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تجمة الفصل الثجني
دائرة حايّة احلديث

يف نطجق حيثيّجت املنت وجهجت املمضمن

احملنر الثجني

حايّة احلديث بني النقل بجملعنى والنقل بجللفظ

متهيد

أهم مسائل
تعدّ مسألة نقل احلديث باللفظ أو باملعنى ـ من وجهة نظر شخصيّة ـ من ّ

دائرة حج ّية اخلرب ،والسؤال الذي يطرحه هذا املوضوع هو :هل كان الرواة يف القرون

اهلجر ّية األوىل يعتمدون يف نقلهم طريقة النقل احلريف للكالم ،بحيث ينقلون األلفاظ
النبي أو اإلمام ـ أو من الراوي عنهام ـ بال زيادة أو نقيصة أو
عينها التي سمعوها من ّ

ٍ
ّ
ألخل هذا األمر بأمانتهم ووثاقتهم ونقلهم أو
تعديل لفظي ،حتى أنّه لو مل يفعلوا ذلك
يتم باملعنى ،أي ّ
ّ
أن الراوي كان يسمع اجلملة أو اخلطبة ،فيأخذ معناها يف
أن النقل كان ّ

ذهنه ،ثم يقوم بنقلها إلينا بلغته التي حياول من خالهلا أداء املعنى الذي فهمه حني سامعه،

حمرف ًا وال خائن ًا ألمانته وشهادته؟ ما هو األصل
حتى لو عمل هبذه الطريقة مل يكن ّ

العقالئي والعقالين الذي يسري عليه البرش يف نقلهم لألخبار والكالم :هل هو النقل

احلريف أو النقل باملعنى؟ وهل هناك شواهد عىل طريقة مع ّينة خاُتذت يف العصور األوىل

جتعلنا ّ
نطل عىل مشهد نقل احلديث عندهم؟

واألهم من ذلك ك ّله ،أنّه لو تأكّدنا من وقوع النقل باملعنى ،فهل خيدش ذلك يف

حج ّية اخلرب بحيث تكون حج ّية األخبار مق ّيد ًة باخلرب املنقول نق ً
ال حرفي ًا دون املنقول
باملعنى؟ وعىل تقدير احلج ّية لكال نوعي النقل ،هل هناك اختالف يف طريقة االستنتاج
من الروايات بني ما إذا كانت منقول ًة باحلرف واللفظ أو كانت منقول ًة باملعنى

واملضمون؟ وهل يؤثر ذلك يف فهم ظاهرة تعارض األخبار ،من باب كون النقل باملعنى

يمكن أن يعدّ أحد أسباب هذه الظاهرة؟ ومع انتشار الكتابة يف القرن الثاين اهلجري،
هل يعني ذلك ّ
األول كان النقل فيه شفاه ّي ًا دوم ًا فيام النقل يف القرن الثاين وما
أن القرن ّ

بعده كان كتابي ًا يقرتب من النقل باحلرف دوم ًا أو ال؟

ليس املهم فقط يف بحث النقل باملعنى احلديث عن جواز النقل باملعنى وعدم جوازه

وكأنّه ٌ
بحث فقهي ،وإنام أيض ًا احلديث عن تأثري النقل باملعنى عىل حج ّية األخبار ،وعىل

منهج التعامل معها ،واملؤسف ّ
يلق ح ّقه يف الدراسات الشيع ّية عىل
أن هذا البحث مل َ

مروا عليه باختصار شديد ،عدا القليل منهم
مستوى أصول الفقه وعلوم احلديث ،حيث ّ

كالعالمة املامقاين ،بل ما يزال البحث عنه شبه مغ ّيب حتى عرصنا احلارض ،رغم أمه ّيته
ورضورته ،مع ّ
أن علامء الدراية يبحثونه عاد ًة ضمن مباحث كيف ّية رواية احلديث ،وقد

أشاروا مجيع ًا له ولو باختصار.

فصل البحث يف هذا املوضوع إسالم ّي ًا ،طاهر بن صالح اجلزائري
أهم من ّ
وكان من ّ

الدمشقي (1338هـ) يف كتاب (توجيه النظر إىل أصول األثر) ،وهو كتاب ّ
متأخر مجع
بحاثة معروف يف جمال اللغة العربية
فيه اآلراء واملناقشات يف هذا املوضوع ،ومؤ ّل خفه ّ

واألدب أيض ًا.

بدورنا ،سوف نبحث مسأل َة النقل باملعنى ضمن جمموعة نقاط أساس ّية ،هي اآليت:

 1ـ مج معنى نقل احلديث بجملعنى؟

يقول الشيخ األنصاري يف مقام التمييز بني الفتوى ونقل احلديث :أ ّما الرواية
أمر ال يكاد يسرت فيه العاقل ،فض ً
ال عن
املنقولة لفظ ًا فمغايرهتا واختالفها للفتوى ٌ

الفاضل ،وأما املنقولة معنى فهي وإن كانت مفاد اللفظ الصادر عن اإلمام عليه السالم،

لكنّه برشط العلم أو الظ ّن املعترب بمساواة األلفاظ يف األصل واملنقول يف اإلفادة ،وال
جيوز التعويل يف النقل عىل ٍ
أمر قد اعتقده اجتهاد ًا وامللحوظ فيه إ ّنام هو بيان املراد من
حديث واحد إىل غري ذلك ،وأما الفتوى فهي عبارة عن اإلخبار بأحكام اهلل بحسب

االعتقاد ،ومنشأ االعتقاد إ ّنام يكون اخلرب تار ًة ،وغريه تارة أخرى .

وتستوحى هذه الفكرة ـ والتي يطرحها األنصاري هنا ـ يف جذورها من كلامت

الشيخ أيب حامد الغزايل .

