يفيد الظّن خاّصًة عندما يكون خمّرجًا من عّدة وجوه، ففي هذه احلال يمكن 

 االلتزام بحجّية احلديث احلسن بتعريف الرتمذي له.

 يف اإلمامي لهنقد حجّية احلديث احلسن يف التعر
أّما إذا جعلنا املعيار يف احلديث احلسن هو كون ولو أحد رواة احلديث احلسن  ج ـ

ممدوحًا، كام هي احلال يف التعريف اإلمامي للحديث احلسن، فهل يكون احلديث احلسن 
 هبذا التعريف حّجًة أو ال؟

املعروف بني بعض اإلمامّية هو حجيّة اخلرب احلسن، لكن يذهب املحّقق األردبييل إىل 
 يقبلون إال ال ،بالعمل بخرب الواحد ني القائلنيقاملحقّ ، معتربًا أّن ةاحلسن ليس بحجّ ّن أ

وينّص الشهيد الثاين وغريه عىل أّن األكثر  .رشعّي  خرب العدل املعلوم عدالته بطريٍق 
، بل ذكر النجفي الطهراين بأّن عدم احلجية يف نفسه هو املشهور بيننا، رّدوا اخلرب احلسن

 .ل كاد يكون إمجاعاً ب
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 والتحقيق أّنه توجد هنا صورتان يف حتليل املوقف:

أن نقصد من اإلمامي املمدوح الشخص الشيعي الذي مل ينّصوا عىل  الصورة األوىل:
 عدالته، لكنّهم ذكروا وثاقته، يف مقابل اإلمامي العدل املأخوذ رشطًا يف اخلرب الصحيح.

حجّية اخلرب احلسن بعد أن كان رواته ثقاتًا وليسوا  وعىل هذا التقدير، ال إشكال يف
عدوالً؛ لعدم اشرتاط العدالة يف الراوي كام ذكرنا. نعم يشكل األمر عند من يرى رشط 
العدالة، فبأّي وجٍه جيوز له العمل باخلرب احلسن؟! ولعّله لذلك ذكر الشيخ حسن يف 

. ولعّله إىل هذا لبًا من القرائن احلاّفةمنتقى اجلامن أّن عمله باخلرب احلسن كان ملا فيه غا
تشري كلمة األردبييل املتقّدمة، من أّنه عىل هذه املعايري ُيفرتض عدم األخذ باخلرب احلسن 
عندهم، وأّما كالم الشيخ حسن يف موضوع القرائن احلاّفة، فإذا أرجعه إىل حتصيل اليقني 

ن يف هذه احلال أقوى من الصحيح بالصدور منها أو االطمئنان فبها، وقد يكون احلس
عىل مستوى قّوة الكشف واالحتامل، لكن إذا أرجعه إىل مطلق إفادة الظّن، فال وجه له، 
بعد عدم حجيّة مطلق الظّن اخلربي، بل عليه ينبغي للشيخ حسن أن يدرج يف اخلرب 

عايري مل احلسن كلَّ خرٍب حيصل علٌم أو ظّن بصدوره من القرائن ولو كان ضعيفًا، وفقاً 
 علوم املصطلح.

 ىل التوثيق بالضرورة؟هل يؤول كّل مدٍح يف كتب الرجال إ
وبرصف النظر عاّم تقّدم يطرح هنا بحث تطبيقي، وهو هل أّن املدح الوارد يف كتب 
الرجال، يرجع إىل التوثيق بالرضورة، حتى تتّم هذه الصورة ويكون هلا مصداق، 

 حّجة؛ لعود املدح إىل التوثيق قاعدًة أو ال؟ونقول: كّل إمامي ممدوح فخربه 
قد يقال برجوع املدح إىل التوثيق، ويكون املقصود من حجّية اخلرب احلسن هو أّن 

 اإلمامي املمدوح دّل مدحه عىل وثاقته، فيؤخذ بخربه حتى لو مل تثبت عدالته.
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أّن  املفروض وهذا املدرك صحيح كربوّيًا بناًء عىل حجّية خرب الثقة كام تقّدم؛ ألنّ 
املدح قد حّقق صغرى الوثاقة، فتأيت القاعدة والكربى وتعطي اخلرَب احلجيَّة، إال أّن 
الكالم يف الصغرى، فهل صحيح أّنه إذا مدح الرجالّيون شيعّيًا فمعنى ذلك أهّنم وثقوه 

 أو ال؟
 من الواضح أّن من ألفاظ املدح ما هو توثيٌق يف حقيقته، دّل عىل ذلك بالداللة
املطابقّية أو غريها، مثل: ثقة، متقن، َثَبت، حافظ، صدوق، ضابط، حيتّج بحديثه، صالح 
الرواية، معتمد الكتاب، مسكون إىل روايته، ال بأس به )عىل أحد التفاسري للكلمة 

 األخرية(، وغري ذلك.
كام أّن هناك ألفاظًا واضحة يف إسقاط وثاقة الراوي مثل: كّذاب، وضاع، ضعيف يف 

ديث )عىل نقاش فيها(، مضطرب احلديث، مرتوك يف نفسه، ساقط، مّتهم، واٍه، ليس احل
 بيشء، ال يعتّد برواياته، ال ُيعمل بام تفّرد به..

لكن هناك ألوان أخرى من املدح خمتلفة، مثل أن يقال عنه: عامل، زاهد، خرّي، شيخ، 
يف، ابنا، كثري التألقريب األمر، مستقيم الدين واملذهب، يكتب، وجٌه، وجٌه يف أصح
 متكّلم، شاعر، جييد اجلدل واملناظرة، كانت له منزلة عند السلطان و..

فهذه األوصاف هل تدّل ـ لغًة وعرفًا واصطالحًا ـ عىل التوثيق، فضالً عن التعديل؟ 
أفهل كّل عامل ثقة؟ وهل كّل زاهد ثقة؟ وهل كّل خرّي ثقة؟ وهل كّل من يكتب احلديث 

ال يكون الشخص وجهًا بارزًا يف الطائفة الشيعيّة إال إذا كان ثقًة؟ وهل  يكون ثقًة؟ وهل
 .كثرة التأليف معناها الوثاقة؟ و..

أّول الكالم أن تدّل هذه األلفاظ عىل توثيٍق، نعم هي مدح، ولو دّلت عىل توثيق للزم 
 األخذ هبا بال فرق بني الشيعي وغريه.

                                           
الذّم لدراسة ألفاظ اجلرح والتعديل واملدح وقد خّصصنا يف بحوثنا الرجالّية فصاًل كبريًا موّسعًا ( 1)

 يف الرتاث الرجايل واحلديثي، وحّللنا كّل لفظ عىل حدة ودالالته ومعطياته.



 
إّن علامء الرجال قد أعّدوا كتبهم لغاية التوثيق والتضعيف، فعندما  قد تقول:

يمتدحون شخصًا، وال يذكرون أّنه كذاب أو ضعيف يف احلديث، فهذا معناه أهّنم يرونه 
ثقًة، وإال لبّينوا ذلك، وكان ذلك منهم عند عدم البيان إهيامًا وتدليسًا، من هنا نفهم 

 الوثاقة من املدح.
 جياب عنه:وهذا الكالم 

إذا كانت هذه األوصاف ال تدّل ـ لغًة وعرفًا وبأنواع الدالالت الثالث ـ عىل  أّوالً:
التوثيق، فلامذا نفرتض اإلهيام والتدليس؟ فمن املمكن أن تكون معلومات الرجالّيني 
حول هذا الراوي أو ذاك حمدودة هبذا املقدار، فقد اّطلعوا عىل أّنه من املتكّلمني، لكنهم 

حيصلوا عىل معطيات فيام خيّص عدالته وال وثاقته، فذكروا املعلومات التي توّفرت  مل
 هلم، وتركوا ما مل يقم لدهيم شاهٌد عليه، فأّي تدليس يف هذا األمر؟!

مثل الطويس والنجايش، مل يؤّلفوا كتبهم للتوثيق  إّن علامء الرجال اإلمامّية ثانيًا:
يف الغالب ـ يف سياق التعريف باملصنّفات وكتب والتضعيف، وإنام جاءت كتبهم ـ 

الشيعة، كام تفيد ذلك مقّدمات غري واحد من الكتب الرجالية، فإّن الكتب الرجالّية 
القديمة جداً قبل كتاب النجايش والطويس وأمثاهلام ال نعرف عنها أّية معلومات تفصيليّة 

ثل كتاب معرفة رواة األخبار والغرض من إعدادها وغايات التأليفات؛ ألهّنا مفقودة م
هـ(؛ وكتاب الرجال أليب حممد احلسن بن عيل بن 224للحسن بن حمبوب الرّساد )

هـ(، وكتاب الرجال أيضًا لولده أيب احلسن عيل بن احلسن 224فضال الكويف )
هـ(، وقد وصلت ـ حسب الظاهر ـ نسخة من هذا الكتاب البن داود احليّل، وال 3)ق

أو  254وكذلك كتاب يف الرجال للفضل بن شاذان األزدي )بعد  نعرف عنها شيئًا،
هـ( الذي اعتمد عليه الكيش وابن داود، وكتاب املشيخة أليب حممد جعفر بن بشري 260
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 التوضيح.



هـ( )بناء عىل كونه يف الرجال(، وكتاب تاريخ الرجال ألمحد بن 280البّجيل الوشاء )
لعيل بن احلكم النخعي األنباري  هـ(، وكتاب رجال الشيعة280عيل العلوي العقيقي )

هـ(، إىل 329أو  328هـ(، وكتاب الرجال للشيخ حممد بن يعقوب الكليني )3)ق
غريها من الكتب التي ال نعرف إال اسمها، حسبام نقل لنا ذلك النجايش والطويس 

 .وأمثاهلام، واستعرضناها يف كتابنا يف تاريخ الرجال
التي وصلتنا، والتي هي اليوم عمدة املصادر الرجالّية وأّما الكتب الرجالية القديمة 

 اإلمامّية، فهي عىل أربعة أنواع:
كتٌب خمّصصٌة لبيان الطبقات، مل هيدف أصحاهبا ال التوثيق وال  النوع األّول:

التضعيف، وإن وّثقوا أحيانًا قليلة جدًا، وذلك مثل كتاب رجال الربقي، حيث ابتدأ 
، ثم أصحاب كّل إمام، �بقات بذكر أصحاب رسول اهللالكتاب املصنَّف عىل الط

ونادرًا ما جيرح أو يعّدل أو يوثق، كام أّنه نادرًا ما يشري إىل مذهب الرجل واعتقاده، 
فالكتاب يف الطبقات، فلو قال: فالٌن عامل أو متكّلم أو.. هل يكون فيه تدليس يوهم 

 التوثيق ما دام غري ُمَعّد هلذا الغرض؟!
ال يف كتاب الرجال للشيخ الطويس املعروف بكتاب األبواب، إذ ينّص وكذلك احل

يف املقّدمة عىل أّنه مل َيَر كتابًا جامعًا يف الطبقات واألسامء، هلذا رّتب أسامء األصحاب 
راويًا،  157راويًا، غري أّنه وثق  6429حسب ترتيب العصور، ورغم أّنه ذكر فيه 

باجلهالة، فيام أكثر من ستة آالف راٍو مل يقل فيهم راويًا  50راويًا، ووصف  74وضّعف 
شيئًا، وهلذا كان هذا الكتاب قليل املعلومات جداً حول الرواة من جهة اجلرح والتعديل، 
وكذلك من بعض اجلهات األَخر، فهذا النوع من الكتب مل يصنَّف لغرض اجلرح 

صد التوثيق ما دام غري معّد والتعديل أساسًا، هلذا لو مدح هنا أو هناك فإّنه ال يوهم ق
 لذلك، وليست فيه أّي داللة عىل ذلك أو تعّهد أو ُعرف عام أو خاّص.
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كتٌب خمّصصة لبيان املصنّفات، وأّن الشيعة لدهيم مؤّلفني ومؤلَّفات، يف  النوع الثاين:

حماولة للرّد عىل من اهّتم الشيعة بعدم وجود مصنَّفات هلم، ومن هذه الكتب كتاب 
هـ(، فإّن هذا الكتاب مؤلَّف لذكر املصنّفات واملصن فني، فاسمه 450للنجايش ) الرجال

احلقيقي )فهرست أسامء مصنّفي الشيعة(، بل ذكر ذلك هو نفسه يف املقّدمة، ويعّد هذا 
الكتاب من الكتب التي اهتّمت باجلرح والتعديل، لكنّه مل يوضح ذلك؛ إذ مل يتعّهد 

عندما ذكر برناجمه فيه أن يقّدم معلومات يف اجلَرح والتعديل، النجايش يف مقّدمة الكتاب 
عىل عكس الشيخ الطويس يف الفهرست، حيث تعّهد بذلك، لكنّه يف داخل الكتاب نّس 

 أو تغافل عن تعّهده أو مل تصله أّي معلومات عن سائر الرواة.
يعة كتابًا جامعًا شوحتى الشيخ الطويس يف الفهرست ينّص يف املقّدمة عىل أّنه مل َيَر لل

يف املصنَّفات، فأراد أن يفهرسها، ورغم تعّهده بالتوثيق والتضعيف مل يفعل ذلك دائاًم، 
شخصًا يف كتابه،  912شخصًا، واحلال أّنه ذكر  21شخصًا، فيام ضّعف  92فقد وّثق 

 شخصًا. 1269فيام ذكر النجايش 
 تامم بعلم الرجال بمعناه اخلاصوالذي يؤّكد لنا أّن هؤالء املصنّفني مل يقصدوا االه

اليوم أهّنم عاشوا يف الفرتة التي كانت ولدت فيها الكتب األربعة مجيعها، بل هناك كتابان 
من الكتب األربعة أّلفهام الطويس نفسه، وهو معارص للنجايش، مضافًا إىل عرشات 

ر الرواة، سامء سائالكتب احلديثّية األخرى التي فيها أسانيد، فلامذا مل يذكروا إطالقًا أ
وهي موجودة يف الكتب احلديثية التي بني أيدهيم، بل يف كتاب الرجال للشيخ الطويس،، 
فإّننا لو حسبنا اليوم أسامء هؤالء الرواة وحذفنا األسامء املكّررة ملا كانت أقّل من 

راويًا، كام ذكر اخلوئي يف 16307راو، فقد ذكر املامقاين يف التنقيح أسامي  12000
اساًم، ومهام بلغ عدد  18189اساًم، فيام سّمى النامزي يف مستدركاته  15676املعجم 

راويًا، فيام ال نجد يف فهرستي: الطويس  12000املكّررات فلن يقّل عدد الرواة عن 
راويًا. إّن هذا يؤّكد أهنم مل يكونوا بصدد التوثيق واالهتامم  1500والنجايش أكثر من 



وإّنام بصدد التصنيف واالهتامم بشأن املصنّفني واملصنفات، فلو  بشأن الرواة عمومًا،
 َمَدحوا ال يلزم من مدحهم تدليس؛ ألّن وجهتهم خمتلفة.

وهذا ما نراه يف استدامة مرشوع الفهرسة بعد عرص الطويس والنجايش مع الشيخ 
 هـ(.588هـ(، وابن شهر آشوب )585منتجب الدين )

ركيزهم عىل الرواة املصن فني يرجع للطريقة نعم، هناك وجهة نظر ترى أّن ت
الفهرستّية، ال لعدم االهتامم الرجايل، وسوف يأيت التعّرض بالنقد هلذه النطرّية بالتفصيل 

 يف بحث النقل باملعنى يف الفصل الثاين من هذا الكتاب، إن شاء اهلل تعاىل.
صة لنقل الروايات الواردة يف ال النوع الثالث: سها رواة ويقف عىل رأالكتب املخصَّ

هـ(، وهذا النوع من الكتب مهّم للغاية، وُيشبهه عند 385كتاب أيب عمرو الكيش )ح 
أهل السنّة كتاب الطبقات الكربى )الطبقات الكبري( ملحمد بن سعد بن منيع الزهري 

 هـ(.230)
 يف لكنّنا نرى أّن املوجود بأيدينا من اختصار كتاب الكيش ال ُيبدي فيه الكيش رأيه

التوثيق أو التضعيف إال قلياًل جدًا نسبّيًا، إذًا فهو ليس بصدد التوثيق والتضعيف، بل 
مة ـ دون إبداء الرأي ـ ليس عىل املستوى  بصدد مجع الروايات املوثقة واملضّعفة واملقو 
الرجايل فحسب، بل عىل املستوى التارخيي واملذهبي، هلذا يعّد هذا الكتاب من أهّم 

 ديمة يف التعّرف عىل مذاهب الشيعة وتاريخ فرقهم.الكتب الق
صة للجرح والتعديل، وهذه الكتب مل يصل منها أّي  النوع الرابع: الكتب املخصَّ

كتاب سوى نسخة كتاب ابن الغضائري الذي وصلنا قسم الضعفاء فقط، وهو كتاب 
َد هذا الكتاب بعد وفاة صاحبه ب  دايات القرن اخلامسنادرًا جدًا ما يمتدح راويًا، وقد ُفقر
هـ( الذي أدخله يف 637اهلجري، وظهر ألّول مّرة يف القرن السابع مع أمحد بن طاوس )

 .كتابه )حّل اإلشكال يف معرفة الرجال(، مع ذكره أّنه ال طريق له إىل الكتاب
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إذن، فالقول بأّن كتب الرجال الشيعّية اإلمامّية القديمة قد ُال فت عىل أساس اجلرح 

لتعديل، اّدعاٌء ليست له شواهد تارخيّية مؤّكدة، وهذا معناه أّنه عندما يمتدحون، فإهّنم وا
ال يتحّركون من عقلّية رجالية بحتة، وإّنام حيملون معهم عقلّيات طبقاتّية، وترامجيّة، 
وتارخيية، وبيبلوغرافية، و.. فاّدعاء أهنم ملا كانوا بصدد التوثيق ومدحوا )مدحًا غرَي داّل 
يف نفسه عىل التوثيق لغًة وعرفًا( دّل ذلك عىل إرادهتم التوثيق، يف غري حمّله، إذ مل يثبت 

 عرف عام وال خاص وال داللة لغوية وال مصطلحّية يف هذا.
أّنه إذا تّم التأّكد من وجود داللة لغوّية أو عرفية بقرينة عاّمة أو  والنتيجة املتحّصلة

التعديل، فبها ونعمت، وإال فمجّرد املدح ال ُيعلم كونه خاّصة، عىل ما يفيد التوثيق أو 
كاشفًا عن التوثيق. وأّما تفصيل داللة هذه الكلمة أو تلك، فهو موكول إىل مباحث علم 
الرجال وألفاظ اجلرح والتعديل، وربام هلذا كّله وجدنا بعض العلامء يضيف يف تعريف 

 .باخلرب احلسن تعبري )مدحًا معتّدًا به( يؤثر يف الوثوق
ال نرى يف كلمة عامل أو متكّلم أو.. توثيقًا. مركوناً إليه، السيام وأّن مشكلة  واخلالصة:

مصطلحات علم الرجال القديم يقوم فهمها عىل االجتهاد يف الغالب؛ إذ مل يكتب قدماء 
الرجالّيني واملحّدثني معاجم توضح مرادهم من مصطلحاهتم غري الداللة اللغوّية 

 يّة، إال إشارة هنا أو هناك.والعرف
 هذا كّله يف الصورة األوىل.

أن ُيراد من اإلمامّي املمدوح الشخص الشيعي الذي ال نّص من علامء  الصورة الثانية:
الرجال ال عىل عدالته وال عىل وثاقته، فلم يقولوا: عدل، أو ثقة، أو يوّثق، أو أخباره 
معتمدة، وما شابه ذلك من تعابري تدّل عىل عدالته أو عىل وثاقته وصدقه يف النقل، وإنام 

كان له منزلة بني الناس، شاعر وعامل باألدب، له مصنّفات،  قالوا مثاًل: متكّلم الشيعة،
كان متفّوقًا يف اجلدل واملناظرة، ونحو ذلك، فام هو مدرك حجّية قول مثل هذا الراوي، 
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 مع أنه مل يوثق ومل يعّدل؟
 نقف هنا أمام عّدة مدارك مرتّقبة للحجّية هي:

ما ذكره السيد اخلوئي، من أّن مدرك حجّية اخلرب احلسن هو بناء  املدرك األول:
العقالء؛ فالعقالء َيرون اخلرب الذي يرويه إمامّي ممدوح مل يظهر فسقه وال عدالته، حّجًة 
يمكن للعبد أن يعتذر به عند املوىل، كام يمكن للموىل أن حيتّج به عىل العبد، ويكفي قيام 

 بات حجّية هذا اخلرب.السرية العقالئّية هنا إلث
رب هي ة اخلمدة يف حجيّ العُ  نّ أل مما ذكرناه يف املقام فتحّص »يقول السيد اخلوئي: 

 ةسرية حجيّ ال مقتىض نّ أشكال. وال خيفى من اإليشء يرد عىل االستدالل هبا  السرية، وال
لغ أمر ب الثالثة، فإذا ما قائمة عىل العمل هبذه األقسافإهّن  ؛الصحيحة واحلسنة واملوثقة

 نقل ثقةٍ عدالته، أو ب ممدوح مل يظهر فسقه وال مامّي إاملوىل إىل عبده بنقل عادل، أو بنقل 
عيف يف نظر العقالء. نعم اخلرب الض مر املوىلأيف خمالفة  غري إمامي، ال يكون العبد معذوراً 

سرية يف قيام ال الشّك  ، مع أنّ ال يعملون به يقيناً  العقالء ألنّ  ؛ةخارج عن موضوع احلجيّ 
 .«تهبعدم حجيّ  يف احلكم عىل العمل به كاٍف 

 وهذا الكالم من السيد اخلوئي ـ وهو كالم تقعيدي ـ يمكن أن ُيالحظ عليه:
إّنه يناقض ما بنى هو عليه من حجّية خصوص خرب الثقة، فكيف تقوم السرية  أّوالً:

مل وز األخذ برواياته؛ ألهّنم مدحوه وعىل خرب الثقة، ثم يقال هنا بأّنه ولو مل يكن ثقًة جي
يظهر عليه الفسق؟! ومن ثّم يلزم أن يقول السيد اخلوئي بحجّية خرب اإلمامي املمدوح 
ال خرب الثقة! وملّا مل يكن االنتامء املذهبي رشطًا عنده يلزمه أن يقول بحجّية خرب مطلق 

 املمدوح ولو مل تثبت وثاقته!
ظة، هل فعاًل يبني العقالء يف باب األخبار عىل قاعدة من بعيدًا عن هذه املالح ثانيًا:

ُمدح ُاخذ بخربه؟! فلو مدح زيد يف جودة تصنيفه ومجال أسلوبه األديب، هل يعتمد 
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العقالء عىل خربه نتيجة هذا املدح؟ أو وصف بُحسن سياسته وإدارته للمجتمع هل 

إال إذا ُفهم من طبيعة املدح يعتقدون أّن ذلك داّل عىل حجّية خربه؟ هذا ما مل نحرزه، 
ومضمونه ما يؤثر عىل وثاقته، فيكون املدح داالً عىل الوثاقة ولو بالداللة االلتزاميّة، 
وهذا خارج عام نحن فيه عىل مستوى القاعدة والكربى، وقد سبق إبطاله عىل مستوى 

 الصغرى والتطبيق.
ًة، فيكون ه صريورة الراوي ثقوبعبارة أخرى: تارًة نستفيد من املدح التوثيق فهذا معنا

خربه حّجًة، عىل غري مسلك رشط العدالة، وأخرى ال نستفيد التوثيق ـ كام هو ظاهر 
مفروض كالم اخلوئي بحسب ظاهر عبارته؛ ألنه وصف اإلمامي باملمدوح، ثم وصف 
 غري اإلمامي بالثقة عاطفًا هذا عىل ذاك ـ وهنا هل فعاًل يعمل العقالء بخرب شخٍص ألّنه
ُمدح يف جانب من جوانب حياته مع عدم داللة هذا املدح حسب الفرض عىل التوثيق؟! 

 ويكفينا الشّك.
إذا كان املدح مع عدم ظهور الفسق مرّبرًا عقالئيًا لألخذ باخلرب، فلامذا فّرق  ثالثًا:

السيد اخلوئي بني املمدوح اإلمامي وغري اإلمامي، فقال ـ هو وغريه ـ بحجيّة خرب 
ح اإلمامي وعدم حجّية خرب املمدوح غري اإلمامي، مدرجًا إّياه يف الضعيف غري املمدو

احلّجة بصيغة اإلطالق؟ وهل العقالء يمّيزون يف باب األخبار بني أتباع هذا املذهب أو 
ذاك؟ فإذا كان املدح داالً عىل التوثيق فاملفرتض أن يدّل يف اإلمامي وغريه، ويصبح 

إذا مل يكن املدح داالً عىل التوثيق، فإن كان بنفسه معطيًا للحجّية خربمها معًا حّجة، وأما 
عقالئيًا فاملفرتض أن يعطيها لإلمامي وغريه، فإّن املفروض أّن هذه االرتكازات عقالئّية 

، فأّي معنى للتفريق بني �موجودة قبل ظهور الرسالة اإلسالمّية مع رسول اهلل
فيدًا للحجيّة فاملفرتض أن ال يفيد ال مع اإلمامي اإلمامي وغريه؟! وإذا مل يكن املدح م

 وال مع غريه، فلم نفهم طبيعة هذا التنويع يف املوقف.
فالصحيح بطالن هذا املدرك األّول، وعدم وجود بناء عقالئي عىل األخذ بخرب من 



 ينُمدح ما مل يفد املدح تعدياًل أو توثيقًا. وقد سمعنا أّن ُاستاذنا الشيخ الوحيد اخلراسا
لديه حتّفظ يف حجّية اخلرب احلسن، لكن مل نعرف وجهه عنده وطبيعة موقفه بالدّقة. كام 
اّطلعنا مؤّخرًا عىل ذهاب ُاستاذنا الشيخ باقر اإليرواين وغريه يف بعض كتاباهتم إىل عدم 

 .حجّية اخلرب احلسن، رافضني وجود سرية عقالئّية فيه
أّن  العدالة يف املسلم أو يف اإلمامي، وهي التي تثبتاالستناد إىل أصالة  املدرك الثاين:

كّل مسلم أو كّل إمامي ـ عىل الرتديد يف موضوعها ودائرهتا ـ عادٌل، إذا مل تظهر عليه آثار 
الفسق، وترتتب عليه عملّيًا آثار العادل، فاإلمامي املمدوح الذي مل ُيذكر بفسق ومل يظهر 

 .ليها اآلثارمنه فسٌق، حُيكم بعدالته وترتّتب ع
 واجلواب عن ذلك:

إّن هذا مبنيٌّ عىل القول بأصالة العدالة يف املسلم أو اإلمامي، ومل يثبت ذلك ال  أّوالً:
عىل املستوى الواقعي وال عىل املستوى التعّبدي، وفاقًا للمشهور، وهذا نقاش مبنائي يف 

 املسألة.
إّن أصالة العدالة لو متّت هنا، ُتبطل أصل وجود اخلرب احلسن؛ ألّنه جمّرد تفصيل  ثانيًا:

يف كيفّية إثبات العدالة، وليس يف حجّية خرب من مل تثبت عدالته وإّنام ثبت مدحه فقط. 
بل ال قيمة للمدح هنا وجودًا وعدمًا؛ ألّن أصالة العدالة قادرة ـ يف وجهة نظر ـ عىل 

 ال متامًا أيضًا.تعديل جمهول احل
إّنه لو قلنا بجريان أصالة العدالة يف كّل مسلم كام هو مذهب بعض، لزم توسعة  ثالثًا:

دائرة اخلرب احلسن لكّل ممدوح ولو مل يكن إمامّيًا، عندما ال نرشط يف احلجّية االنتامء 
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 املذهبّي اخلاّص، ومن ثّم فال نحتاج لتوثيق غري اإلمامي أيضًا.

ّرد إثبات العدالة يف الراوي بمثل أصالة العدالة، ال ُيثبت فيه احليثيات إّن جم رابعًا:
العقالئّية األخرى املأخوذة يف حجّية اخلرب، وهي الوثاقة يف نقله ال من ناحية الصدق، 
بل من ناحية الضبط والدّقة يف النقل، مقابل السهو والتخليط ونحو ذلك، وهلذا أضاف 

لصحيح قيد الضابط إىل قيد العدالة كام تقّدم؛ لعدم وفاء العلامء يف تعريف احلديث ا
العدالة يف نفسها بجانب الضبط، وقد أبطلنا يف بحوثنا يف علم الرجال ما ذكره بعضهم 
حتت عنوان أصالة الضبط يف الراوي، وقلنا بأّنه ال وجود ألصل من هذا النوع، حتى 

 فأصالة العدالة هنا ال تكفي ملنح نضّمه هنا ألصالة العدالة فيتحّقق املطلوب. وعليه
 اخلرب احلسن احلجّية.

ما ذكره السّيد بحر العلوم، من االستناد إىل فكرة ُحسن الظاهر حيث  املدرك الثالث:
اشف ام خيالفه يف الكنّ إأصل العدالة، و احلسن يشارك الصحيح يف التحقيق أنّ »قال: 

ف فيه هو الكاش نّ إف ،بخالف احلسن ،أو ما يستلزمه الصحيح هو التوثيق ه يفعنها، فإنّ 
 كال يفشاألقوال. وهبذا يزول اإل املكتفى به يف ثبوت العدالة عىل أصّح  سن الظاهرُح 

بني  ة احلسن، مع القول باشرتاط عدالة الراوي، كام هو املعروفالقول بحجيّ 
 .«األصحاب

أصالة  أن يستند إىل والفرق بني هذا املدرك وما سبقه، أّن السيد بحر العلوم ال يريد
العدالة باملعنى الذي جيعلها أصالً قائاًم بنفسه، بل يريد أن يستند إىل ُحسن الظاهر؛ وذلك 
عىل أساس أّن الرجالّيني عندما يمدحون شخصًا وال يضّعفونه فهم يشهدون بحسن 
 يفظاهره، وهذا كاٍف يف التعديل، فكأّن هذا املدرك ما يزال يعتمد عىل املدح الوارد 

           كلامت الرجالّيني، بينام أصالة العدالة ال حتتاج هذا املدح أصاًل، ويمكن إجراؤها 
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 من دونه.
وكالمنا هذا مبنيٌّ عىل تفسري أصالة العدالة بغري ُحسن الظاهر، وإال فيوجد من يقول 

 بالتوحيد بينهام، كام أرشنا له يف بحوثنا الرجالّية.
 بحر العلوم: واجلواب عن مقاربة السّيد

إّن هذا لو تّم ـ حيث يوجد نقاش بينهم يف أصل إثبات العدالة بُحسن الظاهر  أّوالً:
ـ يلزمه التفصيل يف آلّيات إثبات العدالة يف الراوي، ال يف حجّية خرب املمدوح بام هو 
ممدوح دون أن تثبت عدالته كام هو التعريف املشهور للخرب احلسن، والذي هو حمّل نظرنا 

 آلن، وهذه إشكالّية يف املنهج.ا
، إّن ُحسن الظاهر يقوم عىل املشاهدة العيانّية، كام يرّصح به املحّقق الكلبايس ثانيًا:

وفيام نحن فيه ال توجد مثل هذه املشاهدة، فنحن مل َنَر الرواة ونعايشهم ونرى ُحسن 
 جلهات.ظاهرهم، كّل ما يف األمر أّنه ُنقل لنا مدٌح فيهم من جهٍة من ا

إّن موضوع ُحسن الظاهر ال معنى له هنا، فلم يقل الرجالّيون بأّننا نعرف حاله،  ثالثًا:
وهذا كّل حاله، بل قالوا بأّن له صفة كذا وكذا، ومل يشهدوا بيشء إضايف، حتى نقول 
بأهّنم شهدوا بُحسن حاله وظاهره ومل يطعنوا فيه، وبعبارٍة أخرى: إّن الرجايل ال ُيعلم 

ر هذا الراوي عندما يقول عنه مثالً: متكّلم أو وجيه أو غري ذلك، أّنه يشهد بُحسن ظاه
فهذه التعابري ال تفيد حسن الظاهر وال حيرز أهّنا شهادة بذلك، واملفروض أّننا مل نعاين 
الرواة، فكيف نريد تطبيق مبدأ حسن الظاهر هنا، إال إذا أحرزنا سلفًا أّن الرجايل مطلٌع 

ملعاين له ومل يضّعفه، وهو يف مقام التضعيف، ممّا يكشف عن عىل متام حال هذا الراوي كا
أّنه يراه عىل الظاهر احلسن، وإثبات أمٍر من هذا القبيل صعٌب كام تقّدم. نعم يف تعابري 

 مثل خرّي زاهد فاضل يمكن أن ينفع هذا.
هذا كّله، مضافًا إىل ما تقّدم من أّن العدالة غري كافية يف االحتجاج باخلرب ورفع 
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 السفاهة عن األخذ به.

 قدّيةل بآية النبأ، قراءة نتصحيح اخلرب احلسن واخلرب اجملهو
ما أشار إليه بعٌض، من أّن آية النبأ تدّل عىل سقوط حجّية خرب الفاسق،  املدرك الرابع:

ومفهومها ثبوت حجّية خرب غريه، فالبّد من إثبات الفسق ليتحّقق املانع، ومع عدم ثبوته 
اخلرب، سواء سّميناه عادالً أم مل نسّمه، وهبذا نثبت أيضاً حجّية اخلرب املوّثق،  تتحّقق حجّية

 .بل حجّية املراسيل كذلك
 واجلواب عن ذلك:

إّن هذا خاّص بمن يستدّل عىل حجّية خرب الواحد بآية النبأ ويقبل بإطالق  أّوالً:
وإّنام يستند لسائر  مفهومها، أّما من ال يرى داللتها أو إطالق مفهومها بخصوصها،

األدّلة عىل حجّية خرب الواحد، فإّنه ال موضوع هلذا االستدالل عنده كام هو واضح، وقد 
، أّن آية النبأ ال تدّل عىل حجّية اخلرب الظنّي، سبق أن بيّنا يف مباحث حجّية احلديث

 وليس فيها إطالق مفهومي.
قد سبق منّا يف املحور الثالث املتقّدم حول مسألة رشط العدالة ورشط الوثاقة،  ثانيًا:

أّن املراد بالفسق يف اآلية ـ بمناسبات احلكم واملوضوع و.. ـ ليس الفسق الرشعي، بل 
 الفسق اخلربي، وعليه فال موضوع آلثار مسألة العدالة والفسق الرشعي هنا.

قع األمر شيئًا؛ فإّن الفسق اخلربي مانع، فمع عدم بأّن ذلك ال يغرّي من وا لكن جياب
 إثباته يكون اخلرب حّجة.

ما ذكره بعٌض من أّن الفسق ملا كان عّلة التثّبت، وجب العلم بنفيه حتى يعلم  ثالثًا:
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وجود انتفاء التثّبت، فال تستطيع الفرار من منطوق آية النبأ قبل العلم بعدم وجود 
 الفسق.

بأّنه يكفي إلثبات عدم الفسق االستناد إىل أصالة عدم  د الثاينوقد أجاب عنه الشهي
املانع يف املسلم، بل إّن جمهول احلال ال يمكن احلكم عليه بالفسق كام هو واضح، مع أّن 
املراد يف اآلية هو املحكوم عليه بالفسق، فمجهول احلال أو املمدوح خارٌج عن منطوق 

 .اآلية
إال إذا قيل بأّننا نعلم يقينًا بصدور املعصية من كّل  حيح،وما ذكره الشهيد الثاين ص

إنسان غري معصوم، فأصالة عدم الفسق منقوضة عادًة هبذا العلم اإلمجايل بصدور ولو 
 معصية واحدة منه، واألصل عدم التوبة؛ لقّلة التائبني، وهذا ما هيدم الكالم أعاله.

عىل العمل باخلرب احلسن، ويشهد له أّن  االستناد مبارشًة إىل اإلمجاع املدرك اخلامس:
الشيخ الطويس يف العّدة قال بأّن الطائفة مدحت املمدوح وذّمت املذموم، ممام يعني أّن 

 املعيار هو املدح.
 ويناقش:

إّن هذا الفهم لكالم الشيخ الطويس غريب، فعبارة الطويس واضحة يف النظر  أوالً:
ت زا وجدنا الطائفة ميّ نّ إ»دح، حيث يقول: إىل جانب الوثاقة والوثوق ال مطلق امل

ني من قوا بفت الضعفاء، وفرّ الّرجال الناقلة هلذه األخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعّ 
 وايعتمد عىل حديثه وروايته، ومن ال يعتمد عىل خربه، ومدحوا املمدوح منهم وذمّ 

 وفالن خمالف يف ط،املذموم، وقالوا فالن متهم يف حديثه، وفالن كذاب، وفالن خملّ 
، وفالن واقفي، وفالن فطحي، وغري ذلك من الطعون التي ذكروها، داملذهب واالعتقا

لّرجال من مجلة ما رووه من التصانيف يف فهارسهم، اواستثنوا  فوا يف ذلك الكتب،وصنّ 
يم هذه عادهتم عىل قد فه برواته.نظر يف إسناده وضعّ  منهم إذا أنكر حديثاً  واحداً  حتى إنّ 

                                           
 .74انظر: الرعاية: ( 1)



 
العمل بام يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به  لوقت وحديثه ال تنخرم، فلوال أنّ ا

كون مثل خرب غريه، فال ي جائز، ملا كان بينه وبني غريه فرق، وكان يكون خربه مطروحاً 
فائدة لرشوعهم فيام رشعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح األخبار بعضها عىل 

 .«ة ما اخرتنابعض، ويف ثبوت ذلك دليل عىل صحّ 
فهل هذا السياق ُيفهم منه االقتصار عىل خصوصيّة املدح املطلق، أو أّن العربة 

 !بالوثاقة والوثوق وكونه موثوقًا بخربه؟
سّلمنا انعقاد اإلمجاع عىل ذلك فهو مدركّي، واملسألة برّمتها اجتهادّية بالغة  ثانيًا:

التعقيد، فكيف نجعل إمجاعهم حّجًة علينا؟! خاّصًة مع ترصيح كثري ممّن تعّرض هلذه 
املسألة بعد ذلك بعدم حجّية احلديث احلسن يف نفسه، وإّنام تكون حجّيته بالقرائن، 

 وغري ذلك. كعمل املشهور به
إّن اخلرب احلسن إذا كان ُحسنه واملدح الوارد فيه حاويًا عىل تعديل الرواة  والنتيجة:

أو توثيقهم أو حصول الوثوق بصدوره عن النبّي أو اإلمام، كان حّجًة عىل النظرّيات 
املختلفة يف باب حجّية األخبار، وإال فال حجيّة له، وتفصيل البحث يف مسألة ألفاظ 

 التعديل يراجع يف حمّله.اجلرح و
وممّا ذكرناه هنا، ُيعلم املوقف من أخبار املهملني واملجاهيل، وستأيت إشارات تتصل 

 هبم أيضًا إن شاء اهلل، فانتظر.

 فة تقوميّيةغريه واحلسن لغريه، وقـ حجّية احلديث واخلرب الصحيح ل 3
درًا جدًا ما نجد له ظهر هذا املصطلح يف أدبيّات علم احلديث عند أهل السنّة، ونا

حضورًا يف الرتاث اإلمامي، ووفقًا له ذكر بعضهم تقسياًم مخاسّيًا للحديث: الصحيح 
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 لذاته، والصحيح لغريه، واحلسن لذاته، واحلسن لغريه، والضعيف.
ذاته حسن لأو أزيد احلسن لذاته إذا جاء من طريق آخر بأّنه  الصحيح لغريهوقد ُعّرف 

 ،ذاتهأرفع من احلسن ل، لكنّه من الصحيح لذاتهمرتبًة  أقّل  وهواعترب ،فيعتضد ،أيضاً 
 متابعٍ احلسن الذي ارتقى ب احلديثوكأّنه درجة بينهام. وربام يقال بأّن الصحيح لغريه هو 

 ام جاءتمن ذات السند، وإنّ  ة مل تأتر الصحّ  لغريه؛ ألنّ  ّمي صحيحاً ُس . وقد أو شاهد
 إليه. من انضامم غريه

ومل يكن سبب ضعفه فسق  ،دت طرقهالضعيف إذا تعدّ  ، فهولذاتهاحلسن أّما و
د د أو تعدّ أو شاه ارتقى بمتابعٍ ، أو هو مطلق احلديث الضعيف الذي أو كذبه يالراو
 طرق.

 جةً الصحيح لذاته، وأقّل منه دروهبذا يكون الرتتيب يف القّوة عىل الشكل التايل: 
 ه.ها مرتبة احلسن لغريالصحيح لغريه، ثم يليه احلسن لذاته، ثم أقلّ 

 كابن حنبل كان يسّمي احلسن لغريه باحلديث منياملتقدّ ويقال بأّن بعض العلامء 
 .عىل القياس الضعيف لكنّه كان يقّدمه

ومن الواضح يف حتليل مفرديَت الصحيح لغريه واحلسن لغريه، أّن املحّدث والعامل 
ّن مة وبني معايري الوثوق وقّوة الظبعلوم املصطلح يدمج هنا بني معايري السند الصار

بالصدور، فإّن الصحيح لغريه مفهوٌم ال معنى له إال أّن قّوة الظّن أو الوثوق هبذا اخلرب 
بلغت أو قاربت مستوى قّوة الظّن أو الوثوق باخلرب الصحيح، وهكذا احلال مع اخلرب 

يته بمطابقته للواقع وحكااحلسن لغريه، فإّنه ليس له معنى إال أّن قّوة الظّن أو الوثوق 
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عنه تساوي أو تكاد قّوَة الظّن أو الوثوق املوجود يف اخلرب احلسن، بل يظهر من ترتيب 

 بعضهم للحديث أهّنا ال تساويه، بل تبقى أقّل منه درجًة.
وهذه الرؤية ال قيمة هلا وفقًا ملعايري حجّية خرب الثقة والعدل، أي معيار النظر يف 

ام تظهر قيمتها يف تراكم القّوة االحتاملّية بتعّدد األسانيد، األمر الذي أحوال الرواة، وإنّ 
يرفع الصحيح لغريه عن مستوى احلسن لذاته بكثرة الطرق، وهذا مفهوم عقالئي 
عقالين صحيح من حيث املبدأ، ولذلك ال معنى ألن نورد عليه بأّن مجع احلسن مع 

 اإليراد صحيح لو قرصنا النظر عىل احلسن يساوي احلسان وال يساوي الصحيح، فهذا
خصوصّية الرواة ورصامة املصطلح؛ لكنّه ليس بصحيح عىل مستوى تراكم 
االحتامالت، وإال ملا صّح أن نجعل اخلرب املتواتر أعىل من اخلرب الصحيح السند؛ إذ هو 
ال يزيد عليه سوى بتعّدد الطرق واألسانيد، كيف وقد جيتمع التواتر مع ضعف الطرق 

 بمعنى عدم صّحتها ـ كام هو معلوم.ـ 
لكن يف الوقت عينه ال يوجد ـ وفقًا ملعايري الرواة وأحواهلم ـ وجٌه هلذه التسمية؛ ألهّنا 
توجب التضليل، بل ُيرتك أمرها إىل الباحث يف احلديث يف درجة ظنّه بصدور احلديث 

قّوَة  قارب يف القّوةعندما تتكّرر طرقه، بحيث هل يرى أّن احلسن لذاته متعّدد الطرق ي
الصحيح لذاته أو ال؟ وهذا أمر ال يمكن وضع معيار حديدي صارم له ُيفرض عىل كّل 
الباحثني والفقهاء واملحّدثني، بل خيتلف باختالف احلاالت، وليس من معيار سوى 
ارتفاع درجة القّوة الظنّية يف اخلرب، وإال فقد نحصل عىل سندين حسنني لذاهتام، لكن 

بعض العنارص ال حيصل تراكم احتاميل رغم تعاضدمها؛ لكون الرواة هلام يميلون نتيجة 
مثاًل الجتاه فكري منسجم مع املتن، األمر الذي ُيضعف من قّوة أو رسعة تعايل الظّن 

 بالصدور.
إّن مفهوم الصحيح لغريه واحلسن لغريه ال معنى له يف التصنيف املخّصص  والنتيجة:

دف لوضع قوانني، بل هو شأن تطبيقي من شؤون ممارسة املحّدث لعلوم املصطلح، واهلا



والفقيه والناقد وطريقة تعامله هنا وهناك مع األحاديث والروايات، فال نستطيع أن 
نفرض عليه قانون حجّية احلسن لذاته أو الصحيح لذاته عرب تقديم حديث حسن 

ء ال ح لذاته، فهذا يشبطريقني، بحيث يكون ملزمًا به كام هو ملزم باحلديث الصحي
مدرك له وال مستند ما مل حيصل لديه شخصّيًا وثوق بصدوره أو يرى أّن حجّية اخلرب 
الصحيح معيارها ومالكها التام قّوة الظّن الذي فيه، ووصل هذا احلسن لذاته إىل قّوة 

 الظّن هذه بتعّدد طرقه، فتأّمل جّيدًا.

 قـ حجّية احلديث، واخلرب املوّث 4
خلرب املوثق عند اإلمامّية بأّنه ما اتصل سنده إىل املعصوم بمن نّص األصحاب ُعّرف ا

عىل توثيقه مع فساد عقيدته، كأن يكون من غري الشيعة أو كان من الشيعة لكنه مل يكن 
، وقد يطلق القوّي أحيانًا ، وقد يسّمى القوّي أيضًا، وإن نوقش يف هذه التسميةإمامياً 

 الذي مل ُيذكر بمدٍح وال بقدح.عىل خرب اإلمامي 
 واملوقف من اخلرب املوثق تابع لطبيعة النظرّيات يف حجّية اخلرب:

فمن يذهب إىل حجّية خرب العدل، ثم يقول بأّن العدالة مرهونة قهرًا باالعتقاد،  أ ـ
يلزمه هنا عدم االحتجاج باخلرب املوثق إال مع قرينة أو شاهد إضايف؛ بعد فرض فقدان 

 ة فيه عىل مبانيه.العدال
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وأّما من يرى حجيّة خرب العدل، ويعترب االعتقاد غري داخل يف العدالة، فال يمكنه  ب ـ

أيضًا العمل باخلرب املوثق إال إذا ُعّدل الراوي غري اإلمامي، وإال فإّن جمّرد توثيقه ال 
 ي.يوجب تعدياًل، واملفروض أّن معيار احلجيّة هو العدالة بام هلا من معنى رشع

وأّما إذا قلنا بحجّية خرب الثقة اإلمامي خاّصة، ولو نتيجة بعض الروايات التي  ج ـ
استدّل هبا عىل حجيّة خرب الثقة والتي تتضّمن اإلرجاع إىل من يوثق بدينه ويؤخذ عنه 
معامل الدين ممن هم من املذهب اخلاّص، ففي هذه احلال ال يمكن القول بحجّية اخلرب 

 ضح؛ لفقدان رشط االعتقاد، حتى لو حتّقق رشط الوثاقة.املوثق كام هو وا
وأّما لو قلنا بحجّية خرب مطلق الثقة، كام هو مشهور متأّخري اإلمامّية، ففي هذه  د ـ

 احلال ال شّك يف حجّية اخلرب املوثق؛ لوجود رشط احلجيّة فيه.
حثناه ثقة كام بوالصحيح ـ بناء عىل حجّية خرب الواحد الظنّي ـ هو حجّية خرب مطلق ال

 .فيام سبق، وعليه فاخلرب املوثق معترب من حيث اإلسناد
هـ ـ هذا كّله عىل معايري الوثاقة والعدالة واالعتقاد، وأّما عىل مسلك الوثوق، كام هو 

ام ، فإن قلنا بالوثوق الشخّص كاملسلك املختار، فالعربة بحصول الوثوق من اخلرب
قلنا بالوثوق النوعي، فال يبعد حتّققه لو كان الراوي  اخرتناه، فاألمر واضح، وأّما إذا

موثوقًا به ولو كان خمالفًا يف االعتقاد، بل ولو مل يكن مسلاًم أساسًا، ما مل تكن يف روايته له 
 منفعة ترجع إليه، كام مّر يف نظرّية الوثوق الوثاقتي.

 ـ حجّية احلديث، واخلرب الضعيف 5
كان أحد رواته عىل غري ما تقّدم يف األقسام الثالثة ُعّرف اخلرب الضعيف بأّنه ما 

. وعىل مسلكنا هو اخلرب الذي ال يفيد االطمئنان السابقة من الصحيح واحلسن واملوثق
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 بصدوره.
واملفروض أّولّيًا أن ال يكون اخلرب الضعيف حّجًة؛ النعدام رشوط احلجّية فيه، حيث 

ذلك، إال أّنه وقع الكالم يف بعض الروايات  يفتقد إىل الراوي الثقة أو العدل أو نحو
املصنَّفة يف غري األقسام الثالثة من حيث املبدأ، والبّد لنا من التعّرض باختصار ألمّهها، 
والتفاصيل تراجع يف بحوث احلديث والدراية، وقد سبق الكالم يف احلديث احلسن 

 لغريه فال نعيد.
املعترب، يتفاوت مستوى الضعف  ونشري هنا إىل أّن احلديث الضعيف كاحلديث

واهلون فيه بني أنواعه، فكام أّن احلديث قليل الوسائط عايل اإلسناد يفيد قّوًة احتاملّية أكرب 
من غريه ممّا صّح إسناده، كذلك احلال يف احلديث الضعيف، فإّن مراتب الضعف 

خر، آختتلف، فقد يكون حديٌث ضعيف أقّل احتامالً يف الصدور من حديٍث ضعيف 
 وهذا ما ينبغي أن يؤخذ بعني االعتبار يف قياس مراكمة النصوص واألسانيد، وحماسبتها.