عرفه
وبعد إشارته لعدم تصدّ ي علامء احلديث لوضع تعريف ملفهوم النقل باملعنىّ ،

الترصف يف لفظ احلديث ،بحيث يغدو ك ّله أو
الدكتور أمحد باكتجي بام ترمجته :هو
ّ

مقطع منه مستبدالً بتعبري جديد مكان التعبري األصيل ،رشط بقاء مدلول احلديث حمفوظ ًا

الترصف الواقع يف احلديث مبن ّي ًا عىل نو ٍع من ارتباط املعنى ،وليس
بشكل نسبي ،ويكون
ّ
عىل ارتباط األلفاظ أو السامع .
ٍ
حتليل أكثر للقض ّية ،مستعينني بام تقدّ م من تعريفات هؤالء
وإذا أردنا أن ندخل يف

الترصف يف احلديث يمكن أن يكون عىل أشكال ومستويات:
فإن
العلامء والباحثنيّ ،
ّ

 1ـ حذف متام مفردات احلديث واستبداهلا بمفردات أخرى كل ّي ًا مع احلفاظ عىل

املعنى ك ّله تارةً ،وعىل جزئه غري االرتباطي أخرى ،سواء كان الرتكيب اجلديد نحو
اختصار للرتكيب السابق أو نحو ٍ
ٍ
بسط له عىل املستوى اللفظي.
ونعني باجلزء غري االرتباطي ّ
يتكون من عدّ ة مجل وفقرات ،وهذه
أن احلديث قد ّ

اجلمل والفقرات قد يقع بينها ترابط عضوي ،وقد ال يكون هناك بينها مثل هذا الرتابط،

لكنّها اصط ّفت إىل جانب بعضها ،لتعطي جمموعة أفكار متعاقبة ،والنقل االقتطاعي
مرفوض متام ًا؛
للحديث إذا كانت له عالقة بفصله عن أجزائه االرتباط ّية به ،فهو نقل
ٌ
ألنّه تشوي ٌه له ،واملفروض أنّنا بصدد تعريف النقل باملعنى الذي يقع مقبوالً ـ من حيث
املبدأ ـ عند القائل بالنقل باملعنى.

األول.
 2ـ حذف بعض ألفاظ احلديث عىل احلالتني املتقدّ متني يف املستوى ّ

( )1األنصاري ،مطارح األنظار.252 :
( )2انظر :املستصفى.133 :

( )3أمحد باكتجي ،فقه احلديث ،مباحث نقل به معنى.31 :

 3ـ وقوع التقديم أو التأخري يف مقاطع احلديث ،إ ّما مع عدم احلفاظ عىل اللفظ أو مع

احلفاظ عليه.

وهنا يفرتض التو ّقف؛ ّ
فإن التقديم والتأخري مع احلفاظ عىل األلفاظ ،إذا مل يكن له

أي فكرة تتصل باملعنى أو بغرض من أغراض املتك ّلم ،كام لو قدّ مت مجلة عىل
دور يف ّ

أخرى غري مرتابطتني مطلق ًا ،فيفرتض حذف هذه احلال من باب النقل باملعنى ،وإن وقع

يشء من التغيري يف تركيبة األلفاظ ،بل خيفرتض أن نتحدّ ث هنا عن ظاهرة تفوق فكرة
النقل باملعنى ،وتتصل برشوط عليا للنقل اللفظي نفسه.

 4ـ حذف بعض املقاطع يف احلديث مع كون املتب ّقي إ ّما منقوالً بلفظه أو بمعناه .

وهنا جيب التمييز أيض ًا بني املقاطع املرتابطة وغريها ،من حيث ّ
إن حذف املقطع

املرتابط يعدّ خيانة وتزوير ًا؛ وعليه فحذف مقطع مع نقل الباقي باللفظ أو باملعنى ،ال
ٍ
صورة هنا أو هناك.
عالقة له يف نفسه بالنقل باملعنى ،سواء قبلناه أو رفضناه ،يف
 5ـ نقل احلديث بلفظه أو بمعناه مع زيادة توضيح من الراوي.

وبني ّ
أن الزيادة التوضيح ّية هي منه ،فال عالقة هلذا بالنقل
وهنا ،إذا كان النقل باللفظ ّ

وبني ّ
أن الزيادة التوضيح ّية منه.
باملعنى ،وكذا لو كان النقل باملعنى ّ

 6ـ دمج حديثني ببعضهام ،تار ًة بنحو نقلهام باللفظ ،وأخرى بنحو نقلهام باملعنى مع ًا

أو التفصيل.

وأعتقد أنّه لو كان الدمج يف حالة نقلهام باللفظ ،فهذا ليس نق ً
ال باملعنى ،بل صورة

مستق ّلة؛ فالدمج يف نفسه ليس نق ً
ال للمعنى ،مهام كان موقفنا منه.
ٍ
7ـ ّ
بتشابه لفظي أو كتبي أو سامعي ،ال عىل أساس املعاين،
الترصف يف األلفاظ
إن
ّ
( ) 1ملزيد معلومات حول مسألة اختصار احلديث أو قطعه ،انظر :اجلزائري ،توجيه النظر  406 :2ـ
.412

ليس نق ً
ال باملعنى ،بل هو تصحيف أو حتريف ،كام هو واضح.

وعليه فالنقل باملعنى الذي يقع ّ
حمل البحث هنا هو :استخدام الراوي ألفاظ ًا مل يقلها

تعّب عن املعنى الذي حتمله ألفاظ صاحب الكالم ،سواء كان هذا
صاحب الكالمّ ،

ال ّ
االستخدام شام ً
لكل الكالم األصيل أو لبعضه ،وسواء حافظ هذا االستخدام عىل
النص أو حذفها كل ّي ًا أو حذف منها شيئ ًا ،عىل أن يكون االقتطاع
أصل كلامت صاحب ّ
املبني انفصاهلا عن األصل).
غري مؤثر يف ّ
النص املتب ّقي (فيشمل الزيادات التوضيح ّية غري ّ

ومن الواضح ّ
أن نظر ّية النقل باملعنى ال جمال للبحث عنها إال بنا ًء عىل إمكان النقل

املعنوي بألفاظ أخرى ،أ ّما لو خانكر أصل هذا كام لو أنكرنا الرتادف ،فقد يقال بأنّه ال

معنى ّ
لكل هذا البحث.

 2ـ النقل بجملعنى بني نظريّيت :اجلناز واملنع (الصفة الشرعيّة)

ّ
لعل املشهور بني العلامء املسلمني واملشتغلني بأمر احلديث وعلم الدراية ،وعند أهل

التحقيق كام قيل ،هو القول بجواز النقل باملعنى  ،غاية األمر أنّه قد خوضعت أحيان ًا

بعض الرشوط والقيود ،فقد ذكر الشهيد الثاين ّ
أن من كان يعلم بمقاصد األلفاظ جيوز

أصح القولني ،بخالف من كان جاه ً
ال بذلك ال معرفة له بمقدار تفاوت
له الرواية عىل ّ
الكلامت مع بعضها.

والذي يظهر من مواقف العلامء ،طرح عدّ ة نظر ّيات ناجتة تار ًة عن بعض القيود

املأخوذة ،وليس من الرضوري أن تكون نظر ّيات متباينة ،وأخرى عن موقف مبدئي من

أصل القض ّية.

( ) 1انظر :احلسني بن عبد الصمد ،وصول األخيار (رسائل يف دراية احلديث 448 :)1؛ وابن
الصالح ،علوم احلديث 213 :ـ 214؛ والكاشاين ،الوايف 228 :1؛ وبحر العلوم ،الفوائد

الرجال ّية 170 :3؛ واألنصاري ،فرائد األصول 180 :1؛ واملظفر ،أصول الفقه .122 :3

أن ّ
والبدّ لنا أن نشري إىل ّ
حمل النزاع ـ كام ّبني صاحب الفصول ـ هو نقل احلديث

باملعنى مع إسناده بمثل عبارة قال النبي أو نحوه ،أ ّما لو قال :قال النبي بام معناه ،أو هنى
شك يف جوازه .إال ّ
النبي عن كذا ،أو أمر النبي بكذا أو نحوه ،فهذا ال ّ
ربرات
أن بعض امل ّ

اآلتية ال يبعد تعميمها ملطلق احلاالت لو كان ذلك هو الظاهرة العا ّمة يف نقل احلديث.

 2ـ  1ـ االجتجهجت اإلسالميّة يف املنقف الشرعي من النقل بجللفظ واملعنى
يمكننا عرض النظر ّيات املطروحة يف الرتاث اإلسالمي ،ضمن اجتاهني كبريين ،مها:

 2ـ  1ـ  1ـ االجتجه الرخيصي يف النقل بجملعنى ونظريّجته ،وقفجت وتعليقجت
األول :وهو اجتاه الرتخيص املبدئي يف نقل احلديث باملعنى ،وبطريق أوىل نقل
االجتاه ّ

غري السنّة الرشيفة باملعنى أيض ًا.

وهذا االجتاه توجد حتته عدّ ة مواقف ونظر ّيات تتبع طبيعة التقييد الذي ُيفرض هنا

وهناك ،ممّا يمكن استعراضه ضمن النظر ّيات اآلتية:

أ ـ الجمييز بني املعرفة بجللغة واجلهل بهج ،املنقف املشهنر

النظر ّية األوىل :وهي النظر ّية التي ترى جواز نقل احلديث باملعنى ،غاية األمر ّأهنا مت ّيز

بني العارف باللغة ،فيجوز له النقل باملعنى ،وغري املتقن هلا فال جيوز له ذلك ،وهذا ما

طرحه أمثال ابن الصالح الشهرزوري والشهيد الثاين العاميل ـ كام قلنا ـ وغريمها،

ونخسب إىل مجهور الفقهاء .

( )1انظر :الفصول الغرو ّية.308 :

( )2انظر :البغدادي ،الكفاية233 :؛ والشهيد الثاين ،البداية يف علم الدراية (رسائل يف دراية احلديث

 142 :)1؛ والرعاية حلال البداية يف علم الدراية (املصدر نفسه)262 :؛ وابن الصالح ،علوم

ويفرتض عىل هذا أن يكون الناقل ـ كام يقول العالمة املامقاين ـ عارف ًا باللغة املنقول

عنها واللغة املنقول إليها مع ًا؛ للخصوص ّية نفسها.

منطقي جد ًا من حيث املبدأّ ،
فإن الذي ال
واملستند يف هذا التمييز يمكن القول بأنّه
ّ

يعرف أو ال خحيسن معرفة اللغة التي يسمعها أو تلك التي يريد نقل احلديث هبا ،سيصبح
خاصة بعد وجود النص والظاهر
إقدامه عىل النقل مشوب ًا بعدم الد ّقة واألمانة من قبلهّ ،
يصح له أن يقول ّ
بأن فالن ًا قال ذلك ،لعدم
واملشرتك واملجاز واملتشابه يف اللغات ،فال
ّ

تو ّفر املعطيات التي تسمح له بالتأكّد من هذا األمر أو بضامن ذلك.

يصح طرحه عىل إطالقه؛ ّ
ألن بعض من ال حيسن اللغة
لكن مع ذلك ،فهذا التمييز ال ّ

جيل ،بحيث ال
قد يتمكّن من فهم بعض النصوص التي يقوهلا املتك ّلم بشكل واضح ّ

يشوبه ّ
شك يف املعنى وال يلتبس عليه األمر فيه ،فال داعي للقول له بأنّه حيرم عليك ذلك
جوزنا له ذلك فقد فتحنا باب ًا للخطأ
مطلق ًا ،إال من باب سدّ الذرائع ،أي من باب أنّنا لو ّ

املتو ّقع يف نقل احلديث النبوي ،وعىل فرض االعتامد عىل نظر ّية سدّ الذرائع هنا يلزم

التعرض له عند احلديث
التح ّفظ كثري ًا عىل موضوع النقل باملعنى بر ّمته ،كام سوف يأيت ّ

عن أد ّلة القائلني بحرمة النقل باملعنى يف احلديث النبوي.