 ته، نقد النظرّيات السائدةومديات حجّي اخلرب املضمرـ  1ـ  5
اخلرب املضمر ـ ويقابله املرّصح ـ نوٌع من األخبار غري متعارف كثريًا عند أهل السنّة، 

الشيعّية، التي وجد فيها اإلضامر، وهو اخلرب الذي عىل خالف احلال يف كتب احلديث 
يرويه الراوي عن شخص يذكره بالضمري املتصل أو املسترت دون حتديده بحيث ال يسّمي 
فيه اسم اإلمام، وبحسب التعبري املرّكب من كلامت الشيخ البهائي والسيد حسن 

 .و املرادالصدر: هو مطويُّ ذكر املعصوم، مع عدم ذكر ما يدّل عىل أّنه ه
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، حيث بلغت مضمراته يف الكتب وأشهر من ُعرف باإلضامر هو سامعة بن مهران

األربعة فقط ثالثامئة وتسعني موردًا، هذا فضالً عن تعبريه أحيانًا عن اإلمام بجملة العبد 
 . كام وتعّد مضمرات زرارة بن أعني كثرية نسبيًّا أيضًا.الصالح

املقارنة بني اإلضامر عند الشيعة وعند السنة، ذهب بعضهم إىل أّن ولعّله ألجل هذه 
، وجعله سبب اإلضامر هو التقيّة، كاحلسني بن عبد الصمد والشيخ جعفر السبحاين

 .املامقاين والفضيل وغريمها أحد األسباب
 وقد انقسم العلامء يف حجّية هذا اخلرب إىل ثالثة آراء:

يّة املضمرات مطلقًا؛ ألّن الراوي عندما يروي اخلرب، القول بحج الرأي األّول:
ُيفرتض به ـ كام هو مقتىض األصول يف اللغة العربية ـ أن يذكر االسم، وملا مل يذكره وإنام 
ذكر الضمري، فال يكون فعله صحيحًا لغًة دون أن يكون هناك مرجع للضمري، وهذا 

 املرجع إّما مذكور أو مستور:
ر، يتمثل يف أّن الراوي قد يؤّلف كتابًا، ويذكر اسم اإلمام يف أّوله، فاملرجع املذكو أ ـ

كام يف كتاب مسائل عيل بن جعفر، لكنه بعد ذلك، وحيث إّن الكتاب كّله روايات عن 
، فهو يكتفي يف املرحلة الالحقة بالقول: وسألته.. وسألته..، فعدم ذكر ×اإلمام

حالة بالضمري عليه، وبذلك ال يكون الراوي االسم الظاهر كان ألجل ذكره أّوالً، واإل
أو صاحب الكتاب قد أخّل بأمانته، لكن حيث وّزعت الروايات عىل األبواب فيام بعد، 
ظّلت كلمة )وسألته..( عىل حاهلا، مما أوجب إهيامنا أّن اخلرب مضمٌر ال ُيعلم أّن املسؤول 
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 فيه اإلمام أو غريه؟ مع أّنه يف واقعه مرّصح به.
ألمر حيصل أيضًا يف حالة الروايات الطويلة التي تتعّدد فيها األسئلة ومل تكن وهذا ا

 كتابًا.
وأما املرجع املستور، فتقريبه أّن العرب ال ترىض بذكر الضمري بال مرجع، فإذا  ب ـ

مل يكن مرجعًا ظاهرًا، مل يصح استخدام الضمري يف مورده إال إذا كان صاحب الضمري 
وحيث إّن الراوي أو صاحب الكتاب يبّث كتابه هذا بني الشيعة،  معلومًا عند السامع،

واملركوز يف الذهن الشيعي العام أّن املسؤول يف القضايا اإلسالمّية هو اإلمام، كان ذكر 
الضمري إشارة إىل هذا العنوان املسترت املرتكز عند السامعني، وليس سوى اإلمام، فيكون 

 مام املسؤول.اإلضامر يف قّوة الترصيح باسم اإل
 .وهبذا يظهر أّن اخلرب املضمر مطلقًا حّجة؛ للبيان الذي بّيناه

 إال أّنه يمكن أن خيضع هذا الرأي لسلسلة انتقادات، أبرزها:
إّننا ال نقبل بظاهرة التقطيع التي حصلت فيام بعد بشكٍل توجب التباسًا؛ ألّن  أّوالً:

ذلك بعيٌد عن املحّمدين واملشايخ العاملني بوظيفة التحديث، وهو يوجب من قبلهم 
حصول اللبس والتدليس عىل الالحقني، فإذا مل ُيشريوا سقطت الرواية عن احلجيّة؛ إذ 

روا ذلك، إما يف كّل رواية أو يف مقّدمة كتاهبم، متامًا كام لو كان املسؤول هو اإلمام لذك
فعلوا يف مضمرات عبد اهلل بن جعفر احلمريي يف قرب اإلسناد، حيث رووها مرّصحًة 
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 .يف كتبهم بال إضامر

إذ قد عثر العلامء عىل روايات جاءت  وهذا الكالم صحيح يف اجلملة، ال باجلملة،
ل عىل الكتاب األصيل أهّنا ليست كذلك، بمعنى أّن مرجع مضمرة، لكن تبنّي بعد احلصو

ضمريها حمّدٌد يف املصدر، علاًم أّن النقل املضمر ـ مع وجود ذاك الكتاب يف األسواق ـ 
ليس خيانًة وال تقصريًا دومًا، فهذا اإلشكال يف اجلملة وارد، بل قد وجدنا تقطيعًا 

أو حمّرمًا أو خيانة فلامذا فعلوه، مع أّنه قد لنصوص الرواية الواحدة، فلو كان هذا تدليسًا 
 يرّض بداللة احلديث؟

سّلمنا بأّن مرجع بعض املضمرات إىل ظاهرة التقطيع؛ لكن كيف نعلم أهّنا  ثانيًا:
مجيعها كذلك؟ فمجرد وجود ظاهرة التقطيع ال يعني أّن كّل مضَمٍر فقد كان يف أصله 

ّنه  حتديد املرجع يف الضمري. يضاف إىل ذلك، أمرّصحًا، بل حيتمله، فهذا ليس دلياًل عىل
من املحتمل أّن العلامء عثروا عىل الكتاب مضَمرًا يف رواياته، فإما كانوا يبنون عىل حجيّة 
املضمرات أو فرّسوها ـ عن اجتهاٍد منهم ـ بالتقية، ومحلوها عىل سؤال املعصوم، كام 

 ا مضمرًة أيضًا حفاظًا عىل األمانة يف النقل،يفرّسها بعضنا اليوم، وملّا أرادوا نقلها ذكروه
متامًا كام نفعل نحن اليوم حيث ننقلها مضمرًة، ومعه كيف تكون ظاهرة التقطيع مرّبرًا 

 حلجّية املضمر؟
إّن مسألة معروفّية مرجع الضمري أمٌر نقبل به، لكّن الرواة كانوا مذاهب  ثالثًا:

فيهم مئات الرواة كالسكوين وغريه، واجتاهات، فبعضهم كانوا من أهل السنّة، و
وبعضهم كانوا من الفطحّية، وربام رووا عن عبد اهلل األفطح، وبعضهم كانوا كيسانّية، 
وإسامعيليّة، وزيدّية، وهكذا، فكيف نعرف أهّنم ال يقصدون إال اإلمام املعصوم وفقًا 

عىل أّن بعض  لالعتقاد اإلمامي االثني عرشي؟! علاًم أّن يف بعض الروايات ما يدّل 
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 .الشيعة كان يسأل فقهاء أهل السنّة، كام أشار له العالمة الغريفي
نعم، قد تقوم القرائن يف هذا الراوي أو ذاك عىل استبعاد روايته عن غري املعصوم، 

 فهذا نقبل به لقرينٍة موردّية، لكّن هذا ال يصّح اعتباره قاعدًة عاّمة.
لروايات التي توحي بأّن الرواة كانوا يسألون فقهاء بعض ا ولعّل ممّا يؤّيد ما نقول

آخرين غري األئّمة، أو عىل األقّل كانوا يفتوهنم يف مناسبات قضائّية، ومن نامذج هذه 
 امرأةً  نّ إال: ق ،عبد الرمحن بن سيابةالروايات التي نستأنس هبا استئناسًا فقط، خرب 

ن أيب فسألت عن ذلك اب ،ه لفالنةوجزء من ،قىض به دينيثلثي يُ  فقالت: ،أوصت إيلّ 
فسألت عنه أبا عبد اهلل عليه السالم بعد  ،ما اجلزء يدرأ ما فقال: ما أرى هلا شيئاً  ،ليىل

رش هلا عُ  ،كذب ابن أيب ليىلPفقال:  ،ابن أيب ليىل وما قال ،ذلك وخربته كيف قالت املرأة
نُْهنَّ ﴿فقال: ، وجل أمر إبراهيم عليه السالم اهلل عزّ  إنّ  ،الثلث اْجَعْل َعىَل ُكلِّ َجَبٍل مِّ
 .Qءرش من اليشالعُ  واجلزء هو ،وكانت اجلبال يومئذ عرشة ،﴾ُجْزًءا

ُيضاف إىل ذلك، أّن الرواة كانوا مراتب يف العلم واملعرفة، فلعّل املتوّسط منهم كان 
ه؟ وأهل عامل ليسأل العامل القوّي، وأّي مانٍع يف ذلك، ثم يكتب كتابًا يف جوابات هذا ال

البيت أمروا أصحاهبم باجللوس واإلفتاء، وأحالوا بعضًا آخر عىل مقّربني منهم، كام جاء 
يف املجموعات احلديثّية التي استدّل هبا عىل حجّية خرب الواحد، فلامذا نستعبد أن ينقل 

 يضًا يفالراوي عن مثله؟ وإذا كان احتامل التقّية واردًا يف النقل عن اإلمام، فهو وارد أ
النقل عن بعض الشخصّيات الشيعّية املعروفة. وإذا كان الرواة املسؤولون ال يقولون 
غري ما قاله هلم اإلمام وأّن هذا هو دأهبم ـ لو سّلمنا ـ لكّن هذا عندما ال يكونون يف مقام 

ع، والنقل عن اإلمام ال يسمح لنا بالتأّكد من أهّنم مل يقحموا شيئًا من االجتهاد يف املوض
ولو عرب مقاربتهم لبعض النصوص أو مجعهم بني املتعارضني فأعطوا خالصة ما رأوه 
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 حّجًة فيها.

إّنني أعتقد بأّن علينا النظر يف املرّبرات التارخيّية املعقولة لنشوء ظاهرة اإلضامر، 
رّبر مورغم أّن املرّبرات التي قالوها كالتقطيع والتقية وغريمها هي مرّبرات معقولة، ثّمة 

آخر وهو أن يكون املحمدون الثالثة قد اجتهدوا من عندهم يف فهم مرجع الضمري، 
وظنّوه اإلمام، فيام مل يكن كذلك، وكان غرض الراوي شخصًا آخر، يكون إمامًا أو عاملًا 
مسؤوالً عنده ويف قناعته. ولعّل كتاب سامعة كان خليطًا من روايات عن اإلمام وغريه، 

 ّن املحمدون أّن مضمراته عن اإلمام.وفيه مضمرات، فظ
والالفت للنظر أّن فرضّية التقطيع وأمثاهلا من التخرجيات هنا ال تنسجم مع موقف 

ل ما فأوّ Pالشيخ الطويس من مضمرة سامعة حيث قال يف حّق إحدى مضمراته ما نّصه: 
 ،مامغري اإل سأل يكون قد ومل يذكر املسؤول بعينه، وحيتمل أنّ  ،سألته :سامعة قال فيه أنّ 

. والطويس أخذ هذه الرواية Qاة علينمل يكن فيه حجّ  ،مل ما قلناهفأجابه بذلك، وإذا احتُ 
من كتب احلسني بن سعيد يف احتامٍل قوّي؛ ألّنه صّدر السند به، بناء عىل أّن من يصّدر 

باملضمرة  لالطويس السند باسمه يف التهذيبني فقد أخذ الرواية من كتابه، ومع ذلك مل يقب
رغم شهرة سامعة وموقعه وكثرة رواياته، فلو كان مرجع الضمري واضحًا عرفًا أو تبانيًا 

 أو عهدًا أو ذكرًا، فكيف يمكن أن يصدر هذا املوقف من شخص مثل الطويس؟!
وعليه، ال يوجد قاعدة عامة تفيد حجّية متام املضمرات، وهذه اإلشكاالت التي 

 دم املوجبة الكّلية، ال إثبات السالبة الكّلية.ذكرناها هندف من خالهلا ه
وهبذا ُيعلم أّن ما ذكره احلسني بن عبد الصمد العاميل، من األخذ بقرينة املقام، 

، غري صحيح عىل إطالقه؛ ألّن هذه القرينة ليست إلثبات كون املسؤول هو اإلمام
ّننا م وثاقة الراوي وال أمانته؛ ألسوى ما تقّدم، وقد أسلفنا مناقشته، كام أّن ما قلناه ال هيد
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 نحن من فهمناه خطأ، ال أّنه هو من قام بتضليلنا.
وهو الرأي الذي يرى عدم حجيّة املضمرات مطلقًا؛ ألّنه ال ُيعلم فيها  الرأي الثاين:

الشخص املسؤول، إال إذا قامت قرينة خاّصة فيؤخذ هبا، وهبذا تسقط الروايات املضمرة 
نسب الشيخ حسن هذا الرأي إىل من وصفهم بجمٍع من األصحاب،  عن االعتبار. وقد

 .ويظهر اختياره من آخرين
 وهذا الرأي هو الصحيح إذا مل يتّم أّي من اآلراء األخرى وسيأيت.

وهو الرأي الذي يذهب إىل التفصيل يف حجّية املضمرات من حيث  الرأي الثالث:
ر من أجالء ر؛ فإذا كان املضمر األصحاب، ُاخذ باخلرب؛ ألّنه يبعد من مثله  الشخص املضمر

ر من غري هؤالء، فال يؤخذ بحديثه؛ الحتامل أّن  أن يسأل غرَي اإلمام، وأما إذا كان املضمر
املسؤول يف احلديث هو شخص آخر غري اإلمام نفسه، فيسقط اخلرب عن االعتبار، ويكون 

 التفصيل هو املتعنّي.
، لكن تبنّاها رصاحًة بقون، مثل املحّدث البحراينوهذه النظرّية ألَفَت إليها السا

، وظهورًا أو قريبًا اآلخوند اخلراساين واملحقق املشكيني والسيد السيد اخلوئي وغريه
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 ، بالتقريب الذي ذكرناه.أبو احلسن اإلصفهاين وغريهم

من وهنا البّد من التأّمل يف مقصودهم من كون الراوي من األجالء؛ فهل املراد 
اجلاللة وأّنه من األعيان، هو أّنه مثل زرارة، عاملٌ شيعّي إمامّي إثنا عرشي معروف بالعلم 

 والرواية، أو املراد يشء آخر؟
فإذا أريد العلم واملعرفة وكثرة الرواية برصف النظر عن مذهبه، فهذا قد ال ينفع هنا؛ 

أو من أهل السنّة أو من أمثال هؤالء، ألّنه إذا كان راويًا جلياًل، لكنه كان فطحّيًا أو زيديًا 
فام املانع ـ رغم جاللته ـ أن يروي عن أئّمته الذين يعتقد هبم وأن يكون حصل اشتباه من 
قدماء حمّدثينا أو من الرواة عن هؤالء شفوّياً فظنّوا مرجع الضمري عنده هو اإلمام؟ وماذا 

؟ فإسحاق بن عامر كان يرّض ذلك )لو روى عنهم( بجاللته ومكانته بني املسلمني
رواية، وعيل بن احلسن بن فضال الفطحي له فيها  989فطحيًا، وله يف الكتب األربعة 

رواية إىل غريهم من أجالء الرواة  334روايات، وعبد اهلل بن بكري الفطحي له فيها  510
 يرّض مل أو املعروفني بالعلم والرواية، وأّي مانع من أن يرووا عن كربائهم وأئّمتهم، فإذا

اعتقادهم هبم يف مكانتهم وجاللتهم فلامذا ترّض روايتهم عنهم؟ وطبعًا أخذنا الفطحية 
 جمّرد مثال، إذ ال حيتمل نقل بعض هؤالء عن عبد اهلل األفطح شخصّيًا؛ وفقًا للطبقة.

وأما إذا ُاريد هنا خصوص اإلمامّية اإلثني عرشّية، فهذا أيضاً غري واضح؛ فحتى كبار 
عندنا هلم روايات عن بعضهم بعضًا، وال يتحّرجون يف النقل عن بعضهم، وأّي الرواة 

مشكلة لو رجع كّل واحٍد إىل اآلخر ملعرفة رأيه أو فتواه، السيام عىل املبنى الذي يقول 
بأّن الكتب الفقهّية الشيعية القديمة كانت متون روايات، فلامذا ال يرجع إىل هذا الراوي 

يه الفقهي أشبه بمتن رواية؛ لقربه من اإلمام، متامًا كام حاول ذلك عندما يعتقد بأّن رأ
 غري واحد من علامء أهل السنّة يف الصحابة، عندما تعّرضوا حلجيّة اخلرب املوقوف؟
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ثم إّن الرواة كان هلم شباٌب وشيخوخة، فلعّله يف شبابه كان يسأل رواًة كباراً ويستفيد 
جانب اإلمام، فأصل هذا التقسيم غري واضح؛ ما مل من أنظارهم، ومل يبَق طوال عمره ب

 تقم قرينة يف بعض الرواة.
املشكلة أّننا نتعامل مع روايات املضمرين حال كوهنا موجودة يف الكتب األربعة، 
وهذا ما يؤثر يف موقفنا، مع أّن املفرتض أن نأخذ بعني االعتبار حالة روايتهم هلا ملن 

الرواة، فنرشوها بني اإلمامّية اعتقادًا أهّنا عن اإلمام،  بعدهم، فربام نشأ االلتباس من
 ولعّل هذا الراوي كان يامرس التقية من اإلمامّية أنفسهم.

ما يلوح من عبارة الشيخ األردبييل، من الذهاب إىل التفصيل أيضًا لكن  الرأي الرابع:
اسطة وغريه، من نوٍع آخر، وحاصله التمييز بني الراوي الذي يروي عن اإلمام بال و

 .فاألّول يكون خربه حّجة دون الثاين ممن مل ينقلوا عنه ذلك
وكأّن األردبييل ينظر يف إمكانات رواية الراوي عن اإلمام، فإن مل يعرف عنه الرواية 
عن اإلمام ومل ينقل ذلك عنه أحد، ومل نجد له رواية عن اإلمام مرّصحة، فإضامره ال 

كون مرجع الضمري هو اإلمام، بخالف ما لو كان يروي حجّية فيه؛ لضعف احتاملّية 
 عنه.

وهذا التحليل لعّله ينطلق من نفس النقطة التي سوف نختارها من التفصيل قريبًا، 
 فانتظر.

  املضَمرالنظرّية املختارة يف حجّية اخلرب
 أن ندرس من هذا كّله، نميل يف بحث حجّية املضمرات إىل تفصيل آخر، وحاصله:

ىل حدة، وننظر يف معلوماتنا التارخيية عنه، ويف عدد رواياته عن اإلمام، وعدد الراوي ع
رواياته عن غريه، يف جمموع كتب املسلمني ال خصوص اإلمامّية، ونقيس النسبة، ثم 
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من  %99نقيس نسبة مضمراته إىل غريها، وهنا، إذا كان ما يرويه عن اإلمام هو بنسبة 

نا عىل أّي خرٍب مضمٍر له، فإّن احتامل كونه لإلمام هو جمموع ما ينقله، فإذا وضعنا يد
 ، فيحصل اطمئنان أو وثوق بأّن املسؤول هو اإلمام.99%

رواية،  2094وسأعطي مثاالً عىل ذلك زرارة بن أعني، فإّن له يف الكتب األربعة 
 نقله رواية مضمرة له، فيام الباقي 78رواية، وهناك  1923منها املنقول عن األئّمة ويبلغ 

، فإذا وضعنا يدنا عىل خرٍب رواية، نقلها عن أربعة عرش راوياً  93عن الرواة، ويبلغ 
مضمر من مضمراته، فسيقارب االحتامل التسعني يف املائة أن تكون الرواية عن اإلمام، 
وكّلام ارتفع هذا االحتامل بضّم افرتاض أّنه مل يسأل أحدًا من الرواة عن رأيه، وإّنام عن 

 ، فيحصل وثوق بنقله عن اإلمام.%99يته عن اإلمام، فسيصبح االحتامل مقاربًا للـروا
ولعّل ما قاله األردبييل آنفًا يرجع يف روحه إىل ما قلناه، لكّن ما ذهبنا إليه أوسع 

 وأشمل.
وهبذا نفّصل بني من كانت حال رواياته كذلك، وبني من مل يكن حاهلا عىل هذا اللون، 

 لكن برشوط:
أن ال يكون هذا الراوي ممن حيتمل يف حّقه ـ نتيجة مذهبه ـ أن يروي  الرشط األّول:

عن شخٍص آخر يراه إمامًا يف الدين، وحُيتمل أيضًا أّن املحّمدين الثالثة وأمثاهلم مل ينقلوا 
لنا رواياته عن ذاك الشخص؛ ألهّنم ال يعتقدون بإمامته حتى ينقلوا مواقفه يف كتبهم 

وإال مل حيصل ال اطمئنان وال يقني بأّن املسؤول هو اإلمام، فمثاًل ـ وهذا جمّرد  احلديثّية،
مثال فريض ـ إسحاق بن عامر، يذكر الشيخ الطويس أّنه كان فطحّيًا، فهنا قد تكون له 
كتب رواها عن عبد اهلل األفطح، لكّن العلامء اإلمامّيني مل ينقلوها؛ لعدم اعتقادهم 

ا مع وجود رواية مضمرة له كيف نعرف أّن املراد هو اإلمام؟ وهذا باألفطح إمامًا، فهن
        بخالف الراوي الذي ال يؤمن بغري األئّمة مراجع للدين بحيث نعرف ذلك من 
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 دراسة حاله.
ويف بعض األحيان قد حيصل لنا اطمئنان بأّن هذا الراوي رغم عدم كونه إمامّيًا، إال 

 أهل البيت، ولو من حيث إّنه لو روى لذكر الطويس أّنه ال ُيعقل أّنه روى عن غري
والنجايش روايات له عن غريهم، أو لرشحوا حال بعض كتبه يف هذا املضامر، أو ألشار 
لنا مرتمجوه من أبناء مذهبه إىل يشٍء يفيد يف ذلك، بل قد يشريون إىل كونه خمتّصًا باإلمام 

ذلك، كعدم معارصته ألئّمته اخلاّصني به، الصادق أو الباقر وأّن كتبه روايات عنه، وغري 
 ومن ثّم ُبعد احتامل نقله عنهم مبارشًة، وهكذا.

أن تكون رواياته عن األئّمة كثرية مرّصحًا معتّدًا هبا، بحيث يمكن أن  الرشط الثاين:
نطّبق املعادلة الرياضية السابقة، فلو وجدنا له رواية واحدة مضمرة وثالثة مرّصحة، 

يات غريها، فهنا ال حيصل هذا احلساب وال يصل اإلنسان إىل اطمئنان ـ وليس له روا
عادة ـ بأّن املسؤول هو اإلمام، فلعّله غريه واجتهد املحّدثون القدامى فظنّوه هو، فنقلوا 

 الرواية.
وعليه، فالصحيح عدم سقوط املضمرات عن احلجيّة مطلقًا، وال حجّيتها مطلقًا، 

وغريهم، بل التفصيل والبيان الذي ذكرناه ـ مضافًا إىل حالة وال التفصيل بني األجالء 
قيام القرائن اخلاّصة ـ وتطبيقه عىل كّل راٍو موكول إىل بحث مستقل يّتبع الدراسات 
التارخيّية والرجالية عن كّل رجل، فسامعة مثاًل قيل: إّنه واقفي، وبعضهم رفض وقفه 

عضهم يقول: إّنه مغايل، وبعضهم يقول: وقال: هو إمامي وهكذا، وسهل بني زياد نجد ب
 روايات. 2304إّنه من أهل السنّة، مع أّنه جاءت له يف الكتب األربعة 

وإّنني أعلم مسبقًا أّن التفصيل الذي ذكرناه رغم سالمته نظرّيًا، إال أّنه ليس من 
 السهل أن تتوّفر رشوطه عملّيًا.

مثل: العبد الصالح، أو  العناوينووفقًا ملا تقدم، يظهر احلال يف النقل عن بعض 
(، أو أيب زينب )أي عيل ، وهنا جيب عقد دراسة مفّصلة ملعرفة ×(الشيخ، أو )العاملر



 
هل املراد بالعبد الصالح أحد األئّمة فعاًل، أو أّن هذا جاء استنتاجًا من الالحقني؟ فإذا 

 اإلضامر، وإال صار يفثبت أّنه أحد األئّمة بقرائن خاّصة، خرج اخلرب عن حالة ما ُيشبه 
 قّوته، فنطّبق عليه ما أسلفناه فيام سبق، بال حاجٍة إىل التطويل.

 ملضمر ضوء نظرّيتنا يف اخلرب ايفواملقطوع اخلرب املوقوف 
وممّا ذكرناه يف اخلرب املضمر يظهر احلال أيضًا يف اخلرب املوقوف، الذي يسّميه 

، فإّنه ال حجيّة له ما يب من قول أو فعلوهو ما يروى عن الصحا اخلراسانّيون باألثر،
مل تقم القرائن عىل كونه نقاًل عن املعصوم أو عن مجاعة يكون املعصوم فيهم؛ الحتامل 

 كونه اجتهادًا من املوقوف عليه أو مزجيًا من النّص واالجتهاد.
رب ومثله بل أوضح منه اخلرب املقطوع، وهو املوقوف عىل التابعني، وهو خمتلف عن اخل

 .املنقطع يف االصطالح
وبه ُيعلم أّن تفاسري الصحابة والتابعني للقرآن الكريم ال يمكن التعامل معها 
كالتعامل مع السنّة املحكّية، ما مل تنضم قرائن خاّصة هنا وهناك، والتفصيل يف حمّله فال 

 نطيل.

 جّية واالعتبارـ اخلرب املرسل، وحماوالت منح احل 2ـ  5
املرسل من أكثر األحاديث الضعيفة التي وقعت جهوٌد مضنية يف التعامل  يعّد اخلرب

معها، وحماولة رفعها إىل حّيز االعتبار، سواء يف الفضاء السنّي أم الشيعي أم غريمها، ويف 
 هذا الصدد ذكرت العديد من املراسيل التي قيل بحجّيتها رغم إرساهلا.

ًا ب احلديث عند املسلمني، لعب دورًا كبريويف ظنّي فإّن حجم املراسيل اهلائل يف كت
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هـ( 381يف حماوالت إنقاذ اخلرب املرسل من الضعف، فأبو جعفر ابن بابويه الصدوق )
هـ( تعّد مراسيلهام من الظواهر امللفتة التي تستدعي البحث يف 179ومالك بن أنس )

ف يل، فكيإمكانّية إنقاذها من الضعف، فهناك حوايل نصف كتاب الفقيه من املراس
 يمكن رّد مجيع هذه الروايات يف املقام؟!

ويتنّوع مصطلح املرسل يف علوم الدراية واحلديث، مما يمكن مراجعته يف كتب علوم 
املصطلح وال هيّمنا هنا، كاحلديث املرفوع واحلديث املعضل واحلديث املنقطع، واملرسل 

 دون ذكر اسم الصحايب الذيباملعنى اخلاص عند أهل السنّة، وهو الذي يرويه التابعي 
نقل له عن النبي األكرم، وكّل هذا القطع يف السند يرجع إىل إرساٍل فيه، قد يكون خفّيًا 
وقد يكون جلّيًا، ويعرف هذه املرسالت اخلرباء، حيث قد يبدو السند متصاًل لكنّه يف 

 .تيشواقعه منقطع، وقد يبدو منقطعًا لكنّه متصل بعد املراجعة والتأّمل والتف
 وتتعّدد األسباب املتوّقعة وراء وقوع اإلرسال يف األسانيد:

فتارًة يكون السبب هو نسيان الراوي اسم َمن أخذ الرواية منه، كام يقال يف مثل  أ ـ
 هـ(.217ابن أيب عمري األزدي )

وأخرى هبدف االختصار وعدم تضخيم حجم الكتاب، خاّصًة يف الكتب  ب ـ
 تب اآلداب والسنن والفضائل ونحو ذلك.األخالقّية والوعظيّة وك

ث بعدم احلاجة إىل ذكر السند بعد كون مروّيات كتابه مطمئنًّا  ج ـ وثالثة لشعور املحد 
بصدورها أو متعّددة الطرق يف كتب احلديث األخرى، فيعزف عن ذكر الطرق 

 واألسانيد ألجل ذلك، مكتفيًا بالراوي األّول أو من قبله أيضًا.
يكون سبب اإلرسال هو الوضع، فالراوي ألّنه يضع احلديث ال يريد أن  ورابعة د ـ

ُيسنده إىل شخص معروٍف يف زمانه حتى ال ُيكشف أمره، فيقوم بذكر اإلرسال يف السند 
عىل أشكال اإلرسال، وهلذا نجدهم يتحّفظون عىل الراوي الذي ُيكثر من املراسيل؛ 

ستخدم طريقة اإلرسال لتمرير موضوعاته؛ ألّن ألهّنم يتخّوفون أيضًا أن يكون وّضاعًا ي



 
 اإلرسال خيّلصه من بيان مصدر معلوماته.

وخامسة يكون سبب اإلرسال هو األخذ من مصدٍر ضعيف ومّتهم، سواء عند  هـ ـ
الراوي نفسه أيضًا أو عند اآلخرين دونه، فيتجنّب الكشَف عنه، حتى ال تسقط مروّياته 

أّنه يروي عن مشاهري بالكذب مثاًل، سواء كان املصدر ثقًة يف الوسط العام، ويقال عنه ب
عنده شخصّيًا أم موثوقًا بمضمونه ومتنه بالنسبة إليه، ولو لسبب وجود شواهد عىل 

 تصحيح صدور هذا املتن خاصة أو ذاك، أم لغري ذلك.
 ، من أّنه قد يرجع سبب اإلرسال إّما إىل عدموسادسة ما ذكره بعُض املعارصين و ـ

رغبة الناقل يف ذكر اسم املنقول عنه ملعارصته له، كام يف بعض املعارصين من العلامء يف 
ٌث عن  حّق بعضهم اآلخر، أو ألّنه ال ُيراد أن ُيعرف هذا الشخص املنقول عنه بأّنه حمد 

 أهل البيت، ولو من باب التقّية، فيطلب عدم ذكر اسمه.
ب التحديث قائم عىل النقل عن املعارص، فال ألّن أد والوجه األّول الذي ذكره بعيٌد؛

معنى لعدم ذكر االسم؛ لعدم كون ذلك عرفًا قائاًم بني املحّدثني بخالفه بني علامء الفقه 
 املتعارصين مثاًل، وأّما الصورة الثانية فهي ممكنة يف نفسها ولو يف اجلملة.

 قليلة جّدًا، فيظهر وقد يكون السبب وراء اإلرسال هو أن ال تبدو مصادر الراوي ز ـ
وكأّن كّل مروّياته عن شخٍص واحد أو اثنني أو ثالثة، فيرتك ذكر االسانيد أحياناً أو اسم 
الراوي املبارش أحيانًا أخرى هلذا السبب، بل يتعّزز هذا االحتامل يف أّن مصدره قد يكون 

ة، ملصادر األصليّ متأّخرًا بحيث يبدو وكأّنه أخذ معلوماته من اجلوامع املتأّخرة ال من ا
وهو احتامل سنَطرحه ـ كام طرحه املجلّّس األّول ـ يف مجلة من مراسيل الصدوق يف 
الفقيه، والتي يرتّجح أّنه أخذها من الشيخ الكليني يف الكايف، فحذف اإلسناد ملثل هذه 

 املرّبرات أو غريها.
                                           

انظر: حممد حسني مرتىض، احلجاب يف الفقه اإلسالمي، دراسة يف كشف القدمني )ضمن كتاب: ( 1) 
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 إىل غري ذلك من أسباب اإلرسال املحتملة منطقّيًا.
 لرتاث اإلسالمي توّجهات يف املوقف من احلديث املرسل أبرزها:وقد ظهرت يف ا

وهو التوّجه الذي يرى إسقاط حجّية متام املراسيل، ما مل تعتضد بقرينة  التوّجه األّول:
خاّصة هنا أو هناك، والسبب هو جهالة الواسطة وعدم إمكان التثّبت منها، فال يتّم 

ه ّجة، وقد وصف الشهيد الثاين هذا القول بأنّ التأّكد من حصول رشوط اخلرب املعترب واحل
 .أصّح أقوال األصولّيني واملحّدثني

 اهيل مجيعًانقد نظرّية حجّية املراسيل واجمل
ما بدا أّنه حماولة من بعضهم، حيث كان يرى حجّية كّل مرسل أرسله  التوّجه الثاين:

بن خالد الربقي ووالده من الثقة؛ وقد قيل بأّن هذا القول منسوب إىل أمحد بن حمّمد 
اإلمامّية، وإىل مالك بن أنس واآلمدي وأمحد بن حنبل وأيب هاشم اجلبائي وأتباعه من 

 .املعتزلة
 وقد استدّل هلذا القول بأكثر من وجه، أبرزها:

إّن رواية العدل عن غريه توثيق له، فالثقة ال يروي إال عن ثقة، وإال  الوجه األّول:
 .يٌس وتدليسكان ذلك منه تلب

وقد تعّرضنا لنقد هذا القول يف مباحثنا الرجالّية، وقد  وهذا الدليل واضح الفساد،
رأينا الثقات الكبار يروون عن من ضّعفوه هم أنفسهم، ثم ملاذا ال يروي الثقة عن غريه 
إذا حصل له قناعة بصدق غريه يف هذا اخلرب بخصوصه نتيجة اجتامع القرائن عنده؟ وأّي 

ألعامل واملندوبات مما يرى أّنه مشمول مانع يف ذلك؟ وملاذا ال يروي عنه يف فضائل ا
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لقاعدة التسامح يف أدّلة السنن؟ وملاذا ال يروي عنه منضاّمً لروايته عن غريه بحيث يكون 
الطريق متعّددًا، فيذكر طريقه الذي يمّر بمن مل تثبت وثاقته عنده من باب التأييد؟ إىل 

دل والثقة عن غريه دون أن غري ذلك من الصور واحلاالت التي يتعّقل فيها رواية الع
 يكون ثقًة عنده بالرضورة بوصف الوثاقة والعدالة صفة الحقًة لشخصّية الراوي.

وفرض التلبيس والتدليس ال يصبح له معنى إن مل يكن هناك تعّهد من الرواي أو 
ُعرف عام بني الرواة واملحّدثني بعدم النقل إال عن ثقة يف املرسالت، وأين لنا بإثبات 

من هذا القبيل، بل مثل نّص الطويس يف العّدة، والذي يمّيز ابَن أيب عمري وأمثاله عرف 
عن غريهم يف أهّنم ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة يؤّيد ويساعد عىل فرض عدم 
وجود عرف يف هذا املجال، وإال فال موجب للتمييز يف املرسالت عىل األقّل. بل ال معنى 

 ومل ُيسقطها. للتدليس لو أهبم الواسطة
إّن إسناد احلديث إىل النبّي يقتيض الصدق؛ ألّن إسناد الكذب ينايف  الوجه الثاين:

 .العدالة، وإذا ثبت صدق احلديث تعنّي قبوله، والزم ذلك عدالة الواسطة
فإّن صدق احلديث عند الراوي ال يساوق صدقه عندنا، بل  واجلواب واضح أيضًا؛

رتط يف نقله صدق احلديث عنده حتى ال تنخرم عدالته، بل ربام ال ُيعلم أّن الراوي ُيش
يكفي عدم علمه بكذب احلديث، فهل حيرم نقل احلديث املنسوب للنبي دون التأّكد من 
صّحة النسبة؟ بل لعّل هذا هو ديدن املصنّفني قبل الشيخ الصدوق، كام تشري إليه عبارته 

من ه يف نقل كّل ما رووه، بل خيتص بنقل ما يؤيف مقّدمة الفقيه، وأّنه ال يسري مسرية غري
 به ويراه حّجًة بينه وبني رّبه، فهل كّلهم قد سقطت عدالتهم هبذا؟

إّن الطائفة عملت باملراسيل كام عملت باملسانيد، رشط سالمة املرَسل  الوجه الثالث:
 .عن املعارض، وهذا كاٍف يف حجّيته
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فضاًل عن مجهور املسلمني ـ بكّل املراسيل حتى  إّنه مل حيرز عمل الطائفة ـ واجلواب:
يثبت هلا معارض، كي نقول بحجّية كّل مرسل، فغاية ما ثبت هو العمل ببعض املراسيل، 

 إّما بعينها كمراسيل ابن أيب عمري، أو ال بعينها نتيجة قيام القرائن احلاّفة.
ا ما هو مبهم وبينهبل حتى لو عملت الطائفة بكّل املراسيل، وبني املراسيل ما هو 

ساقط الواسطة أساسًا، فال نحرز أّن ذلك مسألة تعّبدية تكشف عن موقف املعصوم، 
فلعّلهم يبنون عىل أصالة العدالة يف احتامٍل ضّعفناه يف بحث الرجال، أو يبنون عىل كفاية 

قًا، أو بعدم الفسق يف حجّية اخلرب استنادًا إىل إطالق مفهوم آية النبأ، مما عّلقنا عليه سا
 غري ذلك، فكيف يكون عملهم حّجًة علينا بعد اخلالف معهم يف املدرك؟

االستناد إىل مفهوم آية النبأ، حيث يدّل عىل جواز العمل بخرب من مل  الوجه الرابع:
 يتعنون بعنوان الفاسق.

 وجوابه تقّدم سابقًا، فال نعيد.
 نطيل.وممّا تقّدم ُيعلم املوقف يف رواية جمهول احلال، فال 

ما ذهب إليه غري واحد، من التفصيل يف املراسيل، فجعل بعض  التوّجه الثالث:
املراسيل حّجة، ومنحها االعتبار؛ الشتامهلا عىل خصوصّيات تستدعي ذلك، خُترجها 

 عن قاعدة عدم احلجيّة.
وسوف نتعّرض هنا ألبرز هذه احلاالت التي بذل الفريق الثالث جهده يف 

 بعض العّينات البارزة، وغرُيها يعلم حاله منها حتى ال نطيل.تصحيحها، ونكتفي ب

 ن والبزنطي(ـ مراسيل الثالثة )األزدي وصفوا 1ـ  2ـ  5
تعّد مراسيل الثالثة، وهم حمّمد بن أيب عمري األزدي، وصفوان بن حييى، وأمحد بن 
حمّمد بن أيب نرص البزنطي، من أشهر املراسيل املعتربة يف الوسط اإلمامي، حيث مال 
               كثريون ـ خاّصة عند املتأّخرين ـ إىل القول بحّجيتها، وعدُدها كبري، خاّصًة 



 
 مراسيل األزدي.

والبحث يف مروّيات هؤالء الثالثة له جانٌب رجايل وآخر حديثي، واجلانب الرجايل 
 يكمن يف توثيق كّل مشايخ هؤالء إال ما خرج بالدليل، وعليه:

فإذا أبطلنا هذه القاعدة الرجالّية ـ كام هو الصحيح، وفق ما بحثناه مفّصاًل يف علم  أ ـ
ـ مل يعد هناك معنى للقول بحجّية مراسيل الثالثة؛ ألّن نسبة كبرية من  الرجال

مشاخيهم لن يثبت توثيقهم. نعم لو ثبت توثيق أغلبّية مشاخيهم أو مشايخ واحد منهم أو 
ـ كام سوف  مشايخ غريهم، ولو عرب قاعدةٍ أو قواعد ُاَخر غري هذه القاعدة، ينفتح البحث 

 م.نرى ـ يف حجيّة بعض مرسالهت
أّما إذا قلنا بصّحة قاعدة توثيق مشايخ الثالثة، فسوف ينفتح بحٌث آخر يف حجّية  ب ـ

مراسيلهم وعدمها، خلصوصّية سوف نّطلع عليها قريبًا إن شاء اهلل، وعليه فبحثنا هنا 
 مبنّي عادًة عىل صّحة القاعدة الرجالّية املذكورة.

ّية  الثالثة؛ لينفتح البحث يف قضمقّدمًة، البّد لنا أن نطلع عىل أصل املوضوع يفو
هو نّص الشيخ أيب جعفر الطويس قضّيتهم عمومًا، املستند األساس يف مراسيلهم. و

ييل:  ة اخلرب ما، حيث قال يف مباحث حجيّ «ة يف أصول الفقهالعدّ »هـ( يف كتاب 460)
م ممّن ُيعلوإذا كان أحد الراويني مسندًا واآلخر مرساًل، نظر يف حال املرسل، فإن كان »
 ّوتوألجل ذلك س ؛رسل إال عن ثقة موثوق به فال ترّجح خلرب غريه عىل خربهه ال يُ أنّ 

الطائفة بني ما يرويه حممد بن أيب عمري، وصفوان بن حييى، وأمحد بن حممد بن أيب نرص، 
رسلون إال عّمن )ممّن( يوثق به، م ال يروون وال يُ وغريهم من الثقات الذين عرفوا بأهّن 

                                           
لقد عاجلنا يف دراساتنا الرجالّية قضّية وثاقة مشايخ الثالثة بشكل مفّصل، وتوّصلنا لعدم ثبوت ( 1) 

التوثيق العام، بل قد أرشنا هناك ـ ضمنًا وباختصار ـ إىل ما ينفع يف قضّية املراسيل كذلك، فال 
 .بأس بمراجعة ما كتبناه هناك أيضًا، ففيه بعض اإلشارات النافعة إن شاء اهلل



 .« ما أسنده غريهم؛ ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غريهموبني
ا وأهّن  ،بل وصّحة مراسيلهم ،فإّن هذا النص شهادة رصحية بوثاقة مجيع مشايخ الثالثة

مما يدّل عىل وضوح هذا األمر واشتهاره  ،كاملسانيد متامًا، ونسبة ذلك إىل الطائفة كّلها
 وجالئه.

دم أق ، ووجد أنّ من هذه القاعدة ع النوري مواقف العلامءضل املتتبّ الفاوقد أحىص 
ـ هو كالم السيد ابن طاوس املتقّدم نّص الطويس بعد نّص يتحّدث عن هذه القاعدة ـ 

ق احليّل يف املعترب، والفاضل اآليب يف كشف الرموز، والعالمة يف فالح السائل، واملحقّ 
يف الذكرى، وابن فهد احليل يف املهذب البارع، ل احليل يف بعض كتبه، والشهيد األوّ 

ا االسرتآبادي إىل كثري، واملريز اق الكركي، والشهيد الثاين يف كتب الدراية ناسبًا هلواملحقّ 
يف منهج املقال، والشيخ البهائي، والوحيد البهبهاين، والشيخ عبد النبي اجلزائري يف 

 .تكملة نقد الرجال، وغريهم

 ولمراسيل الثالثة، أجوبة وحل ة املصداقّية يفإشكالّية الشبه
وبناًء عليه، وبعد فرض القبول هبذه القاعدة، يفرتض أن تكون مراسيل الثالثة حّجة 
إال ما خرج بالدليل، فام هو الوجه يف حاجتنا إىل البحث عن حجّية مراسيلهم رغم 

 القبول بنّص الطويس املتقّدم، بناء عىل من يقبل به؟
ة يف إشكالّية مركزّية تواجهنا هنا، وهي أّن بعض مشايخ الثالثة قد ثبت تكمن القضيّ 

ضعفهم، فخرجوا عن عموم القاعدة قطعًا، فإذا أرسل ابن أيب عمري عن رجٍل ـ وابن 
أيب عمري هو األكثر إرساالً من بني الثالثة، كام يظهر بالتتّبع ـ فيحتمل أن يكون هذا 

فني، وال ي كون أحد املشايخ اآلخرين الذين وثقهم نّص الطويس، الرجل هو أحد املضعَّ
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فكيف نعمل باملرسل ونحن ال ندري هل املرَسل عنه ثقة أو ال؟! أليس ذلك متّسكًا يف 

 مورد الشبهة املصداقّية؟! هنا تكمن املشكلة.
حيث قال:  هـ(،676وتعود بدايات هذه اإلشكاليّة ـ فيام يبدو ـ إىل املحّقق احلل )

يف رجاله من  ألنّ  ؛عمري يعمل هبا األصحاب، منعنا ذلك مراسيل ابن أيب ولو قال:»
 .«مل أن يكون الراوي أحدهمأرسل احتُ  طعن األصحاب فيه، وإذا

 وأخرى عىل مسلك غري»فقال:  وتابع السيد اخلوئي يف بعض بحوثه هذا املسلك
مري كان مرسلها ابن أيب ع ،عىل املراسيل مطلقاً  كام هو املنصور من عدم االعتامد ،املشهور

بنقل الرواية عن أحد يقرص عن توثيق أرباب الرجال، بل  توثيقه أو غريه، ال ألجل أنّ 
 يف ولو من باب االشتباه واخلطأ ،ه قد روى عن غري الثقة أيضاً اخلارجي بأنّ  ألجل العلم

عن بعض  :قوله حيتمل أن يكون البعض يف ، وإذاً االعتقاد، وهذا مما نعلم به جزماً 
ومع  ،نداً آخر مس يف موضعٍ  هو البعض غري املوثق الذي روى عنه ابن أيب عمري ،أصحابنا

 .«مراسيله الشبهة يف املصداق ال يبقى جمال لالعتامد عىل
فني، وأّنه كّلام ازداد عددهم  وتقوم هذه الشبهة املصداقيّة عىل فرض وجود مضعَّ

فني يف مشايخ الثالثة، فإّن ازدادت القضّية أشكلًة، أّما لو نفى ش خص أصل وجود مضعَّ
اإلشكالّية تصبح بال معنى، إذ قد يقال بأّن تعارض توثيق ابن أيب عمري مع تضعيف 
أمثال الطويس والنجايش، ال يوجب التساقط وإّنام يوجب تقديم قول ابن أيب عمري؛ 

ة به، فال ة مبارشحلصول الوثوق به، فهو أقرب إىل شيخه الراوي ومالصق له وعىل معرف
فني، بل حيصل الوثوق بكالم ابن أيب عمري مثاًل، فلو  حيصل ظّن وال وثوق بكالم املضع 
قال شخٌص هذا الرتفع اإلشكال من أساسه، وإال جرى البحث. لكن بقاء الوثوق 
فني أمٌر صعب جدًا، بل هو مبنّي عىل فرض أّن نّص الطويس يفيد  واهنيار شهادات املضع 

                                           
 .165: 1املعترب ( 1) 
 .351: 6؛ وانظر له أيضًا: مستند العروة الوثقى، الصالة 190(: 1التنقيح )الطهارة ( 2) 



لثالثة بأن ال يرووا وال يرسلوا إال عن ثقة، أّما لو فرض أّن النص ال يدّل عىل تعّهد ا
ذلك، الحتملنا أّن التوثيق كان من الطائفة نفسها، فيقع التعارض بني نصوص الطائفة، 

فني من أعالم الطائفة.  وال موجب للرتجيح هنا بعد كون املضع 
 :والت جوابّية، أبرزهاوحلّل هذه اإلشكالّية وتفكيكها ظهرت عّدة حما

 روايات يف أفراد العاماحلّل األّول: التمييز بني الرواة وال
ما ذكره السيد حمّمد باقر الصدر، من أّننا لو فرّسنا العام بأّنه  املحاولة اجلوابّية األوىل:

م االرواة، لوقعنا يف مشكلة التمّسك بالعام يف الشبهة املصداقية، أّما لو جعلنا أفراد الع
هو الروايات دون الرواة، فيكون معنى كالم الطويس هو أّن ابن أيب عمري رواياته طريقها 
صحيح، فنأخذ هبذا العام؛ لصدق عنوان أّن ما بأيدينا هو رواية له، والشك يف وثاقة 
الواسطة شّك يف ختصيص زائد، ألّننا ال نعلم أّن له روايات عن الضعفاء يف مراسيله، 

 .شكالوهبذا يرتفع اإل
 ويمكن أن تناقش هذه املحاولة:

ما ذكره بعض املعارصين، من أّن هذا الكالم إّنام يتّم لو فرّسنا عبارة الطويس  أّوالً:
بأهّنا بمعنى شهادة الطائفة بأّن األزدي ال يروي وال يرسل إال عن ثقة، فالطائفة بنفسها 
شهدت بأّنه ال يرسل إال عن ثقة، وهذا كاٍف يف التمّسك بالعام يف مورد املراسيل، لكن 

                                           
 عدم الطويس يف العّدة قائمة عىلالبّد أن نلفت النظر إىل أّن اإلشكالّية مبنّية عىل فرض أّن شهادة ( 1) 

رواية الثالثة عن غري الثقة، وليس فقط عىل عدم إرسال الثالثة إال عن ثقة، فلو قلنا بأّنه ال ُيفهم 
من نّص الطويس إال عدم إرساهلم إال عن ثقة، مع إمكان أن ُيسندوا إىل غري الثقة، كام احتمله مثل 

(، مل يعد إلشكالّية الشبهة املصداقّية معنى عرب فرض 270السّيد حسن الصدر يف )هناية الدراية: 
وجود ضعاف يف مسانيدهم؛ ألّن وجود ضعاف يف مساندهيم ال يعارض عدم وجود ضعاف يف 

 مراسيلهم، وقد حّققنا هذا الرأي يف بحوثنا الرجالّية، وقلنا بأّن نّص الطويس ال يتوافق معه.
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 الطويس بأهّنا تريد أن تقول بأّن الطائفة تشهد بأّن ابن أيب عمري يشهد بأّنهلو فرسنا عبارة 

ال يروي وال يرسل إال عن ثقة، ففي هذه احلال يصعب معرفة مركز شهادة ابن أيب عمري، 
فهل هو يشهد بأّن مجيع مشاخيه من الثقات، فرواياته عن الثقات، أو أّنه يشهد بأّن 

حيح، ففي هذه احلال نحن ال نعرف مصّب شهادة ابن أيب مراسيله ورواياته طريقها ص
 عمري، هل هو الروايات أو هو الرواة؟ فال يصّح االستناد إىل العام غري املعلوم يف املقام.
ويتأّكد ما نقول بأّن األقرب أّن الطائفة علمت هبذا األمر من خالل تعّهد ابن أيب 

ها ألحوال مروّياته، وهلذا أشكل بعضهم عمري وشهادته التي وصلتها، ال من خالل تتّبع
عىل أصل القاعدة هنا بأّنه كيف يمكن للطائفة العلم بوثاقة رواة مراسيله وهي ال تعرف 
عّمن روى أساسًا؟ وهذا شاهد عىل أّن معرفة احلال يكون عرب معرفة الطائفة بشهادة 

واياته ل شهد بصّحة رابن أيب عمري، واملفرتض أّننا ال نعرف بالدّقة مضمون شهادته، فه
 .أو بوثاقة مشاخيه يف مراسيله وغريها؟

وهذا كالم صحيح، إال إذا قيل بأّن شهادة الطائفة يفرتض أن تطابق شهادته؛ ألهّنا 
 جمّرد انعكاس هلا.

ما ذكره الشيخ عرفانيان، من أّننا لو سّلمنا باألساس الذي تقوم عليه هذه  ثانيًا:
املحاولة اجلوابيّة، لكن يف املقام ال ينفعنا هذا شيئًا؛ ألّن ابن أيب عمري تارًة نفرتض كذبه 
فيام خيربنا، وأخرى نفرتض وقوعه يف االشتباه، واحتامل الكذب إذا نفيناه فال يمكننا هنا 

عه يف االشتباه، وليس السبب يف ذلك نفي أصالة االشتباه املعّدة من أن ننفي وقو
األصول العقالئية يف املحسوسات، بل ألّنه لو فرضنا أّن ابن أيب عمري قد اشتبه واقعًا يف 
أحد الرواة، فإّن روايته مرساًل عنه ليس اشتباهًا زائدًا حتى ننفيه بأصالة عدم االشتباه، 

اه شتباه عينه يف اعتباره هذا الراوي ثقًة، وبالتايل فال دافع هلذا االشتببل هو جمّرد تكرار لال
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يف املقام، فكّل رواية مرسلة نضع يدنا عليها نحتمل أّن ابن أيب عمري قد تكّرر منه االشتباه 
 .بتوثيق شيٍخ معنّي هنا، بحيث روى عنه يف هذا املرسل أو ذاك

بني ـ وفقًا للمحاولة اجلوابيّة األوىل هذه ـ أّن بأّنه عندما ن وقد ُرّدت هذه املناقشة
مصّب الشهادة هو الروايات وليس الرواة، ففي هذه احلال كّل رواية يروهيا ابن أيب عمري 
عن ضعيف هي اشتباٌه إضايف، غاية األمر أّن هذه االشتباهات ترجع إىل اشتباٍه واحٍد يف 

 .عّدد مشرتك يف املنشأمنشئها، وهذا ال يفرض وحدة االشتباه، بل هو مت
 وهذا الرّد صحيح.

 م واخلاص إىل قانون التعارضاحلّل الثاني: اخلروج من ثنائّية العا
ما ُنسب إىل السيد الصدر يف جملس درسه، وحاصله أّن  املحاولة اجلوابّية الثانية:

ّم بعد ثمشكلة التمّسك بالعام يف الشبهة املصداقية إّنام تكون يف حال وجود دليل عام، 
ذلك جاءنا دليل خمّصص يضّيق دائرة املراد اجلّدي من العام، ففي هذه احلال عندما يأتينا 
مورد ونشّك يف أّنه مصداق للدائرة املخّصصة أو للعام، ففي هذه احلال ال يمكن 
التمّسك بالعام، إال أّن ما نحن فيه ليس كذلك أبدًا؛ ألّنه ال يوجد عندنا دليل خمّصص 

ئرة املراد اجلّدي من العام، بل العام ما زالت دائرته عىل حاهلا، غاية األمر أّن يضّيق دا
بأيدينا معارض أقوى للعام، فاملشكلة هي وجود متنافينّي يف املقام، وليست املشكلة يف 
عاّم وخمّصص منفصل، وبناء عليه نحن نتمّسك بالعام يف كّل مورد مل يثبت فيه وجود 

جب لسقوطه يف مورده، ففي األخبار املسندة التي يروهيا ابن معارض أقوى منه أو مو
أيب عمري عن الضعيف ال نعمل هبذه األخبار بعد وجود املعارض، أّما يف األخبار املرسلة 
التي ال نعرف هل رواها ابن أيب عمري عن الضعيف أو عن غريه، فإّن العام ال حُيرز وجود 
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ده، فيبقى العام عىل حجّيته بال معارض مؤّكد معارض له حتى نسقطه عن احلجّية يف مور

 .ويرتفع اإلشكال
          وقد نوقشت هذه املحاولة بأكثر من مناقشة غري نفس ما نوقشت به املحاولة 

 األوىل أيضًا:
إّن فكرة هذه املحاولة تقوم عىل أّن شهادة ابن أيب عمري صدرت منه  املناقشة األوىل:

معتقدًا بوثاقة من روى عنهم، أّما لوقلنا بأّن هذه شهادة الطائفة بوثاقة مشاخيه بعد تتّبعها 
هلم، فهنا لو ُعلم بتضعيف بعض الطائفة لبعض مشاخيه؛ فإّن ذلك تضييق يف املراد 

الطائفة صّححت مجيع مروّياته ووثقت مجيع رواته، وهكذا  اجلّدي؛ إذ ال يعلم بعدها أنّ 
 لو قلنا بأّن الشهادة من ابن أيب عمري لكنّه خرق قاعدته فروى عن من يعتقد بضعفهم.