وعليه ،فبناء عىل القول بجواز النقل باملعنى من حيث املبدأ ،يلزم إحالة األمر إىل

الناقل نفسه من حيث وظيفته الرشع ّية واألخالق ّية ،بأن نقول له بأنّك لو تي ّقنت من

املعنى ومن أدائه ،جاز لك النقل ،رشط أن ال تكون نسبة اخلطأ يف فهوماتك ونقلك

السابق عموم ًا عالية جد ًا ،بحيث حيصل نوع من ارتفاع احتامل ّية اخلطأ يف ما تنقل عموم ًا،
للصحة موضوع ّي ًا فيه.
فال جيوز لك ذلك يف مثل هذه احلال؛ لعدم وجود ضامن
ّ

احلديث213 :؛ والقمي ،القوانني املحكمة479 :؛ والغزايل ،املستصفى133 :؛ والصدر ،هناية
الدراية488 :؛ والنووي ،رشح صحيح مسلم .36 :1
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وهبذا يظهر ّ
بصحة ما ينقل
أن مسألة اللغة ليست سوى طريق ملديات يقني الناقل
ّ
وكيف ينقل ،ال ّأهنا بنفسها معيار يف القض ّية ،فالحظ؛ ألننا نتك ّلم حال ّي ًا يف املوقف
الرشعي للناقل ،ال يف موقفنا الرشعي واملعريف مما ينقله هو لنا.

ب ـ الجمييز بني اليقني بدقّة األداء وعدمه

النظر ّية الثانية :وهي النظر ّية التي ترى جواز نقل احلديث باملعنى ،لكنّها مت ّيز أيض ًا
ٍ
بني حالة يقني الراوي ّ
النبي
بأن ّ
النص الذي ينحته للمعنى واف باملراد الذي سمعه من ّ
أو اإلمام ،فيجوز له النقل باملعنى ،أما مع عدم هذا اليقني ،فال جيوز له ذلك .وهذا ما
نجده يف كلامت بعضهم .

وهذا التفصيل هو الذي رأينا ّ
أن النظر ّية السابقة تؤول إليه منطق ّي ًا ،ولكن خيفرتض

هبذا التفصيل أن يكون مبنيّ ًا عىل حرمة قول ما ال علم به ،أو عىل حرمة نسبة يشء

خاصة لو كان هذا الشخص هو مصدر من مصادر
لشخص ال خحترز النسبة إليه فيهّ ،

معرفة الدين والرشيعة ،حيث قد يدخل ضمن االفرتاء عىل اهلل أو القول بغري علم عليه

فمجرد عدم يقينه بكونه
حمرم قطع ًا ولو مل يصدق عليه عنوان الكذب ،وإال
ّ
سبحانه ،وهو ّ
مطابق ًا ملا سمع ال يساوي الكذب ،الذي هو إخبار بام ليس بواقع.

وأعتقد ّ
أي
بأن هاتني النظر ّيتني ـ بعد دجمهام بالطريقة التي طرحناها ـ ال يتخ ّىل عنهام ّ
شخص من القائلني بجواز النقل باملعنى؛ ّ
ألن هلام صلة وثيقة بعنرص الوثاقة واألمانة
والضبط والعدالة ،وهلذا ال أظ ّن ّ
أن من أدرجهم اخلطيب البغدادي مث ً
ال يف جميزي النقل

عمن ذكرهم هنا.
باملعنى  ،خيتلفون ّ

ـ الجمييز بني نقل الرواية الشفنيّة ونقل املصنّفجت والتجب

النظر ّية الثالثة :وهي نظر ّية التمييز بني نقل الرواية ونقل املصنّفات ،حيث قالوا :جيوز
( )1انظر :البغدادي ،الكفاية 232 :ـ 233؛ ووصول األخيار (رسائل يف دارية احلديث .448 :)1
( )2انظر :البغدادي ،الكفاية 239 :ـ .247

النساخ،
نقل الرواية الشفو ّية باملعنى ،بينام ال ّ
يصح وال جيوز نقل املصنّفات باملعنى ،مثل ّ
حيق هلم أن يكتبوا كتاب ٍ
زيد باملعنى ،ويضعوه باسم زيدّ ،
فإن فيه تغيري ًا لتصنيف
حيث ال ّ

اآلخرين ،وهو مرفوض حت ًام  ،وخمالف ملقتىض األمانة والوثاقة يف النقل ،فلو كان هناك

األئمة أو الصحابة مل جيز نقله باملعنى ،ونحن نقوم باستنساخه ،بل
للنبي أو ألحد ّ
كتاب ّ
جيب نقله بحرفه ،بخالف النقل الشفوي.

وهذا التمييز ج ّيد ،ال أل ّن النقل باملعنى حرام أو خالف أمانة الشاهد والناقل ،بل

ّ
النص اللفظي للمؤ ّلف ـ كتابي ًا ـ يكون عاد ًة مقصود ًا له ،أي أنّه يريده ،وقس ذلك
ألن ّ

عىل نفسك فأنت جتد لو نقلوا عنك شفاه ًا ،أي نقلوا عنك كالم ًا قلته ،مل جتد مشكلة يف
أن يكون نقلهم باملعنى ،ماداموا حيافظون عىل املقول ،أما لو كتبت كتاب ًا أو رسال ًة أو

فإن تغيري األلفاظ جتد له يف نفسك حزازة ورفض عندما يوضع باسمك؛ ّ
مقال ًة ّ
ألن

الرتكيب يف حاالت التدوين يكون مقصود ًا بنفسه للمؤ ّلف ،عىل خالف احلال يف

حاالت املشافهة ،إال إذا أبدى املتك ّلم قرين ًة عىل ذلك.

وعليه ،فبنا ًء عىل نظر ّية جواز النقل باملعنى ،خيفرتض أن خيقال هبذا التفصيل بني نقل

ما قيل مشافه ًة ،وبني تغيري الكتاب أو املصنَّف يف خصوص حاالت االستنساخ (دون

النقل الشفوي ليشء موجود يف الكتاب؛ فإنّه ال معنى لتحريمه) ،بحيث خينسب الكتاب

إىل صاحبه األصيل ،ما مل خيعلم رضاه بذلك؛ ّ
ألن االستنساح باملعنى مآله ـ ضمن هذا
ِ
املستنسخ كأنّام يقول :إنّني أخربكم ّ
العرف العام ـ إىل ّ
بأن هذا هو لفظ الكاتب،
أن
واملفروض ّ
كذب ال جيوز ،فالحظ.
أن هذا ٌ

وبعبارة أخرى :التفصيل بني ما ال خحيرز تشدّ د املتك ّلم فيه وبني ما خحيرز ،سواء كان

( )1انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث214 :؛ ووصول األخيار452 :؛ والرعاية263 :؛ وحبيب اهلل

اخلوئي ،منهاج الرباعة 58 :14؛ واملجليس ،بحار األنوار 165 :2؛ والغفاري ،دراسات يف علم

الدراية194 :؛ والنووي ،رشح صحيح مسلم  36 :1ـ 37؛ واجلزائري ،توجيه النظر .397 :2

النقل ألمر شفاهي أم كتايب أم لغري ذلك ،وليس من دليل سوى نوع من العدوان عليه

بتزوير كتابه ونسبة يشء إليه كذب ًا ،ال ّ
أن النقل باملعنى هو بنفسه هنا حرام ،فتأ ّمل جيد ًا.
وبكلمة أخرية :يفرتض هنا القول ّ
بأن العربة يف أمانة النقل وفق ًا ملا يطلبه صاحب

النص أو اخلطاب ،فالنقل الكتايب للخطاب الشفوي ،أو النقل الكتايب للنص املكتوب
ّ

(االستنساخ مثالً) ،والنقل الشفوي للخطاب الشفوي ،والنقل الشفوي للخطاب
النص أو اخلطاب ،ولو وفق ًا للعرف والتباين
املكتوب ،ك ّله خيضع لدائرة صاحب
ّ
والتعاقد العام اجتامع ّي ًا ،فقد جيوز يف موضع دون آخر تبع ًا لذلك.

د ـ الجمييز بني اسجبدال املرتادفجت وغريهج ،منقف اخلطيب البغدادي

النظر ّية الرابعة :ما خينسب إىل اخلطيب البغدادي ،من القول بجواز النقل باملعنى يف

املرتادفات دون غريها .

وكامل نظر ّية البغدادي ذكرها قائالً :وقال قو ٌم من أهل العلم :الواجب عىل
املحدّ ث أن يروي عىل اللفظ إذا كان ٌ
لفظ ينوب مناب معناه غامض ًا حمتم ً
ال ،فأ ّما إذا مل

يكن كذلك ،بل كان معناه ظاهر ًا معلوم ًا وللراوي ٌ
لفظ ينوب مناب لفظ الرسول صىل
ٍ
حمتمل ألكثر من معنى لفظه صىل
اهلل عليه وآله وسلم غري زائد عليه وال ناقص منه ،وال

اهلل عليه وسلم ،جاز للراوي روايته عىل املعنى ،وذلك جيوز نحو أن يبدّ ل قوله :قام

بنهض ،وقال بتك ّلم ،وجلس بقعد ،وعرف بعلم ،واستطاع بقدر ،وأراد بقصد ،وأوجب
ٍ
رشط
بحرم ،ومثل هذا مما يطول تت ّبعه ،وهذا القول هو الذي نختاره مع
بفرض ،وحظر ّ
آخر ،وهو أن يكون سامع لفظ النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عامل ًا بموضوع ذلك اللفظ
يف اللسان ّ
وبأن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم مل يرد به ما هو موضوع له ،فإن علم

جمرد ًا دون ذكره ما عرفه من قصده صىل
جت ّوزه به واستعارته له مل يسغ له أن يروي اللفظ ّ
( )1انظر :مقباس اهلداية 279 :2؛ وتوجيه النظر  383 :2ـ .384

اهلل عليه وآله وسلم .

وبالتأ ّمل فيام أفاده اخلطيب البغدادي ،يظهر أنّه ليس شيئ ًا آخر غري النظر ّية األوىل

والثانية مع ًا ،وهلذا كأنّه مجعها ثالثتها الشيخ حسن واملازندراين وغريمها  ،فعدُّ نظر ّية

البغدادي يف عرض سائر النظر ّيات يف الباب هنا غري واضح ،فتأ ّمل أطراف كالمه ج ّيد ًا

يظهر لك ما نقول.

وبرصف النظر عن ذلك ،ال نجد فرق ًا بني املرتادفات وغريها يف مسألة أداء املعنى،

تم فيها جواز النقل باملعنى ،فال وجه لتمييزه عن سائر عنارص النقل باملعنى ،بعد
فإذا ّ

األخذ بعني االعتبار مجاع النظر ّيتني :األوىل والثانية املتقدّ متني.

هـ ـ الجمييز بني الصحجبة وغريهم ،وقفة نقديّة مع نظريّة ابن العربي

النظر ّية اخلامسة :ما اختاره ابن العريب ،ونخسب لغريه أيض ًا ،قال ابن العريبّ :
إن هذا

اخلالف إنام يكون يف عرص الصحابة ومنهم ،وأ ّما من سواهم فال جيوز هلم تبديل اللفظ

جوزناه ّ
لكل أحد ملا كنّا عىل ثقة من األخذ
باملعنى ،وإن استوىف ذلك املعنى ،فإ ّنا لو ّ
باحلديث ،إذ ّ
كل أحد إىل زماننا هذا قد بدّ ل ما نقل وجعل احلرف بدل احلرف فيام رواه،

فإهنم اجتمع فيهم أمران
فيكون خروج ًا من اإلخبار باجلملة ،والصحابة بخالف ذلكّ ،

عظيامن :أحدمها الفصاحة والبالغة؛ إذ جب ّلتهم عربيّة ولغتهم سليقة ،والثاين ّأهنم
شاهدوا قول النبي صىل اهلل عليه وسلم وفعله ،فأفادهتم املشاهدة عقل املعنى مجل ًة

واستيفاء املقصد ك ّله وليس من أخرب كمن عاين .

عنرصي :اللغة والتاريخ ،فالصحايب عايش اللغة
وهبذا يقيم ابن العريب القض ّية عىل
َ

والتاريخ مع ًا ،أ ّما األجيال الالحقة فلم يتو ّفر هلا ذلك ،األمر الذي حرمها من رخصة
( )1البغدادي ،الكفاية.233 :
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النقل باملعنى.