بأّنه من البعيد أن تكون الشهادة من الطائفة نفسها، بعد فرض  ورّدت هذه املناقشة
أيب عمري وخرق شهادته ال دليل عدم علمها بالواسطة املبهمة. ودعوى أهّنا من ابن 

 .عليه
ة فلعّل الطائف إال أّن استبعاد أن تكون هذه الشهادة من الطائفة نفسها، غري واضح؛

رأت يف مسانيده إدمانه عىل الرواية عن الثقات، ثم علمت بالسبب الذي أوقعه يف 
ىل وزان ه عاإلرسال، وهو ضياع كتبه التي فيها مسانيده، فحصل اطمئنان بأّن مراسيل

مسانيده يف كوهنا مروّيًة عن الثقات، وأّي غرابة يف ذلك؟! بل نصوص الرجالّيني تساعد 
عىل يشء من هذا االفرتاض. وعليه فاملناقشة األوىل واردة بعد القبول بأصل هذا 

 االحتامل.
ما ذكره بعض املعارصين، من أّن شهادة تضعيف املنقري ـ وهو أحد  املناقشة الثانية:

ايخ األزدي ـ تعترب واصلة بالنسبة إلينا، فعندما نريد تطبيق العام فنحن ال نعرف هل مش
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هذا املورد ينطبق عليه ما قامت احلّجة عليه أو ال؟ فكأّن احلاصل من الدليلني املتعارضني 
هو ما ييل: إّن كّل مشايخ ابن أيب عمري ثقات إال املنقري، فمع الشك يف الرجل املبهم يف 

 ، ُيشّك يف دخوله حتت احلّجة أو حتت االستثناء، فال جمال للتمّسك بالعام فيه.املرسلة
والنتيجة إّن جميء املعارض وإن مل يضّيق دائرة املراد اجلّدي، لكنّه يضيق دائرة شمول 

 دليل احلجّية لشهادة ابن أيب عمري نفسه.
هادة ابن موله لشبأّن تضييق دليل احلجّية يف ش ورّد صاحب هذه املناقشة عىل نفسه

أيب عمري غاية ما يفيد هو حجّية شهادته يف غري من وصل ضعفه، واملفروض أّن الوسيط 
 .املبهم مل يصل ضعفه أساسًا، فيبقى العام حتت دليل احلجيّة

فإّن مضّيق دليل احلجّية ليس هو عنوان )ما ورد فيه  إال أّن هذا الرّد غري واضح؛
عنون معًا، وهو املنقري، فعندما أضع يدي عىل الراوي ضعف( فقط، بل العنوان وامل

 املبهم، فال أدري هل هو املنقري حتى يدخل يف االستثناء أو غريه حتى يبقى حتت العام؟
ما ذكره بعض املعارصين أيضًا، من أّن شهادة ابن أيب عمري بأّنه ال  املناقشة الثالثة:

هم ثقات عنده، فإذا رأينا أّن بعضهم قد يروي إال عن ثقة، تفيد أّن مجيع من روى عنهم 
ضّعفه آخرون، فسوف تنقسم سلسلة مشاخيه إىل جمموعتني: املجموعة )أ(، وهي 
املشايخ الذين وثقهم ابن أيب عمري ومل يضّعفهم غريه، واملجموعة )ب(، وهي املشايخ 

م سالذين وثقهم ابن أيب عمري ولكن ضّعفهم اآلخرون، فإذا رّصح ابن أيب عمري با
الشيخ الذي أخذ الرواية منه، نظرنا فيه فإن كان من املجموعة األوىل أخذنا بالرواية بال 
إشكال، وإن كان من املجموعة الثانية مل نأخذ هبا؛ لتعارض احلّجة مع احلّجة األخرى 

 فيها.
هذا كّله لو رّصح ابن أيب عمري باسم الشيخ الذي أخذ منه الرواية، أما لو مل يرّصح، 

نعلم بأّن من روى عنه هذه املراسيل يبعد جدًا أن يكون شخصًا آخر غري هؤالء  فنحن
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املوجودين يف املجموعتني السابقتني، فشهادته بأّنه ال ُيرسل إال عن ثقة ال تفيد تصحيحًا 
ملرسالته ُيضاف إىل توثيقه ملشاخيه، بل هو انعكاس تلقائي لتعّهده بعدم الرواية إال عن 

أّن الواسطة املبهمة لن تكون أحدًا غري املجموعتني، فإذا مل نعرف أهّنا ثقة، وهذا يعني 
من املجموعة األوىل أو الثانية، فسوف يكون توثيقها وتصحيح الرواية متوّقفاً عىل إحراز 
أّن الواسطة من املجموعة األوىل، وحيث إّنه غري ممكن مل يكن يمكن البناء عىل الشهادة 

 .يف هذه احلال
املحاولة جوهرها سلب صفة الشهادة املستقّلة عن عدم اإلرسال إال عن ثقة، وهذه 

وجعلها تابعة لعدم الرواية إال عن ثقة، فإذا انقسمت الشهادة بعدم الرواية إال عن ثقة، 
 أّثر ذلك تلقائّيًا يف حالة اإلرسال.

 اخالتمراسيل األزدي، نقود ومد احلّل الثالث: إجراء حساب االحتمال يف
وهي ما ذكره السيد حممد باقر الصدر أيضًا عىل ما نقل من  حاولة اجلوابية الثالثة:امل

جملس درسه، وحاصله أّن ابن أيب عمري تارًة يرسل ويستفاد من تعبريه وحدة الواسطة، 
وأخرى ُيرسل ويستفاد منها تعّدد الواسطة، واحلالة األوىل مثل أن يقول: عن رجل، 

يقول: عن بعض أصحابنا أو عن غري واحد من أصحابنا أو عن واحلالة الثانية مثل أن 
 مجاعة أو عن رهط أو نحو ذلك.

ـ أّما يف احلالة األوىل )وحدة الواسطة(، فيمكن تصحيح املراسيل اعتامداً عىل حساب  أ 
االحتامالت، وذلك بأن نقول بأّن جمموع مشايخ ابن أيب عمري يبلغون حوايل األربعامءة 

يظهر أّن الذين ثبت ضعفهم من هؤالء املشايخ ال يزيدون عن ستة ، فيام شخص
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 شيخًا، ومن ثم فاحلساب سوف يتغرّي قلياًل. 375الصحيح أهّنم يقاربون 



، فإذا أخذنا الوسيط املبهم فسوف يكون احتامل كونه أحد اخلمسة أشخاص تقريباً 
، وهذا يبلغ 40من  39.5، أي قريب الواحد يف املائة، وهو بالضبط 400عىل  5يساوي 

 فاء.درجة االطمئنان بأّنه أحد الثقات وليس أحد الضع
فنا وذلك أّنه كيف عر لكّن هذه املحاولة تطرح تساؤالت يثريها السيد الصدر نفسه،

أّن الوسيط املبهم هو أحد األربعامئة فقد يكون شخصًا آخر غري هؤالء أساسًا، فلامذا مل 
 نأخذ هذا األمر باحلسبان، وفرضناه واحدًا من املائة تقريبًا؟

ال يرّض عملية احلساب يف املقام؛ ألّن هذا  بأّن هذا االحتامل وجييب الصدر هنا
الوسيط خارج إطار األربعامئة ـ كائنًا من كان ـ هو ثقة، ومل يثبت ضعفه، ومن ثّم يكون 
 جمرى لشهادة ابن أيب عمري، وجمرى أصالة عدم االشتباه الزائد من ابن أيب عمري نفسه.

ًا دائرة األربعامئة مساعدبل عىل مقاربة الصدر ينبغي أن يكون احتامل كونه خارج 
عىل رفع درجة االطمئنان يف املقام؛ ألّن خمرج الكرس سيكون أكرب والقيمة االحتاملّية 
ستكون أقّل يف هذه احلال. بل إّن الصدر يشري إىل أّن تتبّع مروّيات ابن أيب عمري يؤّكد أّن 

جهول من غري أغلبها كان عن غري الضعفاء، وهذا يقّوي احتامل أن يكون الوسيط امل
 الضعفاء.

بأّن هذا إّنام يتّم لو مل يكن هناك ما يرّجح كون  ويعود الصدر ليشكل عىل نفسه
الواسطة املبهمة أحد املضّعفني، فكّلام ازداد هذا االحتامل أشكل انعقاد االطمئنان، 
واملرّجح هنا هو نفس اإلرسال، فبمجّرد أن خيفي ابن أيب عمري اسم الشخص فهذا نحو 

م اهتامم به وعدم إيالئه عنايًة، أو كأّنه ال يريد ذكره، ويف هذه احلال يكون نفس عد
 اإلرسال موجبًا لتقوية احتامل كون الواسطة هي أحد املضّعفني.
مري، تتصل بابن أيب ع لكّن الصدر جييب جمّددًا عن هذه اإلشكالّية بمقاربة تارخيية
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 أزيد، وبني ما يزيد عن العرشين شيخًا، كام تعّرضنا له يف بحوثنا الرجالّية.



 
ا عليه الرجاليون، وهو ضياع كتبه وتلفه وهي أّن سبب إرساله معروف للطائفة، كام نّص 

وحتديثه عن ذاكرته، وهلذا سكنوا ملراسيله، ويف هذه احلال ينخفض احتامل كون منشأ 
 اإلرسال هو عدم االعتناء، فيعود االطمئنان لالنعقاد من جديد.

فاألمر يكاد يكون أوضح، ال من جهة أّن  ب ـ وأّما يف احلالة الثانية )تعّدد الواسطة(،
هذه التعابري تفيد الشهرة أو االستفاضة، فأقصاها وجود ثالثة رواة، وهو غري كاٍف، بل 
من جهة أّن ذكره تعبري: عن بعض أصحابنا، يفيد اهتاممه هبذا اخلرب وهبذه الواسطة، 
وهبذا فإّن اإلشكالّية األخرية السابقة يف احلالة األوىل ترتفع متامًا هنا بل وتنعكس، وعليه 

كون الثالثة هم مجيعًا من اخلمسة الضعفاء يساوي رضب احتامل الواحد عىل فاحتامل 
وهذا أعىل درجات  64000عىل  1أربعني يف نفسه ثالثة مرات، وتكون النتيجة 

 االطمئنان.
ويرى الصدر أّن هذه الطريقة قد تنفع أيضًا يف غري مراسيل ابن أيب عمري، ممّن هلم 

 .، كمشايخ يونس بن عبد الرمحنمشايخ كثر، ويكون أكثرهم موثقاً 
 هذه هي حصيلة املحاولة اجلوابّية الثالثة التي حتظى بأمهّية وخصوصّية كام رأينا.

 لكن سّجلت ـ وقد تسّجل ـ عىل هذه املحاولة بعض اإلشكاالت، وأبرزها:
ما ذكره الشيخ مسلم الداوري، وحاصله أّن السيد الصدر الحظ  اإلشكال األّول:

فاء إىل جمموع املشايخ، أي أّنه الحظ الرواة، بينام املهم يف املقام هو مالحظة نسبة الضع
الروايات، فالبّد لنا أن ننظر يف روايات ابن أيب عمري عن مشاخيه، ونقيس نسبة رواياته 
عن الضعفاء إىل نسبة رواياته عن غريهم، فنأخذ النتيجة بعني االعتبار، وهذا خلٌل 

 .الصدر وقعت فيه مقاربة السيد
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ـ عىل وجاهته يف نفسه ـ مل يطالع بحث السيد الصدر حتى  ويبدو يل أّن هذا اإلشكال
النهاية، حيث أسلفنا أّنه بنفسه أشار لدور الرواة واملروّيات معًا يف هذا احلساب فال 

 .نعيد، ومعه ال حاجة ملا أطال به بعض املعارصين هنا
آلّيات ممارسة االستدالل هنا، ال يف أصله، ومن حسن وعىل أّية حال، فهذا إشكال يف 

 احلظ أّن مروّيات األزدي عن الضعفاء قليلة جدًا.
إّن حجية االطمئنان إّنام هي بالبناء العقالئي، والعقالء ال يبنون عىل  اإلشكال الثاين:

 االطمئنان اآليت من عدم انطباق املعلوم باإلمجال عىل كّل طرف من أطراف الشبهة.
ومعنى هذا الكالم أّن وضع يدنا عىل خرب مرسل، وحصول االطمئنان بعدم كونه 

 من الروايات التي رواها ابن أيب عمري عن الضعفاء، ال ينفع يف املقام.
وهو أّن العقالء يعملون باالطمئنان الناتج عن  ورّدت هذه اإلشكالّية بردٍّ صحيح

، وهذا بني مناشئ االطمئنان مثل إجراء عمليات حساب االحتامل، وال يمّيزون
 واضح.

ما ذكره الشيخ السبحاين، وحاصله إّن النسب االحتامليّة التي  اإلشكال الثالث:
أوَصَلنَا إليها السيد الصدر هنا يمكن البناء عليها يف مثل األمور العادية يف احلياة، ال يف 

خرب  ء يف العادة، فاحتامل كذبمثل األمور اخلطرية واملهّمة جدًا، والتي حيتاط فيها العقال
يف املائة ليس أمرًا بسيطًا حتى نجري فيه قانون احلجّية يف قضايا الدين  80بنسبة 

والرشيعة، إال إذا قيل بأّن قبول الشارع بخرب الثقة كاشف عن رضاه بالعمل باالطمئنان 
 .الذي يكون من هذا النوع
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ئّية وسكت الشارع عنه، فهذا معناه أّنه إّن االطمئنان إذا كان حّجًة عقال واجلواب:

حّجة يف الرشيعة والدين، وبعد ذلك أّي معنى للقول بأّن قضايا الرشيعة ال يبني فيها 
العقالء هبذا املستوى؟ فهل يبني العقالء عىل اليقني األرسطي الربهاين يف قضاياهم 

ذا كاٍف ما دام أّنه مصداق اخلطرية؟! فإذا بلغت القّوة االحتاملّية مبلغًا قلياًل جدًا فه
 لعنوان االطمئنان العقالئي. 

 نعم لو غرّي الشيخ السبحاين من عملّية اإلشكال هنا لكان إشكاله أقوى وأفضل،
ولعّل هذا ما قصده من تعبريه بالدرجة الضعيفة من االطمئنان، وذلك عرب دعوى أّن 
هذه النسب ال تشّكل اطمئنانًا عقالئّيًا أساسًا يف غري صورة تعّدد الواسطة املبهمة؛ ألّننا 
ال نرى أّن نسبة الواحد إىل املائة مثاًل هي اطمئنان عقالئي حُيرز أّن العقالء يعملون به يف 

قضايا اخلطرية، وإّنام وجدناهم يعملون به يف القضايا العادية غري املهّمة ال ألجل كونه ال
اطمئنانًا، بل لعدم أمهّية االحتياط والتثّبت فيها، فمن باب التسامح يعملون هبا، ال من 

 باب االطمئنان.
وهذا إشكال ال بأس به ويستحّق النظر، نعم االطمئنان هو أن تكون االحتامالت 

 ليلة جدًا كالواحد من األلف ونحوه.ق
والغريب أّن الشيخ السبحاين يكّلف نفسه الرّد عىل ما رّد عليه السيد الصدر، من 
فرضّية أّن إهبام الواسطة يرجع لعدم االعتناء، فأجابه ـ وكأّن الصدر يقبل هبذا اإلشكال 

تصوير ىل عدم االعتناء، فـ بأّن إهبام الواسطة عند ابن أيب عمري مرجعه إىل تلف كتبه، ال إ
الشيخ السبحاين ملقاربة الصدر كان ناقصًا جدًا، وكأّنه مل يقرأ البحث حتى النهاية أيضًا 
واهلل العامل! علاًم أّن مقاربته الشخصّية للموضوع أخذ فيها عنرص الروايات دون الرواة 

اسطة الواحدة. ، وهو مطابق لكالم الصدر حتى يف الوواّدعى هناك حتصيل االطمئنان
ولعّل الطبعة القديمة األوىل لكتاب مشايخ الثقات كانت ناقصة قياسًا بالالحقة الثانية 
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 هـ.1409التي طبعت عام 
نعم جوابنا عن إشكال السبحاين مبنيٌّ عىل تطبيق املعادلة الرياضّية عىل الرواة ال عىل 

 ة.ّل من الواحد يف املائالروايات، وإال فلو حسبنا الروايات فربام تكون النتيجة أق
بأّن غري هذا اخلرب معلوم أّنه حّجة،  هذا، وقد أورد بعض الباحثني عىل السبحاين هنا

فنحن إذا كنّا نحتمل ضعف هذا املرسل، لكن يف املقابل يوجد عندنا أغلبّية املرسالت 
ال حيتمل فيها هذا، فأّي احتياط أن نرتكها ألجل خرب ضعيف حمتمل؟! هل حيتاط 

 .لعقالء يف ترك تسعة وتسعة خربًا صحيحًا ألجل خرب ضعيف مل يقطعوا بكذبه؟!ا
ألّن كون هذه األخبار صحيحة السند  ولكّن هذا اإلشكال غري واضح هبذه الطريقة؛

واقعًا ال يصرّيها حجًة علينا بعد فرض عدم وصوهلا كذلك إلينا نتيجة إشكال الشبهة 
عندي علٌم إمجايل بصدور بعض هذه الروايات املرسلة  املصداقيّة نفسه، بل حتى لو كان

صدورًا واقعّيًا عن شخص املعصوم، ففي هذه احلال تكمن املشكلة يف أّن روايات ابن 
أيب عمري املرسلة كثري منها حمتّف بروايات أخرى تثبته أيضًا، وكذلك كثري منها ورد يف 

التوّصل  اإلمجايل، وبالتايل من الصعباألمور الرتخيصية التي ال جتري فيها قوانني العلم 
 إىل علم إمجايل حّجة يف مراسيله اإللزامّية التي مل تثبت بدليل آخر قّط.

ما ذكره بعض املعارصين، وحاصله إّن حجية هذا االطمئنان  اإلشكال الرابع:
احلاصل من إجراء حساب االحتامالت إنام تنفع لو كنّا نريد أن نعمل برواية أو روايتني 
من روايات ابن أيب عمري، أّما إذا كنّا نريد أن نعمل بجميع رواياته حسب الفرض وكاّفة 

في هذه احلال ينتفي االطمئنان بعدم مرسالته إال ما رواه عن الضعاف رصاحًة، ف
مصادفة املعلوم باإلمجال لواحدة من هذه الروايات، وال ينفع وجود االطمئنان يف كّل 

 .طرف لوحده، مع انتفائه يف األطراف جمتمعة كّلها أو غالبها
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 موهذه الفكرة بالغة األمهّية، وتنتج تعديالً كبرياً يف باب الشبهة غري املحصورة يف العل

اإلمجايل، وهو أّنه كّلام زاد عدد األطراف التي نريد أن نخرتقها ارتفع احتامل أن يكون 
أحد الرواة الضعاف فيها، وانتفى االطمئنان بعدم وجوده، فكيف نبني هنا عىل 

 االطمئنان ونسلك هذا املسلك؟!
بام حاصله أّن املطلوب هو وجود  وقد أجاب هذا املعارص عن هذا اإلشكال

ئنان يف كّل طرف عىل حدة، وال يرّض عدم االطمئنان بمطابقة مجيعها للواقع، بل االطم
الذي يرّض هو وجود اطمئنان مقابل بمخالفة االطمئنان األّول للواقع، فلو فرضنا مثاًل 
أّنه صار لدينا اطمئنان بأّن بني روايات ابن أيب عمري املرسلة بعض ما رواه حتاًم عن 

حلال يرّض ذلك بإجراء عملّية احلساب يف املقام، أّما جمّرد أّننا ال املضّعفني، ففي هذه ا
 .نطمئّن بأّن يف املجموع مطابقًة للواقع، فهذا ال يرّض يف حجّية العلم اإلمجايل

 فإّنه إذا كان مرجع وربام يقال: إّن هذه اآللّية يف معاجلة املوضوع تبدو غري واضحة؛
ان العقالئي الريايض، كام يظهر من مقاربة الصدر للقضّية احلجّية يف املقام إىل االطمئن

وفقًا حلساب االحتامل، فإّن اجتامع التطبيقات سوف يزيل هذا االطمئنان، فهذا أشبه 
يشء بشخٍص يعلم أّن يف العرشة آالف إناء، واحٌد فيه ماّدة ساّمة، ففي هذه احلال وإن 

د من ماء هذه األواين، لكنّه كّلام أقدم كان حيصل له نوع طمأنينة لو أقدم عىل رشب واح
عىل رشب الثاين ـ بعد فرض أّن السّم ال يظهر تأثريه إال بعد أّيام، وأراد إجراء التجربة 
خالل هذه األّيام ـ ازداد عنده احتامل أّنه توّرط يف السّم، ويف هذه احلال ال ُيقدم العقالء 

ئنان الذي كان يف أّوهلا سوف يضعف عىل اجلمع بني جمموعة من األطراف؛ ألّن االطم
سيكون احتامل توّرطه يف السّم  1000تلقائّيًا، وسوف يرى أّنه عندما يرشب اإلناء رقم 

هو نسبة الواحد إىل العرشة، وال يستطيع أن ينظر لكّل إناء عىل حدة يف عملّية احلساب 
 هذه.
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د أن يعمل الفقيه الذي يري وإذا أردنا تطبيق فكرتنا عىل ما نحن فيه، يمكننا القول: إنّ 
ويفتي معًا وفقًا أللف مرسلة من مراسيل ابن أيب عمري، فهو وإن كان يطمئّن بأّن املرسلة 
األوىل يبعد كوهنا مروّيًة عن ضعيف، إال أّنه كّلام ضّم ـ وأرجو الرتكيز عىل مفردة الضّم 

تامل كونه قد عمل بخرب ـ إىل هذا العمل عماًل آخر برواية مرسلة أخرى له، زاد عنده اح
راٍو ضعيف، ويف هذه احلال يكفينا أن نّدعي أّن العقالء ال يعملون وفقًا لعملّية الضّم 
هذه، بل يتحّفظون نتيجة فقداهنم االطمئنان بتجنّب العمل بخرب الضعيف وسط هذه 

هذا واألخبار حتى لو مل حيصل لدهيم علم إمجايل بأهّنم وقعوا يف العمل باخلرب الضعيف، 
ما ُينتج ترخيصهم يف درجة من املخالفة االحتاملّية، وعدم ترخيصهم يف درجاٍت منها 

 ويف املخالفة القطعّية.
وبعبارة أخرى إّن إجراء حساب االحتامل يف رواية واحدة ينتج االطمئنان بينام 
 الإجراؤه يف جمموعة روايات ال ُينتجه، واملفروض أّننا نريد العمل بمجموعة روايات 

 بواحدة غري متعّينة.
ولعّل الذي سّبب االلتباس هنا هو تصّور أّن بيدنا حّجة غري االطمئنان، كمبدأ حجّية 
العلم اإلمجايل، أو فقل: تصّور أّن بيدنا علاًم مصدره املعريف آٍت من غري إجراء حساب 

ام يشء من قاالحتامل الريايض، ونبحث عاّم يسقط ذلك، فيام احلال أّنه ليس لدينا يف امل
هذا القبيل، واملفروض أّننا ختّلينا عن التمّسك بالعام ونريد حّل املعضل وفقًا حلساب 
االحتامل فقط، بحيث ُينتج لنا حساب االحتامل اطمئنانًا بعدم كون ما نعمل به من 

 مراسيل األزدي مروّيًا عن الضعيف.
صدور بعض األخبار  أّننا نحتمل جدًا بل قد نعلم إمجاالً بعدم وال يرد علينا

الصحيحة عن املعصوم، يف جمموع األخبار املعتمدة عندنا، ومع ذلك فنحن ال نرتك 
األخبار احلّجة للعلم اإلمجايل بعدم مطابقة بعضها للواقع، وبالتايل فحتى لو حصل علم 
بكون بعض مروّيات األزدي قد وقع فيه ضعيف، فإّن مراسيله ـ نظرًا لكثرهتا ـ ال يرّض 



 
 .هبا؛ للسبب عينه ذلك

لو سّلمنا بأّن األخبار الصحيحة حصل فيها علم إمجايل من هذا النوع،  ألّننا نقول:
إال أّن عندنا حسب الفرض دليٌل حّجة يتعبّدنا بالعمل بام وصلنا عن الثقات، ومقتىض 

عريض لإطالق هذا الدليل هو لزوم التعّبد ولو كنّا نعلم باخلطأ يف اجلملة يف هذا العرض ا
من األخبار؛ ألّن مصلحة الشارع تكمن يف احلفاظ عىل املساحة الكبرية التي توصلها لنا 
األخبار الصحيحة من واقع الرشيعة، ولو وّرط ذلك املكّلفني ببعض ما هو خمالف 
للواقع، فمقتىض التزاحم احلفظي هو أّن املوىل ُيلزمنا بالعمل بكّل هذه األخبار تعبدًا، 

وهذا متصّور ثبوتًا، بل ومتوّقع خارجًا جدًا، فإطالق دليل احلجّية يشمله  هبذا املالك،
 بالتأكيد.

وهذا أمٌر عقالئّي متامًا، فالعقالء يعلمون إمجاالً بأّن بعض البّينات القضائية ال تطابق 
الواقع، ومع ذلك ال يعملون هبذا العلم اإلمجايل الواسع؛ ألّن مصلحة التغايض عنه أكرب 

ة العمل به وترك تلك البّينات مجيعًا. وهذا كّله غري ما نحن فيه، حيث ال من مصلح
يوجد دليل يتعّبدنا بالعمل بمراسيل ابن أيب عمري مع العلم بوجود ضعاف فيها أو مع 

 عدم إحراز وثاقة الواسطة.
وعودًا عىل بدء، قد يرتبك كالمنا فيام لو كانت بعض مراسيل ابن أيب عمري قد عملنا 

كانت إىل جانبها أخبار صحيحة السند من رواٍة آخرين، ففي هذه احلال، كّلام زادت هبا و
 هذه الظاهرة تناقصت فرص اإلشكال الرابع هنا، فالحظ وتأّمل جيدًا.

أّن ب إال أّنه يف مقابل كّل هذا اإليراد الذي أوردناه، قد يقال ـ دفاعاً عن السيد الصدر ـ
ة مثاًل ليس يف كّل رواية منفردًة، بل مراده أّن احتامل مراده من نسبة الواحد إىل املائ

مصادفتنا خلرب ضعيف وسط املراسيل كّلها هو هذه النسبة ألّن هذه النسبة هي املوجودة 
يف أخبار املسانيد، وحيث إّننا يف املراسيل ال نعلم بأصل وجود روايات عن ضعاف، فإّن 
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 تفع اإلشكال.احتامل وجود رواية هو الواحد يف املائة، فري
إّن منهاج التفكري يف املحاولة اجلوابيّة الثالثة قائم عىل فرض أّن  اإلشكال اخلامس:

ابن أيب عمري عندما روى املراسيل رواها عىل وزان املسانيد، ومن ثّم فعندما نالحظ أّن 
عدد رواياته عن الضعفاء قليل جدًا فسوف يساعدنا هذا األمر يف حساب احتامل كون 

سلة مروّيًة عن ضعيف، لكن هناك احتامل آخر وهو أن يكون األصحاب بعد ابن أيب املر
عمري قد غربلوا رواياته عن املضّعفني وحذفوها، فلم تصلنا إال قلياًل، وتكون نسبتها يف 
الواقع هي ُعرش جمموع مسانيده، ففي هذه احلال سريتفع احتامل كون بعض مراسيله عن 

لوا يف املسانيد، لكنّهم ال يتمّكنون من الغربلة يف املراسيل؛ لعدم الضعفاء، ألهّنم وإن غرب
علمهم بالراوي، وهذا الفرض ليس فيه أّي اشتباه زائد من ابن أيب عمري، وال فرض 
شيخ جديد له غري األربعامئة، وال فرض أّن ابن أيب عمري روى عن املضّعفني عن قناعة 

 دقيقة. بعدم وثاقتهم، وعليه فنتيجة احلساب غري
بأّن دأب املتقّدمني مل يكن قائاًم عىل فرز روايات الضعفاء  وقد أجيب عن هذا اإلشكال

وعدم نقلها، فهذا االحتامل نسبته ضئيلة. نعم يف مثل الشيخ الصدوق يوجد يشء قريب 
 .من هذا لكن ال يطابقه، فاألقرب أّن نسبة رواياته املرسلة تقارب نسبة رواياته املسندة

أّنه من املمكن أّن الطائفة نتيجة تبانيها عىل أّن ابن أيب  أّن هذا اجلواب غاب عنهإال 
عمري ال يروي عن غري الثقة شّككوا يف رواياته عن هؤالء الضعفاء أصاًل، أو اطمأّنوا 
بعدمها، واعتربوا أّن هذه الروايات مدسوسة عىل ابن أيب عمري، وهلذا حذفوها رغم 

حذف روايات الضعفاء؛ لعلمهم بدّسها عليه، بل حيث إّن هؤالء كوهنم ال يعملون عىل 
الرواة كانوا من الضعفاء فإّنه يزداد احتامل كون مروّياهتم ضعيفة يف متنها أيضًا، فيزداد 
احتامل حذفهم لبعضها، وجمّرد أّن الطائفة مل تكن تتحّرز عن نقل روايات الضعيف، ال 

 ن روايات الضعاف التي هي ضعيفة بحسب املتنيعني أهّنا بالفعل مل حتذف الكثري م
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ومعارضة بام هو أقوى منها بكثري من القرآن وأصول الدين واملذهب وغري ذلك، كام 

 هي عادة مدرسة ابن الوليد وربام الكثري من القميني.
وبعبارة أخرى: مل يتحّرزوا عن ذكر روايات الضعفاء يشء، وكوهنم حذفوا الكثري 

التي هي ضعيفة عندهم يشء آخر، أو فقل: أدرجوا يف كتبهم  من روايات الضعفاء
 روايات الضعفاء التي وجدوا هلا عاضدًا، وتركوا الباقي.

ومثل هذه االحتامالت ـ برصف النظر عاّم إذا كانت تبطل حماولة السيد الصدر ـ جيب 
 تأخذها بعني االعتبار يف احلساب، حتى لو كانت ضعيفة يف نفسها، رغم أهّنا ليس

 ضعيفة دائاًم.
إّن عملّية احلساب التي أجراها السيد الصدر ال تصلح بشكل  اإلشكال السادس:

عام، بل البّد فيها من مالحظة املروّي عنه عرب الواسطة يف مراسيل ابن أيب عمري، فمثاًل 
روى ابن أيب عمري يف الكايف عن إسحاق بن عامر مع تعيني الواسطة عرشة روايات، ويف 

نها كان املنقري موجودًا، وهذا يعني أّنه عندما يروي مرساًل عن إسحاق بن واحدة م
يف املائة، وليس واحداً يف املائة، وهذا يفرض النظر  10عامر، فإّن احتامل كونه املنقري هو 

التفصييل يف املوارد بني املسانيد واملرسالت، فال يصّح إطالق عدم جريان احلساب وال 
 .إطالق جريانه

وهو يرفع احتامل توّسط الضعيف تارًة وخيفضه حّد إعدامه  ذا اإلشكال وجيه،وه
قد يقال بأهّنا نافعة لو أّن هذه الروايات  لكّن هذه الطريقة يف املعاجلةتقريبًا أخرى، 

وصلت مجيعًا البن أيب عمري عرب الكتب، بمعنى أّنه وصلته كتب إسحاق بن عامر عرب 
، بينام كتاب زرارة مثاًل وصله بطرق مل يظهر فيها املنقري، عّدة طرق كان املنقري أحدها

أّما لو كانت هذه الطرق ـ خاّصة يف تلك املرحلة ـ طرقًا شفوّية ولو بنسبة معتّد هبا، ففي 
هذه احلال ال نستطيع أن نقيس العملّية هبذه الطريقة؛ ألّن جمّرد أّن املنقري مل يظهر يف أّي 
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أيب عمري، ال يعني أّنه مل يرور عنه، إال إذا كانت مسانيده عن  سند إىل زرارة من طرف ابن
زرارة كثرية ومل يظهر املنقري يف أّي منها؛ ألّن عدم ظهور االسم يف املسانيد ال ُيضعف 
من احتامل وجود رواية له عنه، ووجود االسم ال يقّوي وجود رواية أخرى له عنه، 

هذا يقّوي أّنه مل يرو له كتب زرارة أصاًل، بخالف عدم وجود اسمه عىل تقدير الكتب، ف
ووجوده يقّوي احتامل أّنه روى له كتب زرارة، فُيحتمل أكثر أّن له رواية أخرى لزرارة 
بطريقه، واألقرب يف تلك الفرتة أّن الظاهرة الشفوّية مل تكن قد تالشت متامًا بعُد، فالبّد 

 من أخذ ذلك بعني االعتبار.
مجيع هذه اإلشكاالت التي ذكرت كانت ناظرًة إىل حالة وحدة لكن من الواضح أّن 

الواسطة ال تعّددها العريض، وإال فإّن أغلب ـ إن مل نقل بأّن مجيع ـ هذه اإلشكاالت 
 ضعيفة يف فرض التعّدد العريض.

ما نضيفه يف املقام، وهو أّن إرسال ابن أيب عمري تارًة نالحظه من  اإلشكال السابع:
 الواحدة، وأخرى من خالل التعّدد العريض للواسطة:خالل الواسطة 

فإذا الحظنا الواسطة الواحدة، فهنا من الصحيح أن نقول بأّن سبب إرسال ابن  ـ 1
ادي، ؛ ألّنه ثبت لنا بطريق ظنّي آحرغم أّننا لسنا متأّكدين من هذاأيب عمري هو تلف كتبه، 

لكن لو غضضنا النظر عن ذلك، ال وال يمكن أن نتعامل معه عىل أّنه حقيقة تارخيّية، 
يعني هذا اجلزم بأّن كّل مراسيل ابن أيب عمري هي نتيجة نسيانه، فهذا يشء يصعب التأّكد 
منه، وال توجد أّي وثيقة عليه، بل مقتىض طبيعة األشياء ومالحظة أحوال الرواة أّنه ال 

تمل جدًا أّن بعض يكاد خيلو راٍو أو حمّدث من وجود مراسيل عنده، ويف هذه احلال نح
مراسيل ابن أيب عمري كانت ناجتة عن غري سبب تلف الكتب، ويف هذه احلال حيتمل أيضًا 
أّن ذكره لكلمة )رجل( ونحو ذلك ولو يف بعض املوارد، كان منشؤها التقليل من شأنه، 
فريتفع احتامل وجود روايات مرسلة نقلها عن الضعاف، ويتأثر بذلك حساب االحتامل 

 مه الصدر.الذي قدّ 



 
إّن هذا نقٌض لقاعدة أّنه ال يروي إال عن ثقة وال يرسل إال عن ثقة،  قد تقول:

 واملفروض أّن هذا البحث برّمته قائٌم عىل فرض وجود هذه القاعدة.
إّن من املحتمل ـ كام ذكرنا يف أسباب اإلرسال ـ أّن عدم ذكره السم  واجلواب:

الراوي ال لكونه غري ثقٍة عنده، بل لكونه غري ثقة عند اآلخرين، فلهذا كان يتحّفظ عن 
 ذكر اسمه، وهذا يقوّي احتامل أّنه مضّعف عند غريه، ويؤثر عىل حساب االحتامل.

ن بكون الواسطة املبهمة من الثقات، وهبذه الطريقة يصعب جدًا حتصيل اطمئنا
 خاّصة بعد ما قلناه سابقًا، السيام عند التعليق عىل كالم الشيخ جعفر السبحاين.

وأّما يف حال تعّدد الواسطة، فقد نفى الصدر هذه القضية بأّن ذكر كلمة )عن  ـ 2
ملنقول ا بعض أصحابنا( يمنح أمهّيًة للطريق من قبل ابن أيب عمري، ويقّلل من فرص كون

عنهم مجيعًا من الضعفاء، وهذا أيضًا فيه نظر يؤثر عىل حساب االحتامل عند الصدر، 
 وهو:
أن يكون ذكر ابن أيب عمري هذا التعبري ولو يف بعض املوارد؛ لكونه يرى أّن الرواة  أ ـ

ضعفاء ولو عند غريه، لكّن تعّدد الطرق جعل خربهم قوّيًا، فاستخدم يف بعض املوارد 
ألسلوب ليجرب ضعف الرواة واإلرسال؛ ألّنك عندما تطلق هذا التعبري فأنت تريد هذا ا

تقوية الرواية لدى من ال يعرف هذه األسامء، كام نقول نحن اليوم مثاًل: هذه الرواية 
وردت بخمس طرق، دون أن نبّينها، مشريين بذلك إىل قّوهتا وحماولني دفع اآلخر 

منه لنقله هذا اخلرب املروّي من قبل الضعفاء أو غري  لالقتناع هبا، ويكون ذلك تربيراً 
 املوّثقني.
بل حيتمل أيضًا أّن ابن أيب عمري ملّا كان معروفًا متعّهدًا بأّنه ال يروي إال عّمن يثق  ب ـ

به، مل جيد حاجًة عند تعّدد الطريق أن يذكره، فكان يستخدم هذا التعبري اختصارًا؛ نظرًا 
 لو يف بعض املوارد.لوضوح حجّية روايته و

بل لعّل تعبري اجلامعة والرهط وبعض أصحابنا، يكون مصطلحًا خاّصًا البن أيب  ج ـ



عمري كان ُيعرف به، ومل نعد نعرفه به، وكان مثل مصطلح )العّدة( للكليني، ومن ثّم 
 فتكراره ال يمنع من وحدة الرواة فيه، فإذا أمكن ولو ملّرة واحدة أن يكونوا هم الضعفاء،
فتكرار ذلك لن يكون بعيدًا بحساب االحتامل، ومع مثل هذه االحتامالت كيف نجري 

 حساب االحتامل دون مالحظته؟
بل إّن مشكلًة أخرى قد تظهر عندما نحتمل أّن كلمة )عن رجل( وكلمة )عن بعض 
أصحابنا( ليست من ابن أيب عمري نفسه ولو يف مجلٍة من املوارد، وإّنام هي ممن روى عن 

ن أيب عمري، ولكنّه مل يشأ ـ لسبٍب أو آلخر، مثل كوهنم ضعفاء عند بعض علامء الرجال اب
ـ ذكر اسم الرجل أو العّدة، فاخترص هبذا التعبري، وربام يكون هو الذي نّس وليس ابن 
أيب عمري اسم من روى عنه األزدي، ومع هذا االحتامل كيف يمكننا التعامل مع حساب 

تي ذكرها الصدر؟ فإّن األرقام تتأثر هبذا جدًا، وقد يوجب ذلك االحتامل بالطريقة ال
 تقليل عدد مراسيله الواقعّية، كام لو ُفرض أّن مُخس مراسيله ال يرجع إرساله فيها إليه.
بل إّن اإلنسان ليستثار ذهنه يف ظاهرة تنويع ابن أيب عمري تعابريه بني رجل ومجاعة، 

ه هذه الرواية هو رجل أو هو مجاعة، ويف مئات فكيف يتفق أّنه يذكر أّن من روى عن
املواضع، لكنّه ال يذكر اسمه وال اسم واحٍد من هذه اجلامعة، أال يثري ذلك احتامل أّن 
بعض هذه الوسائط الساقطة واملبهمة مل تكن من ابن أيب عمري نفسه أو كان يف األمر ما 

ا كانت من الضعفاء عند يريب؟ ولعّل الناقل عن األزدي حذفها لكون الواسطة فيه
 الطائفة أو عند بعض العلامء.

 والنتيجة التي نخرج هبا أّن املحاولة اجلوابية الثالثة تعاين من نقص، وذلك:
عدم تسمية هذه النسبة الضئيلة يف حال وحدة الواسطة بأهّنا اطمئنان، لو أعملنا  ـ 1

 القاعدة يف الرواة.
 يف مسانيده، تشّوش لنا الصورة يف مراسيله. احتامل ممارسة األصحاب غربلًة ما ـ 2
 رضورة التفصيل يف مراسيله ـ يف اجلملة ـ بحسب من روى عنهم بالواسطة. ـ 3



 
احتاملّية عدم ذكره بعض األسامء لكوهنم موّثقني عنده، مضّعفني عند بعض  ـ 4

 غريالطائفة، أو احتامل كون هذا احلذف مرجعه ملن روى عنه ولو يف بعض املوارد. و
 ذلك.

بقي يشء، وهو أّن قاعدة توثيق مشايخ ابن أيب عمري وتصحيح مراسيله جتري يف 
مشاخيه املبارشين ومراسيله التي بواسطة واحدة، أّما لو فرضنا أّن ابن أيب عمري روى عن 
زيد الذي روى عن بكر عن اإلمام روايًة، ففي هذه احلال نقول بوثاقة زيد، لكّن القاعدة 

اقة عمرو كام بحثناه يف علم الرجال، فإذا قال ابن أيب عمري: عن بعض ال ُتثبت وث
أصحابنا، واحتملنا أّن هذا البعض هو متعّدد طوالً ال عرضًا، أي أّن مراده هو أّن أحد 
أصحابنا روى عن غريه عن اإلمام، فام هو احلكم يف هذه احلال؟ أليس من املفرتض أن 

الحتامل أصاًل؟ وابن أيب عمري له بالفعل روايات ال يؤخذ بالقاعدة وال جيري حساب ا
عن اإلمام الصادق بواسطة واحدة وله عنه روايات بواسطتني، فإذا أرسل عن الصادق 
بجملة: عن بعض أصحابنا، ارتفع احتامل أّن الواسطة متعّددة طولّيًا يف هذه احلال، ومن 

 ول بحجّيتها.ثّم فمثل هذه املراسيل جيب إخراجها من احلساب، وعدم الق
ـ وفاقاً لبعض العلامء ـ أّنه لو كانت الواسطة متعّددة طولّياً لكان سبيل  والذي يظهر 

بيان السند خمتلفًا يف العادة، فيلتزم بدعوى ظهور هذا السند يف الواسطة الواحدة، وذلك 
 ا ملأّنه كان ينبغي أن يقول: عن رجل عّمن ذكره، أو عن بعض أصحابنا عّمن ذكره، وملّ 

يستخدم هذا التعبري، كشف ذلك عن أّن مراده هو الواسطة الواحدة، فريتفع 
 .اإلشكال

 طبعًا توجد هنا مشكلتان:
إّنه لو بني عىل أّن سبب إرسال ابن أيب عمري هو تلف الكتب  املشكلة األوىل:
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والتحديث ممّا سلف له يف أيدي الناس أو من حفظه، فنحن أمام مشكلة حقيقّية عقالنّيًا 
وحسابّيًا، وهي أّنه لو حّدث ممّا هو من رواياته يف كتب الناس، فاملفروض أهّنا مسندة 

اياته التي يف كتب الناس والتي مل ُيذكر فيها سند فلامذا ذكرها مرسلًة؟! ولو حّدث من رو
أو حّدث عن حفظه، فكيف يمكن الوثوق بحفظ شخص لكون الواسطة واحدة أو 
واسطتني مع عدم تذّكره أسامء الرواة؟! فلو أّننا جتاوزنا مشكلة حفظه املتن حال نسيانه 

دد الواسطة واشتباهه السند، واحلّق هو جتاوز هذه املشكلة، إال أّن احتامل خطئه يف ع
فيها ونسيانه حلاهلا ليس قلياًل لو كان يعتمد عىل حفظه الذي تضعضع حسب الفرض، 
وأصالة عدم االشتباه الزائد جتري، لكن يف غري مثل هذه احلال التي يرى العقالء فيها أّن 

ّي وهناك معطيات تفرض قّوة احتامل اشتباهه ونسيانه، فإذا روى خربًا وكان اإلمام املر
عنه ممّن ُيعلم أو حُيتمل جدًا أّنه يروي عنه بواسطتني، فمن املمكن أّنه نّس أّنه روى 
بواسطة أو واسطتني فذكر كلمة: عن بعض أصحابنا، غرَي ناظٍر إىل التعّدد العريض أو 
الطويل، بل مشريًا إىل أّن هذه الرواية جاءتني عن الصادق عن بعض أصحابنا، دون أن 

 صول الرواية إليه.يذكر تفاصيل و
وال نريد هنا أّن نقول بأّن ابن أيب عمري كان شاّكًا عندما قال هذه اجلملة، فريد علينا 
أّنه لو كان كذلك كان مقتىض األمانة أن يرفع احلديث، ال أن يقول مثل هذه التعابري.. 

 الرواية كانتوإّنام نقول بأّنه تصّور أّنه ُاخرب بوسائط عرضّية عن اإلمام، واحلال أّن 
بواسطتني وهو الذي نّس ذلك، بال فرق بني كون الوسائط العرضّية موجودة أو غري 
موجودة كثرهتا أصاًل، ويف هذه احلال كيف ُيطمأّن يف شخص هذه حاله أّنه مل يقع يف 
اشتباه ولو يف بعض املوارد، وهذا ما يضاف كإشكال عىل أصل األخذ برواياته املرسلة 

 يف هذه احلال.
ما ذكره بعض املعارصين، من أّنه توجد بعض املعطيات التي تشّكك  املشكلة الثانية:

 يف كون الواسطة واحدة حتى مع هذا التعبري من ابن أيب عمري، مثل:



 
عدم وجود أّي رواية مرسلة له بسند مزدوج متعّدد طوالً، مع أّن له روايات كثرية  أ ـ

 جد له أّي رواية مرسلة هبذا الشكل؟يف اإلسناد هكذا، فهل يعقل أّنه ال تو
وُاجيب بأّنه يف حاالت تعّدد الواسطة يف املراسيل كان ابن أيب عمري يرفع احلديث، 

 وهذا موجود متداول عنه يف الكتب احلديثّية، وهو كاٍف يف رفع هذه احليثيّة.
هناك  ألّننا وهذا اجلواب جّيد هنا لكنّه ال يرد عىل املشكلة األوىل التي أثرناها آنفًا؛

كنّا نفرتض احتاملّية السهو واخلطأ يف ابن أيب عمري نفسه، أّما هنا فنفرض أّنه متذّكر لكنّه 
 يستخدم التعابري بدّقة بني اإلرسال والرفع، فالحظ جّيدًا.

وجود بعض الروايات املرسلة البن أيب عمري عن بعض أصحابه أو عن رجل  ب ـ
 به أّنه ال يروي عنه بواسطة واحدة.عن اإلمام الباقر، ومن املقطوع 

وُاجيب بام ظاهره أّنه لو سّلمنا أّنه مل يلَق ابُن أيب عمري أحداً ممّن لقي الباقر عليه السالم 
من املعّمرين، لكانت هذه املوارد كاشفًة عن كون الواسطة قد حذفت يف السند، ال أّن 

 ابن أيب عمري هو الذي استخدم هذا التعبري.
لو تتّبعنا روايات ابن أيب عمري، لرأينا يف موارد يذكر مرساًل عن رجل أو عن  إّننا ج ـ

بعض أصحابنا عن اإلمام، والرواية بعينها تذكر مسندة يف كتاٍب حديثي آخر، عن ابن 
أيب عمري عن فالن عن فالن بأسامئهم، وهذا يعني أّنه استخدم التعبري يف مورد اإلرسال، 

 مسندًا بواسطتني.وانكشف أّنه كان واقعًا 
وُاجيب بأّن هذه املوارد القليلة للغاية، لعّلها كانت نقلني، وليستا رواية واحدة، وهذا 
كاٍف يف رفع املشكلة، خاّصة مع وجود بعض االختالف يف النّصني املنقولني يف هاتني 

 .الروايتني
وّياته يف ر يف مرونشري أخريًا إىل أّن حساب طرق ابن أيب عمري، ال يكفي فيها أن ننظ

كتب احلديث، لنرى كم روى عن الضعفاء، بل البّد من النظر يف كتب الفهارس وطرق 
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املشيخات، لنرى هل وقع ابن أيب عمري يف الطرق إىل كتب الضعفاء أو ال؟ فلو وقع يف 
الطرق وبنينا ـ عىل ما رّجحناه يف علم الرجال ـ أّن هذه الطرق هي طرق رواية حقيقّية ـ 

يف اجلملة ـ للكتب والنسخ، فهذا يعني أّن ابن أيب عمري روى كتب الضعفاء، ولو مل ولو 
تنقل كتب احلديث مروّياته عنه كتب الضعفاء، وهذه جمّرد فكرة وإن كان ربام ال يوجد 

 هلا تطبيق عىل ما يبدو.
لرجالّية اأّنه إذا مل نبنر عىل صّحة القاعدة  والنتيجة النهائّية يف مراسيل ابن أيب عمري،

فال وجه أبدًا لتصحيح مراسيله، وأّما إذا بنينا عليها فمراسيله التي وقعت بواسطة 
واحدة ال وجه حلجّيتها أبدًا، أّما ما وقع بواسطة متعّددة فربام يمكن حتصيل االطمئنان 
لو كانت هذه الواسطة أكثر من شخصني، كام لو استخدم تعبري رهط أو مجاعة، وإن كان 

تقّدم عدم استقرار النفس هبذا االطمئنان الذي متيل إليه، إال لو قارّنا مجيع  مقتىض ما
مروّياته املرسلة ورأينا أغلبها معتضدًا بأخبار صحاح، فهذا يقّوي جدًا احتامل أّن 
الوسائط عاّمة يف املراسيل كانت من الثقات، وإن كان يمكن القول بأّنه من صحاح 

 يب عمري مما أخذه من الضعفاء.األحاديث التي اختارها ابن ا
وما تقّدم يف ابن أيب عمري تطّبق قواعده يف سائر مراسيل الثالثة، وإن كان تطبيقها 

 هناك أصعب، ويقع أكثر لصالح النتيجة التي توّصلنا إليها هنا.

 ـ مراسيل الشيخ الصدوق 2ـ  2ـ  5
ـ(، عىل عدد ه381تشتمل موسوعة )كتاب من ال حيرضه الفقيه( للشيخ الصدوق )

كبري من األخبار املرسلة، قيل: إهّنا تبلغ الثلث، ومشكلة الكثري من هذه املرسالت بل 
أغلبّيتها، أّن الصدوق يكاد ال يذكر السند فيها أساسًا، بل يصدرها تارًة بجملة: قال 
 النبي أو قال اإلمام الفالين، وأخرى بجملة: روي عن النبي أو روي عن اإلمام الفالين.

وقد عّددنا ما اشتمل عليه هذا الكتاب من املراسيل فبلغت Pقول الشيخ البهائي: ي



 
ألفني ومخسني حديثًا، وأّما مسانيده فثالثة آالف وتسع مأة وثالثة عرش حديثًا، فجميع 

 .Qيثاً األحاديث املودعة فيه مخسة آالف وتسع مأة وثالثة وستّون حد
علامء اإلمامّية يف إمكانية االعتامد عليها رغم  وقد سّبب وجود هذه األخبار جدالً بني

 إرساهلا أو عدم ذلك، وظهرت يف هذا املجال عّدة أقوال:

 املعطياتالقول األّول: نفي احلجّية، األدّلة و
وهو القول الذي ال يرى حجّيًة لكّل هذه املراسيل إال ما خرج بالدليل؛ ألّن الطريق 

كون هناك سنٌد أساسًا كام قلنا، وحيث إّن الواسطة غري كامل، بل يف أغلب األحيان ال ي
غري معلومة، ال يمكن األخذ باخلرب؛ لعدم إحراز كونه مشموالً لدليل حجّية خرب الثقة؛ 

 الحتامل عدم كون الراوي ثقة، فنطّبق عىل املورد القاعدة العاّمة لإلرسال.
ه ألنّ ؛ ة مطلقاً قيّ مرسالت الصدوق عندي غري ن فإنّ Pيقول السيد مصطفى اخلميني: 

 .Qقصايف الضمري رسيع الوثو كان
والبّد هلذا القول أن ينفي كّل األدّلة واملقاربات التي تقّدمها سائر األقوال يف هذه 
القضّية، وإال فإّن تلك األقوال حتاول بمقارباهتا أن تتالّف املشكلة التي يثريها هذا القول 

 هنا.
العلامء، من أمثال السيد حمسن احلكيم، والسيد اخلوئي، وقد اختار هذا القول مجٌع من 

 .والعالمة املامقاين، والسيد حمّمد باقر الصدر وغريهم
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 وق، توليفة نقدّيةالقول الثاني: حجّية متام مراسيل الصد
حجّية متام مراسيل الصدوق واعتبارها كمراسيل ابن أيب عمري، وقد  القول الثاين:

ٌد من العلامء، حيث اعتربوا أّن مراسيل الصدوق ال تقرص عن ذهب إىل هذا القول عد
 .مراسيل الثالثة

هذا احلديث كتاليه من مراسيل املؤلَّف Pيقول الشيخ البهائي الذي اختار هذا القول: 
ره، وهي كثرية يف هذا الكتاب تزيد عىل ُثلث األحاديث املوردة فيه، وينبغي أن ال يقرص 

ي من حيث ترشيكه بني النوعني من كونه ممّا يفت ،عتامد عىل مسانيدهاالعتامد عليها من اال
نا قّدس وقد جعل أصحاب ..به، وحيكم بصّحته، ويعتقد أّنه حّجة بينه وبني اهللَّ سبحانه

من  ملا علموا ؛اهللَّ أرواحهم مراسيل حمّمد بن أيب عمري ره كمسانيده يف االعتامد عليها
نيده( )كمسان ثقٍة، فجعل مراسيل املؤّلف طاب ثراه كمراسيله عادته أّنه ال يرسل إالَّ ع

 .Qبنظرًا إىل ما قّدره يف صدر الكتاب، جاٍر عىل هنج الصوا
واملستند هلذا القول هو أّن الشيخ الصدوق ذكر يف مقّدمة الفقيه أّنه ال يورد فيه إال ما 

بصّحة هذه الروايات التي  يراه حّجة بينه وبني رّبه ويفتي به، وهذا معناه أّنه حيكم
 يعتمدها يف هذا الكتاب، وهذا كاٍف يف التوثيق والتصحيح.

وإذا صّح هذا الكالم، يلزم تصحيح مراسيل كّل من يظهر منه العمل بام أورده، ولو 
 كان غري الشيخ الصدوق.

 ويمكن أن جُياب عن هذا الكالم هبذه التوليفة:
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مسلك الصدوق هو حجّية خرب الثقة فقط، ال  إّن هذا الكالم بحاجة إلثبات أنّ أ ـ 

حجّية اخلرب املوثوق، وبالتايل فإذا اعتمد عىل خرب فهو بالرضورة يرى أّن مجيع رواته 
 ثقاتًا، وهذا كاٍف يف توثيق السند واالحتجاج به.

إال أّن إثبات هذه الدعوى يف غاية الصعوبة، فإّن مسالك القدماء ـ ومنهم الصدوق 
امالً ـ قائمة عىل اخلرب املوثوق، كام حّققناه يف كتابنا نظرّية السنّة، فكيف لنا جزمًا أو احت

أن نتأّكد أّن معياره الوحيد هو الوثاقة، حتى نقول بأّنه ال يمكن أن يعتمد عىل خرب إال 
 إذا كان رواته ثقاتًا؟ وسيأيت مزيد توضيح هلذه النقطة إن شاء اهلل.

دوق هو حجّية خرب الثقة، لكن من املمكن أّنه يعتمد إّنه حتى لو كان مسلك الص ب ـ
عىل بعض النظرّيات املساعدة يف باب حجّية األخبار، فيصّحح بعض الروايات عىل 
أساس ذلك، دون أن نكون نحن مؤمنني هبذه النظرّيات، مثل أن يرى أّن عمل 

  حتصيلاألصحاب جابر لضعف السند أو إعراضهم موهن، أو أّن تعّدد الطرق كاٍف يف
اليقني بالصدور ولو كانت ضعيفًة برّمتها أو غري ذلك، وهذا يسلكه حتى بعض القائلني 

 بحجّية خرب الثقة، فضاًل عن املوثوق كام هو واضح.
إّنه بناء عىل الفقرتني السابقتني، من املمكن أّن الصدوق حصل له يقني أو وثوق  ج ـ

ه الروايات وأفتى هبا، واجتهاده ليس بالصدور فذهب للقول باحلجّية، واعتمد عىل هذ
حّجًة علينا، فلعّلنا لو بلغتنا تلك القرائن التي اعتمدها وأوجبت له الوثوق بالصدور، 
مل توجب لنا ذلك إال يف بعض هذه الروايات ال يف مجيعها، فبأّي وجٍه نكون ملزمني بام 

 اعتقد به الصدوق؟!
صحيحًا، للزم أن يكون كّل من ذكره  ، من أّنه لو كان هذاما ذكره بعضهم د ـ

الصدوق يف كتابه ثقة عنده، مع أّننا مل نجد أحداً منهم جيعل من التوثيقات الرجالّية ورود 
 اسم الراوي يف كتاب من ال حيرضه الفقيه، فالطائفة مل تعمل هبذا املسلك.
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 وال بأس هبذا تأييدًا.
ـ ـ لصدوق مل يفر بام تعّهد به يف مقّدمة الفقيه، ، من أّننا رأينا اما ذكره بعضهم أيضاً  ه

 فال حيصل وثوق بتعميم هذه القاعدة.
 وهذا مبني عىل النقاش يف هذه القضّية وأّنه وّف أو ال؟ وقد فّصلناه يف علم الرجال.

 وعليه، فالقول الثاين غري صحيح.

 ألدّلة واملالحظاتا ات الصدوق وغريها،ّيمالقول الثالث: التفصيل بني جز
التفصيل بني ما صّدره الصدوق أو قامت القرينة من كالمه عىل أّنه  القول الثالث:

يقّدمه بنحو البّت واجلزم، مثل : قال النبي أو قال الصادق أو نحو ذلك، وما مل يصّدره 
هبذه الطريقة بام ال يفهم منه أّنه جازم بصدوره، مثل: روي عن الصادق أو ويف الرواية 

 ذلك، ففي احلالة األوىل نلتزم بأّن املرَسل حّجة دون احلالة الثانية. عن الصادق أو غري
ومن أوائل من ذهب إىل هذا القول املريداماد، ثم تبعه عىل ذلك مجاعة من املتأّخرين، 
منهم املريزا النائيني، والسيد اخلميني وغريمها، وكان السيد اخلوئي يبني عىل هذا 

. وبعض أدّلة هذا القول تصلح للتعميم لبعض التفصيل يف فرتة سابقة من حياته
 املحّدثني غري الصدوق أيضًا.

اجلدير بالذكر أّن فكرة التمييز يف االعتبار بني اجلزم وغريه يف عبارات املحّدث 
موجودة عند أهل السنّة، حيث فّصلوا يف األحاديث املعّلقة يف الصحيحني بني ما كان 

 .تعليقه بصيغة اجلزم وغريه
                                           

 املصدر نفسه.( 1) 
؛ واخلميني، كتاب 262: 2؛ والنائيني، كتاب الصالة 255انظر: املريداماد، الرواشح الساموّية: ( 2) 
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 ويمكن أن يستدّل هلذا القول بأكثر من وجه:

يف احلالة األوىل عندما جيزم الصدوق بالصدور فإّن معنى ذلك أّنه البّد  الوجه األّول:
أن يكون اخلرب مقطوعًا به عنده، ومن ثّم فال يعقل أن يكون كذلك ويكون ضعيفًا ال 

من أرسل فقد حكم لك حجّية له، بل لعّل هذا معنى ما يقال: من أسند فقد أحالك، و
أو تكّفل لك، أّما يف احلالة الثانية، فحيث إّن الصدوق مل جيزم بصدور احلديث فهذا معناه 
أّنه ال نستطيع التأّكد من صدوره عنده أو حجّيته لديه، وال يف لوح الواقع ونفس األمر، 

يش ة )روي( يفال يكون حّجًة. بل قد يقال ما هو أكثر من ذلك، من أّن التعبري بمثل كلم
 بالتضعيف عنده، وأّن القضيّة غري مؤّكدة الصدور أو احلجّية لديه.

 ولكّن النقاش يف هذا الوجه واضح؛ وذلك:
إّن جمّرد جزم الصدوق بصدور اخلرب ولو كان قريبًا من زمن النّص ال يالزمه أّوالً: 

 طابع حديّس جزمنا بذلك، مع بنائه عىل مسلك الوثوق، فهذه قضايا اجتهادّية فيها 
واضح، فلعّله وثق بالصدور لعوامل دون أن نثق نحن بالصدور بسبب تلك العوامل، 
نعم وثوقه بالصدور قرينة وثوقّية بالنسبة إلينا، لكنّها ليست دلياًل كافيًا إلثبات احلجّية 

 للخرب، فضاًل عن االطمئنان بصدوره.
 ة خرب أو بصدوره، لكنّه الويؤّيد ما نقول من أّن الصدوق قد حيصل له وثوق بحجيّ 

: ةمن امليتة ذكيّ  وقال عليه السالم: عرشة أشياءPحيصل لنا، أّن الصدوق يذكر يف الفقيه: 
والصوف، والريش،  ، واإلنفحة، واللبن، والشعر،والعظم، والسنّ  القرن، واحلافر،

راجع ، وعندما نQتيف كتاب اخلصال يف باب العرشا ذلك مسنداً  وقد ذكرُت . والبيض
، األمر الذي يوحي بأّن تصدير الصدوق بمثل اخلصال نجد اخلرب ضعيف السند
                                           

 .378ـ  375يف علوم احلديث: 
 .347: 3الصدوق، كتاب من ال حيرضه الفقيه ( 1) 
 .434الصدوق، اخلصال: ( 2) 



)قال(، ال يعني شيئًا أزيد بالرضورة عن مثل وجود سند كسائر األسانيد، األمر الذي ال 
يفرض الوثوق أو احلجّية بالنسبة إلينا، فرفع مستوى توّقعاتنا من جزمّيات الصدوق وأّن 

 غري واضح.خلفها ما يوثق به 
وهلذا نجد السيد اخلميني القائل هبذا التفصيل بني جزمّيات الصدوق وغريها، 

. فإّن يستثني حالة ما إذا أحرزنا السند الذي اعتمده الصدوق وتبنّي لنا أّنه ضعيف
هذه احلالة بعينها تستدعي من اإلمام اخلميني التوّقف يف أصل اعتبار جزميّات 

ال إذا قيل بأّن ما ذكره الصدوق يف اخلصال كان أحد األسانيد الصدوق، ال التفصيل. إ
 فقط!

هذا، وقد ذكر الشيخ التربيزي أّن بعض مراسيل الصدوق عثرنا عىل إسناده هلا يف 
 .كتاب آخر من كتبه، ووجدناه ضعيفاً 

هل حّقًا عندما يقول الصدوق كلمة )قال( يكون جازمًا بالصدور، وهل حّقًا  ثانيًا:
 دّقة يف هذا التعبري بحيث يريد هنا شيئًا، ويف تعبري )روي( شيئًا آخر؟لديه 

قد ُيناقش ـ كام ذكره بعض املعارصين ـ يف أصل هذا التفكيك يف العبارات من حيث 
 مفاداته، بام يؤّدي إىل اهنيار الوثوق بأصل هذا الدليل والقول كّله، وذلك لعّدة قرائن:

صدوق، فرأيناه يف موضع يقول: روى العالء عن حمّمد لقد متّت مالحظة مسانيد ال أ ـ
بن مسلم، ويف موضع آخر يقول: روي عن العالء عن حمّمد بن مسلم، مع أّن السند 
واحد إىل العالء يف املشيخة، وهذا كاشف عن أّن الصدوق ليس له قصد خاّص من وراء 

 هذا التعبري.
يعقل أهّنا وصلت مجيعًا للصدوق إّن يف الفقيه مئات املراسيل اجلزمّية، وال  ب ـ

بالتواتر أو عرب الثقات باالتفاق، يكشف عن ذلك إجراء مقارنة بني الفقيه وسائر الكتب 
                                           

 .154: 3اخلميني، كتاب الطهارة ( 1) 
 .191: 2التربيزي، تنقيح مباين العروة )الصالة( ( 2) 



 
األربعة، حيث سنجد تلك الروايات معلومة األسانيد، وبعضها صحيح وبعضها 
ضعيف، فكيف تسنّى للصدوق حتصيل العلم بصدور هذه الروايات ووثاقة رواهتا عرب 

طرق هلا مل يّطلع عليها الكليني نفسه، مع أّن الكليني أقدم منه وأوسع اّطالعًا  معرفة
 .وتتّبعاً 

يات حيث قد يقول الفريق املنترص حلجّية جزم وهذه املناقشة جيدة، إال يف شّقها الثاين،
الصدوق بأّن عدم نقل الكليني وأمثاله لسائر الطرق ال يكشف عن عدم وجودها، متامًا 
كام تشري إليه عبارات الطويس يف املشيخة، من اإلحالة عىل طرق األصحاب يف 

، يه طرق أخرىالفهارس، فمجّرد أّن الكليني روى بطريٍق واحد ال يعني أّنه مل تكن لد
بحيث أوجب املجموع الوثوق والتواتر عند الصدوق خاّصة عىل مثل مسلك من يقول 
بأّن الوسائط بني املحّمدين الثالثة وأصحاب الكتب هي وسائط تيمنيّة ترّبكّية، وإال فإّن 

 الكتب معلومة النسبة ألصحاهبا.
سيل، فام هذه الصدفة يف فإّننا نتحّدث عن مئات املرا إال أّن هذا اجلواب غري مقنع؛

كوهنا بأمجعها حازت عىل طرق متواترة، مل ُتنقل إلينا، مع أّننا نجد حضور غريها من 
 املسانيد أقوى وأفعل يف االجتهاد منها عرب التاريخ، فاألمر لو كان لبان.

ولعّل ما يعّزز كّل ما نقول يف أصل هذه املناقشة الثانية، أّن استخدام هذه التعابري يف 
موضع بعضها بعضًا )قال ـ روي( شائع بني العلامء، كام يقّر بذلك املحّقق الكاظمي يف 

. بل إّن شهادة الصدوق يف املقّدمة بأّنه ال يورد إال ما حيتّج به يفرض ـ لو كشف القناع
أخذنا به ـ أّن كّل مروياته حّجة عنده، فام الفرق بني )قال( و )روي(، مادام جازمًا 

 .اقعًا أو تعّبدًا، كام أفاده السيستاينبالصدور و
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 رب الثقة أو املوثوق؟هل كان الصدوق من أنصار نظرّية خ
 ما ذكره بعض العلامء، كالسيد اخلميني، وحاصله أّن جزمّيات الصدوق الوجه الثاين:

السند، وهلذا كان الناقل مطمئنًّا بالصدور، بوثاقة الرواة الواقعني يف منه شهادة 
 ينفعنا؛ الحتامل من وقع يفثبوت الوثاقة عنده ال من املتقّدمني، فدعوى أّن  والصدوق

عرص النّص، الصدوق قريب عهد بالسند هو شخص جمروح عندنا، مردودٌة؛ بكون 
 يقرص الومعرفته بأحوال الرواة غري مستندة إىل االجتهاد املحتمل للخطأ، بل إّن توثيقه 

 .علم الرجالعن توثيق النجايش وغريه من أئّمة 
 ويمكن أن يناقش هذا الكالم من أكثر من جهة:

إّن جمّرد قرب الصدوق من عرص النّص ال يوجب دومًا ترجيح تعديله عىل  أّوالً:
جرح غريه، كام هو واضح، خاّصة لو اتفق يف مقابله الطويس والنجايش عىل تضعيف 

ملوّثق، فلعّل املضّعف معارص شخص، بل إّنه ال يعلم أّن املضع ف متأّخر زمانًا عىل ا
للصدوق أو سابق عليه زمانًا كابن فضال وابن شاذان وابن نوح والغضائري وابن عقدة 
وأمثاهلم، فام وجه البّت بقانون كيّل يف ترجيح تعديل الصدوق عىل جرح غريه، بعد كون 

 القاعدة الغالبّية هي التساقط؟!
وجود مضع ف ال يرّض باألخذ بالتوثيق؛  نعم لو ذكر السيد اخلميني أّن جمرد احتامل

لعدم ثبوت املعارض، كان أفضل؛ إال إذا قيل بأّن اإلنسان وسط هذا الكّم اهلائل من 
املراسيل قد يصعب عليه االطمئنان بعدم وجود ضعيف بينها مجيعًا، بل يطمئّن بوجود 

 من هو مضّعف فيها.
الوثاقة دائاًم حتى نطلق الكالم بكون هل يوجد دليل عىل أّن معيار الصدوق هو  ثانيًا:

 جزمه توثيقًا لرجال السند املحذوفني أو ال؟
 ُعمدة ما يمكن أن ُيذكر يف هذا السياق اآليت:

                                           
 .468ـ  467انظر: اخلميني، كتاب الطهارة )بتقرير اللنكراين(: ( 1) 



 
ما نقله الشيخ الطويس عن الصدوق، وذلك يف ترمجته لسعد بن عبد اهلل األشعري ـ  1

تبه فمن ك.. جليل القدري، يكنى أبا القاسم، سعد بن عبد اهلل القمّ Pيف الفهرست قال: 
قال . .أخربنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا.. وكتاب املنتخبات.. كتاب الرمحة
 ،رأهتا عليهق اءال أجزإاحلسن  عن حممد بن روهاأ  مليّن إال كتاب املنتخبات، فإ :ابن بابويه

 ما يف ّل بن موسى اهلمداين، قد رويت عنه ك وأعلمت عىل األحاديث التي رواها حممد
 .Qتعرف طريقه من الرجال الثقاأ كتاب املنتخبات مما

 فهذا النّص يشري إىل أّنه يعتمد طريق الرواية عن الثقات.
 .Qهة إسنادقته لقوّ فُس  ،جاء هذا اخلرب هكذاPما ذكره الصدوق يف الفقيه:  ـ 2

 وهذا يعني أّنه يعتمد يف اختيار احلديث قّوة السند.
أخرجت يف كتاب الزيارات، ويف كتاب مقتل احلسني عليه السالم  وقدPقوله:  ـ 3
الزيارات عندي من طريق  ا أصّح ألهّن  ؛واخرتت هذه هلذا الكتاب ،الزيارات من أنواعاً 
 .Qةوفيها بالغ وكفاي، الرواية

هذا  نّ ألPقوله يف موضع آخر معّلقًا عىل أحد األحاديث يف سياق التعارض:  ـ 4
 .Qلل رخصة ورمحة، وإسناده متصواحلديث األوّ  ،منقطعاحلديث إسناده 

موىل  ا احلديث الذي رواه املخالفون أنّ فأمّ Pقوله معّلقًا عىل إحدى الروايات:  ـ 5
النبي صىل اهلل عليه وآله أعطى ابنة محزة النصف، وأعطى املوايل  نّ أو يّف حلمزة تو
 ،شداد عن النبي صىل اهلل عليه وآلهام هو عن عبد اهلل بن إنّ  ،فهو حديث منقطع النصف.
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 .Qلمرس وهو
بن وهب وهو  جاء هذا احلديث هكذا يف رواية وهبPقوله معّلقًا عىل رواية:  ـ 6

 .Qهو ما رواه احلسن بن حمبوب.. عتمده يف هذا املعنىأبه و تيضعيف، والذي أف
يثقل محله، وال ال لئ ؛األسانيد منه وحذفتPما ذكره يف مقّدمة املقنع، حيث قال:  ـ 7

بيّنًا عن موجودًا م األصولّية ه، إذ كان ما أبّينه فيه يف الكتبؤيصعب حفظه، وال يمّل قار
 .Qاهللرمحهم  تاملشائخ العلامء الفقهاء الّثقا

طريق عبد العظيم  غريب ال أعرفه إال من وهذا حديٌث Pقوله معّلقًا عىل حديث:  ـ 8
 .Qضيّاً وكان مر ،يف مقابر الشجرة بالرّي  بن عبد اهلل احلسني املدفون

والثواب  ،ا خرب صالة يوم غدير خموأمّ Pقوله معّلقًا عىل خرب صالة يوم الغدير:  ـ 9
ه ويقول: حبن احلسن ريض اهلل عنه كان ال يصحّ  شيخنا حممد فإنّ  ،املذكور فيه ملن صامه

 حه ذلكما مل يصحّ  وكّل ، قةغري ث وكان كذاباً  ،اهلمداين ه من طريق حممد بن موسىإنّ 
 .Qحفهو عندنا مرتوك غري صحي ،خبارته من األس اهلل روحه ومل حيكم بصحّ الشيخ قدّ 

ما ذكره النجايش ـ بعد ذكره مستثنيات أخبار حممد بن أمحد بن حييى األشعري  ـ 10
أصاب شيخنا أبو  أبو العباس بن نوح: وقد قالPصاحب نوادر احلكمة ـ حيث قال: 

ىل وتبعه أبو جعفر بن بابويه رمحه اهلل ع ،هكلّ  جعفر حممد بن احلسن بن الوليد يف ذلك
الة ه كان عىل ظاهر العدألنّ  ؛فال أدري ما رابه فيه، د بن عيسى بن عبيدإال يف حممّ  ،ذلك
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 .Qةوالثق

هذه هي أبرز النصوص التي ُتذكر إلثبات كون مسلك الصدوق هو مسلك 
 رّية الوثاقة ورجال السند يف تصحيح احلديث.املتأّخرين يف معيا

 واجلواب عن هذا كّله واضح، وذلك:
إّن أغلب ـ إن مل نقل ـ مجيع هذه النصوص، ُتثبت أّنه يعتمد الرواية عن الثقات،  أ ـ

ويرتك الرواية عن غري الثقات يف اجلملة كالضعفاء، لكنّها ال تنفي أّنه يعتمد الرواية عن 
 د القرائن.غري الثقات مع وجو

، هو أّن الصدوق كان 6ـ  5ـ  4إّن ظاهر غري شاهد مّما تقّدم، كالشواهد رقم:  ب ـ
هيتّم بأمر السند يف مورد وجود اختالف بني األحاديث، وهذا ال يعني أّنه يعتمد السند 
يف نفسه، ففي مورد التعارض يصار للرتجيح، ويكون للراوي وللطريق دور يف ذلك، 

  تفيد املطلوب متامًا.فهذه الشواهد ال
إّن الشاهد الثالث يدّل عىل اختيار الصدوق هنا أصّح الروايات من حيث  ج ـ

الطريق، وهذا يعني أّنه يعتمد هنا أفضلها، لكن هل يعني ذلك أّنه ال يعمل بغريها وال 
ة ما يف األمر ممارسة تفضيل وترجيح بني النصوص من حيث قّوة الطريق، ييرتضيه؟! غا

 غري أّنه ال يعتمد عىل نّص إال أن يكون صحيح السند.وهذا 
، يفيدان حتّرز الصدوق األخذ بخرب ورد منفرداً بطريق رجل 9و  1إّن الشاهد رقم  د ـ

ضعيف كذاب؛ لكنّه ال ينفي أّنه يعمل بخرب جمهول احلال املعتضد، أو حتى خرب 
شاهد األخري، بل إّن الضعيف املنضّم إليه طرق أخرى. وهذا ما ُيفهم أيضًا من ال

استثناءهم ما أرسله صاحب نوادر احلكمة وتشّددهم يف مروّياته كان لكونه كثري الرواية 
عن الضعفاء ويعتمد املراسيل، هلذا احتاطوا يف منقوالته، مضافاً ملا فيها من غلّو وختليط، 

 ال مطلقًا.
                                           

 .348رجال النجايش: ( 1) 



ُعلم من غري موضع إّننا نملك شواهد عكسيّة عىل هذه املعطيات، فالصدوق قد  هـ ـ
من كتب الرجال أّنه كان يروي روايات الرجل الضعيف يف غري ما فيه غلّو وختليط منه، 
كام جاء يف كتب الرجال يف ترمجة أيب سمينة الصرييف، وحممد بن سنان، بل حتى 
مستثنيات نوادر احلكمة، وهذا دليل عىل أّنه مل يكن معياره وثاقة الراوي فقط، بل خيتلف 

 باختالف املوارد وحتّقق القرائن. األمر
أمحد بن  كان شيخنا حممد بن احلسن بنPبل قد ذكر الصدوق نفسه يف العيون قائاًل: 

ام وإنّ  ،احلديث راوي ،الرأي يف حممد بن عبد اهلل املسمعي ءيّس عنه، اهلل  الوليد ريض
لم ينكره ف ،عليه وقد قرأته ،الرمحة ه كان يف كتابألنّ  ؛أخرجت هذا اخلرب يف هذا الكتاب

. فهذا النّص شاهد عىل أّنه خيّرج حديث الراوي الضعيف لو اختاره له Qيلورواه 
 شيخه ابن الوليد.

، من أّن الصدوق قد أخرج يف كتبه بعض ومن هذا القبيل ما ذكره بعض املعارصين
هذا والروايات التي ورد يف طريقها بعض املستثنني من رجال صاحب نوادر احلكمة، 

خري شاهد عىل روايته عن الضعفاء لو قلنا بأّن عقد االستثناء هناك يفيد التضعيف، 
الرازي اجلاموراين الذي وقع يف طريق  أيب عبد اهلل وذلك مثل ما أورده يف الفقيه عن

 ضةأو خربين كام يف رو والصدوق أخرج لألخري خرباً ، القاسم الصدوق إىل عبد اهلل بن
 يضاً واعتمد أ عمرو، ألمحد بن هالل مع وقوعه يف طريقه إىل أمية بن املتقني، كام أخرج

 ، وسهل بن زياد أيب سعيد اآلدميالكويف ات جعفر بن حممد بن مالك الفزاريعىل مرويّ 
 ن مهران، مع ذكر الطريق إليه يف املشيخة، وحممد بن عيلب الرازي، وحممد بن عبد اهلل

سة له الصدوق مخ ب بن حفص، ووهيب هذا أخرجاهلمداين، فقد وقع يف طريقه إىل وهي
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ن ع عن حممد بن أمحد بن حييى بن عمران األشعري، أخرج أيضاً ، كام أو ستة أحاديث

 .حممد بن هارون، عن أيب حييى الواسطي
إّن الشاهد السابع ال يفيد هنا، فلو صّح لكان غايته أّن مروّيات كتاب املقنع هي  و ـ

ا ال يدّل عىل اعتامده هذا املسلك مطلقًا يف كّل ما حيتّج به حتى بمعيار الوثاقة، ولكّن هذ
يف كتاب الفقيه. بل إّن عبارة املقنع قد تعّرضنا هلا بالتفصيل يف بحوث الرجال، وقلنا 

 بأهّنا ال تدّل عىل توثيقه طرقه هلذه الروايات، فلرياجع.
 اجلزميّة.وهبذا يظهر عدم صّحة الوجه الثاين يف تصحيح مراسيل الصدوق 

ما ذكره بعض املعارصين، وإن مل يقبل به، من أّن جزمّيات الصدوق  الوجه الثالث:
حيتمل أن تكون حسّيًة للتواتر أو لنقل الثقة عن الثقة، ومع الشك يف احلسّية واحلدسيّة 
نذهب إىل أصالة احلّس العقالئّية، فنثبت أهّنا حسّية، فتكون متواترًة أو صحيحة 

 .السند
 ويناقش هذا الكالم:

إّنه مبنّي عىل أّن تعبري )قال( حيمل عىل اجلزم، وليس عىل التفنّن التعبريي، وقد  أّوالً:
 تقّدم الكالم فيه.

إّننا ننكر أصالة احلّس املّدعاة يف موارد الشك احلقيقي، وقد بحثنا ذلك  ثانيًا:
بالتفصيل يف بحوثنا الرجالّية، كام بحثناه يف املحور األّول من حماور هذا الكتاب، فراجع، 

 بل األمر هنا لعّله أوضح إذ احتامل احلسيّة هنا أكثر ضآلًة من املتوّقع.
خلرب مع الواسطة يعتمد فيه العقالء عىل الوثوق وليس ما ذكره بعضهم من أّن ا ثالثًا:

فقط عىل الوثاقة بنقل الثقة عن الثقة، فال حيرز أّنه ملحق باخلرب احلّس؛ لكثرة اعتامدهم 
 .فيه عىل الوثوق

                                           
 .35ـ  34: 2رجال ؛ وقبسات من علم ال87ـ  86انظر: السيستاين، قاعدة ال رضر وال رضار: ( 1) 
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ويظهر من هذا الكالم أّنه يراد به عدم إحراز عمل العقالء بأصالة احلّس يف هذه 
غري احلسيّة فيها، وهذا ما يرجع إىل تشكيكنا يف أصالة احلّس  املوارد؛ لكثرة اعتامد الطرق

العقالئّية يف موارد الشّك احلقيقي، غاية األمر أّنه تشكيك موردي منه، ونحن شّككنا يف 
أصل هذه القاعدة حتى يف اخلرب اخلايل عن تعّدد الوسائط عندما حيتمل معه احتامالً 

ّل ما يف األمر أّن صاحب هذا اإلشكال صّور لنا حالًة حقيقّيًا أّنه اعتمد عىل غري احلّس، ك
 من حاالت الشّك احلقيقي.

فهذا الوجه الثالث إلثبات هذا التفصيل غري صحيح أيضًا، وبه يظهر عدم صّحة هذا 
 التفصيل من رأس.

 لصدوق؟!هل كتاب الكايف هو مصدر مراسيل ا
ّن مراسيل الصدوق، أ يمكن أن يضاف هنا إىل كّل ما سبق يف التشكيك يف حجّية

مقارنة مراسيل الصدوق مع سائر الكتب احلديثية تكشف عن أّن أغلبها قد أخذه 
الصدوق ـ عىل ما يبدو يف احتامٍل قوّي ـ من كتاب الكايف دون أن يسّميه، غاية األمر أّن 
قة ينقله للرواية خمتلف اختالفًا جزئّيًا أو غري خمتلف أحيانًا عن نقل الكايف، وهذه احلق

هـ(، الذي قال: 1070ربام يمكن تصنيفها عىل أهّنا من مكتشفات املجلّّس األّول )
P ّيفمرسالت الصدوق أكثرها من الكا ع أنّ الذي ظهر لنا من التتبQ. 

والتتّبع الواسع يؤّكد هذه احلقيقة التي قاهلا التقّي املجلّس، والغريب أّن هذه 
كر رسل يف الكايف وكثري منها مسند، ومع ذلك مل يذالروايات املرسلة يف الفقيه بعُضها م

الصدوق الطريق فيها، بل بعضها يف الكايف صحيح السند، وربام يكون سبب هذه 
الظاهرة هو رغبة الصدوق يف اختصار األسانيد، إال أّنني أميل إىل القول بأّن الصدوق مل 

                                           
هـ، وطرحه الشيخ هادي آل رايض يف بحوثه 1431اإليرواين املنشورة يف موقع الفقاهة أيضاً لعام 

 العليا، وغريهم.
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ها ه يف بحوثنا الرجالّية وغرييكن يريد أن يبدو أّنه يأخذ من الكايف، وهذا يؤّكد ما قلنا

أّنه مل يأخذ من األصول واملصنّفات كّل ما رواه، بل كثري منه أخذه من اجلوامع احلديثية 
املتأّخرة التي وصفها يف مقّدمة الفقيه بالكتب املشهورة، كالكايف وجامع شيخه ابن 

 الوليد وغريمها.
 مراسيل الصدوق فهيوهبذا يظهر ما يزيد من التشكيك يف خلع خصوصّية عىل 

ليست سوى روايات موجوة بأسانيدها يف الكايف وغريه مما وصلنا ووصل للصدوق 
 نفسه، فُينظر يف سندها وتقّوم وفقًا لذلك.

 زمّيات مطلق العدلنتيجة البحث يف مراسيل الصدوق وج
ر ئومّما تقّدم بأمجعه يظهر أّن الصحيح يف مراسيل الصدوق مطلقًا أهّنا ال تزيد عن سا

املراسيل يف كوهنا غري حّجة، ما مل ينكشف سندها يف مصدرها ويتّم تقويمه أو تعتضد 
 بعواضد توجب الوثوق بالصدور.

وممّا ذكرناه يف مراسيل الصدوق يظهر ما يف قول بعضهم بحجّية مرسل الثقة أو 
جمّرد اجلزم ، فإّن العدل إذا جزم به، كام نقله الشيخ البهائي عن مجاعة من األصوليني

 ال يساوق التوثيق، فضاًل عن كونه بنفسه حّجًة علينا كام صار واضحًا.

 ةـ مراسيل احلسن بن حممد بن مساع 3ـ  2ـ  5
وقع بحث بني بعض متأّخري املتأّخرين من الفقهاء يف مراسيل احلسن بن حممد بن 

صحابنا أو عن سامعة، ويظهر أّن هذا البحث خاّص بام إذا أرسل ابن سامعة عن بعض أ
غري واحد، وقد خّصه بعضهم ـ كام سنرى ـ بام إذا أرسل عن غري واحد عن أبان بن 

 عثامن فقط، ال مطلقًا.
 والوجه يف حجّية مراسيل ابن سامعة أحد أمور:

                                           
 .35عىل كتاب من ال حيرضه الفقيه: انظر: البهائي، احلاشية ( 1) 



ـ يقصد  هلكنّ Pما ذكره املحّقق اإلصفهاين يف حاشيته عىل املكاسب، وهذا نّصه:  ـ 1
والتعبري بغري واحد يوجب  عن أبان بن عثامن، ،حديروي عن غري واابن سامعة ـ 

، دالفقه حسن االنتقا ه نقّي سامعة أنّ  م ذكروا يف احلسن بن حممد بنرسال، مع أهّن اإل
واية واقتصاره عىل الر الضعفاء واملجهولني، ب عن الرواية عنه متجنّ فيستظهر منه أنّ 

وعليه فال تقرص هذه الرواية عن سائر غري واحد،  مع روايته عن عن املقبولني، خصوصاً 
 .Qةالروايات املعترب

فإّن غايته تثّبت ابن سامعة فيام ينقل، أّما حتديد منهجه  وهذا الوجه واضح الضعف؛
يف ذلك فال يتوّقف عىل األخذ عن الثقات، بل قد يأخذ عن املجاهيل لو تعّدد الطريق، 

 ُيرسل إال كذلك حتى نصّحح مراسيله؟!فكيف ُنحرز أّنه ال يروي إال عن الثقة وال 
االستناد إىل عني ما تّم االستناد إليه يف مراسيل ابن أيب عمري متعّددة الوسائط  ـ 2

عرضًا، من أّنه يبعد جدًا أن يتفق أّن الثالثة الذين روى عنهم ابن سامعة هم ضعاف، 
 فُيطمأّن بوثاقة ولو واحٍد منهم.

نملك نّصًا يفيد أّن ابن سامعة ال يروي إال عن ثقة،  فإّننا ال واجلواب واضح أيضًا؛
ثم ننظر يف شيوخه فنجد تضعيف بعضهم يف كلامت األصحاب، ثم نقيس نسبة الضعفاء 
ملجموع شيوخه، بل نحن علينا أن نراقب بأنفسنا مشاخيه وننظر فيام ثبت لنا من وثاقتهم، 

كام نقل  26من  9وع مشاخيه هي ويف هذه احلال فإّن نسبة الذين مل تثبت وثاقتهم ملجم
، وهبذا لو أخذنا الرواة يف احلساب فإّن احتامل عن الشيخ عرفانيان وغريه إحصاؤهم

يف املائة، وهذا ليس اطمئنانًا  96كون الثالثة من الضعاف أو املجاهيل معًا هو ما يقارب 
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يالً عىل عدم رواية ابن قطعًا، وهكذا لو أخذنا الروايات بشكل عام. علاًم أّننا ال نملك دل

سامعة عن غري من ذكرت أسامؤهم يف مشاخيه، مما يرفع نسبة املجاهيل إىل ما هو أعىل من 
ذلك؛ ألّننا ال نملك نّصًا عىل أّنه ال يروي إال عن ثقة حتى ال يرّضنا هذا االحتامل، كام 

 هو واضح.
 بن سامعة وأبان، حيثما ذكره احلّر العاميل، من حماولة اكتشاف الوسائط بني ا ـ 3
ن عن غري واحد، ع وقد ورد يف أسانيد الكايف وغريه: احلسن بن حممد بن سامعة،Pقال: 
 وهم: ،واحد ة أسانيد الترصيح بأسامء املقصودين، بقوله: غريوقد ورد يف عدّ . أبان

 .Qدواحلسن بن محا ،وامليثمي ،جعفر بن حممد بن سامعة
فإّن غاية ما تفيده حالة وقوع هؤالء الثالثة يف الطريق بني ابن  واجلواب واضح،

سامعة وأبان هو أّنه قد روى عن أبان بتوّسطهم بعَض الروايات، فكيف نعرف أّنه روى 
 عنهم يف متام احلاالت وكلَّ ما رواه عن أبان؟ هذا جمّرد ختمني وقّوة ظّن فقط.

ألسانيد يؤّكد أّن ابن سامعة روى عن أبان ما ذكره بعض املعارصين، من أّن تتّبع ا ـ 4
بتوّسط مخسة أشخاص، وهم: جعفر بن حممد بن سامعة، وأمحد بن احلسن امليثمي، 
وأمحد بن عديس، واحلسن بن عديس، وحمسن )احلسني( بن أمحد، واألوالن ثقتان دون 

اين يف والث البقّية، وبالعودة إىل نسبة الروايات نجد أّن األّول توّسط يف عرشة موارد،
عرشين موردًا، وأّما الثالثة البقّية فتوّسطوا يف أربعة موارد، وهبذا نحصل عىل اطمئنان 

 .بكون أحد الثالثة هو واحد من األّولني بحساب االحتامل
شيخًا يتوّسطون بني  11وهذه الصيغة غرّيها الشيخ زهري احلّسون، حيث عثر عىل 

م منهم مل تثبت وثاقتهم، فيكون احتامل كون الناقلني ه ابن سامعة وبني أبان، وأّن اثنني
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 .االثنني غري الثقات أقّل من واحد يف املائة بكثري
إّن عدد الروايات التي ُاحصيت هنا قليل جدًا، فهو ال يزيد عن حوايل  واجلواب:

هؤالء  ثالثني أو أربعني رواية، ومن ثّم ال يمكننا أن ننفي احتامل أّن ابن سامعة أدخل غري
يف مراسيله، بل يف مسانيده التي مل تصلنا، وأبسط تعديل هنا يغرّي برسعة من النتيجة 
الرياضّية؛ ألّن عدد الروايات قليل، ولعّله كان يستخدم هذا التعبري يف مورد رواة 
خاّصني أيضًا، خفي أمرهم عىل الالحقني، فكيف نستطيع االطمئنان بحذف مثل هذه 

 الفرضّيات؟
كانت مسنداته عن هؤالء تبلغ األلف واأللفني من الروايات زادت القّوة  نعم لو

االحتاملية التي تبّعد وجود غريهم، لكن مع قّلة الروايات، يصبح هذا األمر يف غاية 
 الصعوبة، فالتعامل مع جمّرد األسامء الواردة هبذا الكّم القليل يبدو غري واضح أبدًا.

ملالحظات التي أوردناها عىل القول بحجّية مراسيل ابن هذا كّله، مضافًا إىل خمتلف ا
 أيب عمري، فراجع.

إّن مراسيل احلسن بن حمّمد بن سامعة مل تثبت حجّيتها ما مل تعتضد بقرينة  والنتيجة:
معتربة، بال فرق بني وحدة الواسطة وتعّددها، وبال فرق بني وقوع اإلرسال بينه وبني 

 أبان بن عثامن وغريه.

 ..ـ مراسيل الثقة عن )غري واحد( و 4ـ  2ـ  5
وكّل ما قلناه يف مراسيل الثالثة والصدوق وابن سامعة، جيري يف مطلق الثقة إذا قال: 
عن غري واحد، أو عن مجاعة، أو عن بعض األصحاب، ونحو ذلك من التعابري، وذلك 

حب اأّن الذي يظهر من بعضهم كاملحّقق األردبييل واملحّقق السبزواري والسيد ص
                                           

؛ وأبو 1، اهلامش رقم 295: 4انظر: حّسون، حوايش بحوث يف رشح العروة الوثقى للصدر ( 1) 
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، أّن هذا التعبري يفرض كون الرواية حّجة، إّما حلصول االطمئنان املدارك وغريهم

بوثاقة واحد من هذه املجموعة نتيجة استبعاد عدم وثاقتهم مجيعًا، أو أّن ذلك بنفسه يدّل 
عىل استفاضة الرواية وورودها بعّدة طرق وكثرة ناقليها وتناقلها، األمر الذي ُيبعد من 

 تواطؤ الرواة الناقلني هلا عىل الكذب أو اتفاق حصول اخلطأ منهم مجيعًا.احتامل 
ملا قلناه من أّنه عندما ال يكون الناقل عن  ووجه املناقشة يف هذا الكالم كّله واضح؛

هذه الواسطة املتعّددة عرضًا ممّن ال يروي وال يرسل إال عن ثقة، فإّنه يوجد احتامل يف 
م قتهم معًا، خاّصًة عندما يكون مشاخيه الثابتة وثاقتهم نسبتهكون الثالثة مل تثبت وثا

ملجموع مشاخيه نسبة النصف أو أزيد بقليل أو أقّل بقليل أو كثري، مع احتامل كون املرسل 
عنهم من غري مشاخيه املذكورين يف املسندات، السيام مع كون جمموع رواياته املسندة 

 قليلة.
ة، فإّن غاية ما يف األمر أّن ثالثة أشخاص قد نقلوا وأّما دعوى االستفاضة فهي غريب

هذه الرواية، وما دمنا ال نعرف من هم، فمن املمكن اتفاقهم عىل الكذب، وإال يلزم أّنه 
يف كّل رواية هلا ثالثة طرق أن حيصل اطمئنان بالصدور ولو كانت الطرق الثالثة غري 

ذا غري واضح، فسّن قاعدة بحجّية ثابتة أو حتى لو كان فيها طريق فيه رجل متهم، وه
كّل مرسل متعّدد الوسائط عرضًا ال وجه له، بل األمر حيتاج ملالحقة املفردات ودراسة 

 إمكانية حتصيل االطمئنان يف هذه احلال.
وعندما نرصد هذه القضّية جيب أن نأخذ بعني االعتبار هذه الرواية أو تلك من حيث 

ري ثقات، وال ينايف هذا وجود علم إمجايل لنا بكون بعض إمكان كون الناقلني هلا مجيعًا غ
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ما ورد بتعبري )عن بعض أصحابنا أو عن رهط أو عن مجاعة أو عن غري واحد أو نحو 
ذلك( قد وقع فيه الثقات؛ الستبعاد كون مجيع هذه املرسالت مل يتفق أن يكون فيها 

ّن ة، لكنّها ال تنفع شيئًا؛ ألثقات، فإّن هذه الدعوى الثانية وإن كانت مقبولة يف اجلمل
العلم بوثاقة بعض ناقيل بعض هذه املراسيل ال ُيثبت حجّيًة بعد كون الكثري من هذه 
املراسيل مما ثبت مضمونه بدليل آخر أو كان مضمونه ترخيصّيًا ال خيضع لقواعد العلم 

 اإلمجايل، فالحظ وتأّمل.

 واالسكايفاشي ـ مراسيل الطوسي والعماني والنج 5ـ  2ـ  5
ثّمة كلامت متفّرقة هنا وهناك، توحي بحجّية مراسيل بعض العلامء الذين جاؤوا بعد 

 عرص النّص، ومنهم:
رواه ابن أيب ما Pفقد قال الفاضل املقداد السيوري:  أ ـ الشيخ ابن أيب عقيل العامين،

 .Q..إذا عمل بالرواية خصوصاً  ،ال عن ثقةإومثله ال يرسل  ،عقيل مرسالً 
قال ابن اجلنيد: قد روي عن Pحيث قال الشهيد األّول:  ب ـ ابن اجلنيد االسكايف،

ريه: أربع نسان يف غيها اإلالليل عىل ما كان يصلّ  أهل البيت عليهم السالم زيادة يف صالة
وهذه زيادة مل نقف عىل  .ه قائل باأللف أيضاً مع أنّ ، ركعة ة اثنتي عرشةركعات تتمّ 
 .Qءه من أعاظم العلامألنّ  ؛ة املسندرساله يف قوّ إو ،ةٌ ه ثقإال أنّ  مأخذها،

ـ هو حجيّة مراسيل مجيع األعاظم من  ومقتىض تعليله ـ كام يقول املامقاين ناقداً 
 العلامء!
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قال الشيخ يف  وأيضاً Pحيث قال املقداد السيوري:  ج ـ الشيخ أبو جعفر الطويس،

 .Qةرسل إال عن ثقاملبسوط: وروي جواز بيع كلب املاشية واحلائط. ومثله ال يُ 
، من حيث إّنه ال يروي كام ذكر ذلك صاحب تكملة الرجال د ـ الشيخ النجايش،

عن الضعفاء، كام تعّهد بذلك يف غري موضع من رجاله، وفق ما تعّرضنا له مفّصاًل يف 
 علم الرجال.

فإّنه مل يثبت أّن العلامء ال يروون إال عن ثقة، ومل  قش هذا كّله بام صار واضحًا؛وينا
يصدر تعّهد من هؤالء يف ذلك، ووثوقهم باحلديث أو اعتامدهم عليه يمكن أن جيامع 
نظام القرائن ال نظام الوثاقة، وحتصيل الوثوق من القرائن لدهيم ال يستلزمه لدينا، وأّما 

ته أّنه ال يروي عن الضعفاء أو املتهمني بالضعف، وهذا غري أّنه ال كالم النجايش فغاي
يروي إال عن ثقة، كام حّققناه مفّصالً يف علم الرجال، وتوّصلنا هناك إىل بطالن املسلك 

 القائل بوثاقة مجيع مشايخ النجايش، فراجع.

 ب عند اإلباضّيةـ مراسيل مسند الربيع بن احلبي 6ـ  2ـ  5
هـ(، هو املصدر احلديثي املعتمد عند املذهب 2بن حبيب األزدي )ق مسند الربيع 

اإلبايض، وهو أهم املصادر، ويكاد يكون العمدة بينها يف االجتهاد اإلبايض، وقد وقع 
يف هذا الكتاب الذي هو باألصل قليل الرواية نسبًة لكتب احلديث عند السنّة والشيعة، 

حابة، وكذلك وردت فيه مرسالت لبعض جمموعة من األخبار املرسلة من قبل الص
يف املائة من جمموع الكتاب،  14التابعني، كجابر بن زيد وأيب عبيدة، وتبلغ نسبتها حوايل 

أّما األحاديث املقطوعة التي ال يكون مرسلها الصحايبُّ أو كبار التابعني فنسبتها يف هذا 
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 .يف املائة وفقًا لبعض اإلحصاءات 13الكتاب هي 
ـ وفـق مـا هـو املنقـول عـن الشـامخي والسـاملي واخللـييل وغـريهم مـن ويظهر 

ـ أّن مراسـيل مسـند الربيـع مقبولـة معتمـدة؛ لتثّبـت أصـحاهبا يف  علامء اإلباضـّية
تلّقيهـا بـالقبول بـني املشـهور دون أن ينكـر أحـد، وأّمـا   النقل وتـدقيقهم، وأّنـه تـمّ 

 يبة بنائّية خاّصة.األخبار املنقطعة فيؤتى هبا مؤّيدات ضمن ترك
وما قلناه يف مباحث املرسل يف مصادر اإلمامّية جيعل موقفنا هنا واضحًا أيضًا؛ فإّنه 

ـ كام هو الصحيح ـ فإّن إرسال  إذا مل نقل بعدالة مجيع الصحابة وال بوثاقة مجيعهم
ا مل يكن مالصحايّب، فضاًل عن التابعي، فضاًل عن غريمها، ال ُيثبت أّن املنقول عنه ثقة، 

متعّهدًا بأّنه ال يروي إال عن ثقة، وهو أمٌر حيتاج لتثبّت هنا ويظهر عدم توّفره، ومن ثّم 
فبإمكان الناقل أن حتصل له قناعة بام ينقل نتيجة القرائن احلاّفة، والتي يقّر علامء اإلباضّية 

ات من رويّ بقبول اخلرب لو احتّفت به، وهذا يعني أّنه من غري املقدور تصحيح هذه امل
 حيث السند.

وأّما قبول املشهور هبا وعملهم هبا، فهذا راجع إىل قضّية جرب اخلرب الضعيف بعمل 
املشهور، وقد بحثناه سابقًا وقلنا بأّنه مل يثبت بوصفه قانونًا يف حجّية األخبار، بل خيتلف 

ق بصدور اخلرب ثواحلال فيه من حالٍة إىل حالٍة أخرى تبعاً للمعطيات التي تدفع الفقيه للو
 الضعيف أو عدم ذلك.

وأّما إمكانّية توظيف اخلرب املرسل أو املنقطع يف إطار منظومة بنائية عاّمة، فهذا أمر 
آخر سوف يأيت احلديث عنه عندما ننتهي من الكالم عن األخبار الضعيفة بأنواعها 
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 األساسيّة، إن شاء اهلل.

 يد بن املسّيب و..عـ مراسيل الصحابة والتابعني كس 7ـ  2ـ  5
ُينسب للشافعّية وغريهم القول بحجّية احلديث املرَسل الذي ُيرسله بعض التابعني 
مثل سعيد بن املسّيب، واحلسن البرصي، وُينسب لبعض احلنفّية االحتجاج بكّل 
املراسيل التي تقع داخل القرون الثالثة األوىل املفّضلة، وثّمة من يتحّدث عن حجّية 

 .الصحابة والتابعني الناقلني يف العادة عن الصحابةمراسيل كّل 
 واملستند يف هذا كّله ليس أمرًا جديدًا ـ بعد ما تقّدم ـ فقد قالوا:

لقد راقبنا مسانيد سعيد بن املسيب مثاًل، فوجدناها مروّية عن الثقات، وهبذا  ـ 1
أّن مراسيله ُيعلم أّن طرقه هي طرق الثقات، وليست له طرق أخرى غريها، فيعلم 

 أخذها من الثقات.
إّن املرسل إذا كان من أبناء تلك القرون فهو ثقة؛ ألّن ظاهر حال الناس آنذاك  ـ 2

 هو الصالح، فإذا كان جيزم بصدور احلديث فال ُيعقل ذلك إذا مل يكن قد أخذه من ثقة.
إّن الذي يبدو من حال التابعني، فضاًل عن الصحابة كابن عباس، أهّنم أخذوا  ـ 3

احلديث من الصحابة، واملفروض أّن الصحابة عدول بأمجعهم، فيكون املرسل يف قّوة 
 املسند.