إال أنّه يمكن مناقشة هذا التفصيل ،وفق ًا ملبدأ جواز النقل باملعنى ،والذي يقبله ابن

العريب:

ّأوالًّ :
يب ينقل باملعنى وافي ًا
إن حيثية النقل واحدة يف الصحايب وغريه ،فإذا كان الصحا ُّ

وجوزنا له ذلكّ ،
النبي لوحده ،بل ينقل
باملراد ّ
فإن الناقل عن الصحايب ال ينقل حديث ّ
حديث الصحايب ،متام ًا كام شاهده وسمعه من الصحايب ،ومن ثم فنسبته للصحايب كنسبة
للنبي ،فلم يظهر وجه الفرق ج ّيد ًا.
الصحايب ّ

ثاني ًاّ :
إن جتويز النقل باملعنى للصحايب يفرتض به أن يضمن العنارص التي احت ّفت

بالنص أو اخلطاب ،والناقل عن الصحايب يقوم بنقل ما سمعه من تلك العنارص من
ّ
الصحايب ،فعنرص التاريخ يفرتض أن يكون متو ّفر ًا ـ بحدّ ه األدنى الكايف ـ فيها بالنقل
احلاصل من الصحايب ،وإال مل يكن النقل باملعنى من الصحايب حم ّقق ًا للضامنات التي

يريدها ابن العريب.

إن احلديث عن قض ّية اللغة صحيحة يف اجلملة ال باجلملة ،بمعنى ّ
ثالث ًاّ :
أن الكثري من

النبي كانت تعرف العرب ّية أيض ًا ،كام كان يعرفها الصحايب،
األجيال الالحقة عىل عرص ّ

النبي
عرفنا الصحايب بأنّه من الزم النبي (التعريف األصويل) أو بأنّه من رأى ّ
عل ًام أنّنا لو ّ

(التعريف احلديثي) ،أو بأنّه من عارص النبي ولو مل يره ،فال يمنع ذلك من وجود عرب
النبي أو مل يروه وكانوا يف عرصه أو مل يكونوا يف عرصه لكنّهم ولدوا
أقحاح مل يالزموا ّ
من خارس وعائالت وقبائل عرب ّية أصيلة عقيب وفاته مبارشة ،ونقلوا املرو ّيات عن

الصحايب ،وكانوا من قبائل العرب األقحاح ،فهذا التمييز الصارم بني الصحايب وغريه

مل أجد له وجه ًا.

ولع ّله كان عىل ابن العريب أن يعيد النظر يف التحقيب الزمني أو يف عمل ّية التصنيف

الرجايل بني الصحايب وغري الصحايب ،مستبدالً إ ّياه بعنرص اللغة واملعرفة ،بأن يرشط عىل

الناقل أن يكون فامه ًا اللغة واعي ًا هبا.

تصور ّ
ّ
أن الصحابة نقلوا دائ ًام األلفاظ تاركني العنارص التارخي ّية
وكأن ابن العريب ّ

احلا ّفة ،فجاء الناقل عنهم لينقل اللفظ باملعنى ،وهو ال يدري بالعنارص التارخي ّية
السياق ّية ،وهذا اإلشكال هيدّ د رشعيّة نقل الصحايب نفسه لو أراد أن ينقل هبذه الطريقة،

ولو مل هيدّ د ملا هدّ د نقل غريه ،وفق ًا لألخذ بجامع النظر ّيتني األوليني السابقتني.

و ـ الجمييز بني نسيج اللفظ فيانز ،وعدمه فيحرم ،نقد وتفنيد

النظر ّية السادسة :وهي التي ترى جواز النقل باملعنى ملن نيس اللفظ ،أ ّما من حفظه

ورجحه اجلزائري .
فال جيوز له النقل باملعنى ،وهو منسوب إىل املاوردي والروياينّ ،

والقائل هبذه النظر ّية يمكن تصنيفه عىل االجتاه ّ
املرخص يف النقل باملعنى ،كام يمكن

جوزه حال النسيان من
تصنيفه عىل االجتاه القائل بحرمة النقل باملعنى ،غاية األمر أنّه ّ
باب أنّه نقل ملا حفظ ،وكأنّه للرضورة ،أو للعنوان الثانوي.

وعىل أ ّية حال ،مل يظهر تربير رشعي هلذه النظر ّية بشكل واضح؛ ّ
ألن النقل باملعنى إذا

كانت فيه مشكلة رشع ّية يف نفسه فلامذا جاز عند النسيان؟ وكان من املفرتض حتريمه
متام ًا كتحريم نقل القرآن باملعنى بوصفه قرآن ًا ،أو عىل ّ
األقل كان يلزم عند الرتخيص يف

خ
إن هذا ما فهمته ال ّ
الناقل بالقولّ :
النبي؛ فهذا املقدار
حال النسيان أن خي َلزم
أن هذا ما قاله ّ
ألن املفروض ّ
يرفع حال االضطرار وحي ّقق ضامنات الصدق والتطابق؛ ّ
أن املنع عن النقل
باملعنى عند احلفظ يساوق ذهاب القائل هنا إىل ّ
أن األصل يف النقل رشع ًا هو اللفظ ،فمع

يبني أنّني ال أنقل ،بل أذكر ما فهمت،
زوال اللفظ والرتخيص بالنقل باملعنى يلزمه أن ّ
فمثل هذه التفاصيل تغدو رضور ّية ملن يرى هذا القول.

هذا لو قلنا بقضاء الرضورة مطلق ًا للنقل باملعنى عند النسيان ،وإال لو كان احلديث

( )1انظر :الزركيش ،البحر املحيط 415 :3؛ واجلزائري ،توجيه النظر  381 :2ـ .382

متواتر ًا مث ً
ال فقد ال يرى الناقل رضورة لنقله هو له أيض ًا باملعنى ،ما دام متوفر ًا بني أيدي

املسلمني.