 واجلواب عن هذا كّله بات واضحًا بعد ما تقّدم بحثه بالتفصيل:
 ُحسن ظاهرهم مجيعًا، فهذه دعوى كبرية مل تثبت وثاقة أهل القرون األوىل وال أّوالً:

ختالف حقائق التاريخ، بل مل تثبت وثاقة مجيع التابعني وال وثاقة مجيع الصحابة، وال 
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 عدالتهم مجيعًا، فكّل هذه األصول التي يقوم عليها هذا القول حمّل نظر وتأّمل.
لنقل، وهي  ابل لو ثبتت العدالة فال تكاد العدالة لوحدها تثبت الضبط والدّقة يف

 قضّية ختتلف اختالفًا فاحشًا بني البرش، كام هو واضح.
ليست كّل املراسيل تنسب القول للنبّي بنحو اجلزم، فبعضها ليس كذلك، بل  ثانيًا:

حتى لو نسبته بنحو اجلزم فهل لنا علم بمناهج مجيع التابعني وغريهم حتى نعرف كيف 
ّي؟ ولعّل هذا التابعي أخذه من تابعّي آخر حصل له هذا الوثوق بصدور احلديث من النب

 غري ثقة، وذاك أخذه من الصحايب أو كذب عىل الصحايب يف ذلك.
ما ذكره ابن حزم، من أّننا ال نعرف وجهًا لعدم ذكر اسم الصحايب من قبل  ثالثًا:

التابعي، خاّصة متأخري التابعني الذين يفتخرون بلقيا صحايب، مع أّن ذلك مفخرة وفق 
 . وهذا كالم صحيح يف اجلملة ال باجلملة.ل أهل السنّةأصو

حتى لو وجدنا يف كثري من مسانيد سعيد بن املسيب وغريه أّن مشاخيه ثقات،  رابعًا:
فالبّد أّن نحسب النسبة بطريقة رياضّية كام حاول ذلك علامء اإلمامّية املتأّخرون، علاًم 

يروون إال عن ثقة، فلعّل سبب إرساهلم للحديث  أّن ابن املسّيب وغريه مل يعلنوا أهّنم ال
أّن الناقل هلم كان شخصًا متهاًم ولو عند بعض أهل عرصهم، وهلذا أعرضوا عن ذكر 
اسمه، أو ألّن الناقل هلم كان متعّددًا بحيث أوجب هلم الوثوق مع كونه جمهوالً حتى 

 ، أو لكون أمر اإلسناد غريعندهم، أو لكون اخلرب مشهورًا متداوالً، فشعروا بالثقة جتاهه
مهم أساسًا عندهم يف تلك الفرتة كام يظهر من عّدة قرائن تارخيّية. فكيف نلغي كّل هذه 

 االحتامالت؟
إّن هذه املسالك املتقّدمة مجيعًا يف حجّية اخلرب املرسل عند الشيعة والسنّة  والنتيجة

 راسيل.تسامح يف التعامل مع املواإلباضّية، ال تنهض بدليل قوّي مقنع، وغالبها يعتمد ال
هذه هي أهّم املراسيل التي طرحت يف الرتاث اإلسالمي، ومن احلديث فيها يظهر 
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املوقف يف غريها من املراسيل، والتي ال حيتاج الكالم فيها إىل إطالة، وإّنام ُتطلب من 

 كتب علوم الدراية واملصطلح وغريها.
عند  حجّية احلديث يف نطاق التنويع احلديثي ونكتفي هبذا املقدار من التعّرض لدائرة

 علامء الدراية واملصطلح، والتفاصيل املوردية اجلزئّية تراجع يف تلك املصادر فال نطيل.

 تصال ومعضلة اإلرسالـ احلديث املعنعن بني واقع اال 8ـ  2ـ  5
خر، آنرتك البحث عن احلديث املعنعن هنا؛ ألّننا تعّرضنا له بالتفصيل يف موضٍع 

كة فيه، فلرياجع  .ورفعنا عنه إشكال اإلرسال والضعف، إال مع قرينة مشك 

 ـ احلديث املوضوع 3ـ  5
، فال لن نبحث هنا يف احلديث املوضوع؛ ألّننا تعّرضنا له بالتفصيل يف موضٍع آخر
آلتية، احاجة لإلعادة أو اإلطالة، كام أّن بعض جهاته تتصل بمسألة نقد املتن احلديثي 

 فليالحظ ذلك.

 نطاق تنويعات احلديث نتائج البحث يف دوائر احلجّية يف
تعّرضنا يف هذا املحور ملا يتصل بالتنويع الرباعي للحديث ومديات شمول احلجّية 
ـ وفقًا ملعايريهم يف حجّية خرب الثقة ـ عن شمول  هلذه األقسام األربعة املشهورة، فتحّدثنا 

صحيح، ثم توقفنا عند شموله للخرب احلَسن باملصطلح اإلمامي، دليل احلجّية للخرب ال
وقّدمنا بعض املناقشات يف ذلك، وبّينا شموله للحديث املوثق، وأّما احلديث الضعيف 
فقد عاجلنا فيه املساحات التي تعّرضوا هلا حماولني منح بعض أنواع األحاديث التي تظهر 

 احلجيّة.و فلنقل بأهّنا قابلة ملنحها االعتبار وبوصفها ضعيفة عىل أهّنا قابلة للتصحيح، أ
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ويف هذا الصدد، عقدنا دراسة حول احلديث املضمر، الذي مل نوافق عىل قبوله مطلقًا، 
وال رفضه مطلقًا، وال ربط االعرتاف به بمستوى الراوي وجاللته، وال غري ذلك، بل 

 لناقل، وأهّنا هل تتخّطىرأينا ارتباط القضّية بمديات معلوماتنا عن مصادر أحاديث ا
 اإلمام مثاًل أو ال، جمرين نوعًا من حساب االحتامل يف القضّية.

ثم قمنا ـ بعد احلديث املضمر ـ بدراسة مطّولة نسبّيًا حول احلديث املرسل، حيث 
تعّرضنا هبذه املناسبة لبعض املراسيل التي ُبذلت جهود عرب التاريخ لتصحيحها من قبل 

 واستعرضنا هبذا الصدد ثامنية أنواع من املراسيل وهي:علامء املسلمني، 
مراسيل الثالثة )ابن أيب عمري وصفوان والبزنطي(. وقلنا بعدم ثبوت دليل عىل  ـ 1

 حجّيتها إال يف موارد مفردة.
 مراسيل الشيخ الصدوق، وقلنا بعدم الدليل عىل حجّيتها، إال يف موارد مفردة. ـ 2
 بن سامعة، التي قلنا بأهّنا ال متلك مقّومات تصحيحها. مراسيل احلسن بن حمّمد ـ 3
 مراسيل الثقة عن غري واحد، ومل تثبت حجّيتها بوصف ذلك قانونًا. ـ 4
مراسيل الطويس والعامين والنجايش واالسكايف، وقلنا بأهنا ال متلك مقّومات  ـ 5

 التصحيح يف نفسها.
عًا باضّية، والتي مل نَر دلياًل مقنمراسيل مسند الربيع بن حبيب األزدي عند اإل ـ 6

 للقول بحجّيتها.
مراسيل الصحابة والتابعني، كسعيد بن املسّيب، ومل نجد ما ُيقنع بحجّيتها، بعد  ـ 7

 عدم ثبوت نظرية عدالة مجيع الصحابة عندي.
احلديث املعنعن ومعضلة اإلرسال املزعوم فيه، وقد بّينا أّن احلديث املعنعن يمكن ـ  8

 ها ورفع إشكالّية اإلرسال عنه.تصحيح
 ثم ختمنا الكالم باحلديث املعنعن، وبعده املوضوع واملخَتَلق.

وهبذا يتّم الكالم يف القسم األّول من قسمي هذه الدراسة املتواضعة لننتقل ـ إن شاء 
 اهلل ـ إىل القسم الثاين الذي يعالج دائرة احلجّية من حيث زاوية املتون واملضمون.



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 دائرة حجّية احلديث

 وجهات املضمون يف نطاق حيثّيات املنت





 
 
 
 

 
 

 متهيد
 قلنا سابقًا بأّن البحث يف هذا الكتاب، سوف يكون يف قسمني كبريين:

البحوث املتصلة بدائرة حجيّة احلديث واخلرب، مما هو ذو صلة باجلهات  القسم األّول:
 السندية والصدورّية.

البحوث املتصلة بدائرة حجّية احلديث واخلرب، مما هو ذو صلة باجلهات  القسم الثاين:
 املتنيّة واملضمونّية.

 تعاىل ـ اهللوقد أهنينا بحمد اهلل تعاىل البحث يف القسم األّول، ونرشع هنا ـ بحول 
بالقسم الثاين املتصل بجهات املتن واملضمون واملحتوى الذي حيمله احلديث، وقد 
فّصلناه إىل سلسلة من املحاور كام فعلنا سابقًا، هبدف الوصول إىل صورة متكاملة نسبّيًا 

 حول احلديث ومساحة حجيّته عىل خمتلف النظرّيات.
 ذلك ونسأل اهلل تبارك وتعاىل التوفيق يف وستكون طريقتنا معاجلة كّل حمور عىل حدة،

 كّله، إّنه ويّل قريب.
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احملور األّول
 احلديثي نقد املنت



 



 
 
 
 
 
 

 متهيد
نقد املتن فرع أو نوٌع من قراءة النّص، السيام النّص التارخيي، وتعّد نظرّية نقد املتن 

العلامء املسلمون منذ قديم األيام، سواء فيام كتبوه عن من النظرّيات التي اشتغل عليها 
املوضوعات يف األحاديث أم فيام ذكروه بشكٍل متفّرق يف مطاوي أبحاثهم الكالمية 
والفقهّية وغريها، السيام يف مناخ املساجالت املذهبية، حيث كان كّل فريق يسّجل 

 مالحظاته املتنية عىل بعض روايات الفريق اآلخر.
يمنة السند ـ خاّصة يف الفرتات املتأّخرة ـ بدت واضحًة، السيام يف جمال العلوم لكّن ه

الرشعية عند املذهب الشيعي اإلمامي، والسبب يف ذلك يعود إىل أّن الفقه الشيعي ال 
يقبل بالقياس وال باالستحسان وال باملصالح املرسلة وال بمقاصد الرشيعة باملعنى 

أّن السائد إمامّيًا هو القول بُعرس وعدم إمكان اكتشاف املتداول، بل العنرص األهم 
تفاصيل مالكات األحكام ومصاحلها الواقعّية التي رّشعت من أجلها إال يف حاالت 
نادرة؛ هلذا إذا جاء ترشيٌع ما ومل يتقّبله الفقيه أو مل يفهمه فهاًم عقالنيًا فإنه يتعّبد به وال 

ال يميل إليه أو ما شابه ذلك، وهذا ما يقّلل من إمكانية ينتقده بحّجة أّنه ال ينسجم معه أو 
وجود جمال لنقد املتن كام سنبنّي؛ ألّن نقد املتن يف زاويته التارخيّية يقوم عىل التعامل مع 
املتن بوصفه ظاهرة معقولة خاضعة ملنطق األشياء، فإذا نظرت للمتن بام حيمل من 

 البرشي، فإّن فرص نقد املتن سوف تتقّلص.مضمون عىل أّنه ظاهرة متعالية عىل النقد 
لكن مع جميء التيار السنّي النقدي، وباخلصوص منذ أمحد أمني ومن بعده، ظهرت 



فكرة نقد املتن بشكل أكرب، حتى غدا بعض املحافظني من أهل السنّة يعملون هبا بشكل 
نقد املتن،  قضية أكرب نسبّيًا، ووقائع حديث جناح الذبابة متثل جدالً سنّيًا عميقًا حول

وقد مارست التيارات السنّية العلامنية وغريها نقدًا عىل املتون احلديثية وصف بالواسع 
مع أمحد أمني، وحممود أبو رية، وزكريا أوزون، وابن قرناس، وأخريًا وليس آخرًا مع 

 .Qاملخيال العريب يف األحاديث املنسوبة إىل الرسولPمنصف اجلزار يف كتابه: 
آخر، سعى آخرون كي يبّينوا علم نقد املتن يف الرتاث اإلسالمي، وأّن هذا  عىل خطّ 

العلم موجوٌد وله قواعده وأصوله ـ واحلّق معهم ـ يف حماولة للدفاع عن احلديث إزاء 
إشكالّيات املسترشقني والنّقاد املسلمني، كام فيام فعله ـ عىل سبيل املثال ـ الدكتور حممد 

 ه الكبري )اهتامم املحّدثني بنقد احلديث سندًا ومتنًا( والذي صدر يفلقامن السلفي يف كتاب
ثامنينّيات القرن املايض، وعصام أمحد البشري يف كتابه )أصول منهج النقد عند أهل 
احلديث(، والدكتور مسفر عزم اهلل الدميني يف كتابه الذي يعّد من أوسع الكتب التتّبعيّة 

)مقاييس نقد متون السنّة(، وغريهم العديد من يف هذا املجال، وهو حتت عنوان 
 .الباحثني

نظرية Pأّما يف الوسط الشيعي، فكانت القضية أقّل انتشارًا، وقد استعرضنا يف كتاب 
املشهَد النقدي للسنّة الرشيفة، وبّينا وجود من مارس  Qالسنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي

محاولة العالمة التسرتي صاحب القاموس، دون عملية نقد السنّة عرب نقد املتن، بدءًا ب
أن تنتهي بالسيد هاشم معروف احلسني، وحممد باقر البهبودي، ونعمة اهلل صاحلي نجف 
آبادي، وعبد الوهاب فريد، ومصطفى حسيني طباطبائي، وأبو الفضل الربقعي، وحيدر 

 عيل قلمداران وغريهم.
                                           

؛ وحممد رضا اجلاليل، نقد احلديث بني 68: 2، و13، 7: 1الشهرستاين، وضوء النبي ( انظر: 1)
ـ  50؛ والبشري، أصول منهج النقد عند أهل احلديث: 9ـ  8: 32ة تراثنا االجتهاد والتقليد، جملّ 

100. 



 لكن عىل نطاق حمدود، مثل العالمةوهناك اجتاهات مارست النقد املتني بشكل فاعل 
حممد حسني فضل اهلل، والشيخ يوسف الصانعي، والعالمة حمّمد مهدي شمس الدين 

 وغريهم.
وعمومًا يرى بعض الباحثني أّنه قد كانت حلركة اإلصالح الديني يف الغرب دور 

م سامهت ث فاعل يف انطالقة جديدة لنقد املتون الدينية املقّدسة، منذ القرن السادس عرش،
الدراسات األدبّية والتارخيّية يف استمرار هذه النهضة يف املتون عمومًا حتى بلغت أوجها 

 .يف القرن العرشين
وليس بحثنا هنا يف نقد املتن احلديثي وأصوله وقواعده وتطبيقاته بنحو التفصيل 

عنا قدر بموضوواالستيعاب، فهذا حيتاج إىل دراسة مستقّلة؛ لكننا نبحث ما يتصل 
اإلمكان؛ نظرًا ألمهّية هذا املحور اليوم، فام هي رشعيّة نقد املتن ومن أين تأيت؟ وهل 
قرّص املسلمون يف ممارسة نقد املتن؟ وإىل أّي مدى يقع نقد املتن مؤرشًا عىل حجيّة اخلرب 
واحلديث؟ وكيف ينبغي أن تكون عالقة نقد املتن بقانون احلجّية؟ وما هي العنارص 
املؤثرة يف احلجية مما يتصل بقواعد نقد املتن؟ وما هي تأثريات توليفة نظريات حديثية 
وكالميّة وقرآنية وأصولّية يف نقد املتن احلديثي؟ وهل حيتاج املسلمون اليوم إىل ثورة 
نقدّية يف املتن أو ال؟ وهل نقد املتن يلعب دوراً إبطالّياً للنصوص احلديثّية أو يثبتها أيضًا؟ 

 نحو ذلك من التساؤالت املتصلة بموضوع بحثنا.و
ومن الرضوري أن أشري بدايًة إىل أّن حديثنا يف هذا املحور سيدور حول نقد املتن 
بوصفه عملّية تعرية للنص احلديثي بام يتصل بأصل رشعيته ومقبولّيته، وال يرتبط 

واه أو النقل ليل حمتباألبحاث األخرى لنقد املتن مثل مسائل النَُسخ أو فقه احلديث وحت
 التصحيفو التلفيقو االختصارو الزيادةو اإلدراجباملعنى أو مشاكل املتون ك

، مما سيأيت بعضه الحقًا إن شاء اهلل تعاىل؛ وهذا كّله ألّن عنوان نقد املتن يف التحريفو
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الدراسات التارخيّية يشمل حتى إثبات النّص بام يتصل بأسانيده ومصادره وُنسخه وغري 
 ك، مما ال نتحّدث عنه هنا كام صار واضحًا.ذل

 وبعبارٍة أخرى ملزيد توضيح:
يمكن تقسيم نقد املتن إىل: نقد املتن اخلارجي ونقد املتن الداخيل، ويقصدون  ـ 1

بنقد املتن اخلارجي نقد السند واملصدر والتوّثق منهام، بينام نقد املتن الداخيل هو نقد 
وهلذا جتّد بعض املؤّرخني املعارصين مّهه نقد مصادر املحتوى وتركيبة النّص نفسه، 

التاريخ والتوثق منها لتدوين تارخيه، بينام فريق آخر هيّمه نقد الرواية نفسها من أّي مصدٍر 
 جاءت.

ومن الواضح أّننا ال نقصد هنا النقد اخلارجي بل الداخيل؛ فإّن النقد اخلارجي بحثناه 
 من هذا الكتاب، ويف بحوثنا الرجالّية وغري ذلك.يف كتاب حّجية احلديث وفيام سبق 

نقد املتن من زاوية التصحيف والنَُّسخ وغريها، ونقده من زاوية املحتوى  ـ 2
واملضمون وبنية النّص، وقد صار واضحًا أّن بحثنا هنا سوف يرتّكز عىل الثاين يف 

 الغالب.
ذا ياق األصويل ملثل هوعىل أية حال، ال يمكن احلديث عن نقد املتن إال برصد الس

املرشوع، فهل احتوت البناءات التحتيّة لالجتهاد اإلسالمي يف علمي الكالم وأصول 
الفقه مقّومات ظهور حركة نقدّية للمتن احلديثي أو أّن األصول املطلوبة بحّدها األدنى 

 مل تكن متوفرة أو كانت حتول دون تنشيطها موانع؟
 عي رصد توليفة من النقاط، أبرزها:اجلواب عن هذا السؤال وغريه يستد

 ةعرفّية والدينّيـ نقد املنت وسؤال الشرعّية امل 1
أّول سؤال يواجه مرشوع نقد املتن هو سؤال رشعيّة هذا املنهج يف التعامل مع 
احلديث الرشيف، فمن أين يملك هذا املنهج رشعّيته املعرفية؟ ومن أين حظي برشعيّته 



 هبذا املنهج ايبستمّيًا ودينّيًا أو منهّيون عنه؟ الدينية؟ وهل نحن مأمورون
اجلواب عن هذا السؤال باإلجياب، بمعنى أّن هذا املنهج يملك رشعّيته من الناحيتني 

 املعرفّية والدينية:
فألّن املفرتض أّن األصل يف األحاديث التي بني أيدينا هو  ـ أّما من الناحية املعرفّية، 1

ما يثبتها إثباتًا صدورّيًا وتارخييًا، ومن الواضح أّن إثبات عدم الثبوت، وحتتاج إىل 
صدورها حيتاج إىل ما يثبتها من جهة وإىل ما يرفع موانع ثبوهتا من جهة ثانية، فإّن أّي 
حدث تارخيي حيتاج إلثباته إىل وثيقة تارخيية من ناحية وانعدام الوثائق والشواهد 

ة ونحن يف نقد املتن وإن مل نستطع إثبات الوثيقاملعارضة هلذه الوثيقة من ناحية أخرى، 
التارخيية بمعزل عن السند أو املصدر التارخيي ـ كام سيأيت إن شاء اهلل ـ إال أّن نقد املتن 
هو الذي حيّدد يل وجود موانع حتول دون ثبوت هذا النص التارخيي أو عدم ثبوته، فإذا 

 ملا هو مقطوع الصدور تفيض تلقائّيًا إىل كان خمالفًا للقرآن الكريم مثاًل فإّن خمالفته
انخفاض الثقة هبذه الوثيقة التارخيية، ومن ثّم التشكيك يف صدورها، فالنقد املتني ليس 
عملّية الحقة عىل اإلثبات التارخيي، وإّنام ال يتّم اإلثبات التارخيي إال بعد معاجلة نقد 

بل ه ال جيوز التمّسك بالعام أو املطلق قالسند واملتن معًا، وكام ذكر علامء أصول الفقه بأنّ 
 الفحص عن املخّصص واملقّيد واليأس عن الظفر هبام، كذلك احلال هنا.

واملرّبرات التارخيية الوقائعّية تساعد عىل رضورة نقد املتن معرفّيًا من حيث انتشار 
يسّمى  الكذب يف احلديث، وغلبة األخبار اآلحادية الظنّية، وتأخري تدوين احلديث بام

بالعرص الشفوي، وظواهر النقل باملعنى، وتعارض احلديث، وتقطيع النصوص 
احلديثّية، وظواهر الزيادة والنقصان واإلدراج يف املتن، واألخطاء الومهّية للناقلني أو 

 أوهام املحّدثني والرواة، والفهم اللغوي للناقل وغري ذلك.
عرض الروايات عىل القرآن الكريم والسنّة فإّن أحاديث  ـ وأّما من الناحية الدينية، 2

املعلومة، وهي أحاديث كثرية عند اإلمامّية ويقبل هبا علامؤهم مجيعًا فيام نعلم، بل اّدعي 



، هذه األحاديث التي هلا نامذج تدعمها يف املصادر احلديثية السنّية، تصلح تواترها
ّد هلم أن إىل أّن احلديث الذي يأتيهم الب مرشعنًا دينّيًا للنقد املتني؛ ألهّنا ترشد املسلمني

يعرضوه عىل القرآن الكريم والسنّة املعلومة، فام وافقهام أخذ به وإال طرح، دون أن متيّز 
هذه األحاديث بني الروايات الصحيحة السند وغريها، ودون أن متّيز بني الروايات 

ل ديني عند من يعتقد املتعارضة وتلك التي ال معارض هلا من مثلها، وهذا خري دلي
بروايات العرض عىل الكتاب عىل أّن منهج نقد املتن قد دّلت عليه السنّة نفسها وأّنه جائٌز 

 بل واجب.
هذا، وقد بحثنا يف أحاديث العرض عىل الكتاب بالتفصيل يف كتابنا حجّية احلديث، 

 .فلرياجع

 نقد املنتيف  سالمّيةاملستشرقون ونقد التجربة اإلـ  2
أقّر املسترشقون بأّن املسلمني منذ القرن الثاين اهلجري اهتّموا بالسند اهتاممًا عظياًم، 
لكنّهم يقولون بأهّنم بالغوا يف هذا األمر حتى غفلوا عن معيار بالغ األمهية يف حتليل 

 احلديث الرشيف، وهذا املعيار هو نقد املتن.
يوم، وجولدتسيهر، يذهب غاستون وايت، وجوينبيل، وكايتاين، وألفرد ج

وشاخت، والسري وليام مور، وشربنجر، وغريهم.. إىل أّن حتليل متون الروايات 
ومقاربتها وممارسة نقد عقيل وتارخيي ولغوي هلا كان بإمكانه أن يقّدم للحديث الكثري 
من العقالنية، إال أّن املسلمني غفلوا عن هذا األمر وقرصوا نظرهم عىل السند، فإذا صّح 

مل جيرؤا أحد عىل مناقشة املضمون، وهبذا كانت الذهنية األيديولوجية واالستالب  السند
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 الفكري مهيمنان عىل طريقة التعامل مع النصوص.
ويعتقد املسترشقون أن غياب نقد املتن سمح لألحاديث النبوية املصطنعة باحلضور 

ما أوقع العقل  يف الساحة اإلسالمية وغيّب النهج العقالين يف التعامل معها، وهذا
اإلسالمي يف استالب فكري وهتاٍو معريف، فلو أهّنم مارسوا نقد املتن ملا سيطرت عليهم 
نصوص خرافية وال عقالنية، وقابلة للنقد، وحكمت حياهتم بطريقة غري متوازنة. لقد 
 ةكان لغياب نقد املتن تأثرٌي كبري عىل ضمور العقالنية اإلسالمية وظهور التيارات احلَْرفي

 يف فهم نصوص الدين، والقضاء عىل الذهنية التارخيية يف فهم األحداث والوقائع.
فعندما كان املسلمون يواجهون حديثًا صحيح اإلسناد من وجهة نظرهم مل يكونوا 
ُيعملون العقل يف نقده وحتليله، ومل يكونوا يعاجلون النصوص بطريقة املحّلل التارخيي 

امل مع نصوصها الصحيحة السند بطريقة تقديسية ترى النّقاد، فكّل فرقة كانت تتع
عقلها معها عاجزًا عن أن يناقش مضمون هذه النصوص بطريقة عقالنية، وإذا ما 
مورس نقد املتن العقالين فإنام يامرس مع اخلصوم املذهبيني، حيث تنتقد كّل فرقة 

 املتن. مستوى روايات الفرقة األخرى وتكشف هلا عن عيوهبا وتناقضها وثغراهتا عىل
وخالصة القول: لقد اعترب املسترشقون غياب ظاهرة نقد املتن ثغرًة كبرية عّطلت 

 قدرة العقل اإلسالمي عىل حماكمة هذه الروايات غري اليقينية.
ويبدو يل أّن املسترشقني عىل حّق بقدر يف هذه النقطة، وجانبوا الصواب بقدر آخر، 

 ووقعوا يف تناقضات من جانب ثالث:
أما احلّق، فهو أحّق أن ُيتبع ويقال، من أّن هناك فسحة عظيمة لنقد املتن غابت  ـ 1

عن العلامء املسلمني، ليس بمعنى أهنم مل يامرسوا نقد املتن، فهذا غري صحيح إطالقًا، كام 
سنشري بعون اهلل، بل بمعنى أّن هناك مساحات غيّبوا فيها نقد املتن لدوافع متعّددة، فإذا 

يث مضمونه غريب محلوه عىل اإلعجاز أو الكرامة، ويكتفون يف كثري من جاءهم حد
األحيان بإمكان ذلك، فإذا قلت هلم هذا أمر بعيد احلصول، قالوا: ال يمكن رّد الرواية 



بذلك ما دام ممكنًا، وال يصّح أن نعمل عقولنا يف مواجهة الكتاب والسنّة، مع أّنه ال يراد 
م ما يزال بعُد فيام يّدعي أّنه حُيكي عن السنّة، فنحن يف أّول مواجهة السنّة، وإنام الكال

والعياذ  �الطريق ال أنه قد ثبتت السنّة ثم نحن اليوم نقف يف وجه ما قاله الرسول
باهلل. فهذه نقطة جديرة باالنتباه، وقد توّرط يف هذا األمر بشكل أكرب بعض أهل السنّة 

 ن إخبارّيي الشيعة.يف تعاملهم مع الصحيحني، وكذلك عدد م
من هنا، نجد غيابًا نسبيًا لعرض النصوص عىل القرآن، حتى أّن من أهل السنّة من 
قال بضعف روايات العرض عىل الكتاب وأهنا من صنع أعداء السنّة الرشيفة، كام حتّدثنا 

 عن ذلك يف كتابنا حجّية احلديث.
من  هم إىل ذلك العديدوليس املسترشقون وحدهم من تنّبه هلذه املشكلة، بل سبق

هـ( يعيبان 436هـ( والسيد املرتىض )413العلامء، ككثري من املعتزلة، فالشيخ املفيد )
عىل املحّدثني عدم التأّمل يف مضامني األحاديث واالنجرار وراء جمّرد روايتها، وكثري من 
 لعلامء املسلمني يف القرن العرشين بات يوافق عىل أصل وجود هذه املالحظة، مث

العالمة الطباطبائي، والشيخ حممد عبده، والسيد حممد باقر الصدر، والعالمة فضل اهلل، 
والشيخ حممد جواد مغنية، والسيد روح اهلل اخلميني )الذي أملح إىل ذلك يف موقفه 
املشهور من كتاب مستدرك الوسائل( والعالمة الشعراين وغريهم كثري. ومن قبلهم ابن 

نا يف كتاب )نظرّية السنّة( يف عرض املشهد النقدي للحديث خلدون وغريه، وقد أفض
 .عند املتأّخرين، فراجع

لقد وقع بعض املسترشقني يف تناقض، فعندما نّدعي بأّن املتن غائب، ال يصّح أن  ـ 2
نقول ـ كام قال جوزيف شاخت وجوينبيل يف موضع آخر ـ بأّن املسلمني أخفوا نقدهم 

، تلك الفكرة التي يقوهلا هذان املسترشقان، ملاّدة احلديث خلف نقدهم لألسانيد
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 ل علم أيديولوجي بامتياز.معتربين أّن علم اجلرح والتعدي
، بل إّن الفكرة الثانية ليست ـ كام يقول أمني اخلويل ـ ختفيفًا لفكرة غياب نقد املتن

هي مناقضة هلا؛ ألننا عندما نقول بأّن نقد الرواة وجرحهم وتعديلهم كان عىل أساس 
عديل واجلرح والت املادة احلديثية التي كانوا يقّدموهنا لنا، فهذا معناه قيامة علم الرجال

عىل نقد املتن، فالعلامء كانوا ينظرون يف متون هذا الراوي وحيكمون بضعفه أو ُحسن 
حاله، وهذا بنفسه أقوى دليل عىل أّن نظرية السند ولدت من رحم القراءات املتنية 
للنصوص، فكيف نقول: إّن نقد املتن غاب عن املرسح اإلسالمي، مع أّنه هو الذي حكم 

 قد الرجال عند املسلمني؟!آلّيات ن
هذا، ونحن نوافق متامًا ما يقوله شاخت هنا من حضور نقد املتن يف عمليات نقد 
الرجال، وقد درسنا هذا املوضوع يف حمّله يف أبحاثنا يف علم الرجال واجلرح والتعديل، 

ث يوقلنا بأّن الظاهرة املنترشة يف تقويم الرواة كانت تتبع النظر يف مروّياهتم من ح
مقبوليتها عند اجلارح واملعّدل، حتى أّننا نجد العديد من علامء الرجال من أهل السنّة 
عندما يرتمجون راويًا يشريون إىل صفته مثالً ويذكرون بعض الروايات التي بّررت 
تضعيفه، وليست سوى مروّيات ال يوافقون عىل مضموهنا، وقد ذكر غري واحد أّن 

ايش وابن الغضائري انطلقت من فهمهم اخلاص لقضايا تضعيفات الكثريين مثل النج
 الغلو.

كام ال هيّم أن يكون منطلق نقد املتن مذهبيًا أو غريه، فهذا خالف داخل نظرية نقد 
املتن، وليس حوهلا ويف أصل وجودها وعدم وجودها، فكّل شخص لديه طريقته 

لكن املهم أّن  ا وعدمه،املوضوعّية يف تقويم املتون احلديثية من حيث التصديق بصّحته
 املتن كان حارضًا دومًا، وعليه، فام ذكر يف كلامت املسترشقني حيوي قدرًا من التناقض.

إّن احلديث عن غياب نقد املتن عند املسلمني غري صحيح، فقد ظّل املتن حارضًا  ـ 3
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 بينهم عىل الدوام، وخري شاهد عىل هذا األمر ما ييل:
 يف كلامت الرجالّيني، مثل كون املروّي يف فضائل أهل البيتظهور التحليل املتني  أ ـ

ومطاعن الصحابة عند بعض أهل السنّة، وكون املروّي غلوًا يف مدرسة قم احلديثيّة عند 
الشيعة، بل نجد عندهم عبارات مثل: يروي املنكرات، أو هو منكر احلديث، أو 

ظرهم لألحاديث من حيث مضطرب احلديث، يروي ما ُيعرف وينكر، فهذا يدّل عىل ن
 املتن.

من »تعريف العديد من العلامء للحديث الصحيح، فإهنم أخذوا يف التعريف قيد  ب ـ
وقالوا: إّن الشذوذ والعّلة قد يكونان يف السند وقد يكونان يف املتن، « غري شذوذ وال عّلة

وأّن عروض الشذوذ والعّلة عىل املتن يعرفه احلذاق، فهذا دليل عىل أّن فكرة املتن كانت 
 ألنواع احلديث ومقبوهلا.حارضًة يف وعيهم 

ذكروا يف رسدهم لألحاديث وأنواعها بعض األنواع التي أخذوا فيها املتن بعني  ج ـ
 االعتبار:

الذي ذكروا أنه ما حصل يف سنده أو يف متنه قلٌب وإبدال أو  منها: احلديث املقلوب،
 تقديم وتأخري.

 تزازه وركاكته.حيث حتّدثوا عن اضطراب املتن واه ومنها: احلديث املضطرب،
وهو الذي تكون فيه زيادة ليست منه، ُيقحمها الراوي عمدًا  ومنها: احلديث املدرج،

 أو سهوًا.
 ومنها: بعض مصاديق احلديث املطروح واحلديث املرتوك.

 ومنها: احلديث املعّلل ولو ببعض جوانبه.
ود منها: وعند حديثهم عن األخبار املوضوعة، ذكروا العديد من الرشوط والقي د ـ

عدم خمالفة احلديث للعقل، وال للقرآن، وال للسنّة القطعية، بل ذكر بعضهم أنه لو جاء 
يف احلديث ثواب عظيم عىل أمر بسيط دّل عىل الوضع أو عقاب عظيم عىل معصية 



 صغرية دّل عليه أيضًا.
، وفيها الصحيح سندًا، حتث عىل �إّن عند الشيعة روايات عديدة عن أئّمتهم هـ ـ

عرض احلديث عىل القرآن، وكذلك عند أهل السنّة، وهذه حماسبة متنية تعود إىل القرن 
الثاين اهلجري، بل نحن نجد الكليني نفسه يف مقّدمة الكايف يتحّدث عن معايري العمل 

، وهذا يدّل عىل مدى باألحاديث مع اختالفها، ويذكر معيار العرض عىل القرآن
  الوعي احلديثي.حضور مفهوم مقارنة املتن يف

بحوث التعارض التي طرحها العلامء يف أصول الفقه ويف علم الدراية ويف  و ـ
مباحثهم حول العّلة يف احلديث، فإهنا دراسات متنية مفّصلة لرتجيح حديث عىل آخر 

 بمرّجحات متنّوعة، أحد أنواعها املرّجحات السندية وليس مجيعها.
ّيات بعضهم، ونقد املتن يف كلامت أهل ز ـ نصوص مؤاخذات الصحابة عىل مرو

فإهّنم كثريًا ما كانوا يستشهدون بنصوص قرآنية وغريها لرّد بعض املنقوالت،  البيت،
كام فيام مجع يف استدراكات عائشة عىل الصحابة، يف قضايا تتصل ببكاء امليت عىل أهله، 

 .أو رؤية اهلل البرصّية، أو ذّم ولد الزنا أو غريذلك
مسالك علامء املسلمني يف التعامل مع اخلرب عند إعراض مشهور العلامء عنه،  ح ـ

فإهّنم رغم صّحته السندّية من حيث وثاقة الرواة إال أهّنم يرتكونه عملّيًا إلعراض 
املشهور الفقهائي أو املترّشعي عنه، وقد سبق أن بحثنا عن هذا اجلانب يف من ترك حجّية 

 ه بعملهم، وهلذا مل نبحثه هنا.السند بإعراض املشهور وجرب

 اتهـ أساسّيات النقد املتين ومؤشر 3
ذكر العلامء املسلمون بعض أساليب النقد املتني، نوجزها مع بعض التعليق عىل 
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 :الشكل التايل
إذ هذا يكشف عن وضعه؛  ـ أن يكون متن احلديث ركيكًا يف عبارته حيوي حلنًا، 1

 مكن صدور مثل هذا الكالم عنه.ألّن أفصح من نطق بالضاد ال ي
من هنا، يعتمد النّقاد عىل تركيبة احلديث وبالغته وجودته وانسجام كلامته 
 .وفصاحتها؛ فإّن هذا األمر يقّوي الوثوق بصدوره أو يقّرب الناقد إىل االقتناع بوضعه

رّض نام تفوا هنا ملّيًا، فذكروا أّن ركاكة اللفظ إلكّن اخلرباء من علامء احلديث توقّ 
عندما يظهر من الراوي أنه ينقل باللفظ بحيث يرّصح به أو يبّينه بشكل من األشكال، 
فهنا نتهمه بالكذب؛ لُبعد نطق النبي وأهل بيته بكالم ركيك متهافت نطقًا وفصاحة. أما 
لو مل يذكر الراوي أو ُيفهم من حتليل السند أنه ينقل باللفظ، فإّنه يوجد احتامل يف كونه 

 .اًل باملعنى، وعندها تكون الركاكة من الراوي نفسه دون أن ُيتهم بالوضعناق
رة عرفت ظاهرة اإلمالء، فحول ويمكننا هنا أن نلفت النظر إىل أّن العصور املتأّخ 

 رنادأئمة أهل البيت^ كان بعض التالمذة يتحّلقون ليكتبوا عنهم، وهذا ما كان 
أئّمة أحد أو  �النبيل، من هنا كّلام كانت الرواية عن احلصول يف القرن اهلجري األوّ 

نى ة كان احتامل النقل باملعل وكان فيها ركاكة لفظيّ األوّ  يف القرن اهلجرّي  �أهل البيت
ة عىل صّحة احلديث، وكّلام كانت عن أحدهم يف أكرب، ومن ثّم ال تؤثر الركاكة اللفظيّ 

 ومن ثم زاد احتامل الوضع. نسبياً  قّل القرون الالحقة كان احتامل النقل باملعنى أ
لكّن الركاكة اللفظّية تنفع ناقد املتن هنا يف بعض األحيان أيضًا؛ وذلك أهّنا تعطي 

                                           
ا األمثلة التطبيقّية فهي كثرية، يمكن فيها مراجعة نشري إىل أّننا سنذكر هنا القواعد العاّمة، أمّ  ( 1)

الكتب التي اهتّمت هبذا األمر، ككتب الدكتور حممد لقامن السلفي والدكتور الدميني وغريمها، 
 ممّا ذكرنا أسامء بعضه آنفًا.
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إمكانّية يف أن يكون الناقل غري فاهم للفكرة يف اللغة العربّية الصحيحة؛ ألّنه غري متمّكن 
ان، يب لكنّه غري قادر عىل هذا البيمن البيان العريب، أو أّنه فاهٌم للفكرة يف بياهنا العر

وعندما ال يكون قادرًا عىل هذا البيان فمن املمكن جدًا أن يقع يف أخطاء يف إعادة بيانه 
العريب، وهذا ما جيعل النّص أقرب لكونه ُعرضة الحتواء أخطاء يف فهم الراوي، كام 

املعنى، النقل بسوف نتحّدث عن هذا املوضوع بشكل أكرب يف املحور املخّصص ملسألة 
 إن شاء اهلل تعاىل.

ـ أن ال يكون يف احلديث ركاكة أو نحو ذلك، وإنام يشتمل عىل نمط من الرتكيب  2
 لو ، فمثالً أو استخدام بعض املفردات التي نجزم بعدم عودها إىل عرص صدور النّص 

 ة عرفها املسلمون يف القرنة أو أصوليّ ة أو منطقيّ جرى استخدام مصطلحات فلسفيّ 
اهلجري الثاين أو الثالث أو الرابع، جرى استخدامها يف رواية عن اإلمام عيل أو النبي 

؛ لعدم إمكان صدور هذه موجبًا للريب من احلديثحممد، ففي هذه احلال يكون ذلك 
 التعابري آنذاك، السيام وأّن السامعني مل يسألوا عن معناها.

يف رواية مرسلة عن املرأة بأهنا: × ومثال ذلك، التعبري الوارد يف كالم اإلمام عيل
Pرحيانة وليست بقهرمانةQ :فقد قيل بأّن كلمة ،PقهرمانةQ  كلمة تركية، واللغة الرتكية

هـ 40مل تغُز اللغة العربية إال يف القرن الثاين اهلجري، فكيف يقف اإلمام عيل قبل عام 
 لقول هذه الكلمة دون أن يسأله أحٌد عنها؟!

ومن أمثلة ذلك عند بعضهم ما جاء يف بعض خطب أمري املؤمنني أو اإلمام الصادق 
أو الرضا، وفيها مصطلحات ذات طابع فلسفي، وهي روايات ذات أسانيد مناقش فيها، 

وكيف أصفه بالكيف؟! وهو الذي كّيف الكيف حتى صار كيفًا، فعرفت الكيف Pمثل: 
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 ين؟! وهو الذي أّين األين حتى صار أيناً فعرفتبام كّيف لنا من الكيف. أم كيف أصفه بأ
 .، وقريب منه غريهQاألين بام أّين لنا من األين. أم كيف أصفه بحيث..

ه حيتاج إىل تأمل كثري وخربة طويلة وثقافة واسعة الكتشاف النقد املتنيوهذا النوع من 
 وكشف مستوره.

أن يقبل تأوياًل مستساغًا يف دون  ـ خمالفة مضمون احلديث لظاهر القرآن الكريم 3
، وذلك أنه إذا أمكن اخلروج بتوفيق عريف بني نّّص الكتاب العرف وعند العقالء

 ، كام يف قواعد اجلمع العريف التيبنقد متنهوالسنّة مل تكن هناك حاجة لطرح احلديث 
م كلكن إذا استحبرصف النظر عن ما ُيقبل منها وما ال ُيقبل، ون، حّققها األصوليّ 

 التعارض مل يكن هناك مفّر من طرح اخلرب.
كام  ،واملستند يف ذلك الروايات العديدة ـ التي بحثناها بالتفصيل يف مناسبة أخرى

ـ والداّلة عىل لزوم عرض احلديث عىل القرآن وطرح ما خالف الكتاب دون  أرشنا آنفاً 
ايات وهذه غري روحاجة إىل افرتاض وجود تعارض بني روايتني يف املرحلة السابقة، 
 الرتجيح بني املتعارضني بموافقة الكتاب التي تنفع أيضًا يف موردها.

وقد ذهبت بعض اآلراء يف فكر أهل السنّة إىل القول بأّن هذه األحاديث هي بنفسها 
موضوعة أو ال يمكن األخذ هبا، السيام وأنه ليس هناك يف القرآن ما يدّل عىل لزوم 

 ون هذه األحاديث غري موافقة للكتاب.عرض األحاديث عليه، فتك
بالتفصيل، ويمكننا هنا أن نوجز بعض األفكار، يف حمّله  وقد ناقشنا هذه اإلشكالّية

بعض هذه األحاديث ال بأس به سندًا، إىل جانب تعّددها، إضافًة إىل أهنا منسجمة فإّن 
فض إذا رالطبيعي أن تُ مع املنطق العقالين، فإّن املنقوالت التي تأتيك من املوىل من 
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عارضت نصًا قطعيًا له من حيث الصدور، وحتى لو كان الكالمان ظنّيني من حيث 
الداللة، فإّن العقالء يقّدمون حيثية السند عىل حيثية الداللة ما دامت الداللة واضحة 

 ة والرصاحة املفيدة للقطع.ولو مل تبلغ مستوى النصيّ 
 الكتاب، السيام وأّن بعض روايات العرض من هنا، تأيت أمهية عرض احلديث عىل

ة ظاهرها نفي قول املعصوم ما خالف الكتاب، الظاهر يف عىل الكتاب يف املصادر الشيعيّ 
ة الصدور ال اجلهة، األمر الذي يرفع من احتامل الوضع يف احلديث املعارض نفي حيثيّ 

 .، ويعطي نقد املتن يدًا مبسوطًة أكثرللقرآن الكريم
ية األهم يف موضوع معارضة الكتاب تظّل يف حتديد هوّية هذه املعارضة، لكّن القض

وقد بحثناها بالتفصيل يف حجّية احلديث، وستأيت بعض اإلشارات لذلك قريبًا إن شاء 
 اهلل تعاىل.

، الصدور بظاهرها أو نّصها ورصحيها خمالفة مضمون احلديث للسنّة القطعيةـ  4
جتيز  فلو وردت روايةوهذا هو عرض السنّة عىل السنّة، اغ، بام ال يقبل التأويل املستس
اعتربت موضوعًة؛ لتواتر احلديث الناهي عن الكذب عليه  �الكذب عىل رسول اهلل

 كام ذكروا، وهكذا ما جاء يف مقابل كّل حديث متواتر أو معلوم النسبة للمعصوم.
عقالء ة؛ فإّن الالعقالئيّ واملدرك يف ذلك عدم مناهضة اآلحاد للمتواتر وفقًا لألصول 

ق الصدور، ومل يكن هناك جمال للتوفي ي يناقض خربًا قطعّي لو بلغهم خرب بطريق ظنّ 
بًا لرسيان ما مل يكن وجوده موج ال يعريون اخلرب الظني أّي اعتبار ،بني اخلربيناملستساغ 

نرص ع، دون أن ينظروا إىل الشك إىل أصل صدور الدليل القطعي الصدور يف حّد ذاته
 الصدور مشتبه الداللة جممالً. الداللة، بل املهم عندهم أن ال يكون اخلرب القطعّي 

وسيأيت ما يتصل بالتقّية هنا، وإمكان صدور اخلرب املخالف للسنّة املقطوعة تقّيًة، 
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 فانتظر.
حيث ذكر بعض الباحثني أّن هذه املخالفة  ،ـ خمالفة مضمون احلديث لإلمجاع 5

 .وتصلح أسلوبًا معتمدًا يف النقد املتني تسقط قيمة اخلرب
، إلماميا ّقق يف علم أصول الفقهوالذي يبدو لنا أّن اإلمجاع ليس حّجًة يف نفسه، كام ُح 

شفه كي، هلذا ال تكون له حجية إال من باب اشتهر يف أصول الفقه السنّ قد يكون خالفاً ملا 
 عن قول املعصوم وموقفه، وهنا نقول:

إذا كان هذا اإلمجاع ظنيًا يف كشفه مل يكن حجًة يف نفسه، فضالً عن أن نسقط به اعتبار 
، ما مل خيلخل من وثوقنا أو ظنّنا روايٍة حّجة يف نفسها أو احلكم عليها بأهنا موضوعة

 هن.بصدور اخلرب، وهو ما يرتبط بمثل ما أسلفناه من قاعدة الو
اعات ة يف أكثر اإلمجًا يف كشفه ـ وحتّققه نادٌر جدًا؛ الحتامل املدركيّ وأما إذا كان قطعيّ 

باملعنى  ةحتى لو حتّققت صغرى اإلمجاع ـ أمكن احلكم بالوضع، ما مل يطرأ احتامل التقيّ 
 ، أو يمكن إجياد توفيق عريف.سيأيتالذي 

ام حديثيّة ختالف هذا اإلمجاع، فإّنه كوقد يقال يف املقابل بأّنه إذا كانت هناك نصوص 
يضعف اإلمجاع هذه النصوص كذلك العكس، خاّصة لو كانت يف نفسها صحيحة 

 اإلسناد أو موثوقة الصدور، فام هو املرّبر لطرح اخلرب؟
وهنا يمكن التمييز بني حالة بلوغ الروايات حّدًا يوجب التشكيك يف كاشفّية اإلمجاع 

بري عن واقع السنّة، وبني احلالة التي ال تبلغ فيها الروايات ذلك، ودّقته وأمانته يف التع
ففي احلالة األوىل، يمكن القول باستحكام التنايف يف الكاشفّية بني األخبار واإلمجاع، 
ويلزم ممارسة ترجيحات إن أمكن، أو التساقط والعودة إىل أدّلة أخرى، وأّما يف احلالة 

ظنّي يف نفسه بال إشكال. ومعه فليس صحيحًا القول بأّن الثانية فيقّدم القطعّي عىل ال
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خمالفة احلديث لإلمجاع موجب لسقوطه دائاًم عن احلجّية، وإّنام يكون هذا يف حالة 
 احلديث الظنّي ذي السند الواحد أو االثنني مثاًل.

وأّما خمالفة احلديث للشهرة غري الكاشفة عن السنّة بنحو اليقني، أو إعراض املشهور 
عن حديٍث ما، فهذا يرجع فيه إىل مقتىض القاعدة يف الوهن السندي، وقد تقّدم بحثه يف 

 الفصل األّول من فصول هذا الكتاب.
والبدهييات التي ال حتتاج إىل  ـ خمالفة مضمون احلديث لواضحات العقول 6
 .نقاش
وهذا عنوان يتصل  ،ـ خمالفة احلديث للمشاهدة والتجربة وحقائق العلم واحلياة 7

وسوف يأيت احلديث عن هاتني  بعض اليشء بمخالفة العقل باملعنى الذي طرحناه.
 العالمتني قريبًا إن شاء اهلل.

 ه إذا حتّدثت رواية عن أمٍر خيالف احلقائقفإنّ  ـ خمالفة احلديث للحقائق التارخيية، 8
ه عالمة التسرتي عىل هذالتارخيية كان ذلك دليل كذهبا ولو يف اجلملة، وقد اعتمد ال

اء بن معرور قد أكل بعد معركة القرينة يف العديد من املواضع، مثل ما جاء يف أّن الرَب 
نقدًا متنّيًا واعتربها التسرتي هذه الرواية  نقدخيرب ذراعًا مسمومًة مشوية، حيث 
 .موضوعًة؛ ألّن الرباء مات قبل اهلجرة
اطبائي من الرّد عىل الرواية الواردة عن عبد اهلل ومن أمثلة ذلك ما ذكره العالمة الطب

إّنام سّمى اهلل البيت العتيق؛ ألّن اهلل أعتقه من Pأنه قال:  �بن الزبري عن رسول اهلل
أما هذه الرواية P، وقد عّلق الطباطبائي بقوله: Qار قطاجلبابرة، فلم يظهر عليه جبّ 
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ني بن ه عبد اهلل بن الزبري نفسه، ثم احلصفالتاريخ ال يصّدقها، وقد خّرب البيت، ثم غرّي 
ىّل صويمكن أن يكون مراده  بأمر يزيد، ثم احلّجاج بأمر عبد امللك، ثم القرامطة، رينم

 .Qما مىض عىل البيتن عاهلل عليه وآله وسّلم اإلخبار 
الكايف من أّنه سأله احلجاج كتاب ومن أمثلة ذلك رواية شهر بن حوشب الواردة يف 

خروج النبي إىل مشاهده؟ فقال: شهد رسول اهلل بدرًا يف ثالثامئة، وشهد أحدًا يف عن 
فقال:  ×سبعامئة، وشهد اخلندق يف تسعامئة، فقال: عّمن؟ قلت: عن جعفر بن حممد

 .ضّل واهلل من سلك غري سبيله
كانت × هـ، وإمامة الصادق95وقد عّلق العالمة التسرتي بأّن احلّجاج تويف عام 

 ؛ بعد صغر سّن الصادق يف زمان وفاة احلجاج.هـ؛ هلذا يبعد تصديق اخلرب114 عام
ومن أمثلة ذلك أيضًا، نقد الروايات التي ذكرت حضور أسامء بنت عميس عند وفاة 
خدجية، ويف زواج فاطمة، وعند والدة احلسن واحلسني، حيث رّدوها بأهّنا ختالف حقائق 

ا جعفر بن أيب طالب يف السنة اخلامسة من البعثة إىل التاريخ يف كوهنا هاجرت مع زوجه
. إىل غري احلبشة، ومل ترجع إال إىل املدينة يف السنة السادسة من اهلجرة يف عام فتح خيرب

 ذلك من األمثلة.
وهي أّن  ة مهّمة هنا وقع فيها غري واحد من ناقدي احلديث،لكن توجد إشكاليّ 

احلديث جيب أن يكون مؤّكدًا، ال أن يكون ثابتًا بخرب التاريخ الذي نعتمد عليه يف نقد 
 لآحادي مماثل للخرب الذي نريد توجيه النقد إليه؛ وإال فكام يمكن كذب اخلرب األوّ 

 للرتجيح. ثكذلك الثاين وبالعكس، فال يصّح االستعجال هنا أيضًا، بل البّد من الرتيّ 
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يكون مضمون احلديث رغم أّنه ممّا  ال ُيروى احلديث إال يف رواية أو روايتني،أن ـ  9
بحيث تكثر الدواعي إىل نقله، ولو كان لبان، فإّن عدم وروده إال يف رواية أو روايتني دليل 

 .أو موجب للتشكيك به كذبه
وهذا منطق عقالئي يستخدمه العقالء يف حياهتم، فلو اّدعت رواية أن اإلمام 

وأن يزيد بن معاوية أعدمه يف الشام، فال ظّل حيًا إىل وصوهلم إىل الشام × احلسني
ه لو كان هذا صحيحًا يمكن تصديقها، برصف النظر عن حقائق التاريخ األخرى؛ ألنّ 

مل  عند املسلمني، فكيف× لنقل وعرف واشتهر لكثرة الدواعي لنقل أحداث احلسني
 يرور هذا اخلرب غري واحد أو اثنني؟!