وبعبارة أخرى :النقل باملعنى إذا كان يف نفسه يوافق مقتىض األمانة والوثاقة والضبط

والصدق ،فال موجب لتحريمه ولو حال تذكّر اللفظ ،وإذا مل يكن كذلك فال موجب

لرتخيصه مطلق ًا حال النسيان ،بل يلزم إضافة القيود التي ترشح للسامع ّ
أن املنقول ليس
هو كالم النبي ،وإنّام هو فهمي لكالم النبيّ ،
فإن هذا هو مقتىض الصدق واألمانة وفق ًا

لذلك ،فلم يظهر وجه للتفريق هنا هبذه الطريقة التي تخنسب للاموردي.

أن التفصيل معقول؛ وذلك ّ
لكن قد يقال ـ كام سيأيت ـ ّ
أن الرتخيص بالنقل باملعنى

حرم
عند العجز عن النقل باللفظ ،يمكن أن جييزه الشارع حفاظ ًا عىل نصوصه ،فلو ّ
النقل املعنوي حتى حال العجز لربام ضاعت نصوصه وتو ّقف الرواة الصادقون عن

نقلها؛ لعدم حفظهم هلا ،فيجيز ذلك حال العجز حفاظ ًا عىل مالكاته ونصوصه من

األرض بام فيه الرضر ،فيصبح ذلك معقوالً ثبوت ًا ،غاية األمر حيتاج
الضياع التام ،ويدفع
ّ
ّ
للتوصل ملثل هذا التفصيل ،وسيأيت التعليق
األمر ملالحظة أد ّلة اجلواز واملنع ومساحاهتا

املترشعية وغريه.
عليه يف مثل دليل السرية
ّ

هذا ،وسيأيت ـ بحول اهلل ـ يف ثنايا البحوث الالحقة ما خجييل الصورة هنا.

ز ـ الجمييز بني نسيج اللفظ فيحرم ،وعدمه فيانز ،تعليق نقدي

النظر ّية السابعة :وهي عكس النظر ّية السادسة ،وهي جواز النقل باملعنى ملن حفظ

اللفظ ،دون غريه .

ّ
صحة نقلك
ربر لذلك أنّك عندما تنسى اللفظ ،فال توجد ضامنات يف ّ
وكأن امل ّ

باملعنى ،بينام عندما يكون اللفظ موجود ًا يف الذهنّ ،
الصحة تكون أعىل؛
فإن ضامنات
ّ
( )1انظر :مقباس اهلداية 280 :2؛ وتوجيه النظر  382 :2ـ .383

ّ
ألن الناقل كأنّه ينظر يف النسخة األصل ،ثم يقوم بنحت نسخة بديلة مطابقة هلا وحماكية
ومماهية ،ونسبة الضامنات هنا أعىل ،كام هو واضح.

وهذه النظر ّية تنطلق من عنرص الضامنات ،واملفروض ّ
أن الناقل متي ّقن ـ وفق ًا ملا

طرحناه يف مجاع النظر ّية األوىل والثانية ـ من ما يقوم بنقله باملعنى ،نعم ،مع عدم يقينه أو
كثرة خطئه واشتباهه يمكن طرح ذلك بالنسبة إليه ،أ ّما يف غري ذلك فغايته ّ
نرجح له
أن ّ
نحرم عليه النقل باملعنى حيث ال دليل.
النقل باللفظ ال أن ّ

ح ـ الجمييز بني نصنص الدعجء والنصنص البالغيّة ،وغريهج

النظر ّية الثامنة :يظهر من بعض املعارصين القول بالتمييز يف مسألة النقل بني نصوص

فيصح من
يصح فيها النقل باملعنى ،وبني غريها
ّ
األدعية والنصوص البالغ ّية البديعة فال ّ

العارف باللغة معرف ًة ممتازة .

ويستند هؤالء يف قوهلم هذا إىل بعض الروايات الواردة يف األدعية ،مثل:

الّباء بن َعازب ،قال :قال يل رسول اهلل :ما تقول يا َبراء إذا أويت إىل
أ ـ خّب َ َ

فتوسد
فراشك؟  ،قال :قلت :اهلل ورسوله أعلم .قال :إذا أويت إىل فراشك طاهر ًاّ ،

وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري
يمينك ،ثم قل :اللهم أسلمت وجهي إليكّ ،
إليك ،رهبة ورغبة إليك ،ال ملجأ وال منجى منك إال إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت،
فقلت كام قال ،إال أ ّين قلت :وبرسولك الذي أرسلت ،فوضع
وبنب ّيك الذي أرسلت .
خ

مات،
يده يف صدري ،وقال :وبنبيّك الذي أرسلت  ،ثم قال :من قاهلا من ليلته ،ثم َ

مات عىل الفطرة .
َ

( )1انظر :حممد رضا اجلاليل ،من أدب الدعاء يف اإلسالم ،جم ّلة تراثنا  10 :14ـ 31؛ وله أيض ًا:
تدوين السنّة الرشيفة508 :؛ وراجع :القمي ،القوانني املحكمة.482 :

( )2النسائي ،السنن الكربى  195 :6ـ 196؛ والطرباين ،الدعاء98 :؛ واملعجم األوسط 135 :2؛
واخلطيب البغدادي ،الكفاية209 :؛ وصحيح البخاري .147 :7

ب ـ خّب إسامعيل بن الفضل ،قال :سألت أبا عبد اهلل× عن قول اهلل عز ّ
وجل:

(فس ّبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا)؟ فقال :فريضة عىل ّ
كل مسلم أن
يقول قبل طلوع الشمس عرش مرات وقبل غروهبا عرش مرات :ال إله إال اهلل وحده ال
حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل
رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت ،وهو ّ

ّ
كل يشء قدير  .قال :فقلت :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي
ويميت ،ويميت وحييي .فقال :يا هذا ،ال شك يف ّ
أن اهلل حييي ويميت ويميت وحييي،

ولكن قل كام أقول .