نًا د تطبيقاته، وهو أن يتضّمن اخلرب مضموويلحق هبذا ما يعرف بشذوذ اخلرب يف أح
معّينًا غري أّنه خمالف ملا هو مشهور سائد يف سرية النبي وفيام رواه غريه من الرواة، مع أّنه 

 يفرتض أن يكون ظاهرًا.
هذا، وسيأيت يف حماور هذا الفصل، احلديُث عن حجّية اخلرب الذي ورد بطرٍق قليلة 

 مع تولفر الدواعي لنقله.
 أن يشتمل احلديث ثواباً عظياًم عىل أمٍر بسيط، أو عقاباً هائالً عىل معصية صغرية ـ 10

فهنا تشّم رائحة الوضع، كأن يقول: من رفع األذى من  ،بحيث يبدو أمرًا غري معقول
الطريق ولو مّرة كان له ثواب مجيع األنبياء، فإّن هذا األمر ال يمكن تصديقه، أو يقول: 

 م خّلد يف جهنّم ومل يقبل اهلل له توبًة قط..من نظر نظرة حرا
ند وعويف ثواب األعامل وعقاهبا،  ،إّن هذا النوع من الروايات كثرٌي يف الفضائل

 رشك كي ال يقع الباحث يفونقد متني دقيق القّصاصني أيضًا، وحيتاج إىل حذر شديد 
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 ذكي. وّضاعٍ 
 :سالمقلت أليب عبد اهلل عليه الحنان بن سدير قال: ولعّله يستأنس هلذا األمر بخرب 

ة عدل حجّ ه قال: ته بلغنا عن بعضكم أنّ ما تقول يف زيارة قرب احلسني عليه السالم؟ فإنّ 
ه، ولكن زوروه وال هذا احلديث، ما تعدل هذا كلّ )أصعب( وعمرة. قال: ما أضعف 

عليهام و ،ة وشبيه حييى بن زكرياد شباب الشهداء وسيد شباب أهل اجلنّ ه سيّ جتفوه، فإنّ 
 .بكت السامء واألرض

ة وروحها قائم، وأبرز أساليب النقد املتني هذه هي أهّم عالمات الوضع يف احلديث
عىل االستقراء والتتّبع، ال عىل معايري هنائّية حاسمة، فال ُيغلق باب عّد مؤرشات النقد 

 املتني.
إفراده بعنوانه، بل ال فهو راجع إليها ال حاجة إىل هذه العالمات،  وأما ما ذكر غري

من عالمات ه وغريالفضيل الشيخ عبد اهلادي ة تقتضيه، مثل ما فعله الدكتور خصوصيّ 
ة، كاشتامل املتن عىل اإلرسائيليات املخالفة للعقيدة اإلسالمية، أو اشتامله عىل إضافيّ 

و أ فكرة من أفكار الغلو، أو احتوائه منقبة أو مثلبة ملن ليس هلا بأهل أو بمستحّق،
 .، وغريها من املوارداإلشارة إىل معجزة أو كرامة يف موقف ال يتطّلبه

فإّن األوىل ال موضوعية هلا؛ لرجوعها ملخالف العقل والكتاب والسنّة؛ ألن هذا هو 
 ال ؛ ألّن املهم هو دليل كوهنا غلّواً ة هلا كاألوىلمعيار خمالفة العقيدة، والثانية ال موضوعيّ 

 ة أو االستحقاق وال يكون إالوالثالثة تفرتض علاًم مسبقًا بعدم األهليّ كوهنا كذلك، 
ة أو تاريخ أو نحو ذلك، والرابعة حمض تأّول؛ فإّن املعجزة بحّس أو جتربة أو كتاب أو سنّ 

ـ عقالً وال رشعًا ـ بموارد احلاجة بحسب فهمنا نحن للحاجة، بل الكرامة  غري مرشوطة 
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 يف ذلك أوضح.

 ملنت على قيمة احلديثأو تأثريات نقد ا اخلرب ةـ نقد املنت وقانون حجّي 4
إّن ممارسة النقد ملتن احلديث ـ برصف النظر حاليًا عن أصول هذا النقد وقواعده 
الصحيحة ـ يمكن أن يؤثر يف قانون حجّية احلديث نفسه وفقًا لقواعد أصول الفقه، 

 وذلك أّن لنقد احلديث متنًا حاالت:

 الصدورتأثري نقد املنت على الوثوق بـ  1 ـ 4
أن جيعلنا النقد املتني نجزم بعدم صدور هذا احلديث أو ال أقّل نشّك  احلالة األوىل:

يف صدوره، كام لو كان احلديث خمالفًا خمالفًة تاّمة للقرآن الكريم، أو مناقضًا حلكم العقل 
 شّك صل يقني بالعدم أو عىل األقّل القطعي، وللواقع التارخيي املؤّكد، ففي هذه احلال حي

وأهل بيته  �يف صدور مثل هذا النوع من األحاديث واألخبار عىل لسان الرسول
 وصحابته.

ويف هذه احلال، إذا حصل لنا جزٌم بعدم الصدور، فال حجّية للحديث عىل متام 
ك ش النظرّيات التي اختارها علامء أصول الفقه، وأما إذا كان األمر بحيث حصل لنا

وترّدد، كام لو مل يكن احلديث من الوضوح يف مناقضة حكم التاريخ؛ لكن فيه قدرًا من 
قتل عّدة آالف من جيش عمر بن سعد يف يوم × ، فقّصة أّن اإلمام احلسنيداالستبعا

كربالء، قد تكون ممكنًة بحيث ال حيصل للباحث يقنٌي بخطئها، لكنه يرى أهنا أمٌر بعيد 
اليقني أو الظّن يف النفس بصدق احلديث؛ فإّن مضمون اخلرب كلام جدًا، فينخفض حال 

كان غري عادي بطأ حصول اليقني منه، كام بحثنا ذلك يف نظرّية التواتر من كتابنا حجّية 
، هـ(1400هـ( والسيد حممد باقر الصدر )1410احلديث، وفاقًا ملثل السّيد اخلميني )
بعد زوال الوثوق به عىل نظرّية الوثوق أو زوال الظّن ويف هذه احلال ال يكون اخلرب حّجًة 
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 عىل نظرّية الوثاقة، لروح قاعدة الوهن.
لكن فيام خيّص قضّية االستبعاد، يفرتض بالباحث أن ال يكون عجوالً يف هدر 
نصوص احلديث، بل يرتّيث ويتأّمل ليكون جزمه أو استبعاده موضوعّيني حّد اإلمكان؛ 

ديث للكتاب أو التاريخ أو العقل فيها قدٌر من اهلالمية ألّن فكرة مناقضة احل
 )واملّطاطية(، فقد حيصل ترّدد عند شخص دون آخر.

فمثاًل خرب بريد العجيل الوارد ـ فقهيًا ـ عند الشيعة اإلمامّية يف مباحث الصيغة يف 
لفته اعقد النكاح، خرٌب تام السند عند الفقهاء، ومل يسّجلوا عليه أّي إيراد من حيث خم

للقرآن الكريم، حتى من طرف من أجاز املعاطاة يف النكاح، لكنّه قد حيصل زوال الوثوق 
 عن قول اهلل عز وجل:× ت أبا جعفرهبذا اخلرب لدى شخص، فاخلرب يقول: سأل

يَثاًقا َغلِيًظا﴾َوَأَخ ﴿ امليثاق هو الكلمة التي عقد هبا النكاح، وأما P، فقال: ْذَن ِمنُكم مِّ
 .Q، فهو ماء الرجل يفضيه إليها﴾َغلِيًظا﴿قوله: 

فهذه الرواية ـ رغم صّحة سندها ـ قد يزول الظّن بصدورها؛ من حيث إهنا تناقض 
قواعد اللغة العربية التي جاء القرآن مبنّيًا عليها بل مفتخرًا بتعاليه فيها، فإّن كلمة: 

ـ )ميثاقًا(، فكيف يمكن أن يكون املعنى: و نّيًا، أخذن النسوُة منكم كلمًة م)غليظًا( صفٌة ل
ويكون املنيُّ وصفًا للكلمة والعقد؟! فمثل هذه األحاديث إذا مل حيصل يقنٌي بعدم 
صدورها، فال أقّل حيصل شكٌّ بصدورها )أو باإلرادة اجلدية هلا عىل األقّل، كام سيأيت 

 مستساغًا.إن شاء اهلل(، ومعه كيف نأخذ هبا واحلال هذه؟ ما مل نجد هلا تأوياًل 
وهذا الرتّدد الذي ذكرناه ال حيصل عند آخرين هنا؛ فإهنم قد ُيدخلون ـ عىل سبيل 

لك، ويرون أّن ذ ىلاملثال ـ مسألة بطون القرآن يف املوضوع كام ستأيت بحول اهلل اإلشارة إ
 ال ّص النبّي هنا ـ أو اإلمام وفق العقيدة الشيعّية ـ كان يبنّي أمرًا يف الداللة الباطنية للن

الظاهرية، يف حني يرى الفريق األّول أّن الباطن ال ننكره، غايته جيب أن ال يتعارض مع 
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 قواعد اللغة العربّية، وهذا املصداق غري متناسب مع قواعد اللغة.
ولو نحن سمعنا هذا الكالم من شخص املعصوم حلملناه عىل ما ال نفهمه، أما عندما 

و جانبه احتامل الوضع أ إىلاطن وإن أتى لكنّه يأيت نسمعه من الراوي فإّن احتامل الب
 الكذب أو اخلطأ وعدم الصدور، مما ُيضعف الوثوَق باخلرب أو يقّلل من درجة الظّن به.

وهنا تأيت مسألة حصول جزم بعدم صدور أحد مقاطع احلديث، ال متام مقاطعه؛ 
ر السند يخ أو العقل، فهل يتأثلفرض أّن سائر املقاطع ال منافاة بينها وبني القرآن أو التار

 بذلك؟
لقد ذكرنا يف مباحثنا يف فقه احلرب والسلم يف الرشيعة اإلسالميّة أّن سقوط أحد 
 ىلإاملقطعني ـ ولو كان مستقاًل ـ نتيجة اليقني بعدم صدوره عن املعصوم، سوف يؤّدي 

ه بنسبٍة ل دّس سقوط الوثوق بالسند أو الظّن به، فمع ترّسب مقطٍع نجزم بدّسه أو نحتم
كبرية، كيف حيصل وثوق هبذا السند الذي َنَقل لنا بعينه سائَر املقاطع يف احلديث؟ وإذا 
احُتمل إقحام هذا املقطع دون غريه عىل طريقة الدّس عىل الثقات، فهذا االحتامل وإن مل 

ضاءل تجيعلنا نجزم بالوضع يف سائر املقاطع، غري أّنه يزيل الوثوق من النفس غالبًا أو ت
معه نسبة االحتامل بام ال يبلغ الظّن فضالً عن اليقني. نعم لو تعاضدت األحاديث بحيث 
كان املقطع غري املعارض للقرآن موجودًا بطرق أخرى مروّيًا عن الثقات من دون هذه 
الزيادة املعارضة، لربام حيصل يف بعض األحيان أن يبقى الوثوق هبذا املقطع، وحيصل 

ضع قد دّس فقط العبارة الزائدة املنافية للكتاب الكريم، وهذا أمر تطبيقي وثوق بأّن الوا
 ناتج عن آلّيات التعامل امليدانّية مع هذا احلديث أو ذاك.

ومن هذا النوع، أن ننظر يف سنٍد متكّرر يف عرشين موضعًا مثاًل، ونجد أّن هذا السند 
قرآن، املضمون برّمته خمالفًا لل يف مخسة مواضع قد نقل لنا ما خيالف القرآن، بحيث كان

ال خصوص مقطٍع منه، فهنا قد يرسي فقدان الوثوق أحيانًا إىل أصل هذا السند يف كتب 
احلديث، فننظر له بعني الريبة، وأّنه سند خمرتق من قبل الوّضاعني، ومن ثّم فمن املمكن 



لقرآن أن يكونوا هم الذين اخرتعوه ليمّرروا بعض نصوصهم التي هي معارضة ل
وغريها مما ليس معارضًا للقرآن الكريم، ولكنّه غري صحيح وغري واقعي، ومن ثّم فكام 
حيتمل أّن دّسهم عرب هذا السند كان يف اخلمسة نصوص املعارضة للقرآن والتي 
اكتشفناها، كذا حُيتمل أّن دّسهم كان فيها مجيعًا أو يف عرشة منها، بحيث مل نكتشف 

العرشة، ويف هذه احلال كّلام زاد عدد املروّيات املوضوعة بنظرنا  اخلمسة الباقية من هذه
من قبل الدّساسني عرب هذا السند الذي هو بظاهره صحيح، أشكل األمر يف أصل 
 االعتامد عىل هذا السند يف سائر موارده، فتأّمل جيدًا، فإّنه موضوع بالغ اخلطورة والدّقة.

 جلّدياالتأثري يف الكشف عن املراد ـ  2ـ  4
 اجلزم أو التشكيك يف الصدور، وإنام اجلزم أو إىلأن ال يؤّدي نقد املتن  احلالة الثانية:

التشكيك يف اإلرادة اجلّدية للمتكلم، كام لو وصلنا خرٌب صحيح السند وغري خمالف 
للكتاب الكريم بحيث ال يمكن صدوره، لكنّنا نرى أّن مضمونه مما ال يمكن أن يريده 

 ، فهل نأخذ هبذا اخلرب أو ال؟اً املتكّلم جد
الصدور، جاء ما تقّدم يف احلالة  إىلوهنا، إذا رسى اجلزم أو الرتّدد من اإلرادة اجلّدية 

، كام لو احتملنا صدور النص تقيًة وفق الثقافة الشيعّية، مثل  األوىل، وأما إذا مل َيرسر
الرواية التامة السند ـ ولو عىل بعض نظريات اجلرح والتعديل ـ الداّلة عىل وجود آية 

                                           
( يتحّدث علامء أصول الفقه اإلمامي عن مراتب الداللة اللفظية، فريون أّن العالقة التي تكون بني 1)

اللفظ واملعنى هي داللة تصّورية وهي حتصل يف الذهن ولو سمعها السامع من اصطكاك 
قصد ة له بحيث نعلم أّنه قاله بم هذا اللفظ كانت هناك إرادة استعامليّ ذا استخدم املتكلّ حجرين، فإ

إخطار معنى اللفظ يف ذهن السامع، وال يقف األمر عند اإلرادة االستعاملية، بل يتعّداه إىل اإلرادة 
أو إصداره بنحو  اجلدّية، وهي تعني أّنه قاصد هذا املعنى ويريده جّدًا مقابل اإلرادة اهلزلّية منه
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فتح سنّي أيضًا بام يالرجم يف القرآن الكريم، من حيث تداول هذه الرواية يف الوسط ال
احتامل التقيّة يف صدورها عن أحد أئّمة أهل البيت، وهذه الرواية هي خرب عبد اهلل بن 

الرجم يف P، قال: �سنان ـ وبمضمونه خرب سليامن بن خالد أيضًا ـ عن أيب عبد اهلل
القرآن قول اهلل عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارمجومها البتة، فإهنام قضيا 

 .Qوةالشه
عىل  عدم حتريف القرآن، ولديه أدّلة كالمّية وحديثية وتارخيية إىلفإّن من يذهب 

إثبات مّدعاه، يرى هذين اخلربين ـ رغم صّحتهام السندية ـ باطلني؛ ألّن متنهام فاسٌد 
لسند، ا إىلباألدّلة املختلفة عنده؛ لكّن بطالن املتن هنا ليس من الرضوري أن يرسي 

بحيث نشّكك يف ناحية الصدور والنقل أو نتهم الرواة بالكذب؛ والسبب يف ذلك هو 
احتامل أّن اإلمام قال ذلك تقيًة وجماراًة للحال العام، والذي ساّمه علامء القرآنيات السنّة 
بعد ذلك بنسخ التالوة، فإذا جاء احتامل التقية بصورة معقولة ومنطقية فإّن نقد املتن ال 

السند، ومن ثم يبقى السند عىل حجّيته وإن مل يكن املتن ذا قيمة، وال موجب  إىلرسي ي
 لتزلزل الوثوق بالسند أو الظّن كّلام قوي مثل احتامل التقية و..

بعد السقوط التام للمتن عن احلّجية والقيمة واالعتبار، ال معنى لبقاء  وقد يقال هنا:
 ذا السند بال ثمرة وال فائدة عملية بعد بطالن متنه،السند عىل حجّيته؛ إذ ستغدو حجّية ه

 فكيف يتعّبدين املوىل سبحانه وتعاىل بسنٍد ال قيمة للنص املنقول عربه؟!
ملا سيأيت من أّن حجية األخبار، سواء عىل نظرية الوثوق  وهذا الكالم غري صحيح؛
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ريم ملا صّح ب الكة عدم حتريف الكتا( استبعدنا األدّلة القرآنية؛ ألّنه لو كانت هي املعتمد يف نظريّ 2)

صدور نصوص تفيد التحريف عن أهل البيت وخلرج هذا املثال عن أن يكون مثاالً للحالة التي 
نحن فيها؛ ألّن أخبار طرح ما خالف الكتاب الواردة عنهم ذات لسان ينفي أصل إمكانية صدور 

 ما خيالف الكتاب عنهم ولو بنحو التقّية، فليالحظ ذلك.



يدين هذا اخلرب هو ، فأقىص ما يفأم الوثاقة، ال فرق فيها بني األحكام واملوضوعات
صدور هذا النّص عن اإلمام، وهذه قضيّة خارجّية ال مانع من حجّية اخلرب يف موردها، 

اإلخبار  إىلبل قد يستفاد حكٌم رشعي، وهو جواز استخدام التقية ـ مثالً ـ حتى لو أّدت 
اة وعن مثل حتريف القرآن، فهذه نتيجة عملّية أيضًا، بل إّن ذلك حيافظ عىل ثقتنا بالر

الرواة أو  التشكيك يف وثاقة ىلالواقعني يف األسانيد؛ ألّن التشكيك بالصدور يرسي إ
صدور ال ىلدّقتهم يف اجلملة، بخالف التشكيك يف اإلرادة اجلدّية، حيث ال يرسي إ

 املرتبط بالرواة الواقعني يف السند.
ة عدم اإلرادة اجلديويف مورد احلالة الثانية التي نتكّلم عنها، لو حصل أن تأّكدنا من 

ملقطٍع من اخلرب ال لتامم مقاطع اخلرب وفقراته، فهل يؤثر ذلك ـ بعد ممارسة نقد متني 
 للمقطع األول ـ عىل سائر املقاطع؟

واجلواب: بالعدم؛ ألنه بعد متامّية حيثية الصدور، وقيام شواهد عىل عدم إرادة 
األخذ بسائر املقاطع عىل اجلّد، املتكّلم اجلّدية ألحد مقاطع النص، ال يمنع ذلك من 

 .تطبيقًا ألصالة التطابق املذكورة يف مباحث األلفاظ من علم أصول الفقه
هذا كّله لو جزمنا بعدم اإلرادة اجلدية، أما لو شككنا ومل نجزم بحيث ترّددنا يف أّنه 

 ملقام؟هل يريد املتكّلم مضمون كالمه عىل نحو اإلرادة اجلدية أو أّنه ليس يف هذا ا
                                           

اء اإلمامّية وأصولّييهم يف أّن خرب الواحد لو أعطيت له احلجية، فهل ختتّص ( ثّمة جدل بني فقه1)
حجّيته وقيمته بمجال إخباره عن الشؤون العملية كقضايا الفقه واألخالق أم متتّد قيمته إىل 
القضايا العلمية مثل العقيدة والتاريخ والتكوينيات والطب وغري ذلك؟ وهناك جدل يف حجّية 

نظر: اوسيأيت هذا البحث بالتفصيل قريباً إن شاء اهلل، واملوضوعات بنحو القاعدة، خرب الواحد يف 
 .686ـ  682نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي: 

ا بدورههي التي ( ويراد منها أّن األصل هو أّن اإلرادة اجلدّية مطابقة ملفاد اإلرادة االستعاملية، 2)
 املعنى اللغوي هو املراد جّدًا للمتكّلم، ال أّنه هازل أو يف مطابقة ملفاد الداللة التصورّية، فنثبت أنّ 

 حال تقّية.



مقتىض القاعدة هنا ـ وهي أصالة التطابق املشار إليها ـ أن حيمل كالمه عىل املراد 
اجلّدي إال إذا حصل ظّن بعدم اإلرادة اجلدية أو شّك حقيقي قائم عىل معطيات، ففي 
هذه احلال ال نجزم أّن العقالء حيملون اخلرب عىل اجلّد مع حالة الظن بعدم إرادة اجلّد، 

ل يقني أو اطمئنان؛ فلو صدر نّص من أحد األئمة يف حمرض السلطان، ثم ولو مل حيص
عارضه عرشون نصًا ضعيف السند بحيث حصل لنا شك حقيقي وغلبة ظّن يف أنه كان 
يقول هذا الكالم تقيًة أمام السلطان، ففي هذه احلال ال نجزم أّن العقالء، وهم املرجع 

؛ لوجود مزاحم ألصالة التطابق يعيقها عن يف باب الدالالت، حيملون اخلرب عىل اجلدّ 
، كام هو احلّق الذي عليه قدرة الكشف عن مراد املتكّلم؛ وباب الظهورات ليس تعّبدياً 

 مشهور األصولّيني.

 ة الناقلالتأثري يف درجة القناعة بدّقـ  3ـ  4
، وال ثحصول ترّدد ليس يف صدور هذا احلدي إىلأن يفيض نقد املتن  احلالة الثالثة:

يف أّن املعصوم كان يريده جّدًا حينام قاله، وإنام يؤّدي بنا نقد املتن إىل الرتّيث يف دّقة الناقل 
يف نقل فقرات احلديث ومقاطعه، أو حتديد رجال السند، أو يف دّقة فهمه لكلامت 

 .ىاملعصوم، بحيث ملا نقله لنا كان دقيقًا يف النقل بناًء عىل مسألة جواز النقل باملعن
 فالرواة عىل نوعني من زاويتني ـ األوىل منهام يمكن إدراجها يف الثانية ـ:

وهي زاوية مالحظة الراوي عاملًا وغري عامل، ووفقًا هلذه الزاوية يف  الزاوية األوىل: 
 صنفني: إىلالنظر لألمور، ينقسم الرواة 

الرواة العلامء، كابن مسعود وزرارة وحممد بن مسلم و.. وهؤالء حيصل ارتفاع  ـ 1
                                           

( بمعنى أّن العمل بالداللة اللفظية الظاهرية ليس مسألة دينية تعّبدية رشعية ال نعرف رّس اإللزام 1)
 هبا، وإّنام هي مسألة عقالئّية يعمل عليها العقالء يف حماوراهتم وهيدفون منها الكشف عن مراد

 املتكّلم، فتؤخذ ألجل كشفها ال للتعّبد املطلق.



 يف الوثوق بفهمهم لكالم النبّي أو اإلمام حينام سمعوه.
الرواة غري العلامء، مثل أيب هريرة وأنس بن مالك حيث اشتهر أهنام من الرواة غري ـ  2

تقديم خرب مثل ابن مسعود عىل  إىلالعلامء، وهلذا ذهب غري واحد من علامء أهل السنّة 
 .خرب أيب هريرة هلذا السبب باخلصوص

ومن هذا النوع قدرة الراوي عىل فهم اللغة العربية؛ فإّن ضعفه يف اللغة ـ كام فيام قد 
يقال حول الراوية الشيعي عامر بن موسى الساباطي ـ يمكن أن يؤثر عىل فهمه لكالم 

فعندما ينقل باملعنى ال نتأّكد أنه فهم جيدًا حتى يكون املعصوم أو يف تعبريه عاّم فهم؛ 
 استنتاجه دقيقًا ومضمونًا، أو استطاع التعبري جيدًا حتى يكون بيانه دقيقًا.

وهي مالحظة الراوي ضابطًا دقيقًا يف النقل وعدمه، وهنا نجد الرواة  الزاوية الثانية:
 عىل صنفني أيضًا:

روف عنهم الدّقة يف النقل، بحيث يدّققون وال الرواة الضابطون األثبات املع ـ 1
 خيلطون بني حديث وآخر، وال يسهون أو يسقطون شيئًا من احلديث، وهكذا.

الرواة غري الضابطني، بحيث نجد عندهم خلطًا بني النصوص أو يكونون غري  ـ 2
قاصدين للخلط، لكنه حيصل يف نقله أن يصلنا بخلط، أو بنقص؛ وذلك أّن الذاكرة 

م(، والتي يسّميها بمخزن األفكار ـ عىل 1704نسانّية تقع ـ كام يذكر جون لوك )اإل
نوعني: الذاكرة الواقعّية احلقيقّية والذاكرة الومهيّة أو غري الدقيقة؛ ألّن احلفظ عند لوك 
غري التذّكر، فأنت عندما يسألك فؤاد عن كتاٍب موجوٍد يف مكتبتك، فتقول له: بأّنك 

يذهب فوائد فيسأل حممودًا عن الكتاب ليأخذه منه بعد إجازتك له  أعرته ملحمود، ثم
بذلك، فيقول له حممود: إّنني مل استعر هذا الكتاب من فالن، ففي هذه احلال يرجع فؤاد 
إليك ليسألك: إّن حممودًا مل يستعر منك هذا الكتاب، فأقول لك: عذرًا لقد تذكرت 

                                           
؛ وأصول البزودي، وهو متن كتاب كشف األرسار 201ـ  195راجع: أصول الشايش:   1))

 .700ـ  697: 2للبخاري، فانظرمها معًا حول هذا املوضوع يف كشف األرسار 



ي هذه احلال وإن كان أصل اإلعارة واقعّيًا، اآلن، إّنني أعرته لبكر وليس ملحمود، فف
واألمور موجودة يف الذاكرة، لكّن نشاط التذّكر يوقعك يف أوهام، فتسقط اساًم عىل آخر 
أو تربط بني شخص وآخر خطأ، رغم واقعّية أصل املوضوع، وهلذا يقع الكثري من الناس 

 وضوع أصاًل.يف خطأ التذّكر عرب هذا السبل، ال عرب فقدان الذاكرة يف امل
 وبناًء عليه، تظهر عّدة حاالت يقع فيها الراوة ـ بوصفهم برشًا ـ أبرزها:

 حالة دمج متون األحاديثـ  1ـ  3ـ  4
األّول  بعضهام، وال يلتفت إىل أّن احلديث إىلقد خيلط الراوي بني حديثني، فيضّمهام 

صدر منفصاًل عن الثاين، وعند ضّمهام قد يفهم السامع معاين أخرى مل تكن منظورة لو 
 هذا اخللل. إىلفصل احلديثان عن بعضهام، فالدمج سهوًا من قبل الراوي أّدى 

 عنهم احلديث وّيحالة اخللط بني األئّمة املرـ  2ـ  3ـ  4
راوي حديثًا إلماٍم أو صحايب لكنّه قد سمعه من إمام آخر أو صحايب وقد ينسب ال

آخر؛ كام لو عارص ثالثة من أئمة أهل البيت، وسمع منهم، فينسب احلديث للثالث فيام 
يكون قائله هو األول، وقد يؤثر ذلك عىل بعض املعطيات، كام لو بنينا يف نظرية التعارض 

املتأّخر زمنًا، فهنا إذا نسب احلديث لإلمام واختالف احلديث عىل األخذ باحلديث 
الالحق فقد يكون ذلك لصالح األخذ به عىل تقدير كون احلديث املعارض له متقّدمًا 
زمانًا، بل احتامالت التقية تنفتح يف حّق إمام أكثر من إمام بحسب اختالف األزمنة 

ي ، فأن خيلط الراووالظروف، فالعنرص التارخيي مهم جدًا، وأنه متى صدر هذا احلديث
 بني األئمة قد يؤثر عىل استنتاجاتنا الفقهّية وغريها.

  اإلمام الصادر عنهاستطراد يف جواز نسبة احلديث لغري
من هنا، نستطرد ونعّلق عىل بعض الروايات التي أجاز فيها أئّمة أهل 



ينقلونه  هـ(،114البيت^للرواة أن ينقلوا حديثًا سمعوه ـ مثاًل ـ من اإلمام الباقر )
 هـ( وهكذا، وأهم هذه الروايات هو:220عن اإلمام اجلواد )

احلديث أسمعه منك، أرويه عن ×: قال: قلت أليب عبد اهلل ـ خرب أيب بصري، 1
، Qسواء، إال أنك ترويه عن أيب أحّب إيلّ  Pأبيك أو أسمعه من أبيك أرويه عنك؟ قال: 

، وهذا ترخيص يف النقل عن Qعن أيب ما سمعت منّي فاروهPوقال أبو عبد اهلل جلميل: 
 .أحدمها، لكّن هذا احلديث بنفسه ضعيف السند بعيل بن أيب محزة البطائني

وقد رّصح املازندراين بأّن هذا احلديث داّل عىل جواز نسبة الرواية إىل معصوم مل يقلها 
ن النائيني فرّس . إال أّن رفيع الدي�مبارشًة بل قاهلا غريه، بل حتى إىل رسول اهلل

هذا اخلرب بأّن املراد هو نسبة الرواية إىل اإلمام األب بواسطة االبن، إعالنًا بأّن كّل ما 
 .عندي أخذته من أيب

فال  نسمع احلديث منك،×: قال: قلت أليب عبد اهلل ـ رواية حفص بن البخرتي، 2
يب، وما سمعته منّي ما سمعته منّي فاروه عن أPأدري منك سامعه أو من أبيك، فقال: 

 . وهو ضعيف مرسل، حيث نقله ابن طاووس بال سند أصاًل.Qفاروه عن رسول اهلل
ليس عليكم فيام سمعتم P، قال: سمعته يقول: ×عن أيب عبد اهلل ـ خرب ابن سنان، 3

منّي أن ترووه عن أيب، وليس عليكم فيام سمعتم من أيب أن ترووه عنّي، ليس عليكم يف 
 .Qهذا جناح

وهذا اخلرب ضعيف السند أيضًا؛ إذ يرويه ابن طاووس عن كتاب احلسن بن حمبوب، 
                                           

 .51: 1( الكليني، الكايف1)
 .7846، رقم: 251ـ  234: 12( انظر: اخلوئي، معجم رجال احلديث 2)
 .216: 2( املازندراين، رشح أصول الكايف 3)
 .183( النائيني، احلاشية عىل أصول الكايف: 4)
 .86، ح8، كتاب القضاء، أبواب صفات القايض، باب104: 27( تفصيل وسائل الشيعة 5)
 .85( املصدر نفسه، ح6)



 وال ندري سنده إليه.
 وهذه الروايات ـ مع ضعفها السندي ـ يمكن ممارسة نقد متني عليها؛ وذلك:

إهنا ختالف املنطق التارخيي؛ فكيف جييز هلم اإلمام النقل هبذه الطريقة، مع أهنا  أّوالً:
 توجب التعمية يف بعض املوارد التي يكون للعنرص الزمني دور مؤثر فيها؟!

مطلقًا، مع أّن هذا جيعل اخلرب  �كيف جييز اإلمام النقل عن رسول اهلل ثانيًا:
حتى  �ي عن اإلمام الصادق مل يلتقر برسول اهللمرسالً بعد أن كان مسندًا؛ ألّن الراو

ينسب احلديث إليه، فيصبح خربه مرساًل، وتضعف قّوته منطقيًا بعد أن كانت قوية؟! 
 فهذا تضعيف للحديث الرشيف.

ال يمكن القول: إّن كّل ما قاله األئّمة قاله الرسول، فهناك أحداث جزئية  ثالثًا:
ل حادثة اإلمام زيد بن عيل وغريها الكثري ، مث�حصلت، مل تكن أيام رسول اهلل

الكثري، فكيف تنسب النصوص التي جاءت تعليقًا عىل أحداث الحقة لرسول 
 تكّلم هلم فيها مجيعًا. �؟! إال إذا قيل: إّن رسول اهلل�اهلل

من هنا ُيتحّفظ يف تفسري رفيع الدين النائيني عىل إطالقه؛ ألننا عندما ننسب إىل اإلمام 
 وايًة يف أمر مل حيدث يف زمنه أساسًا، نكون قد ابتلينا بمشكلة الكذب.السابق ر

هلذا، فهذه الروايات إما نطرحها، السيام بعد ضعفها السندي، أو نفرّسها بتأويٍل ما، 
مثل أن يقصد منها وحدة مصدر معرفتهم، وأّنه ال فرق بينهم وهم نور واحد، أو للتقّية 

ن ُينسب النّص إليه بل ُينسب للمّيت منهم، ولعّله ضمن ظروف خاّصة بحيث ال يريد أ
يفهم هذا من خرب أيب بصري، وحيتمله خرب حفص بن البخرتي.. أو جتعل خاّصة بحاالت 
تتصل هبؤالء الرواة الثالثة الذين نقلوا هذه الروايات، أو يرّد علمها إىل أهلها، وإال 

 أشكل األمر جدًا.
ء يف علم الرجال والطبقات إذا نقل الراوي عن إماٍم ما ويؤّكد ما قلناه أيضًا أّن العلام

يضعونه يف طبقته كام لعّله يظهر من طريقة الربقي والطويس؛ فلو أهنم يعملون هبذه 



الروايات هنا ملا صّح هلم ـ بمجّرد العثور عىل نقل الراوي عن اإلمام ـ أن جيعلوه يف 
 ريات عىل علم الطبقات يف الرجال؛طبقته، وهذا ما يؤّدي لو عملوا به إىل بعض التأث

 وعليه نّدعي إعراضهم عن مثل هذه الروايات أو احتامل اإلعراض جدًا.
وعىل أّية حال، فهذه األحاديث الواردة هنا قليلة العدد جدًا تعاين من ضعف إسناد 
غالبًا، فتحصيل الوثوق االطمئناين بصدورها يف غاية الصعوبة بعد ما تقّدم، فتسقط عن 

 جّية.احل

  احلديثيفالزيادة واحلذف  َتي:حالـ  3ـ  3ـ  4
وقد يعّلق الراوي عىل حديٍث يرويه، فيظّن السامع أو القارئ أّن هذا التعليق جزء 
من هذا احلديث، فيام ال يكون كذلك، أو يذكر الراوي مسألة من عنده فيستشهد هلا 

ٍة الراوي أثناء رواياته معنى مفردبحديٍث، فيظّن السامع أّن النّص كّله حديث، أو يرشح 
وردت يف احلديث، فيظّن أهّنا من كالم النبي أو اإلمام، فينقلها الراوي الالحق كذلك، 
وهذا خلل يف املتن ناتج عن عدم دّقة تعبري الراوي؛ أو عدم دّقة السامع أو القارئ 

 اسخ للحديث.للرواية والذي نقل احلديث بدوره عن الراوي األّول، أو عدم دّقة الن
وقد يكون اإلدراج يف السند كأن يضيف هو وصفًا أو لقبًا إىل الراوي دون أن يكون 
سمعه ممن قبله، بل إّن حالة الدمج بني احلديثني التي حتّدثنا عنها سابقًا يصنّفها بعضهم 

 .ضمن اإلدراج يف احلديث أيضاً 
ومن أبرز األمثلة يف هذا املضامر ما ُيقال ـ وإن نفى بعض العلامء هذا ـ عن جتربة 

، حيث يعّلق الشيخ أو يفرّس احلديث Qكتاب من ال حيرضه الفقيهPالشيخ الصدوق يف 
 أحيانًا؛ فيختلط األمر، ويظّن أّن هذا التعليق أو التفسري جزء من نص احلديث.

ر؛ فمتى وجدت ماًء Pقيه من رواية: وقد مثلوا لذلك بام ورد يف الف ر وال يطهَّ املاء يطه 
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ومل تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه وارشب؛ وإن وجدت فيه ما ينجسه فال تتوضأ منه وال 
؛ بحيث ذكر أّن Qترشب إال يف حال االضطرار، فترشب منه، وال تتوضأ منه وتيّمم..

رPاحلديث هنا هو اجلملة األوىل فقط  ا اإلضافة كّلها فال عالقة للرواية وأم Q..وال يطهَّ
هبا كام يظهر باملقارنة مع املصادر احلديثية األخرى، السيام كتاب الكايف للشيخ الكليني؛ 
فهنا نتيجة عدم الضبط والتدوين بشكل واضح، ولعّله ـ كام قيل ـ ألّن كتابه كان يراد 

، حيصل اخللط بني كالم منه أن يكون مرجعًا عمليًا للشيعة ال مرجعًا حديثّيًا فحسب
 الراوي وكالم اإلمام.

فقد يسقط الراوي شيئًا من احلديث بظّن عدم  وعىل املستوى عينه حاالت النقص،
وجود دور له يف املعنى واملقصود، أو بظّن وضوحه ومركوزّيته عند السامع واملتلّقي، أو 

 .للسهو والغفلة؛ لكونه غري ضابط بالشكل املنشود، أو لغري ذلك

 ملنقول عنه اخلربحالة اخللط يف حتديد الراوي اـ  4ـ  3ـ  4
وقد يفيض نقد املتن إىل الرتّدد يف دّقة الناقل يف الراوي الذي قال بأّنه نقل له هذا اخلرب؛ 
فموضوع احلديث يدّلنا عىل اإلخبار عن حدث وقع يف زمن ما، فيام نعلم بأّن الراوي 

قد مات قبل وقوع احلدث الذي خترب الرواية عنه، فهذا نقل هذا اخلرب عن زيد الذي كان 
 النقد للمتن أّدى إىل االقتناع بأّن الراوي أخطأ يف الشخصّية التي نقل عنها من الرواة.

ونقصد بحالة نقد املتن هنا يف هذه الصورة أن نأخذ خرب الراوي الثاين يف اّدعائه النقل 
وي الثاين فنقارن فقريت هذا املتن: الفقرة عن الراوي األّول جزءًا من متن حديث الرا

 املرتبطة بالسند وتلك املرتبطة باملتن األصيل نفسه، أو نقصد بنقد املتن حتليله والتأّمل
 فيه، ال نقده بمعنى الرّد عليه خاّصة.

هذه هي احلالة الثالثة بصورها املتعّددة الناجتة عن نقد املتن وحتليله، وهي حالة الرتّدد 
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النقل وعدم حصول خلط بني روايتني أو إمامني أو رواية وغري رواية، أو حصول  يف دّقة
 زيادة أو نقيصة غري متعمدة أو نحو ذلك.

 الراوي املوقف من حاالت التشكيك يف دّقة
وعىل أّية حال، فام هو العمل يف هذه احلالة الثالثة من حاالت نقد املتن بصورها 

 األربع؟
 ا حصل الرتّدد احلقيقي يف هذه األمور:واجلواب يتبع حالة ما إذ

إن كان َخلُط الراوي بني إمام وإمام من دون أن يؤثر صدور اخلرب عن أحدمها  أ ـ
شيئًا، أخذ باخلرب، وليس من الرضوري أن يكون خلطه هذا سالبًا للوثوق متامًا عن نقله؛ 

ا املقدار من الداللة أما إذا كان حتديد شخص اإلمام املنقول عنه مؤثرًا، فهنا خيتّل هذ
 ويشكل األخذ باحلديث من ناحيتها.

ومثال ذلك أن ُيلتزم يف علم أصول الفقه بأّنه عند تعارض اخلربين يؤخذ باملتأّخر 
منهام زمنًا، ففي هذه احلال لو أوجب الشّك يف أحد اخلربين أن يكون منقوالً عن اإلمام 

م هبذا اين عليه بمالك التأّخر الزماين؛ لعدم العلاملتقّدم زمانًا، مل يعد يمكن تقديم اخلرب الث
التأّخر، واحتامل كون اخلربين معًا عن إماٍم واحد، ومن ثّم جيب الرجوع إىل مقتىض 

 القاعدة يف حال عدم العلم باملتقّدم واملتأّخر زمانًا من املتعارضني.
عىل  Qال رضرPوأما إذا كان اخللط بني حديث وحديث، كام حصل يف حديث  ب ـ

بعض اآلراء، فإن َجَزْمنَا باالنفصال تعاملنا معهام معاملة املنفصلني، وكذا إذا جزمنا 
باالتصال صار كّل واحٍد منهام قرينًة متصلة يف حّق اآلخر، أما لو شككنا بذلك صار كّل 
واحد منهام مشكوك القرينية لآلخر، أي أننا رصنا نشّك يف وجود القرينة املتصلة، وقد 

 بعض األبحاث بأّنه ال جتري أصالة عدم القرينة يف مورد االتصال، فنأخذ بالقدر قلنا يف
 املتيّقن من داللة كّل مقطع إذا كان هناك قدٌر متيقن، وإال أمجل النص ومل يعد مبينًا.



وأما إذا كان اخللط يف اسم الراوي الذي نقل للراوي الثاين اخلرب، فهنا يشكل  ج ـ
مع اجلزم أو الشك، أما مع اجلزم بعدم إمكان أن يكون هذا هو األخذ باحلديث، سواء 

الراوي فواضح؛ لصريورة اخلرب بحكم املرسل حينئٍذ بعد غياب اسم الراوي احلقيقي؛ 
وأما مع الشك احلقيقّي فيسقط اخلرب؛ لزوال الوثوق أو الظّن من كالم الراوي الثاين يف 

لنا: إّن زوال الظّن أو الوثوق من اخلرب أنه سمع هذا اخلرب من الراوي األّول؛ وقد ق
يسقطه ـ قاعدًة ـ سواء عىل نظرية الوثاقة أم الوثوق، ومع زوال الوثوق ال نجزم بأّن هذا 
الراوي هو الذي روى اخلرب حّقًا، فيحتمل أّنه شخص آخر، وحيث ال نعرف هذا 

 الشخَص اآلخر فيكون جمهول احلال بالنسبة إلينا.
رتّدد يف دقة فهم الراوي للغة العربية أو للنّص الصادر عن أما لو حصل ال د ـ
؛ نتيجة مقارنته بروايات أخر، أو مجع روايات هذا الراوي، أو حتليل طبيعة �النبي

الرتكيبة اللغوية للخرب والتي توحي بركاكته و.. ففي مثل هذه احلاالت إن استطعنا 
الراوي فهمه جيدًا ونقله جيدًا أخذ  احلصول عىل مقدار من الداللة أو املدلول نثق بأنّ 

به، وإال مل يمكن األخذ باخلرب إذا انعدمت حالة الوثوق بفهم الراوي أو بطبيعة نقله 
 للخرب بحيث مل يستطع التعبري جيدًا عام فهمه، والدليل هو ما تقّدم آنفًا بعينه.

 كبعض األدعية من هنا، ووفقًا للنقل باملعنى وغريه، كّلام ازداد حجم الرواية طوالً 
والزيارات واخلَُطب واملناظرات، دون أن يبدو من نقل الناقل أنه سمعها مكّررًا من 
املعصوم بحيث حفظها.. ضعف الوثوق بدّقة النقل، وهذا يشء طبيعي يراه كّل واحد 
منّا بوجدانه، فأن ينقل لك زيد خربًا صغريًا غري أن ينقل خطبًة لساعتني من خطيب، فإذا 

باللفظ افرتض ذلك متّيزه بقّوة احلافظة واستثنائيتها، وهو افرتاض إضايف قليل نقلها 
التوّفر حتى مع القول بقّوة حافظة العرب، ومن ثّم ال يفي هبذا االفرتاض جمّرد التوثيق 
املتعارف الوارد يف كتب الرجال، كقوهلم: ثقة أو نحو ذلك، دون بيان مزيد خصوصّية 

ّما إذا نقلها باملعنى، فهنا أيضًا حيتاج إىل افرتاض قدرته عىل فيه عىل هذا الصعيد، وأ



تركيب املضمون الطويل وتنظيمه وفهمه بأكمله، وهو افرتاض إضايف يزداد كّلام طال 
 النص، وال تشبعه جمّرد التوثيقات الواردة يف كتب الرجال عادًة.

شيخ و املرجع ملثل الوال شأن لنا هنا باملصاديق أو التطبيقات، لكن لعّل ذلك كان ه
آصف حمسني للتشكيك ببعض األدعية الطويلة، مثل دعاء عرفة، والتي ال شاهد عىل 

؛ واملسألة صحيحة كربويًا وقاعدًة بالبيان الذي بيّناه برصف النظر تدوينها حال التكّلم
 عن هذا املصداق وغريه، مع إضافٍة أرشنا هلا، وهي أّنه ال يكفي فقط عدم قيام شاهد
عىل التدوين حال الكالم، بل البّد أيضًا من عدم قيام شاهد عىل تكرار النبّي أو اإلمام 
هلا يف مناسبات عديدة بحيث تّم حفظها من قبل الرواة؛ فاالقتصار عىل خصوصّية 

 التدوين ـ كام فعل آصف حمسني ـ غري صحيح.
 ضوعات التي يروهيا وكانوطبقًا ملجمل ما قلناه، كّلام كان الراوي عاملًا مهتاًم باملو

 نّصه أقّل حجاًم كان أفضل.
أما إذا شككنا يف أّن هذا املقطع من احلديث، أهو من املعصوم أم من الراوي،  هـ ـ

بوصفه توضيحًا أو تعليقًا؟ وهو ما يسّمى باحلديث املدرج، فإن تتّبعنا وجزمنا أو حصل 
اطمئنان بأنه للمعصوم أو للراوي فبها ونعمت، أما إذا حصل شك؛ فإن كان جمّرد 

كن ه؛ استنادًا إىل أمانة الراوي وعدم غفلته يف النقل، لاحتامل منطقي فريض فال يعتنى ب
إذا حصل ترّدد حقيقي نتيجة معطيات دفعت للشك والتحرّي فيصعب االستناد إىل 

 أصالة األمانة وعدم الغفلة:
أما األمانة فألننا قد ال نخدش بأمانته؛ إذ ال نتهمه بالكذب أو التزوير عمدًا، كام قالوا 

 الصدوق يف كتاب الفقيه. يف حّق طريقة الشيخ
وأما عدم الغفلة فال جيري لو قامت شواهد عىل عكسه حتى لو مل حيصل منها يقني؛ 
ألّن مرجع هذا األصل هو البناء والعرف العقالئي العام يف التعامل مع مثل هذه 
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الظواهر، والعقالء ال حيرز أهّنم يبنون عىل هذا األصل ـ أصل عدم الغفلة ـ لو قامت 
تدفعهم للشك احلقيقي والتحرّي يف أمر رواية، خاّصًة لو حصل هلم يف الراوي  شواهد

نفسه أن خلط يف جتارب سابقة. قس ذلك عىل نفسك، لو كنت تعلم أّن زيدًا قد خلط يف 
عّدة مرات بني نقله للواقعة واحلدث وحتليله هلام، أّي خلط بني النقل املجّرد والنقل 

ل ترّدد يف نقٍل ما من منقوالته يف أنه حصل فيه ذلك أو ال؟ املمزوج بالتحليل؛ فهنا حيص
 فإذا اجتمعت القرائن وأحدثت الشك فال يؤخذ بقوله يف الدائرة املشكوكة.

وإنام نقول يف الدائرة املشكوكة؛ ألّن احتامالت خلطه يف هذه الصورة متعّددة: فقد 
اطع ام حيدث الشك يف املقنجزم بأّن املقطع الفالين من النص منقول عن املعصوم، في

األخرى، فهنا ال يسقط اخلرب عن احلجية بتامم مقاطعه، بل يف خصوص املقاطع التي وقع 
فيها الشك؛ ألنه ال حيرز أهّنا كلامت املعصوم حتى نأخذ هبا، فال وثوق بذلك، كام أّنه لو 

ىل مسلك وال عاشتّد الرتّدد واحلرية ينعدم الظن، فال حجية للخرب ال عىل مسلك الوثوق 
الوثاقة، كام أنه لو كان للمقطع املشكوك تأثري عىل داللة املقطع املتيّقن فريجع الشك 
حينئٍذ إىل الشك يف وجود القرينة املتصلة، وقد قلنا: إنه ال يوجد مرجع عقالئي يف هذا 

 املورد، فيصار لألخذ بالقدر املتيقن وتطبّق قواعد اإلمجال والتبيني.
أمر احلديث كّله بحيث مل نعرف أّي املقاطع للمعصوم وأهيا لغريه، لكننا أما لو اختلط 

علمنا بوجود قسم من احلديث يرجع له عىل نحو اإلمجال ال التعيني والتفصيل، أشكل 
األخذ باخلرب، السيام لو كانت املقاطع بمثابة القرينة املتصلة عىل بعضها؛ لعدم إحراز 

يًا، نعم لو أمكن االحتياط بتامم اخلرب وكانت مدلوالته كالم املعصوم تعّبدًا وال عقالئ
حتمل إلزامًا فقد يقال بلزومه بناًء عىل جريان االحتياط يف أطراف العلم اإلمجايل باحلكم 
الظاهري، فإّن لدينا هنا حكاًم ما موجودًا داخل فقرات هذا النص ويرتّدد بني مقاطع، 

كان النص من القضايا التي يوجد معنى فيجب االحتياط يف متامها حيث يمكن، إذا 
لالحتياط فيها، ال ما إذا كان تارخياً من التواريخ مثاًل، فإّنه قد يقال بأّنه ال معنى لالحتياط 



 هنا، كام هو واضح.
أّما إذا كان الرتّدد راجعاً إىل احتاملّيات وجود سقط يف احلديث أو سهو من الراوي  و ـ

مثل هذه احلال، يلزم األخذ بام تبّقى يف مقداره الداليل دفعه لرتك بعض املقاطع، ففي 
املتيّقن، وإال فسيكون الشك شّكًا يف القرينة املتصلة، وهو ما يلزمنا باألخذ بالدوائر 

 األضيق من دالالت احلديث، كام هو واضح.
من هذا كّله، نستنتج أّن عمليات نقد املتن تلعب أدوارًا خمتلفة عىل مستوى قيمة 

 ث أو بعضه، ممّا البّد من ضبطه والتعامل معه.احلدي
إىل أّن نقد املتن قد ال يؤّدي إىل ترّدد يف صدور احلديث، وال  وال بأس أن نشري أخرياً 

يف إرادته اجلدّية، وال يف دّقة الناقل، وإّنام يف نوعّية املراد يف احلديث من حيث كونه تارخييًا 
ّدد مناقضة هذا احلديث لبعض املعطيات العلمّية، أو خاصًا بحالة معّينة، وسبب هذا الرت

مثاًل، فقد يأيت احلديث وحيّث عىل تناول امللح قبل كّل وجبة طعام، لكّن العلم احلديث 
يدّلنا عىل اختصاص هذه احلاجة بالبلدان احلارة كاحلجاز وأمثاهلا، أما البلدان الباردة 

كون امللح للقاطنني فيها هبذه الطريقة قد ي كالدول األوروبيّة الشاملّية، فإّن كثرة تناول
هلا مضاعفات سلبّية عىل صّحة اإلنسان كالقلب وضغط الدم و.. فام هو املوقف يف هذه 

 احلال؟
إّن هذا النوع من نقد املتن ال يؤثر عىل حجّية اخلرب، وال عىل حيثيّة الكشف  واجلواب:

ة حمض الدالالت، فاخلرب من ناحية حجيّ  يف نقل الناقلني ودّقتهم، وإنام هو أمٌر يرجع إىل
الصدور ال حمذور فيه، وإنام األمر يف زمكانّيته، واحلّل هو بام بحثناه مفّصاًل حول نظرّية 
تارخيية السنة، فهناك ذكرنا املرجع للكثري من هذه احلاالت، فال نعيد وال نطيل، 

 .فراجع
                                           

؛ وحجّية السنّة يف  747ـ  713انظر: حيدر حّب اهلل، نظرّية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي: ( 1)
 .740ـ  661الفكر اإلسالمي: 



 حده كاآليت:وبقي أمر يتصل بعض اليشء بدّقة الرواة نعنونه لو

 الزيادة والنقيصةدم: َتي عني أصالب ن األمردوراـ زيادات الثقات أو  5
يعّد هذا البحث من املوضوعات التي تناوهلا األصولّيون والفقهاء وأهل احلديث 
وغريهم، ضمن إشارات فرضتها احلاجة، ومشكلته تنشأ من واقع التجربة التارخيّية 

تحّدثان معًا عن خرٍب واحد أو نقل واحد، ويكون يف واحلديثّية، فقد تأيت روايتان ت
إحدامها مقطع غري وارد يف الثانية؛ وهذا كثري الوقوع جدًا يف الروايات، فام هو العمل يف 

 هذه احلال؟
هذا ما ُيعرف بأصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، أو بمسألة زيادة الثقة يف 

ـ وربام  ـ يمكن أن ال يكون احلديث. فأحد الراويني  الراوي نفسه يف نقله األّول للحديث 
 دقيقًا يف نقله، األمر الذي أّدى إىل حصول مثل هذه احلال.

ويتصل هذا البحث بقضايا التعارض بني األحاديث، وبمسألة النقل باملعنى، 
وكذلك بمسألة نقد املتن احلديثي، وهو ملتقى للبحث األصويل من جهة، واحلديثي 

ي من جهة ثانية، ومع ذلك مل ُيفرد بالعنونة يف الدراسات األصولّية كام يستحّق، التارخي
إال ما ذكره أهل الدراية ومصطلح احلديث حتت عنوان )احلديث املزيد( أو )زيادة 

 الثقة(.

 اهاتد، تعّدد املواقف واالجتـ األصل ـ املرجع يف حاالت الرتّد 1ـ  5
ل بأصالة عدم الزيادة وترجيحها عىل أصالة عدم لعّل املعروف بني العلامء هو القو

؛ ألّننا يف احلقيقة أمام النقيصة، أو فقل: أصالة القبول بزيادة الثقة ولو عىل تقييد
                                           

؛ واملارديني، اجلوهر 214: 6، و81: 4؛ ورشح صحيح مسلم 23: 4انظر: النووي، املجموع ( 1)



احتاملني: إما الثقة األّول زاد يف النّص عندما كان يروي احلديث، أو الثقة الثاين أنقص 
 ا الثقة يف نقله األّول زاد أو هو نفسه يففيه وهو يرويه، فنّس أحد املقاطع، أو فقل: إمّ 

نقله الثاين قد أنقص، والعقالء يرّجحون أصالة عدم الزيادة، رغم أّن مقتىض احلالة 
ـ يرون  ـ كام يذكر املريزا النائيني وغريه  األوليّة هو تعارض األصالتني وتساقطهام؛ لكنّهم 

نسان فُيسقط مقطعًا، لكن كيف أبعدّية غفلة الراوي يف مورد الزيادة؛ إذ قد يغفل اإل
؟! إّن هذه األبعدّية العقالئّية هي املرّجح العقالئي ألصالة عدم يغفل ويزيد مقطعاً 

الزيادة عىل عدم النقيصة، ومعه فنأخذ باخلربين معاً يف نقاط االشرتاك ويف نقاط االفرتاق 
 واالمتياز والزيادة حيثام كانت.

بالطريقة التالية، حيث يقول الشهيد الثاين وغريه:  ويقّرب علامء الدراية املوضوع
P ّذلك ال يزيُد عىل إيراد حديث املزيُد يف املتن َمْقبوٌل إذا وقعت الزيادُة من الثقة؛ ألن 

؛ حيُث ال يقع املزيُد منافيًا ملا رواه غريه  العموم كانت املنافاُة يف من الثرقات، ولو مستقلٍّ
 ـزيادة عاّمًا بدوهنا فيصري هبا خاّصًا، أو بالعكس  بغري بأن يكوَن املرويُّ  ـواخلصوص 

                                           
؛ والنكت عىل 275: 4؛ وابن حجر، تلخيص احلبري 20: 10؛ وابن قدامة، املغني 260: 9النقي 

: 3؛ والشوكاين، نيل األوطار 8: 2؛ والكحالين، سبل السالم 289ـ  283كتاب ابن الصالح: 
: 4، و529، 193، 58: 2، و565، 319، 109، 86: 1كم النيسابوري، املستدرك ؛ واحلا38
: 11، و474: 10، و469: 2؛ وابن حجر، فتح الباري 108: 7؛ والبيهقي، السنن الكربى 232
 .67ـ  66؛ ومقدمة ابن الصالح: 469ـ  464؛ والبغدادي، الكفاية: 354

واخلميني، ؛ 407: 1 مستمسك العروةاحلكيم، و؛ 365، 364: 3 ني، منية الطالبي( راجع النائ1)
؛ 443: 1 ؛ والصدر، بحوث يف رشح العروة335: 2والطهارة )الكبري(  ؛54اخللل يف الصالة: 
واملنتظري، دراسات يف  ؛328: 2 املنضود ؛ والكلبايكاين، الدرّ 285مس: واحلائري، اخل

 ،91: 14، و49، 48: 6 دقوالروحاين، فقه الصا ؛237، 200، 144: 1مة املحرّ  كاسبامل
، ونسبها إىل 213: 1 ةردي، القواعد الفقهيّ نو؛ والبج238: 26و، 135: 24، و371، 55: 21و

 .154؛ واللنكرودي، الرسائل الثالث: بناء األصحاب



 .Qذّ فيكون املزيُد حينئذ كالشا
وظاهر كالمهم القبول بالزيادة، نعم يلحق بالشاذ يف بعض املوارد، والشاذ له أحكامه 

 من القبول وعدمه.
 موثّمة كالم للسّيد اخلميني عىل رفض قاعدة تقديم أصالة عدم النقيصة عىل عد

، ولعّله يف مورده كان رفضه ، وإن كان يف موضع أخرى قد قبل هبذه القاعدةالزيادة
 خلصوصّية، أو لعل مقصوده النهائي عدم القبول هبا بوصفها قاعدة كلّية عامة.

ونجد أيضًا يف كلامت السّيد اخلوئي رفضًا هلذه القاعدة؛ ألّنه يعترب أهّنا ال تفيد سوى 
 .، ونحوه غريهغني من احلّق شيئاً الظّن، وهو ال يُ 

 ويف هذا كّله، نعرف: 
إّن هذا املوضوع، وإن كان موضوعًا متصالً بعلم احلديث والدراية، إال أّننا  أّوالً:

 وجدنا تركيزًا أصولّيًا عليه يف كتب األصول ويف كتب الفقه أيضًا.
 اجتاهات:إّن مواقف العلامء هنا انقسمت إىل ثالثة  ثانيًا:

فريق يرى هذه القاعدة، ويبدو منه التعامل معها بوصفها قاعدة كّلية يرجع إليها ـ  1
 يف متام املوارد.

فريق آخر يرفض هذه القاعدة، ويبدو منه أهنا ال تصلح مرجعًا عند الدوران، ما  ـ 2
 مل تقم شواهد وقرائن تفيد االطمئنان أو الوثوق.

                                           
 .197؛ والكجوري، الفوائد الرجالّية: 86الشهيد الثاين، الرعاية: ( 1)
 .568، 484، 206، 9: 3 والطهارة ؛226( اخلميني، اخللل يف الصالة: 2)
 .26: 1 ؛ والطهارة27ـ  26: 1 الرسائلاخلميني، ( 3)
 .207: 2( الصالةمستند العروة ) ،اخلوئيانظر: ( 4)
ـ  96؛ والسيستاين، قاعدة ال رضر وال رضار: 46: 1 ة( نارص مكارم الشريازي، القواعد الفقهيّ 5)
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ذه ا أبحاثه املتفّرقة أّن لديه تفصيالت وتقييدات هلوفريق ثالث يالحظ يف ثناي ـ 3
 القاعدة، فهو يقبل هبا يف بعض املوارد، ويرفضها يف موارد ُاَخر.

فمثاًل يرى بعض العلامء املعارصين ـ وهو الشيخ لطف اهلل الصايف ـ أّن هذه 
 يفاألصاالت ال جتري إال بعد إحراز أّن النقل من قبل الراوي كان باللفظ، فتجري 

 .اجلملة، أّما لو احتملنا النقل باملعنى فال معنى جلرياهنا أساساً 
وجيب أن نعلم هنا، أّنه البد من اجلزم سلفًا بوحدة الرواية مثل حديث الغدير، أّما لو 
احتملنا أّن اإلمام نفسه قال حديثني اثنني يف مناسبتني، وكّل واحد من احلديثني نقله لنا 

 ديثني راٍو واحد؛ فهنا ال جمال هلذا البحث إطالقًا.راٍو، أو نقل لنا احل
وقيمة هذا البحث تظهر أيضًا، كام يالحظ من تتّبع كلامهتم، يف حاالت تعارض 
النُّسخ، فقد تصلنا نسختان من كتاب الكايف، ويف واحدة منهام توجد كلمة أو مجلة 

مع  فام هو املوقف يف التعاملإضافّية مفقودة يف النَُّسخ األخرى، وهذا حيصل كثريًا جدًا، 
 هذه احلاالت؟

ومثلها أيضًا أن ينقل صاحب الوسائل رواية عن الكايف الذي وصلته نسخة منه 
بطريق صحيح مثاًل، ولكنّنا ال نجد كلمًة أو مقطعًا من هذه الرواية إما يف نسخ الكايف 

مدها يف كتاب تالتي بأيدينا أو يف نسخة الكايف التي وصلت إىل الفيض الكاشاين واع
الوايف، وقد قال بعضهم: إّننا نعتمد عىل نسخة الوايف؛ ألهّنا أدّق، ويف هذه احلال ما 

 السبيل؟
اعترب و إال أّن بعض العلامء املعارصين نفى دور هذه القاعدة يف باب اختالف النسخ،

أّن اختالف النسخ مرجعه إىل تعارض احلّجة بالالحّجة، عىل أساس أّنه لو جاءت 
                                           

؛ وفقه 9؛ ومع الشيخ جاد احلّق يف إرث العصبة: 55الزوجة: انظر: لطف اهلل الصايف، مرياث ( 1)
 .252: 4احلج 



لرواية يف نسخة التهذيب بزيادة ويف نسخة الكايف بنقيصة، فهنا حيث إّن الكليني ا
والطويس ثقتان فنحن هنا ال نحرز أّن الطويس مثالً نقل هذا اخلرب هبذه الطريقة أصالً، 

 .فيكون من تعارض احلّجة بالالحّجة، فال عالقة له ببحثنا
ثبات نسبة كتاب الكايف الذي بني أيدينا فإّن مرجعه إىل عدم إ إال أّن هذا غري واضح؛

إىل الكليني، أو عدم نسبة كتاب التهذيب الذي بني أيدينا للطويس، فحسب الفرض 
نسبة هذه النسخ ألصحاهبا معلومة، فهي فوق اخلرب احلّجة بالوثاقة، بل لو قيل بتعارض 

 النسختني نسخة كتاب واحد فال وجه جلعل األمر من تعارض احلّجة مع الالحجة، فإنّ 
إذا كان هلام طريق معترب أو موثوق، كان تعارضهام من تعارض احلّجتني، وإال مل تكونا 

 حّجة يف نفسيهام معًا، فام املوجب للتفصيل يف القضّية؟!

 ربة استداللّية، مقاالة عدم الزيادةصمن زيادة الثقات وأاملوقف ـ  2ـ  5
عدة تقّدم، ال أصالة عدم الزيادة وال أصالة الصحيح يف هذا املجال كّله، أّنه ال يوجد قا

عدم النقيصة، وإنام املورد تابع للحاالت املختلفة املتنّوعة التي ينبغي مالحظتها ومالحظة 
متام خصوصّياهتا وعندها يتّم اخلروج يف هذا املورد أو ذاك بنتيجة، وذلك جلملة نقاط 

 نذكرها:
ن أّن درجة ضبط الراوي تلعب دورًا لصالح ، مما ذكره السّيد الصدر وغريه أّوالً:

النقيصة أو الزيادة، بمعنى أّن أحد الراويني ـ وهو املُزيد ـ قد يكون منقصًا عادًة يف 
الروايات األخرى، وقد يكون املنقرص هنا مزيداً يف روايات أخرى، فال حُيسب هذا اخلرب 

 مواضع ُاَخر. لوحده، بل تؤخذ بعني االعتبار إخبارات الراويني معًا يف
وانطالقًا من هذه النقطة، يلعب علمنا بدّقة الراوي دورًا يف األرجحّية واألبعدّية؛ 

                                           
 .100، 11ـ  10فاضل املالكي، تقّدم أصالة عدم الزيادة عىل أصالة عدم النقيصة: ( 1)
؛ واحلائري، رشح 107؛ وقاعدة ال رضر: 443: 1 ( الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى2)

 .483ـ  482: 1العروة الوثقى 



فإذا علمت بأّن النقيصة جاءت من راٍو ضابط حافظ دقيق يف النقل، فيام الزيادة جاءت 
من راٍو علمنا منه السهو واخللط بني الروايات، مل يكن األخذ بأصالة عدم النقيصة أبعد 

 حينئٍذ كام هو واضح.
ويلحق هبذا بل هو مفهوم أوسع منه، ما ذكره السيد السيستاين من القّوة الوثوقّية 

 .بالسند كّله، من حيث كونه قريب اإلسناد وعاليه، مقابل سند متكثر الوسائط
قد رواها نعيم  :ن قيلإف.. Pومن هنا ذكر الزيلعي يف نصٍّ يوضح املواقف قال: 

خالف  بل فيه ،عليه ليس ذلك جممعاً  :قلنا ،والزيادة من الثقة مقبولة ،قةث املجمر وهو
والصحيح  ،ومنهم من ال يقبلها ،فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً ، مشهور

فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة  ،ا تقبل يف موضع دون موضعهّن أ التفصيل وهو
 ،هاقرائن ختّص ل وتقبل يف موضع آخر ..دونه يف الثقة والذي مل يذكرها مثله أو، ثبتاً  حافظاً 

ففي موضع  ،هاخيّص  زيادة هلا حكم بل كّل  ،فقد غلط ،عاماً  ومن حكم يف ذلك حكامً 
زم بخطأ ويف موضع جي.. تهاصحّ  تها كزيادة مالك ويف موضع يغلب عىل الظنّ جيزم بصحّ 
 .Q..خطأها عىل الظنّ  ويف موضع يغلب.. الزيادة

ما ذكره غري واحٍد كالسّيد اخلوئي والسّيد الصدر، من أّن األبعدّية ال تفيد سوى  ثانيًا:
الظّن، وهي لوحدها ال قيمة هلا، ما مل نصل إىل حّد ُنثبت فيه أّن بناء العقالء عىل األخذ 
بعدم النقيصة أو عدم الزيادة، أو حيصل وثوق برتجيح أحد النقلني، وهو غري متحقق 

 .حسب الفرض
ألّننا بتحليلنا هلذه الظاهرة نجد هلا حاالت  حن بدورنا نشّك يف وجود بناء عقالئي؛ون

عديدة، ال نحرز أّن العقالء فيها مجيعًا يأخذون بإحدى األصالتني دومًا، فكالم السّيدين 
                                           

 .98انظر: السيستاين، قاعدة ال رضر وال رضار: ( 1)
 .457ـ  456: 1الزيلعي، نصب الراية ( 2)
: 1الوثقى  ؛ والصدر، بحوث يف رشح العروة207: 2( الصالةمستند العروة )اخلوئي، انظر: ( 3)

 .97؛ والسيستاين، قاعدة ال رضر وال رضار: 107؛ وقاعدة ال رضر: 444



 ه مل يثبت هناك أصل عقالئي يف خصوص املقام يقتيضأنّ صحيح، وهلذا ذكر السيستاين 
وق بأحد للوث ام العربة عند العقالء بقيام القرائن املوجبةزيادة، وإنّ البناء عىل صحة ال

قرائن بأحدمها بعد جتميع ال الطرفني، كام يف سائر املوارد األخرى، فمتى حصل الوثوق
ا عدم ثبوهتا، وإال تساقط مثبوت الزيادة أ واحد منهام بنوا عليه، سواء أكان هو يف كّل 
ا إذ أحداً  ، فهل ترى أنّ تعارض الطرق ممنوعة جداً  يادة يفراد تقديم الز، ودعوى اطّ معاً 

خر ، واآلاً ه أحدمها ألفاملبلغ فعدّ  دينار من غريه، فأمر اثنني بعدّ  كان يف مقام استالم ألف
 ويرجع ،ل بالبناء عىل أصالة ثبوت الزيادةم قول األوّ وعرشين، فهل تراه يقدّ  ومخسة ألفاً 

 .؟!إىل صاحب املال مخسة وعرشين ديناراً 
ما قّيد به املريزا النائيني ـ وتبعه السيد الصدر ـ تقديَم إحدى األصالتني عىل  ثالثًا:

األخرى، وذلك بغري حالة املعاين املأنوسة واألمور املألوفة بحسب تعبريه؛ ذلك أّنه يف 
العقالء أن يغفل الراوي ويضيف قيدًا، ومثال ذلك حديث ال  دهذه احلال ال يستبع

رضر، فقد ورد تارًة بال قيد )يف اإلسالم(، وتارًة أخرى مع هذا القيد؛ وهنا من املمكن 
وهو املبّلغ لرشيعة السامء، ربط  �أّن الراوي ألجل صدور هذا النّص عن رسول اهلل

ّصل ر من غري التفات، وعليه، فالبد أن نفاملقولة بالدين اإلسالمي، فأضاف القيد املذكو
 .بني الزيادات البعيدة والزيادات القريبة املألوفة

ومثله ما لو احتملنا أن الزيادة عمدّية من الراوي، لكن يف مقام التفسري بعد فرض 
كونه ينقل باملعنى، وكان يمكن أن يشتبه يف تفسريه، ففي هذه احلال يصبح من املمكن 

 لزيادة.عدم صدور ا
إذا كان املالك هو األبعدّية العقالئّية، كام طرحه غري واحد، فقد تقع هذه  رابعًا:
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األبعدّية يف طرف النقيصة أيضًا، فمثاًل قد يكون أحدمها يف مقام النقل بالكتابة، والثاين 
يف مقام النقل باللفظ واملشافهة، فاحتامل الزيادة من الناقل باملشافهة أقوى من احتامل 

 النقيصة من الناقل بالكتابة عرب اإلمالء.
وهناك فروض أيضًا تستحّق التوّقف عندها، فقد يكون الفرق بني الروايتني معتدًا 
به، وهناك مقاطع أساسّية غري موجودة يف إحدامها، فصحيح أّن احتامل الزيادة بعيد 

 ألصالة عدم جدًا، لكن احتامل أن يغفل الراوي عن كّل هذه املقاطع ليس بحيث يمكن
 الغفلة أن تستوعبه، فام العمل يف هذه احلال أيضًا؟

إذا كان مرجع أصالة عدم الزيادة هو قوة الظّن، فقد حيصل أن ينقل لنا خامسًا: 
النقيصة ثالثة رواة، فيام ال ينقل الزيادة إال راٍو واحد، فاحتامل اشتباه الثالثة وغفلتهم 

الراوي الواحد وغفلته، كام هو واضح، ولعّل هذا  وسهوهم أقّل بكثري من احتامل اشتباه
 هو ما قصده اإلمام اخلميني عند حديثه عن الوحدة والتعّدد يف الراوي.

عىل أساس أّن الزيادة ليس هلا مرّبر سوى  إال أّن السيد اخلميني رفض هذه املالحظة
االختصار  ة الراوي يفالكذب أو الغفلة، فيام النقيصة هلا هذان املرّبران، ُيضاف إليهام رغب

أو عدم كونه يف مقام بيان متام القضّية، أو تومّهه أّن وجود هذه الكلمة وعدمه سيان وغري 
 .ذلك

ا ألّن الزيادة هل لكّن هذا التكثري للمناشئ واألسباب ال يؤّسس لقاعدة عدم الزيادة؛
مرّبرات أخرى، السيام عىل النقل باملعنى، كالتوضيح والرشح، أو توّهم أّن هذه الزيادة 
ال ترّض، أو اجلمع بني روايتني يف موضوٍع واحد عىل أساس تكثري الفائدة، إىل غريها من 

يراد إلاألسباب، وحتى مع كثرة مناشئ النقيصة نسبًة إىل مناشئ الزيادة، ال يتّم هذا ا
دومًا، فقد يتعّدد الرواة يف طرف النقيصة إىل حّد يبعد جدًا معهم أن حتصل مجيع هذه 

 املرّبرات كام هو واضح.
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وامللفت أّن السيد اخلميني نفسه يف مباحث الطهارة قد أملح إىل احتامل أن تكون 
يف مل يذكر هذا ، فكالزيادة عمدّيًة لتفصيل املجمل يف الرواية بناًء عىل النقل باملعنى

 املنشأ هنا؟!
 لتني،مر ال يدور بني الغفاأل أنّ وهبذا يظهر صّحة ما أفاده السيد السيستاين وحاصله 

جانب الزيادة عىل احتامل عدم الغفلة يف جانب النقيصة،  ح احتامل عدم الغفلة يفلريّج 
 النقل ألجل الزيادة قالزيادة والنقيصة مناشئ أخرى غري ذلك، فقد تتحقّ  من لكّل  فإنّ 

سب فهمه ح ة بهللكالم من القرائن املحتفّ  الراوي يستفيد قيداً  باملعنى عىل أساس أنّ 
هة االختصار يف من ج ق النقيصةثبته غريه ألنه مل يستفده منها، وقد تتحقّ وال يُ  ،فيتبعه

فالبد من مالحظة جمموع  ،مثالً  اً ال احرتازيّ  اً ر كون القيد توضيحيّ النقل، أو تصوّ 
 .احلكم عىل ضوء ذلك ذاته ثم احتامل بحدّ  حتامالت ودرجة كّل اال

إّن ما قيل من أّن املُزيد ينّص عىل الزيادة بينام املُنْقرص ظاهر يف عدم وجود  سادسًا:
، غري صحيح؛ ألّننا مادمنا ننطلق من الزائد، فيتعارض الظاهر مع النّص، ويقّدم النّص 

بمقتىض وثاقته وأمانته ـ أن ينقل متام ما له دور يف املفاد، وما فرضّية أّن الراوي يلزمه ـ 
قاله اإلمام حول املوضوع الواحد، فهذا يعني أّن الفهم العقالئي يرى داللة اإلنقاص 
كداللة الزيادة تعبرٌي واضح عن أّن هذا هو املوجود، فكأّن كّل راٍو يقول يف مقّدمة كالمه: 

هذه القضّية مما سمعته منه يف ذلك اللقاء معه، إال إذا رجع هذا متام ما أفاده النبّي يف 
الكالم إىل عدم الغفلة، وقد قلنا بأّن فرضّية الزيادة والنقيصة معًا متعّددة املناشئ 
واألسباب، فال يصّح حرص النقيصة بالغفلة، فضاًل عن حجّية هذا الظّن اآليت من هذه 

 عليها يف داللتها النوعّية كام أسلفنا. األصالة بعد الشّك يف انعقاد بناء عقالئي
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هذا كّله، مضافًا إىل أّن تقديم النّص عىل الظاهر ال معنى له هنا كام بنّي السيد الصدر؛ 
ألّن مرجعه إىل فهم مراد شخص واحد صدر منه كالمان متعارضان أحدمها نّص 

هر النّص عىل الظا غالبًا، لو قبلنا بأصل تقديم واآلخر ظاهر، وما نحن فيه ليس كذلك
 بعد فرض حجيتهام معًا.

إّن تقّدم أصالة عدم الزيادة إن كان من باب أقوائيّة الظّن، فهذا الظّن  وبعبارة جامعة:
هنا ال يغني من احلّق شيئًا، ومل يقم دليل عىل حجّيته ما مل يبلغ رتبة الوثوق؛ وإن كان من 

ت ة، فنحن ال نحرز بناءهم عىل ذلك يف حاالباب بناء العقالء ولو بنكتة األقوائّية النوعيّ 
استحكام الشك، ولو بنوا عليه ففي اجلملة ال باجلملة، والسرية دليٌل لبّي يؤخذ فيه 

.. واإلنصاف Pبالقدر املتيّقن، وكام يقول الشيخ نارص مكارم الشريازي يف مجلة معرّبة: 
ليهم، وأّن بناءهم يف هذه أّن العقالء ال يعرفون كثريًا من هذه األصول التي ُتنسب إ

. واحلّق معه، فلو وصلتك نسختان من كتاٍب Qاملوارد عىل األخذ بام تطمئّن به أنفسهم
بينهام نسبة العموم واخلصوص من وجه، فهل تقول: آخذ بكلتيهام يف ماّديت االفرتاق أم 

 تتوّقف؟ وما هو َجري العقالء يف هذه احلال؟
عة من األصولّيني واملحّدثني، أّنه ال يوجد أصل رشعي وعليه، فالصحيح، وفاقًا جلام

أو عقل أو عقالئي عند استحكام الشّك يف هذه احلاالت، وإّنام املرجع إىل الشواهد 
واحلاالت والقرائن وطبيعة املوضوع، بام يفيد االطمئنان، ومع عدم الوصول إىل نتيجة 

 يه. وأّما اشتهار القول بأصالة عدموثوقّية نأخذ بالقدر املتيّقن من مفاد احلديث بنقلَ 
 الزيادة بني األصحاب أو بني علامء املسلمني فال حجّية له، كام هو جّل.

وبناء عليه، ننظر يف أحوال الرواة وعددهم وتركيبة النّص وترجيحاهتا، فقد يكون 
 هناك راٍو أضبط من آخر أو نسخة أصّح من نسخة، وقد يكون تعّدد الرواة ذا أثر، وقد
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تكون طبيعة اختالف احلديثني ترّجح فرضّية الزيادة، وقد ترّجح فرضيّة النقيصة وهكذا 
إىل ما شاء اهلل تعاىل من احلاالت واختالف الظروف واملالبسات، فقد نعثر عىل الزيادة 
يف نسخٍة ظهرت يف القرن احلادي عرش اهلجري يف ظرٍف زمنّي من مصلحته أن يضيف 

أو نقاًل للحديث يف القرن اخلامس عرش اهلجري منقوصًا، وهناك فرقرًة، أو نجد نسخًة 
مصلحة يف حذف بعض فقرات هذا احلديث، فام مل نجعل االطمئنان هو املعيار هنا، فال 

 توجد أصول فوقيّة حاكمة.
وأمّثل هلذا املوضوع بام ورد من اللعن يف بعض األدعية والزيارات، فهناك من يرى 

ت ُاقحم فيها اللعن يف العرص الصفوي، كام يراه الشيخ حسني اليوم أّن بعض الزيارا
الرايض، وأّن الروايات السابقة خالية من هذا اللعن، ولعّله يرى مصلحًة يف اإلضافة، 
ال من جهة الكذب بالرضورة، بل من جهة ضّم الروايات إىل بعضها، فهل نقول: األصل 

 الشّك احلقيقي، لو تّم له ما أراد؟ عدم الزيادة إذا أتانا هذا الباحث بقرائن تفيد
وهكذا لو حصلنا بعد قرنني عىل نسخٍة يف هذا القرن لبعض الزيارات التي حذف 
منها اللعن نتيجة اعتبارات مصلحّية أو سياسّية، كام يرى ذلك باإلمجال ـ برصف النظر 

قول: هل نعن اللعن ـ السّيد حممد باقر الصدر يف رسالة له إىل السيد حممد الغروي، ف
 .األصل عدم الزيادة هنا أو النقيصة أو نرتك األمر للدراسات والشواهد؟

 ملنت وتفعيلهمواقف بني تعطيل نقد ا ـ نظرية خمالفة القرآن الكريم، 6
ختضع مسألة املعارضة احلديثّية للقرآن الكريم عادًة لقانون النسب األربع املنطقي، 

                                           
ه: زيارة عاشوراء يف امليزان، والذي خّصصه لدراسة ني الرايض، كتابسشيخ حلا نظر حول رأيا( 1)

حممد رضا النعامين، شهيد األّمة  :رأي السيد حممد باقر الصدرهذه القضّية، كام وراجع حول 
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احلديث والقرآن ـ إذا حتّدثنا يف نقطة مشرتكة ـ ال خترج عن إذ يرى العلامء أّن النسبة بني 
 حاالت أربع هي:

فالنّص القرآين يقول: جتب عمرة التمتع، والنص احلديثي يقول:  ـ نسبة التساوي: 1
عمرة التمتع واجبة، ال يزيدان عن ذلك وال ينقصان بام يغرّي النتيجة، ومن الواضح هنا 

 أنه ال يوجد اختالف فيؤخذ هبام معًا دون أّي حمذور.
وسع دائرًة أبأن يكون النّص الكتايب أو احلديثي  ـ نسبة العموم واخلصوص املطلق: 2

من النص اآلخر، وهنا يقّدم النص األضيق دائرًة عىل ذاك األوسع، بال فرق بني كون 
األوسع قرآنًا أو حديثًا، وذلك لقانون اجلمع العريف عرب نظريات التخصيص والتقييد 
وغري ذلك مما تعارف عليه علامء أصول الفقه، ومثال ذلك أن يقول القرآن الكريم: 

م بالوفاء بأّي عقد معاميل يقع بني طرفني، فيام تأيت 1)املائدة:  <أوفوا بالعقود@ (، فُيلزر
السنّة لتمنع من بعض املعامالت اخلاّصة، فيقّيد النصُّ احلديثي مدلوَل النص القرآين أو 
خيّصصه، برصف النظر عن مسألة جواز ختصيص القرآن بغريه عمومًا أو بخرب الواحد 

 خصوصًا.
بمعنى أن يكون هناك نقطة يتحّدث القرآن  اخلصوص من وجه:ـ نسبة العموم و 3

واحلديث معًا عنها، فيام خيتّص احلديث بنقطة أخرى ال يتحّدث عنها القرآن، وخيتّص 
 القرآن باحلديث عن نقطة ال يتطّرق إليها هذا احلديث.

كانا  اوهنا نقطة االشرتاك إن كانا متوافقني فيها فاألمر واضح؛ إذ ال معارضة، أما إذ
خمتلفني فاملعروف هو سقوط حجية النص القرآين واحلديثي يف هذه النقطة باخلصوص، 

 أّن هناك نوعًا ممّا يسّمى بالتبعيض يف احلجية، أيوبقاء احلجّية هلام يف نقاط االمتياز، 
فحديث واحد نصفه حّجة ونصفه غري حّجة، وهلذا املوضوع دراسات مطّولة ال تعنينا 

 هنا.
بأن تقول اآلية مثاًل: جتب صالة الظهر، ويقول احلديث: ال  التباين التام: ـ نسبة 4



جتب صالة الظهر، ويتعذر اجلمع العريف والتأويل املستساغ بينهام، فهنا تقع املعارضة، 
 ويقول العلامء: إّن املفروض طرح الرواية جانبًا؛ ملعارضتها للكتاب.

 ع املنطقية يقّلل كثريًا من خمالفة احلديثهذا املنهج القائم عىل مقولة النسب األرب
املوجود بني أيدينا للكتاب الكريم، ويعّطل ـ بشكٍل الفت نسبّيًا ـ جمال نقد املتن انطالقًا 
من مبدأ خمالفة القرآن الكريم، وهو أحد املبادىء األساسيّة يف نقد متون احلديث والسنّة؛ 

ة قرآن العزيز، بحيث تغدو املباينة رصحية وجريئإذ قّلام جتد نّصًا يباين مباينًة تاّمًة ال
وواضحة ال جمال للتأويل العريف فيها، خصوصًا يف دائرة العملّيات كالفقه واألخالق، 
حيث يمنع الفكر اإلمامي الشيعي عادًة من إمكانية )اإلمكان الوقوعي( اكتشاف 

قل يف تقويم األحكام مالكات األحكام ومصاحلها وعللها الواقعّية، وينهى عن إعامل الع
الرشعّية لصالح نزعة التعّبد والتسليم ملا جاء يف النصوص الدينية و.. فتبقى األمور 

 مفتوحة.
إال أّننا شهدنا يف نصف القرن األخري زحزحة مهّمة عىل هذا الصعيد تفتح األفق عىل 

فقد ذهب  زيز،إمكانّيات أكرب يف نقد املتن احلديثي انطالقًا من مبدأ خمالفة القرآن الع
السيد حمّمد باقر الصدر ـ وشاركه يف الفكرة أمثال السيد حممد حسني فضل اهلل 

أّن خمالفة الكتاب الكريم ال تعني  ىلـ ذهب إم( والسيد عيل السيستاين و..2010)
ذلك فقط، بل تعني خمالفة الروح العامة للقرآن الكريم، وما ال يكون له شبيه أو نظري يف 

 الكتاب.
ال يبعد أن يكون املراد من طرح Pوألمهيّة هذه النظرية ننقل نّص الصدر، حني يقول: 
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؛ وانظر: هاشم معروف احلسني، دراسات يف 12ـ  11: 1والسيستاين، الرافد يف علم األصول 
أصول  ،؛ والحظ ـ ملزيد من االطالع ـ كالم: حسني إمامي كاشاين314احلديث واملحّدثني: 

 .47ـ  46اإلمامية: 



ما خالف الكتاب الكريم، أو ما ليس عليه شاهد منه، طرح ما خيالف الروح العامة 
للقرآن الكريم، وما ال تكون نظائره وأشباهه موجودًة فيه، ويكون املعنى حينئٍذ أّن 

نسجاًم مع طبيعة ترشيعات القرآن ومزاج أحكامه العام مل يكن الدليل الظني إذا مل يكن م
حجة، وليس املراد املخالفة واملوافقة املضمونية احلّدية مع آياته، فمثاًل لو وردت رواية 
يف ذّم طائفة من الناس وبيان خّستهم يف اخللق أو أهنم قسم من اجلن، قلنا: إّن هذا خمالف 

هتا ية جنساً وحسباً ومساواهتم يف اإلنسانية ومسؤوليامع الكتاب الرصيح يف وحدة البرش
مهام اختلفت أصنافهم وألواهنم، وأما جميء رواية تدّل عىل وجوب الدعاء عند رؤية 
اهلالل مثاًل فهي ليست خمالفة مع القرآن الكريم، وما فيه من احلث عىل التوجه إىل اهلل، 

كان، وهذا يعني أّن الداللة الظنية والتقّرب منه عند كّل مناسبة، ويف كّل زمان وم
املتضمنة لألحكام الفرعية فيام إذا مل تكن خمالفة ألصل الداللة القرآنية الواضحة تكون 
ـ بشكل عام ـ موافقة مع الكتاب وروح ترشيعاته العامة، خصوصًا إذا ثبتت حجيتها 

 .Qبالكتاب نفسه
جال كر اإلسالمي، إذ إهنا ستفسح املوال جيدر االستهانة بنظرّيٍة كهذه عىل مستوى الف

لإلطاحة بعدد أكرب من نصوص احلديث انطالقًا من معارضتها للقرآن، فام يتحّدث عنه 
الصدر من الرواية التي تذم طائفًة من الناس ليس مثاالً افرتاضيًا بل هو مثال واقعي، إذ 

، ولذا أفتى اءهناك بالفعل رواية يف األكراد وأهنم قوم من اجلّن كشف عنهم الغط
                                           

 .334ـ  333: 7( الصدر، بحوث يف علم األصول 1)
: 17 وتفصيل وسائل الشيعة؛ 405، 11: 7وهتذيب األحكام ؛ 352 ،158 :5( الكليني، الكايف 2)

 والرواية هلا نّصان: .84ـ  83: 20، و416
 ،×الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد اهلل ثه، عن أيبن حدّ عيل بن احلكم، عمّ النّص األّول: مرسل 

يا Pقال: م ونبايعهم؟ ففنخالطه ،جييئون بالبيع م ال يزالونوإهّن  ،من األكراد عندنا قوماً  فقلت: إنّ 
 .Qوهمفال ختالط ،كشف اهلل عنهم الغطاء من أحياء اجلنّ  األكراد حّي  فإنّ  ؛ال ختالطوهم ،أبا الربيع



، ومن الواضح أّن بعض الفقهاء بكراهة التزويج منهم بل والتعامل معهم اقتصادياً 
هذه الرواية لو أردنا أن نتعامل معها طبق منهج التعارض السائد يف علَمي األصول 
واحلديث لقلنا: إهنا ختّصص أو تقيد ما دّل عىل إكرام كّل بني البرش عىل أبعد تقدير، 

ن النسبة بينها وبني النّص القرآين هي العموم واخلصوص املطلق وليس التباين وتكو
 التام الذي يمثل التعارض مع القرآن وفق النظرية القديمة.

ونحن نعتقد بأّن بعض اآلراء غري املألوفة والتي طرحها ـ عىل سبيل املثال ـ كّل من 
، والشيخ يوسف الشيخ حممد مهدي شمس الدين، والسيد حممد حسني فضل اهلل

صانعي، تعود إىل هذه النقطة بالذات ملن راجع مناهج بحثهم الفقهي والكالمي 
وتطبيقاته، فاملوضوع ليس موضوع جسم آية أو جسم رواية نتعامل حرفيًا معهام، بل 
موضوع مضموين يعود لروح الترشيع، فأنت تضع الرواية هنا أمام مجاع معطيات النص 

آية خاصة لتعطيك داللة، فتقيس نسبتها إىل الرواية، وهذه النزعة  القرآين وال تبحث عن
املقاصدية والروحّية يف الترشيع وفهم النص من شأهنا أن ختلق ثورة يف هنج التعامل مع 
السنّة، وإذا مل تكن فعلت ذلك مع السيد الصدر، أو فعلته بشكل بسيط مع غريه، فإّن 

هذه املقولة، أو يعود لعدم وجود ضوابط حمّددة  ذلك ربام يعود لعدم اجلرأة عىل تفعيل
 هلا بعد..
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سآخذ أنموذجًا آخر، وهو نظرّية العالمة حممد حسني فضل اهلل يف صفات األنبياء 
واألئّمة وكامالهتم، هذه القضّية التي متثل واحدة من أهم املعامل العقدية يف الفكر 

العالمة فضل اهلل النظريات التي الكالمي اإلسالمي عاّمة واإلمامي خاّصة، لقد رفض 
تقول بأّن األنبياء واألئّمة من أهل البيت يعلمون الغيب وأهّنم واسطة يف الفيض اإلهلي 
وأّن هلم الوالية التكوينية عىل العامل بحيث يديرون شؤون الكون كّله، وأّن اإلمامة جزء 

يمي انّية يف إطارها التنظمن نظام العامل الوجودي وليس فقط جزءًا من بنية احلياة اإلنس
والديني، وأّن اإلمامة باطن النبّوة، وأهّنم تعبري آخر عن صورة اإلنسان الكامل يف عرفان 
حميى الدين ابن عريب، ذلك اإلنسان الذي حيظى بالوجود يف متام النشآت.. لقد رفض 

ّمة، معتربًا ئفضل اهلل بشّدة فكرة الُبعد الناسويت والالهويت يف شخصّيات األنبياء واأل
 ذلك شكاًل من أشكال الغلّو الذي وقعت فيه الشيعة والصوفّية عىل السواء.

وال هيّمنا هنا حتليل نظرية فضل اهلل، وهل هي صحيحة أو ال؟ بقدر ما يعنينا رصد 
مقارباته للموضوع من زاوية الصناعة احلديثية يف جمال النقد املتني، فلم يأت فضل اهلل 

ألحاديث املروّية يف هذا املوضوع ليناقشها من الزاوية السندّية، وإّنام عىل الروايات وا
اختذ موقفه النقدي منها عىل أساس معارضتها للقرآن، لكن ال ألّن القرآن الكريم فيه آية 
ـ فكرة اإلنسان الكامل أو الواسطة يف الفيض،  ـ ووفق نظرية التباين الكيل  تنفي برصاحة 

التي يرسمها لنا القرآن الكريم يف عرشات من اآليات عن األنبياء  بل ألّن الصورة العاّمة
واألولياء هي صورة اإلنسان البرشي الذي يعيش حياًة برشية وال يعلم أرسار كّل يشء، 
وأّنه قد يرشف عىل الوقوع يف املعصية، فالقرآن مل يقّدم األنبياء علاًل تكوينيّة للوجود 

دفعتهم كامالهتم اإلنسانية واخللقية والروحية لالنبعاث  بقدر ما قّدمهم رجاالً من البرش
هلداية البرش كّلهم، إّن هذه الصورة العاّمة لألنبياء يف القرآن شّكلت أهم مستمسك 
ـ السيام تركيز القرآن عىل عنارص الضعف هنا وهناك يف األنبياء كي ال ُيتخذوا  لفضل اهلل 

األنبياء واألئّمة يف العقل الشيعي الكالمي، آهلة ـ يف نقد جممل الصورة الالهوتية عن 



وهذا املوضوع يرجع بالتحليل إىل تصّوراته عن مسألة معارضة القرآن الكريم ومديات 
تفعيل نقد املتن وفق النظرية اجلديدة فيها، وهلذا أكَثَر خصوُم فضل اهلل النقد عليه؛ حيث 

ني ما أتى ديث والقرآن ـ أي تناٍف بمل يروا ـ وفق النظرية التقليدية يف التعارض بني احل
 به القرآن وما جاءت به النصوص احلديثية يف هذا املضامر.

واألمثلة هنا كثرية، وقد اختار بعَضها بعُض العلامء، مثل طرح بعض الروايات التي 
تدّل عىل الرتغيب يف ممارسة البهتان ضّد أهل البدع، ملعارضتها للقرآن يف دعوته 

حال وجود الشنآن بيننا وبني قوٍم آخرين، وكذلك بعض الروايات لإلنصاف والعدل 
 الواردة يف ولد الزنا وأّنه كافر ويدخل النار، وغري ذلك.

بدورنا، سبق يف كتاب حجّية احلديث أن رّجحنا هذا الفهم الذي اختاره السيد حممد 
ملامرسة نقد  ، األمر الذي يفسح يف املجالباقر الصدر ومجاعة ملعنى معارضة الكتاب

متني بشكل فاعل. بل بالنسبة إلينا حتى لو مل يدفعنا هذا النوع من التعارض مع القرآن 
لليقني بعدم الصدور، فال أقّل من أّنه يشّككنا عقالئّيًا يف صدور هذه األحاديث التي 
ختالف القرآن هبذا املعنى للمخالفة، األمر الذي ُيفقدنا الوثوق بالصدور والذي هو 

 ط احلجّية يف األخبار.منا

 لسند معًاعلى مشروع نقد املنت وا ة التقّية وتأثرياتهاـ نظرّي 7
ال ينبغي االستهانة بحجم التأثريات التي ترتكها نظرّية التقّية عند الشيعة اإلماميّة يف 
موضوع نقد املتن، فنحن هنا ال نتحّدث عن مرشوعية التقّية التي يامرسها الفرد وسط 

عليه خيشى منه عىل نفسه وروحه، وإّنام السؤال األبرز يكمن يف ممارسة  حميط ضاغط
اإلمام من أهل البيت التقّيَة يف جمال تبليغ الدين واألحكام، فالكثري جدًا من الشيعة ـ إن 
مل يكن إمجاع بينهم وتسامل ـ عىل أّن أئّمة أهل البيت النبوي عاشوا ظروفًا صعبة يف 
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، وأّن هذه الظروف فرضت عليهم ممارسة التقّية، لكّن هذه العرصين األموي والعبايس
التقّية امتّدت يف التصّور اإلمامي إىل أن يصدر أهل البيت يف كثري من األحيان ترشيعات 
أو يبّينوا أحكام الدين بطريقة غري صحيحة وال مطابقة للواقع، وذلك هبدف رفع التهمة 

 م.عنهم مثاًل أو درء خطر عنهم أو عن شيعته
عن موضوع يكون جوابه فيه خمالفًا ملشهور أهل  �فقد ُيسأل اإلمام جعفر الصادق

السنّة أو ال ينسجم مع السلطة احلاكمة أو مع الرأي العام، ويف هذه احلال من املمكن ـ 
وفق التصّور اإلمامي ـ أن جييب اإلمام بأّن الدين حيكم بكذا وكذا مثالً مما يناسب احلالة 

أّنه يعلم أّن هذا الذي قاله يف اجلواب هو عىل نقيض واقع الدين متامًا، وإّنام العاّمة رغم 
 فعل ذلك تقّيًة من اآلخرين.

من هنا، يذهب االجتهاد اإلمامي إىل أّن أخذ نتيجة من نصٍّ حديثيٍّ مروي عن أحد 
 أئّمة أهل البيت حيتاج إلحراز ثالثة عنارص: أوهلا صدور احلديث من اإلمام، وهو ما
تتكّفله الناحية السندّية ويتوىّل شأنه الدرس الرجايل )اجلرح والتعديل( واحلديثي، 
وثانيها داللة احلديث أو فقهه، وهو عملية تفسريه وحتليل معطياته بوصفه نّصًا مرّكبًا، 
وثالثها جهة الصدور يف احلديث، ويقصدون هبا أن يكون احلديث صادرًا بنحو إرادة 

ة يف مقابل أن يكون صادرًا بنحو عدم إرادة مضمونه إرادة جاّدة مثل مضمونه إرادًة جادّ 
حال التقّية، ففي حال التقّية يصدر احلديث من اإلمام واقعًا وال يكذب الراوي فيام نقله 
عنه، غاية األمر أّن جهة صدوره وحيثية خروج احلديث مل تكن بياَن حكم اهلل الواقعي، 

آلخرين، وهذا هو ما أرشنا إليه سابقًا من احلديث عن بل كانت التقية للتعمية عىل ا
 اإلرادة اجلّدية وتأثري النقد املتني عىل هذه اإلرادة.

ويفتح هذا األمُر الباَب عىل احتامٍل سيغدو معقوالً، يف إصدار األئّمة لنصوٍص ال 
ري واقعّي غ حتكي عن الواقع الديني، ألّي سبٍب آخر غري التقّية؛ فامدام يمكن أن يبنّي ديناً 

لسبب التقّية يمكن له ذلك لسبب أو مرّبر آخر قد نكتشفه نحن وقد ال نكتشفه، األمر 



 الذي يضعنا يف بعض األحيان أمام احتامالت عّدة يف التعامل مع احلديث.
يف  تعيقهذه الصورة التي رسمها االجتهاد اإلمامي لتعامله مع احلديث من شأهنا أن 

؛ ألّن معناها أّن خمالفة ة باخلصوص اّدعاء وضع احلديثاإلماميّ بعض األحيان عند 
احلديث للعقل أو حلقائق التاريخ مثاًل ال يعني بالرضورة أّنه موضوٌع عىل لسان األئّمة 
من أهل البيت أو مكذوب عليهم؛ ألّنه من املحتمل أن يكون صادرًا واقعًا منهم لكن 

 تلقًا.ال يكون موضوعًا وخموقت عينه ويف البنحو التقية، فال يطابق الواقع 
 أحاديثولعّل مسألة التقية هي التي خّففت أيضًا من حديث الشيعة عن وجود 

يز وهذا ما يستدعي املزيد من الضوابط لتميكام سنشري بعد قليل، يف كتبهم،  ةموضوع
 ع كذلك.ضاملوضوع عن الصادر تقيًة، فال يبالغ باّدعاء التقية يف كل يشء، وال اّدعاء الو

ويرتك هذا األمر تأثريه عىل موضوٍع آخر يرتبط بعلم اجلرح والتعديل، وذلك أّن 
تربئة الراوي للحديث من هتمة الكذب عرب إقحام احتامل التقّية، معناه أّنه مل يعد يمكن 
دائاًم اكتشاف وضع الرواة من خالل مراجعة رواياهتم ومقارنتها بروايات الثقات 

ل حتليل مضموهنا ووزانته وصدقّيته يف نفسه، فكتب الرجال عند األثبات أو من خال
أهل السنّة حتكم عىل الراوي بالكذب مثالً نتيجة تتّبع مروياته ومقارنتها بروايات الثقات 
وبنصوص الكتاب والسنّة املعلومة ونحو ذلك، كام نجد ذلك يف الكتب املطّولة يف علم 

ابن حجر والذهبي وغريهم، وهذا األمر الرجال ككتب الرازي واملزي واحلافظ 
 سيصبح أقّل نسبّيًا إذا أخذنا مثل مفهوم التقّية.

كام أّن حاالت االختالف بني األحاديث والتي قد متنحنا مؤرشات معّينة عن حال 
الرواة أو حال األحاديث املتعارضة، سوف يمكن تفسريها حينئٍذ بأهّنا من النصوص 

عن أهل البيت، إما نتيجة اخلوف من اآلخرين أو إرادًة من املختلفة التي صدرت حّقًا 
أهل البيت إليقاع الُفرقة بني الشيعة كي ال يطمع هبم اآلخرون كام كان يذهب إىل هذه 



 .هـ(1186املقولة املحّدث الشيخ يوسف البحراين )
ملتعّددة عىل فهم اإّن تطبيق نظرية التقّية يف هذا اإلطار التبليغي للدين سيعكس آثاره 

 احلديث ودرجات تقويمه وطبيعة تعاطينا مع الرواة وكذلك عىل مستوى نقد متنه.

 َة يف بيان الدينخدام أهل البيت التقّيوقفٌة مستعجلة ناقدة لنظرّية است
من وجهة نظري الشخصيّة، ال أؤمن ـ يف احلّد األدنى ـ بأّن أهل البيت قد استخدموا 

ين إىل هذا احلّد الذي يذهب إليه بعض علامء اإلمامّية، فهناك فرق بني التقّية يف بيان الد
أن يسكت الداعية الذي حتوطه ظروف قاهرة عن بيان الدين وأحكامه وبني أن يلقي 
مئات وربام آالف األحاديث التي خترب عن الدين إخبارًا غري صحيح، وال أريد أن 

 عن مثل هذه املقوالت، وأعتقد ـ ظنّاً أخوض يف تفصيل هذا البحث لكنّني أحتفظ جدًا 
ـ أّن بعض علامء اإلمامية وّسعوا من دائرة تطبيق هذا املفهوم يف جمال بيان الدين حذرًا ـ 
من حيث ال يشعرون ـ من هدر النصوص أو التشكيك بصدقّية مصادر احلديث 

 ورواهتا.
أّن آالفًا من ليس واضحًا مدة صّحة تصويرنا األئّمة من أهل البيت النبوي عىل 

رواياهتم صدرت تقّيًة حتى يف التفاصيل اجلزئيّة البسيطة يف الفقه واآلداب واألخالق، 
والتي غالبها مما اختلف فيه سائر علامء املسلمني أشّد االختالف، بحيث قّدمنا جتربتهم 
ـ عليهم السالم ـ لبيان الدين عىل أهنا أسلوٌب مبهم مراوغ مشّوش ألذهان العلامء 

لرواة والفقهاء بعدهم، فكيف كانوا مبّيني الدين وبعضنا اليوم يقّدمهم هبذه وا
الطريقة؟! وكّلام وصلنا إىل نقطة حمرجة لقناعاتنا الشخصية قلنا بأّن اإلمام قال هذا تقّيًة، 
حتى نفّر من حديٍث صحيحر السند هنا أو روايٍة معتربة هناك، دون أن نقّدم أّي دليل عىل 

 ذلك!
                                           

. وملزيد من االطالع راجع: الربوجردي، هناية 14ـ  4: 1 ( يوسف البحراين، احلدائق النارضة1)
 .509األصول: 



اٍن هذا أن نقّدمهم يف آالف النصوص يقولون غري احلّق؟! فقط ألسباب منها أيُّ بي
تربئة الرواة من الوضع والدّس! ومنها عدم وجود فهم تارخيي وزمني لبعض نصوص 
األئّمة، فلكي تربأ ساحة بعض الرواة حّول بعُضنا ـ دون أن يشعر ـ األئّمَة إىل أشخاص 

بعض الناس يف تعاملهم مع احلديث، وكيف  يقولون كّل يوم قوالً. وراجعوا كتب
أفرطوا يف استخدام التقّية بحيث حّولوا ـ وهم ال يشعرون ـ أهَل البيت إىل أشخاص لو 
دخلت عليهم اليوم لقالوا لك شيئًا، ولو دخلت أنت بنفسك غدًا عليهم لقالوا شيئًا 

رت مة ملتبسة ابتك، فهل هذه طريقة مبتكرة حّقًا يف بيان الدين أو طريقة مبهآخر
للحفاظ عىل بعض النصوص والرواة والقناعات؟! حتى أّن بعض الروايات املتعارضة 
التي مُحل بعضها عىل التقيّة يمكن أن يكون راوهيا شخصًا واحدًا كمحّمد بن مسلم، 
وهذا مثال واقعي، فكيف اّتقى منه اإلمام يف مكان دون مكان؟ هذا حيتاج لتفسري 

هناك حضوٌر آخرون غري حمّمد بن مسلم يف إحدى املناسبتني، فلامذا مل  تارخيي، ولو كان
ُيرش لنا إىل ذلك حممد بن مسلم نفسه، وهو الذي يفرتض أن يعرف أكثر منّا طريقة األئّمة 

 هذه ويعيش معها، ويفرتض أن يكون أمينًا يف النقل ومالبساته؟
ـ يف  ار من أّي حقيقة تارخيّية هوإّن استخدام فكرة التقية هبذه الطريقة املفرطة للفر

وجهة نظٍر ـ ليس سوى مراوغة ولو غري مقصودة، فالبّد لك أن ُتثبت بالدليل ولو 
الراجح أّن األمور صدرت لظرف تقّية، مثل أن تكون القضّية مما يمّس السلطان مّسًا 

لبيت ا شديدًا يف ظرٍف حّساس، بحيث خُيشى فعاًل عىل الناس منه، وبدل أن نقّدم أهل
رجاالً خائفني دومًا من كل رّدة فعل يقوم هبا اآلخر جتاههم، علينا أن نقّدمهم رجاالً 
يقولون احلّق وال خيافون يف اهلل لومة الئم كام هو ُخُلق األنبياء وُسنّة األولياء يف القرآن 

، كالكريم، ما مل يصل األمر إىل حّد املوت وإزهاق األرواح واملفاسد العظيمة ونحو ذل
                                           

د يامرسها السنّة، بل ق ذهب غري واحٍد إىل أّن ممارسة اإلمام للتقّية هبذا املعنى ال ختتص بحالة أهل( ي1)
 اإلماُم جتاه بعض الشيعة أنفسهم أيضًا.



فهذا له وضعه اخلاّص جّدًا الذي البّد أن ُتدرس فيه الظروف بشكل دقيق، ال أّنه كّلام 
واجهنا تعارضًا بني الروايات أو مشكلًة هنا أو هناك، ألقينا عليه فكرة التقّية بال دليل 

 حتى بالغ بعضنا فيها.
أّن  حلّق معهل تنّفر سائر املسلمني من احلّق يستدعي من األئّمة أن يقولوا غري ا

بإمكاهنم االكتفاء بالسكوت عن قول احلّق ال النطق بالباطل وما هو غري حقٍّ واقعًا؟! 
والغريب أّن بعضهم محل بعض الروايات عىل التقية مع أّن فيها حكاًم مرفقًا باستدالل 
اإلمام هلذا احلكم من القرآن الكريم، فكيف يمكن لإلمام أن يّتقي إىل هذا احلّد الذي 

اعد فيه الرأي اآلخر عىل احلصول عىل دليل، ُيفرتض أن يكون يف الواقع باطاًل؟! أال يس
يعّد ذلك خربًا مناقضًا للقرآن؛ ألّنه يفرّسه وينسب له أمرًا عىل خالف الداللة القرآنّية 
واقعًا؟! أال ُيفرتض يف هذه احلال طرح مثل هذا اخلرب؛ ملخالفته للقرآن، بدل محله عىل 

هل هذا هو منهج القرآن الكريم الذي ال ينفّك أهل البيت عنه؟ هل حّقًا إىل  التقّية؟!
هذه الدرجة يتّم متييع احلقائق الدينية بحيث يتيه الشيعة أنفسهم )املعارصون ومن 
بعدهم( يف معرفة مراد األئّمة؟ فهل حّقًا يفعل األئّمة ذلك؟! وهل يفرتض أّن نصّدق 

بأّن األئّمة كانوا ُيلقون اخلالف بني الشيعة، ويقولون روايتني أو ثالث روايات تقول 
لكّل جمموعة حكاًم خمتلفًا عن املجموعة الثانية، لكي يظهروا للناس أهّنم خمتلفني؟! أمل 
يكن بإمكان األئمة ـ بدل تضليل الشيعة هبذه الطريقة حتى تاهوا يف معرفة احلّق ـ أن 

ا عن بعضهم يف األداء أمام اآلخرين محايًة هلم؟ ُيعلموهم باحلّق ويطلبوا منهم أن يتمّيزو
 أهّيام األضمن للدين؟ أال حيّق لنا التوّقف ونقد متن هذه الروايات القليلة العدد جدًا؟

من هنا أدعو إىل إعادة النظر يف الصورة النمطّية التي قّدمها بعضنا لألئمة عىل أهّنم 
عة أكثر من دين، ويوقعون بينهم التيه يقولون كّل يوم قوالً متناقضًا، ويقّدمون للشي

فبدل هذا األمر فلنّتهم الرواة الذين كانوا السبب ـ قاصدين أو غري قاصدين  والضياع،



ـ يف اضطراب الروايات وتعارضها، أليس بعض الشيعة يتهمون السنّة بأهّنم أنقصوا من 
ألمر أيضًا شيعة هلذا اقيمة النبّي ألجل احلفاظ عىل الصحابة؟ أليس من املهم أن ينتبه ال

 فال ُينقصون من شأن األئّمة ألجل احلفاظ عىل أصحاهبم؟
وإذا مل يكن األمر يف اهتام الرواة يف صدقهم أو دّقتهم، فلنبحث عن فهم آخر لتجربة 
األئّمة يكون أوفق بدورهم البياين للدين، وهم األمناء عليه وعىل كتاب اهلل وسنّة رسول 

 م فهاًم تارخيّيًا أو والئّيًا، وليس فهام قائاًم عىل التقّية.اهلل، كأن نفهم كالمه
أنا أعرف أّن هذا الكالم قد يواَجه نفسّيًا بيشء من التحّفظ، السيام بعد أن تعّودنا 
جّدًا عىل هذه الصورة النمطية، بحيث مل نعد نشعر بكوهنا صورًة مشّوهة أصاًل، لكنّني 

عىل أهّنم رجال يقولون احلّق بال خوف، وال مراعاة أدعو دعوًة صادقة لفهم أهل البيت 
لتقويم اآلخرين هلم. نعم، يف احلاالت الطارئة الواضحة يمكن تفسري بعض األمور 

 لكنّها تظّل حمدودًة جدًا من حيث نوعّية املواضيع واألفكار واملواقف..
م قالوا هل كان األئّمة ملزمني باإلجابة عن كّل سؤال وهم الذين روي عنهم أهّن 

ألصحاهبم: عليكم السؤال وليس علينا اإلجابة؟ فلامذا ال يسكتون بدل أن يقولوا ما 
يعرفون أّنه غري احلّق يف الدين؟ ولنفرض أهّنم سيربزون رأيًا خمالفًا ملالك أو أيب حنيفة، 
هل سيؤدي ذلك إىل جّرهم للسجن، وأبو حنيفة كان بنفسه مضطهدًا يف الدولة العباسّية 

؟ أال حيّق لنا املطالبة بإعادة النظر هبذه الصورة التي قّدمها بعضنا ألهل البيت وربام األوىل
يكون أصلها الرواة أو بعض الغالة الذين كانوا يريدون أن يقولوا للناس بأّن لدينا 
أرسارًا، وإذا رأيتم رواياٍت ختالف ما نقوله لكم عن أهل البيت من أرسار فال تكّذبونا، 

لبيت يقولون كالمًا خمتلفًا تقّيًة وتكتيكًا وغري ذلك؟ أليس هذا االحتامل ينبغي فإّن أهل ا
 وضعه علمّيًا عىل طاولة البحث لدراسة املشهد وفق أكثر من افرتاض تارخيي؟

كيف كان اإلمام جعفر الصادق وهو الذي روينا عنه أّن عنده آالف التالمذة، أي 



مّية، وكان رجالً موّقرًا حمرتمًا جداً يف أوساط أهل لديه مجهور علمي كبري يف املحافل العل
العلم والزهد عند املسلمني.. كيف يمكن له أن يامرس التقية هبذه الطريقة املفرطة ليس 
يف أن يتكّتف هو يف الصالة، بل يف أن يبنّي الدين بغري واقعه الصحيح فيقول مثاًل: تكتفوا 

يكن يرى التكتّف مثالً واجبًا وال حتى خمالفته يف الصالة، علاًم أّن مالكًا ومذهبه مل 
مشكلة؟ هل حّقًا يوجد معطى تارخيي يؤّكد أّن املخاطر كانت تطال حتى هذه التفاصيل 
اجلزئّية التي وقعت خالفات كبرية وتفصيلية بني أهل السنّة أنفسهم فيها، السيام 

ي عىل أّنه املذهب الرسم واجلميع يعرف أّن الدولة العباسية مل تشهد إعالن مذهٍب فقهي
إىل ما بعد ـ عىل األقل ـ اإلمام الكاظم عليه السالم، فإسقاطك فكرة املذهب الرسمي 
عىل تلك األزمنة هو أيضًا حيتاج لدراسة معّمقة، فقد يكون كالمًا غري دقيق أبدًا، وإّنام 

عنها  يّل صورة نمطية غري مربهنة، وقد تكون جاءت تربيرًا نتيجة اخلوف من أّن التخ
 يوجب هدر النصوص أو الوقوع يف مشاكل يف األسانيد والرواة.

أنا أطرح هذا الرأي للتداول إلعادة النظر من جديد بطريقٍة نكون فيها مستعّدين 
ملامرسة نقد للمتون وللرواة وأساليبهم يف نقل احلديث أكثر من حتويل أهل البيت إىل 

ا أهّنم غري مؤّهلني والعياذ باهلل يف أن يكونوأشخاص تشعر مع بعضنا وهو يصّورهم لنا ب
مؤمتنني عىل بيان الدين لألمم املعارصة هلم، فضاًل عن الالحقة، وكّل مطلع عىل أزمة 
التعارض احلديثي عند اإلمامّية وطرائق تعامل البعض معها يعرف حجم القضّية التي 

ل مع خمتلف متامًا يف التعامأتكّلم عنها، وأمهيّتها وتأثري املوقف فيها عىل وضع منهج 
 املوروث احلديثي.

هذا، وكالمي هذا هو إثارة فكرّية تبدو يل بذهني القارص جاّدة جّدًا، وأنا أعرف أّن 
هناك من سيقول: ماذا تفعل يف روايات عالج التعارض باحلمل عىل خمالفة أهل السنّة 

بعني  فيها، وفقًا لنظرة تأخذ وغري ذلك، وأقول له: كّلها )وهي قليلة العدد( جيب التفكري
االعتبار عىل األقّل اإلشكالية املثارة أعاله )وقد سبق أن ناقشنا أغلبها يف املحور الرابع 



من حماور الفصل األّول املتقّدم(؛ ألّنني أعتقد بأّن بعضنا قّدم أهل البيت بصورة رجال 
تعّرضنا   تعاىل، وقد سبق أنأمن وخمابرات وأناس يتلّونون بألف لوٍن كّل يوم والعياذ باهلل

يف هذا الكتاب لتحليل ونقد فكرة )الرشد يف خالفهم(، وتوّصلنا إىل أّنه مل تصّح أّي 
رواية سندًا من روايات األخذ بام )خالف العاّمة(، حتى رواية الراوندي التي صّححها 

ترجيح  لزامي يفالسيد الصدر، مع أّن عدد هذه الروايات قليٌل للغاية، فلم نقبل بمعيار إ
احلديث يسّمى بمخالفة أهل السنّة إال يف نطاق ضّيق جدًا، وفاقاً لبعض العلامء، كاملحّقق 
اخلراساين صاحب الكفاية القائل )عىل تقديٍر( بالتخيري ال بالرتجيح، وليس آخرهم 

 السيد تقّي القمي رمحه اهلل تعاىل.
م لطريقة املفرطة يف استخدام مفهووهيّمني أيضًا أن أشري إىل أّن مالحظتي هي عىل ا

التقّية يف بيان الدين وإلقائه عىل األئّمة، وهي طريقة اتبعها بعٌض، لكّن الكثري من العلامء 
عندما نراجع أعامهلم ال نجد عندهم هذه الظاهرة اإلفراطّية، بل نجدهم منطقيني 

 يح.وضومتوازنني يف تطبيق مبدأ التقية عىل بيانات األئّمة، فاقتىض الت
نكتفي هبذا القدر، وللبحث يف نظرّية التقّية عمومًا ويف باب التعارض خصوصًا، 

 جمال آخر أوسع.

 العلم احلديثـ نقد املنت واملوقف من العقل و 8
يرتك املوقف من العقل والعلم احلديث تأثريه عىل آلّيات ونشاطات نقد املحّدث 

م ـ أّن من عالمات ضعف احلديث أو للمتن، فقد ذكر املشتغلون باحلديث ـ كام تقدّ 
لواضحات العقول والبدهييات التي ال حتتاج إىل  هخمالفة مضمونهتاويه أو وضعه 

لوا له بخرب عبد الرمحن بن زيد بن أسلم يف املصادر السنّية، حيث قيل له: ومثّ  ،نقاش
                                           

؛ وتدريب الراوي 207؛ والفضيل، أصول احلديث: 285ـ  284( انظر: الصالح، علوم احلديث: 1)
 .404: 1؛ ومقباس اهلداية 233: 1



 ّلتإّن سفينة نوح طافت بالبيت وصPقال:  �حّدثك أبوك عن جّدك أّن رسول اهلل
. ونحو هذه الرواية خرب عيل بن أيب محزة يف املصادر ؟ قال: نعمQخلف املقام ركعتني

كانت مأمورة طافت بالبيت.. × إّن سفينة نوحP×: الشيعّية قال: قال يل أبو احلسن
 .Qثم رجعت السفينة وكانت مأمورة، فطافت بالبيت طواف النساء

وهذا املعيار واضح من حيث املبدأ، إال أّن الكالم يف معنى العقل الذي إذا خالفته 
أو يف معنى املخالفة للعقل املوجبة ملامرسة نقد متني مؤثر الرواية اعتربت موضوعة، 

 برصف النظر عن مسألة الوضع.
 يبدو أّنه يوجد هنا مستويان ملسألة خمالفة العقل، جيب التفكيك بينهام:

نا أّن ومن الواضح ه توى األّول: املخالفة القطعّية للعقل اليقيني االستداليل،املس
ذلك موجب ملامرسة نقد متني يسقط اخلرب عن االعتبار، بمعنى عدم إمكان تصديق 
مفاده وترتيب األثر عليه، فيلزم احلكم بوضعه، أو يوجب طرحه، أو يوكل علمه إىل 

 ة تأويل مستساٍغ له.أهله، أو ُيفرتض االشتغال عىل ممارس
 امكلّ  هأنّ  ،ألكثر أهل النظر وفاقاً  ،والذي يقتضيه النظرPيقول الشيخ األنصاري: 

نقيل، وإن وجد ما ظاهره  فال جيوز أن يعارضه دليل ،عقيل حصل القطع من دليلٍ 
 .Qطرحه من تأويله إن مل يمكن املعارضة فالبدّ 

ال خيتلف فيها اثنان تعّد مصداقًا أبرز ات الواضحات التي من الواضح أّن البدهييّ و
 ،ة للعقل العميل كحسن العدل وقبح الظلموأوضح للعقل، وكذلك األحكام األوليّ 

ومن هذا النوع قيام برهان عقيل  .خاّصًة وفقًا ألصول اإلماميّة واملعتزلة من العدلّية
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ال وإن كان يمكن حليقيني يعتربه صاحبه مما ال ُلبس فيه، يناقض مفاد احلديث، ففي هذه ا
وقوع اخلطأ يف العقل االستداليل اليقيني والربهاين، لكّن ذلك يعّد غري معقول يف ظرف 
اعتقاد صاحبه بصّحة الربهان، فال يعقل أن يصّدق بصدور خمالف الواقع عن املعصوم، 

 وهلذا فهو يسقط اخلرب عن احلجّية.
ينّية نتيجة العقل؛ ألّن وليس هذا من معارضة الدين بالعقل ورمي النصوص الد

املفروض هنا ـ وهذه من خصوصيات البحث احلديثي ـ أّن النّص احلديثي ليس ثابتًا 
بعُد وإّنام ُيفرتض ثبوته بعد ختّطيه عقبات السند واملتن، فإذا كان مناقضًا للربهان العقيل، 

صدور  مفإّنه لن يكون ممكن التصديق بالنسبة لصاحب الربهان، بناء عىل مصادرة عد
خالف الواقع عن املعصوم، فلم يثبت بعُد أّنه من الدين حتى يكون طرحه موجبًا للعمل 

 بالعقل وختطئة صاحب الرشع، مما فيه مشكلة.
معنى و املستوى الثاين: املخالفة القطعّية للعقل الظنّي أو الرتجيحي أو االستبعادي،

العقل  اتيعارض بكّل بساطة بدهييّ متى يقوم الواضع بوضع حديث هذا الكالم هو أّنه 
 ؟!املتقّدم باملعنىأو قطعّياته 

أن يذهب إىل أّن العقل هنا هو املنطق الطبيعي احلصيف قد امن هنا، حياول الن
لألشياء، ال العقل النظري البدهيي أو العميل األويل فحسب. فهذه الرواية التي قرأناها 

 ختالف بطريقة بياهنا الشيعي ـ ال مر السنية أقبل قليل ـ سواء بشكلها الوارد يف املصاد
 ، لكن مع ذلك يقال بأهنا ختالف العقل.الذي يف املستوى األّول العقل هبذا املعنى

ياء كّل عقل سليم يفهم منطق األشيف املستوى الثاين من هنا، يبدو أّن املراد بالعقل 
 يامن له ألف زوجة أو ألفنيوحيمل ذوقًا سلياًم معتدالً، مثاًل يمكن أن يكون النبي سل

ل ال يامنع ذلك، لكّن العقل السليم الذي يملك جيامعهّن كل ليلة، فالعقل باملعنى األوّ 
 بمعنى أّنه مستبعد بمنطق العادة وطبيعةذوقًا لطبيعة األشياء يرى ذلك غري صحيح، 



 ما مل تأتر الشواهد الداعمة عىل وجود إعجاز استثنائي يف األمر.األشياء، 
ذلك احلال عىل مستوى العقل العميل، فإذا جاءت رواية جتيز لألب معاقبة االبن ك

بقضم حلمه باملقاريض أو قطع إصبعه وهو مل يبلغ احللم، فإّن العقل هنا ال يقبل منطق 
كن ، وإن مل يكن يمظلاًم وجورًا، واهلل أجّل من أن يظلميستوحي فيه ه هذا الترشيع؛ ألنّ 

ما  . وعىل هذا فقس، مثلظلاًم يف كثري من األحيان جزمًا برهانّياً للعقل أن جيزم بكونه 
من أّن بني إرسائيل كانوا يطّهرون حلومهم باملقاريض يف بعض األحاديث الشيعّية جاء 

 .ة حممدعند إصابة البول، وأّن اهلل وّسع عىل أمّ 
ال يف نت احلونتيجة املستوى الثاين ال تصل إىل إبطال مفاد احلديث ورّده، كام كا

املستوى األّول، بل بطء الوثوق به نتيجة أّن اإلخبار بيشء يقع عىل خالف العادة أمٌر 
يرتّيث العقل يف تصديقه ما مل يعتضد باملزيد من املؤّيدات، فنحن هنا يف عملّية النقد املتني 
و أ من املستوى الثاين ال ُنبطل مفاد احلديث حتى نذهب إىل وضعه أو طرحه أو تأويله

إيكال علمه إىل أهله، بل نحن هنا يف سياق إثبات احلديث، لكن نوعّية مضمون احلديث 
حيث كانت عىل خالف السياق الطبيعي ملنطق األشياء املعتادة يصبح تصديق الراوي يف 
مفاد احلديث أقّل رسعًة، ومن ثم فنقد املتن هنا يلزمنا باحلصول عىل مؤّيدات وشواهد 

 احلديث إىل مستوى الوثوق، وربام أحيانًا إىل مستوى الظّن. أكثر، وإال مل يصل
وهبذا نعرف أّن نقد املتن بمعيار العقل ليس معناه رفض نّص احلديث بعد ثبوته، 
وإّنام حصول االستحالة يف تصديق الراوي ـ ال النبي ـ نتيجة خمالفة املضمون للعقل 

ر الطبيعي يجة خمالفة املضون للمساالربهاين أو بطء حصول تصديق الراوي فيام ينقله نت
لألشياء، ما ُيضعف احتامل صدق الراوي يف هذا النقل أو فقل: يقّلل من تراكم القّوة 

 االحتاملّية يف التصديق.
وجيب أن نعرف جّيدًا أّن نقد املتن ال يتوّقف عىل إثبات بطالن مضمون احلديث، بل 
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املتن هو  صدور احلديث، ففي احلقيقة نقديكفي فيه يف بعض األحيان أن ُيفقدنا الوثوق ب
نقٌد للراوي يف كثري من األحيان، وليس نقدًا للنّص املعصوم بعد صدوره وال هو نقد 

 للواقع بعد ثبوته.
ويتحّكم يف العقل االستبعادي بقّوة هنا الرؤية املسبقة التي يكّوهنا الناقد يف احلديث 

 لو أّن شخصًا يعتقد بأّن حياة املعصوم عن فرضّيات األمور بمسارها الطبيعي، فمثالً 
مليئة بوقائع إعجازّية، كام لو قامت عنده آالف الروايات عىل ذلك، ففي هذه احلال لو 
جاءته رواية تتحّدث عن أمر إعجازي قد حصل، فلن ينشط عنده العقل االستبعادي؛ 

ما لو  عجزات، بخالفألّن الفضاء االحتاميل لوقائع األشياء بات منسجاًم مع وقائعّية امل
كان احلديث الذي يتكّلم عن معجزة معينة أو كرامة قد جاء يف سياق غري مألوف يف 
املسار الطبيعي حلياة النبي مثاًل، فإّن العقل االستبعادي ال يتفاعل كثريًا مع تصديق 

 الراوي، بل يرتّيث.
ادة، ومنطق الع االستبعادي القائم عىل طبيعيّة مسار الوقائعالعقل ولكّن خطورة 

جلمعي، ا أنه قد يلتبس أمر العقل الذوقي الفردي بالعقل السليم املوضوعّي تكمن يف 
ه لعدم جميئه عىل ذوقه ومزاجه، إن يف مضمون النقد املتني للحديثفيرسع اإلنسان إىل 

اخلربي أو يف مضمونه التوجيهي؛ هلذا احتاج األمر إىل صفاء ذهني وصناعٍة للذوق 
 .إلمكانقدر ا عي للموضوعية واالبتعاد عن الترّسع واالبتسار واالنحيازالسليم، وس

خمالفة احلديث للمشاهدة هذا كّله عىل مستوى خمالفة العقل، واألمر كذلك مع 
وهذا عنوان يتصل بعض اليشء بمخالفة العقل  ،والتجربة وحقائق العلم واحلياة

من  احلياة أن حيصل اإلنسان عىل الدفءفمقتىض التجربة وسنّة ، باملعنى الذي طرحناه
خالل احلرارة، فاحلصول عليه من خالل الثلج حيتاج إىل عناية استثنائية. ومقتىض طبيعة 

                                           
 .404: 1؛ ومقباس اهلداية 233: 1( تدريب الراوي 1)



واألظّلة  فتاألمور وسنّة احلياة أن يولد االبن من األم األنثى، أما جميء رواية يف كتاب اهلَ 
 .يستحّق االستنكارتفيد أّن األوصياء يولدون من أمهات ذكور، فهذا أمٌر 

ومن هذا املنطلق، مواجهة األحاديث للحقائق العلمية الثابتة، فإنه إذا تناقض حديث 
مع هذه احلقائق يطرح، فاحلديث الذي ُيرجع املّد واجلزر إىل مالك يضع رجله يف البحر 

 ردة عندالواأو يرفعها يناقض أصول العلم يف تأثري القمر عىل ذلك، وكذلك األحاديث 
التي جتعل الرياح مسجونًة حتت الركن الشامي أو اليامين للكعبة، فإذا أراد اهلل اإلمامّية و

، وكذلك تفسري الزالزل بأّن اهلل خلق األرض عىل حوت، أرسلها للجنوب أو الشامل
فقالت احلوت: محلتها بقّويت، فأرسل اهلل إليها حوتًا َقْدر فرت، فدخلت منخرها، 

صباحًا، فإذا أراد اهلل أن يزلزل أرضًا تراءت هلا تلك احلوتة فاضطربت أربعني 
 .الصغرية

يف الصني شجرة حتمل كّل سنة وردًا يتلّون كل يوم مرتني، فإذا كان  أنّ من وما ورد 
أّول النهار نجد مكتوبًا عليه: ال إله إال اهلل، حممد رسول اهلل، وإذا كان آخر النهار فإّنا 

 .ال إله إال اهلل، عيل خليفة رسول اهللنجد مكتوبًا عليه: 
احلقيقة العلمية أو املشاهدة والتجربة أو احلّس العقل أو وعندما نقول بأّن خمالفة 

ينَة للنقد املتني والعيان وسنّة احلياة عالمة الوضع تعجال ، فهذا ال يعني االسووسائل ُمعر
يات ت العلمية حقائق وليست نظربتهمة الوضع قبل التأّكد من األمر، وأن تكون املعطيا

 التأكيدبأو آراء أو وجهات نظر مل تبلغ مرتبة احلسم والقطع العلمي، وأن تكون نافيًة 
ملدلول الرواية وال يكفي أن يقول العلم أو املشاهدة أو التجربة: مل يثبت ذلك عندي؛ 
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فإّن عدم الثبوت ال يعني ثبوت العدم، فلعّله أمٌر واقع مل يبلغه العلم بعُد، فالبّد من 
 التمييز بني هذه األمور جيدًا.

م حاديث وفقًا للعلمن هذا السياق، نجد املحّدث والفقيه متحّفظًا إزاء نقد متون األ
واملكتشفات العلمّية، فهناك جوٌّ عام يالحظ من طريقة التعاطي اليومي مع احلديث ال 
نجد فيه انسجامًا مع نقد املتن وفقًا لنظرية علمّية أو اكتشاف علمي ما؛ ألّن الصورة 
ة لالسائدة عند الفقهاء واملشتغلني باحلديث أّن معطيات العلم احلديث ال ترقى إىل مرح

تستطيع أن تقف يف مواجهة الرواية الدينية عن املعصوم، نظرًا لكثرة التغرّيات التي 
طرأت عىل العلوم، وكثرة النظريات العلمّية ونقيضها، السيام يف جمال العلوم اإلنسانّية، 
نعم إذا حتّولت القضية العلمّية إىل حقيقة ثابتة ال يمكن إنكارها يمكن أن تساعد هنا عىل 

 ملتن وحتليل معطياته.نقد ا
وهكذا نجد أّن الذهنّية اإلسالمّية متيل إىل عدم هدر النص احلديثي مقابل العقل أو 
العلم أو غري ذلك، ما مل يكن األمر عقاًل بدهيّيًا نظرّيًا أو عملّيًا أولّيًا أو حقائق علمّية 

لعملّيات  يفسح قاطعة، فحركة نقد املتن عىل أساس العقل باملعنى الذي فرّسناه والذي
نقدّية أكرب، غري مقبولة كثريًا عند العلامء، من خالل رصد تعاطيهم مع النصوص أو 

 قبوهلم هلا.

 �املؤّسسة ألهل البيت ـ نقد املنت واملوقف من السّنة 9
ثّمة انقسام يف الرأي اإلمامي يف مسألة بالغة األمهّية واخلطورة، وهي دور أئّمة أهل 

يع األحكام وتأسيس ترشيعات مل تكن قد ذكرت من قبل ال يف البيت النبوي يف ترش
 الكتاب الكريم وال يف السنّة الرشيفة، أو ما يسّمى بالوالية الترشيعّية املستقّلة.

ففيام ذهب فريق إىل معارضة هذه الوالية مثل ما يلوح من كلامت املحقق حممد تقي 
هـ(، والسيد حممد 1400الصدر )هـ(، والسيد حممد باقر 1248الرازي اإلصفهاين )



م(، والشيخ يوسف 1979هـ( والشيخ حممد جواد مغنيّة )1414رضا الكلبايكاين )
 .، أّيد فريق آخر هذه الواليةالصانعي وغريهم

، وتوّصلنا إىل تأييد الفريق وقد بحثنا هذا املوضوع بالتفصيل يف مناسبة أخرى
وأّن وظيفة أهل  �الدين قد كمل بوفاة الرسول املعارض هلذه الوالية، وأّكدنا أنّ 

 ونحو ذلك. �البيت هي الرشح والتوضيح والتفصيل والبسط ملا جاء به حممد
ما نريد اإلشارة إليه هنا هو أّن فتح باب التدّخل يف الترشيع املستقّل ألهل البيت أو 

 أئمة أحد نع ا ورد نّص إغالقه يرتك تأثريه ـ شيعّيًا ـ عىل بعض آليات نقد املتن، فإّنه إذ
 :�البيت أهل
 لنبوية،ا السنّة أو الكتاب يف ـ إمجاالً  ولو ما بأسلوٍب  ـ مسبقاً  بصدوره علمنا فإن ـ أ
 .به األخذ يف ضري فال
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 .208ـ  206: 1الفضيل، دروس يف أصول فقه اإلمامية  ؛ وراجع:84ـ  81له: املصدر نفسه: 
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؛ وقد نقل الشيخ جعفر السبحاين عن أستاذه الربوجردي ـ فيام يبدو ـ عن الصدوق قوله: 101
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 بصدورـ  ّل األق عىل املعترب الظنّ  أوـ  اليقني يوجب ما حيصل فلم نعلم، مل إذا وأماـ  ب
 أهل عن الوارد اخلرب ردّ  يمكن فال األشكال، من بشكلٍ  احلديث هذا مضمون
 ،�يصلنا من غري طريقهم ومل �النبي عرص يف صدوره الحتامل وذلك ؛�البيت
 أّنه لنا وحفيل موارد عىل بتطبيقه إال اإلمام يقوم وال نبوي أّنه قد يأيت عام إىل مضافاً 
 العصمة مبحك للواقع مطابقة أهنا قيمتها تطبيقات سوى يعطي ال فيام أحكاماً  يؤّسس

 العرص يف إطالقاً  صدوره عدم حُيرز ال بام األخذ يلزم وهبذا عنده وفق العقيدة الشيعّية،
 .السنّة حجّية دليل لعموم النبوي؛
عن النبّي مطلقًا ال بنّص خاّص  صدوره بعدم اطمئنان أو علم لنا حصل إذا أما ـ ج

 ألمرا قطعاً  والنتائج اآلثار بعض لظهرت صادراً  كان لو أّنه خالل من ولو وال بنّص عام،
رواية اآلتية عن بال األخذ يصّح  فحينئٍذ ال النبوية، احلقبة يف أثراً  وال عيناً  له نجد مل الذي

 عدمل لنا؛ واإللزام احلجية مستوى عىل االعتبار عن تسقط بل أحد أئّمة أهل البيت،
 همتأسيس وعدم عصمتهم بعد االستقاليل الترشيع بنحو �عنهم صدورها إمكان

 تناّفي ال مما ذلك غري أو زمنياً  أو والئياً  أو تارخيياً  حكامً  اعتبارها يمكن نعم،. لألحكام
إال السنّة، لو أمكن هذا التفسري، و تارخيية نظرية صالح يف يصّب  بل النتيجة هذه مع

 طرحت الرواية ومل ُيعمل هبا مطلقًا.
بتأسيس أهل البيت لألحكام، فإّن الرواية هنا ال يصّح أّما إذا قبل املتكّلم اإلمامي 

 طرحها ولو مل يكن متنها ومضموهنا مما له عني أو أثر يف احلقبة النبوّية.
 سألةم يف اخلوئي كالسيد ـ الفقهاء بعض طرحها التي املقولة من هذا كّله، يظهر أنّ 

 فقد األحكام، بيان األئّمة يف زمن يف التدّرج من ـ املكاسب أرباح يف اخلمس ترشيع
 باب من ال العرص ذاك يف وجود من له يكن ومل النبوي بعد ما العرص يف حكمٌ  يثبت
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 .متأّخر إبرازه لكنّ  مرّشع فاحلكم األحكام، بيان يف التدّرج باب من بل األئّمة، ترشيع
هي مرفوضة ف النبي، عرص بعد بالترشيع أهل البيت استقالل هبا ُاريد إن املقولة هذه

 احلكم بنّي  فإن فحسب، احلكم بيان أريد وإن وفقًا ملا نراه من عدم استقالهلم بالترشيع،
 إلماما نبوّي أو قرآين استخدمه بعموم بيانه كان أو حمدود نطاق عىل ولو النبي عرص يف
 منافاة استلزامه لعدم به؛ األخذ هلذا العموم ال غري أمكن املطّبقة السنّة نحو عىل

 يبنّي  مل إذا أما ،�وغريها ممّا دّل عىل كامل الدين بوفاة الرسول القرآنية النصوص
 لإلمام النبّي  به أرّس  أو الواقع لوح يف رّشع أّنه األمر يف ما وكّل  النبي، عرص يف احلكم
 ناسلل إكامله هو وغريها الدين إكامل آية ألّن ظاهر يفيد؛ ال فهذا تأّخر بيانه لكن وهكذا،

 هبذا البيان يف للتدّرج معنى فال الولوية، أو النبوية النفس أو املحفوظ اللوح يف إكامله ال
ض إكامل الدين ونحوها، األمر الذي قد يفر نصوص ملخالفته النبي؛ عرص بعد التفسري

حينئٍذ تفسري مسألة اخلمس الشيعّية عىل أهّنا جمّرد تقنني مصلحي زمني من أهل البيت 
يعة آنذاك بمقتىض املصالح الوقتّية كأّي حاكم رشعي، ال بوصف ذلك لتنظيم أمور الش

 .ترشيعًا إهلّيًا ثابتًا يف أصل الدين
 إذا مسدود، بابه وأنّ  �النبي وفاة بعد للنَّسخ معنى ال أّنه كام نستفيد أيضًا هنا

 لنسخا إذ آخر؛ مكانه ليحّل  موضوع تغرّي  ال مكانه، حكٍم آخر لتأسيس حكم بإلغاء فرّس 
وفقًا إلبطال نظرية الترشيع االستقاليل، بل إّن  مردود وهو اجلديد، الترشيع يستلزم

 السنّة إىل �نصوصهم إرجاع عىل النصوص الشيعية عن أئّمة أهل البيت والتي دّلت
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ويف الوقت عينه يتحّدث هنا عن التدّرج يف بيان األحكام، فإذا كانت اآلية داّلًة فهذا يعني أّن الفهم 

ر إل مثل ن قد تأّخ العريب آنذاك قد تلّقى اآليَة دالًة عىل مخس أرباح املكاسب، فكيف يكون البيا
زمن اإلماَمني الصادَقني يف مطلع القرن الثاين اهلجري؟! إال إذا قيل بداللة اآلية، لكنّها داللة 
خافية كشفها أهل البيت الحقًا، وهذا ُخلف االستدالل املبارش باآلية يف رأي مشهور اإلمامّية، 

 ومنهم اخلوئي، فالحظ وتأّمل جيدًا.



الكريم وتقويمها وفقهام قد تؤّكد هي األخرى عىل نقد أّي حديث عنهم  والكتاب النبوية
سند ـ يفيد متنه نسخ آية أو حكم نبوّي حتى لو قلنا بالترشيع ـ ولو كان صحيح ال

 االستقاليل.

 ةالختصاص والبطون القرآنّيي: اَتـ نقد املنت ونظرّي 10
نظرية بطون القرآن الكريم من النظريات التي متلك سيادًة يف الفكر الشيعي عمومًا، 

 الصارمة م بعيدًا عن القواننيبل ُيتهم الشيعة بالرتويج هلذه النظرية بغية مترير عقائده
لظواهر الدالالت اللفظية، وال نريد أن نناقش يف هذا االهتام؛ ألّنه ليس موضوع بحثنا، 
لكن ما نريد التأكيد عليه أّن نظرية البطون لعبت دورًا نسبّيًا يف شّل حركة نقد املتن يف 

ضًا التي نمت فيها أي الرتاث اإلمامي، السيام يف القرون اخلمسة األخرية، وهي الفرتة
نظرّيات موازية داعمة، مثل نظرّية وضع اللفظ لروح املعنى التي طرحها العرفاء وبعض 

 الفالسفة.
وإىل جانب هذه النظرية كانت هناك نظرّية أخرى لعبت الدور نفسه، وشهدت رواجًا 

هي وعند اإلخبارّيني الشيعة، وما زال هلا حضور يف العرص الراهن ولو بشكل ضعيف، 
النظرّية التي تقول بأّن فهم القرآن الكريم أمٌر خاّص بأهل البيت، وأهّنم الذين خوطبوا 
هبذا الكتاب العزيز، وأّن أّي تفسري للقرآن البّد أن ينطلق من نصوصهم، وأّن املرجعّية 
املعرفّية يف التفسري هي سنّة أهل البيت ال االجتهاد الشخّص، وال أقّل من أّن الكثري من 

 ألوان االجتهاد الشخّص يف التفسري يغدو حمظورًا وفقًا هلذه النظرّية.
إذا أخذنا مجاع هاتني النظرّيتني أو كّل واحدة منهام عىل حدة ـ ولن ندخل يف 
تفاصيلهام هنا وحدودمها ـ سنجد هلا تأثريًا يف تعطيل بعض أشكال حركة نقد املتن؛ ألّن 

يف أكثر من تفسري هلا ـ وجود منطقة معتمة من  نظرية البطون بمعناها السائد تفرض ـ
النّص ال يصّح التعامل معها وفقًا لفهمنا الظاهري ملفردات اللغة وتراكيبها، ومن ثّم 



فأّي نص حديثي يقوم بتفسري نّص قرآين أو بمحاكاة موضوعه بطريقة غريبة.. ال يمكن 
ل ال دراية لنا هبا، فخرب مث رفضه؛ ألّنه من املمكن أن يكون قد المس بطون القرآن التي

خرب بريد العجيل املتقّدم يمكن ممارسة نقد متني عليه كونه ال ينسجم مع بناءات اللغة 
العربية يف البيان القرآين، لكن عندما ُندخل يف احلسبان البطون القرآنية فإّن من املمكن 

فهومة واية بطريقة غري مأن تكون هذه الرتاكيب القرآنية داّلًة عىل املعنى الذي تريده الر
لنا؛ ألّن اللغة العربية الظاهرية ليست هي املعيار النهائي ـ وفقًا لنظرية البطون السائدة ـ 

 يف فهم القرآن الكريم.
، وأثبتنا وجود نحن ال ننفي نظرية بطون القرآن، بل لقد بحثناها بالتفصيل يف حمّله

البطون عرب الظواهر اللفظية بحيث يكون هناك بطون للقرآن، لكننا رشطنا أن متّر هذه 
تناسٌب ما بني الظاهر والباطن، وختضع عملّية البطن إلمكانات الفهم اللغوي املفتوح 
ولو مل يظهر لنا للوهلة األوىل، أّما لو فتحنا نظرية البطون بالطريقة السائدة فإّنه لن يمكن 

 واهر اللغة األّولية.التكّهن بحال أّي حديث أو رفضه بحّجة منافاته لظ
واألمر يغدو أوضح لو دخلنا عىل خّط اختصاص فهم القرآن الكريم بأهل 

؛ ففي هذه احلال ال يبدو من اليسري االحتكام للنّص القرآين يف نقد املتن �البيت
احلديثي؛ ألّن املفروض أّن النص القرآين مل يعد فهمه بأيدينا حتى نحاكم احلديث وفقه، 

هذا النص بحديٍث آخر فيغدو التعارض بني احلديثني ال بني القرآن واحلديث إال إذا فرّس 
 حتى نجري قواعد نقد املتن يف خمالفة القرآن الكريم مثاًل.

هذا، وقد بحثنا بالتفصيل يف دراساتنا القرآنية نظرّية االختصاص التي طرحها بعض 
امء ول الفقه اإلسالمي وعلاإلخبارّيني، وأثبتنا بطالهنا، وفاقًا للكثري من علامء أص

 التفسري القرآين.
إّن مثل هذه النظريات ـ البطون واالختصاص ـ إذا مل تنضبط لقواعد صارمة سوف 
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تعيق كثريًا جّدًا إمكانية نقد الروايات الكالمية والتارخيية والقصصية والتفسريّية، 
ة نقد لكريم يف ممارسوستحّد من قدرة الباحث اإلسالمي عىل االحتكام ملرجعّية القرآن ا

 متني للحديث.

 ني اإلبطال واإلثباتـ الدور الوظيفي أو نقد املنت ب 11
لقد وضع العلامء املسلمون قواعد لنقد املتن، كمخالفة القرآن الكريم وخمالفة العقل 
وخمالفة حقائق التاريخ وركاكة البنية اللفظّية أو املعنوية للحديث وغري ذلك، وهذه 

ها تنفع يف نقد املتن احلديثي، ويستخدمها العلامء يف جمال تصفية احلديث املعايري وغري
 الرشيف.

عىل خّط آخر، ثّمة جدل بني العلامء املسلمني السيام يف العرص احلديث، يف مرجعّية 
نقد السند أو نقد املتن، ففيام متيل تيارات فكرية وحديثية كربى إىل مرجعّية نقد السند 

نجد معها الرتكيز عىل املعايري السندّية ودراسة حال الرواة، نجد بدرجة أساسية حيث 
فريقًا آخر يسعى جلعل حتليل متن احلديث هو املعيار يف التعاطي معه، فإذا وافق القرآن 

 والعقل والتاريخ ومنطق األشياء أخذنا باحلديث وإال طرحناه.
قد ملتن هو املعيار دون نوقد نّظر بعض العلامء املعارصين هلذا املوضوع، بجعل نقد ا

عىل أساس أّن نقد السند أقىص ما يفيد الظّن، فيام نقد املتن يوصلنا إىل اليقني  السند،
بصدور هذا احلديث أو ذاك أو عدم صدورمها، عىل أساس أّن أحاديث العرض عىل 
القرآن الكريم تفيد أّن ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه فدعوه، فهي أحاديث تبطل 

 .خالف وتثبت املوافق، ال أهّنا تفيد يف اإلبطال فقطامل
ونجد أّن نقد املتن يلعب دورًا إبطالّيًا، ويندر أن تكون  إال أّننا نختلف مع هذا املنهج،
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معه حاالت يمكن فيها إثبات صدور النص بعيدًا عن السند واملصدر، وبعبارة أخرى: 
إّن معيارية املتن ال حتسم ـ عىل مستوى القاعدة ـ حيثية الصدور يف احلديث، نعم هلا 

ارية ن خمالفًا للقرآن ألمكن لقانون معيالقدرة عىل حسم حيثية عدم الصدور، فلو كان املت
املتن أن يسقط الرواية عن االعتبار، لكّن جمرد عدم معارضتها للقرآن، أو وجود مناخها 

 يف القرآن ال يعني أهنا قد صدرت بالفعل.
فإذا أراد املستدّل هنا أن يقّدم منهج معيارية املتن عىل السند بحّجة أّن األول يقيني 

ذا لن يسلم له، بل ستكون نسبة الظنية يف املجال املتني أكثر أو مساوية والثاين ظني، فه
ملا هو حاصل يف جمال السند، فسريد عليه اإلشكال الذي أورده هو بنفسه عىل منهج نقد 

 السند.
 وأّما أحاديث العرض عىل القرآن الكريم فهي:

 ألّن غاية ما فيها هو لزومال تثبت كّلها أّن ما وافق كتاب اهلل فقد صدر واقعًا؛  أّوالً:
األخذ بام وافق كتاب اهلل، ويمكن أن يكون األمر بذلك راجعًا إىل أّن أغلب ما وافق 
كتاب اهلل من األحاديث التي بني أيدينا قد صدر واقعًا، فتقّدم هذه النصوص بنفسها 
 ةمعيارًا لوزن احلديث بحسب الظّن الغالب ال كاشفًة عن الصدور الواقعي. وبعبار
أخرى: إّن األمر باألخذ باخلرب املوافق للكتاب غاية ما فيه إعطاء احلجية لطريق ظنّي، 
متامًا كاألمر باألخذ بخرب الثقة حيث ال يعني بالرضورة أّن خرب الثقة يقيني الصدق، 

 فلُيالحظ ذلك جّيدًا.
ارنة األخذ ققد بحثنا بالتفصيل يف أخبار العرض عىل الكتاب، وتوّصلنا إىل أّن م ثانيًا:

بام وافق مع ترك ما خالف، غاية ما ُتثبته أّن احلديث لو كان تامًا من سائر اجلهات يمكن 
األخذ به نتيجة املوافقة، ال أّن حمض املوافقة كاٍف، وذلك أّن املراد من األخذ بام وافق 

ة، وافقهو اإلقرار بأّن هذا احلديث غري مطروح بمالك املخالفة، ال أّنه مأخوذ بمالك امل
 .وقلنا بأّن هذا هو القدر املتيّقن من داللة جمموع تلك األحاديث، فراجع
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إّن مشكلة العديد من الدارسني يف جمال نقد السند واملتن، أهّنم يشعرون أهنم 
و ليكون هذا اجلمع ه مضطرون إما إىل تبنّي السند أو املتن، مع أنه يمكن اجلمع بينهام،

نان قوّي يف النفس يؤّمن اإلثبات التارخيي والصدوري القادر عىل حتصيل اطمئ
للحديث، فإذا كان السند ال يكفي واملتن كذلك، إال أن ضّمهام إىل بعضهام وإعامل 

 معايريمها عىل احلديث قد يقوّي حالة الوثوق حينئٍذ.
ونكتفي هبذا القدر من مسائل نقد املتن مما يتصل باجلانب الكربوي والتقعيدي 

بنظرّية حجّية األخبار، أما تطبيقات نقد املتن يف علم الكالم والفقه والتاريخ املرتبط 
 والطب وغريها، فهو موكول إىل الدراسات التطبيقّية لتلك الروايات.

 خامتة واستنتاج
 من جمموعة النقاط التي عاجلناها يف حمور نقد املتن، يمكن اخلروج باآليت:

حيتاج الدرس احلديثي اليوم إىل جهود كبرية لتطوير نقد املتن بعد تفعيله، فهذه  ـ 1
العملّية متلك رشعّيتها املعرفيّة والدينية، بل وحتظى بالدعم والتأييد من احلديث الرشيف 

 نفسه، وقد مارسها العلامء منذ قديم األيام.
يف  د عىل العلامء املسلمنيإّن ما ذكره بعض املسترشقني يف هذا املضامر من النق ـ 2

ختّليهم عن نقد املتن غري صحيح، وإن كان له وجه بنحو جزئي، وقد بينّا أّن التجارب 
 اإلسالمية يف هذا املجال كانت مقّدرة ومشكورة.

لقد وضع العلامء املسلمون قواعد لنقد املتن وطّبقوا الكثري منها يف ثنايا معاجلاهتم  ـ 3
 هذه املعايري يف النقد املتني وعّلقنا عىل بعضها. العلمية، وقد استعرضنا

إّن عمليات نقد املتن تؤثر تأثريًا كبريًا عىل قيمة احلديث ودرجة اعتباره، فقد  ـ 4
تسقطه عن االعتبار يف بعض األحيان وتنفي صدوره من املعصوم، فيام نجدها يف أحيان 

صورة  لثة أّن النقد املتني يعطيناأخرى تسقط اإلرادة اجلّدية من النص احلديثي، ونجد ثا



أكثر دّقة عن حال الناقل ودرجة ضبطه وتدقيقه يف عمليات النقل التي قام هبا، ممّا 
 يستدعي تعاماًل خاّصًا مع هذا احلديث أو ذاك.

إّن النظرية التي يملكها الباحث اإلسالمي حول معارضة احلديث للقرآن الكريم ـ  5
رص املعارضة يف إطار التباين الكيّل وفقًا لنظام النسب األربع ترتك آثارًا كبرية، فإذا ح

املنطقّية فإّن نشاط النقد املتني سوف يتضاءل تلقائّيًا، عىل خالف احلال لو وّسع مفهوم 
معارضة الكتاب الكريم، كام فعل بعض العلامء املتأخرين، فإّن النشاط النقدي سوف 

 يصبح أوسع وأكثر شمولّيًة.
رّية التقّية يف بيان األحكام الرشعّية والتي آمنت هبا الطائفة اإلمامّية هلا تأثري إّن نظ ـ 6

واضح عىل طبيعة تعاطينا مع صدور احلديث، حيث تعيق إعاقًة واضحة ـ يف غالب 
األحيان ـ قدرَتنا عىل إثبات الوضع يف احلديث نتيجة النقد السندي، كام يمكنها إعفاء 

ى لو جاؤوا برواية ختالف العقل والصواب، لكنّها تستطيع الرواة من هتمة الكذب حت
إسقاط اإلرادة اجلدّية من احلديث، واعتقادنا الشخّص أّنه قد حصل بعض اإلفراط يف 
الثقافة الشيعية يف تطبيق قانون التقية عىل أهل البيت أنفسهم يف جمال بيان األحكام، وأّن 

 الكبري من األحاديث عنهم بنحو التقّية.األمور ال تبلغ حّد تصّور صدور هذا الكّم 
تتخذ املامرسات اإلسالمّية موقفًا متحّفظًا إزاء اعتامد العلم احلديث والدراسات  ـ 7

العقلّية أساسًا للنقد املتني وإن كانت تقبل به من الناحية النظرية، والسبب يف ذلك يعود 
وليست  إليها بوصفها نظرياتإىل قّلة الوثوق بتفاصيل املعطيات العلمية التي ُينظر 

حقائق ثابتة؛ لكثرة التبّدل والتحّول فيها، ومن ثّم فالنقد املتني وفقًا ألصول العلم 
والعقل حيتاج إىل جهود أكرب واحتياط بدرجة أعىل كي ال هُتدر السنّة بأّي اّدعاٍء علمي مل 

قل االستبعادي  والعحُيسم أو يصبح حقيقًة ثابتة، ومن هنا فّصلنا بني العقل االستداليل
 يف املوضوع.

إّن القبول بالسنّة املؤّسسة ألهل البيت يف االعتقاد اإلمامي يقّلص من فرص النقد ـ  8



املتني، عىل خالف رفض هذه النظرية كام هو الصحيح الذي ذهب إليه مجاعة من علامء 
وال أثر يف  املذهب اإلمامي؛ وذلك أّن النصوص الواردة عن أهل البيت مما ال عني له

الكتاب الكريم وال يف املنقوالت النبوية ولو بنحو العموم بحيث ال يمكن أن يكون 
موجودًا دون أن ينقل عن احلقبة النبوّية، هذه النصوص إذا رفضنا فكرة تأسيسيّة سنّة 
أهل البيت فسوف تقع موقع الشك متنًا أو يفرض ذلك تفسريها بوصفها قوانني زمنية 

 ية، وليست ترشيعات دينية.ذات مصالح وقت
 ثّمة نظريتان حتدثان إرباكًا يف بعض عمليات النقد املتني، ومها: ـ 9

نظرية اختصاص فهم القرآن الكريم بالنبي وأهل البيت تكوينًا أو ترشيعًا، حيث  أ ـ
ُزنا عن نقد احلديث انطالقًا من معارضته للقرآن؛ ألّن املفروض أننا ال نفهم القرآن  ُتعجر

 ننقد احلديث وفق فهمنا للكتاب، أو أّننا ممنوعون رشعًا من تفسريه. حتى
نظرية البطون القرآنية ببعض تفسرياهتا، حيث تسمح بتأويل الكثري من  ب ـ

النصوص احلديثية التي تبدو غري متوالفة مع بنية النص القرآين، انطالقًا من كوهنا 
 تتعاطى مع البطون القرآنية التي ال ندركها.

نظرية االختصاص باطلة، وفاقًا ملشهور علامء أصول الفقه وخالفًا لإلخباريني،  إنّ 
كام أّن نظرية البطون صحيحة، لكن برشط أن تكون البطون منسجمة مع الظواهر وتعّد 
تعميقًا هلا، بحيث متر العملية التفسريية للبطن عرب جرس الظهورات اللفظية من خالل 

 يات القرآنية الكريمة ال بطريقة تتعاىل عن هذا املنهج، وليساملقارنات واملقاربات بني اآل
ما ال نفهمه من القرآن مربرًا كافيًا لرّد احلديث الذي حيكي عنه، بل البّد أن يكون 

 احلديث غري متوالف مع الكتاب.
الذي نعتقده يف مسألة الدور الوظيفي للنقد املتني هو أّن نقد املتن يبطل النّص  ـ 10

كالً أو جزءًا، ولكنّه ال يقدر عادًة ـ وفق القواعد املتوّفرة له اليوم ـ أن يثبت نّصًا لوحده، 
ونحن وإن كنا ال نميل إىل اعتامد املنهج السندي منهجًا وحيدًا يف اإلثبات التارخيي 



لكننا نرى أّن املنهج املتني ال يكفي لإلثبات لوحده أيضًا، خالفًا ملحاوالت  للحديث،
بعض العلامء املتأخرين يف هذا الصدد، ونجد أّن اجلمع بني املنهجني: السندي واملتني، 

 هو األوفر حظًا يف التوّصل إىل إثبات تارخيي أفضل للسرية والنصوص احلديثية.
صة، قيمل يثبت وجود أصول مسبقة بعنوان: أصل عدم الزيادة وأصل عدم الن ـ 11

بل القضية تابعة لدراسة املالبسات واملعطيات والقرائن، والرتجيح املوجب حلصول 
االطمئنان من خالهلا أو الرجوع لألخذ بالقدر املتيّقن.
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