ج ـ خّب العالء بن كامل ،قال :سمعت أبا عبد اهلل× ،يقول :واذكر ر ّبك يف نفسك

ترضع ًا وخيفة ودون اجلهر من القول عند املساء :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له
ّ
امللك وله احلمد ،حييي ويميت ويميت وحييي ،وهو ّ
كل يشء قدير  .قال :قلت :بيده

اخلري ،قالّ :
إن بيده اخلري ،ولكن قل كام أقول [لك] عرش مرات ،وأعوذ باهلل السميع

العليم حني تطلع الشمس وحني تغرب عرش مرات .

د ـ خّب عبد اهلل بن سنان ،قال :قال أبو عبد اهلل× :ستصيبكم شبهة ،فتبقون بال

علم يرى ،وال إمام هدى ،وال ينجو منها إال من دعا بدعاء الغريق  ،قلت :كيف دعاء

الغريق؟ قال :يقول :يا اهلل ،يا رمحن يا رحيم ،يا مق ّلب القلوب ،ث ّبت قلبي عىل دينك .

فقلت :يا اهلل يا رمحن يا رحيم يا مق ّلب القلوب واألبصار ،ث ّبت قلبي عىل دينك .قال:
ّ
عز وجل مق ّلب القلوب واألبصار ،ولكن قل كام أقول لك :يا مق ّلب القلوب،
إن اهلل ّ

ث ّبت قلبي عىل دينك .

( )1الصدوق ،اخلصال.452 :

( )2الكليني ،الكايف 527 :2؛ وانظر :تفسري العيايش .45 :2
( )3الصدوق ،كامل الدين 351 :ـ .352

ُتصص ما ّ
دل عىل جواز نقل احلديث باملعنى .
وبنا ًء عليه ،فهذه األحاديث ّ

ولع ّله من هذا الباب ،ذكر الشيخ حسن صاحب املعامل ـ مع ّلق ًا عىل بعض الروايات

ـ :ويف مجلة من ألفاظ املتنني اختالف يعجب من مثله ذوو البصائرّ ،
فإن االختالف

بمجرد األحكام ،ربام كان العذر فيه تسويغ
الذي يقع ويكثر يف متون األخبار الواردة
ّ

الرواية باملعنى ،وعدم انتهاء االختالف إىل احلدّ الذي حيصل به االضطراب فيه ،وأما ما
ٍ
عذر للتسامح فيه والتقصري يف
فأي
يتضمن نقل الدعوات واألذكار املأثورةّ ،
ّ
ضبطه؟! .

املفصل يف جتويز النقل باملعنى ،ال يصلح فيه االستناد إىل هذه
لكن هذا الرأي
ّ
ّ
الروايات فقط ،برصف النظر عن املشاكل التي يف أسانيد بعضها عىل ق ّلتها يف نفسها،
ال عن ّ
وإمكان محلها عىل خصوص ّيات بعض األدعية ال مجيعها ،فض ً
أن بعضها قد يندرج

يف الزيادة ال يف النقل باملعنى ،مثل إضافة كلمة( :األبصار) ،وهذه الروايات التي ذكرت

وأهنا يف ترتّب
هنا تصلح لالستدالل عىل توقيف ّية ألفاظ األدعية واألذكار يف اجلملةّ ،

آثارها والثواب عليها متو ّقفة عىل ذلك مثالً ،وهو بحث مطروح يف حم ّله.

كام ّ
أن هذه الروايات هنا تنسجم مع الرتخيص يف النقل باملعنى يف حال العجز ـ أي

أن ظاهر موارد هذه الروايات األربع ّ
يف حال عدم القدرة عىل النقل باللفظ ـ وذلك ّ
أن
النبي أن ين ّبهه إىل أنّه حيث
املتك ّلم كان يمكنه النقل باللفظ ،لسامعه ّ
النبي ،فأراد ّ
للتو من ّ

التفوه باحلديث باملعنى ،فال ّ
تدل هذه الروايات عىل النهي عن النقل
يمكن ،ال يمكنك ّ

يصح التمييز
باملعنى للدعاء عند العجز عن النقل باللفظ والنسيان وغري ذلك ،وعليه فال ّ

بني نصوص األدعية وغريها ،وإطالق القول بالتحريم يف نصوص األدعية ،بل يلزم

التفصيل فيها أيض ًا من هذه الزاوية كوهنا القدر املتي ّقن من مورد هذه الروايات.
( )1انظر :اجلاليل ،من أدب الدعاء يف اإلسالم ،جم ّلة تراثنا  15 :14ـ .20
( )2منتقى اجلامن .258 :3

عامة يف املوضوع ،وهي ّ
أن ما كان من النوع
بل كان يفرتض هنا الرجوع إىل خاصية ّ

الذي يريد املتك ّلم لفظه بمناسبات احلكم واملوضوع وبمعرفة الظروف واملالبسات
والقرائن احلا ّفةّ ،
فإن مقتىض الوثاقة واألمانة هو النقل كذلك ،متام ًا كام قلنا يف مسألة

استنساخ النسخ يف مقابل الرواية الشفو ّية ،فإذا فهم من املتك ّلم أنّه يريد األلفاظ بعينها

كان ذلك صحيح ًا ،وال يبعد قبوله يف العديد من نصوص األدعية واألذكار واألوراد

ال عن ّ
ونحو ذلك ،أ ّما القول باإلطالق فغري واضح ،فض ً
أن اجلوانب األدب ّية والبالغ ّية
وإن كان نقلها مه ًام ورضور ّي ًا ،لك ّن اإللزام بنقلها وحتريم عدمه غري واضح ،إذا مل يفهم

إرادة املتك ّلم لذلك حرص ًاّ ،
هيمه نقل اجلانب البالغي يف هذا الكالم أو
فلعل املتك ّلم ال ّ
ٍ
بالغي ،فالحظ جيّد ًا؛ فالعربة
بنحو
هيمه نقل الفكرة ،غاية األمر أنّه قاهلا
ّ
ذاك ،بقدر ما ّ

بام قلناه من اخلصوص ّية العا ّمة ،فال نطيل.

هذا ،وتوجد أقوال يف التفصيل أخرى ال داعي لإلطالة بذكرها ،فلرتاجع يف كلامت

مثل الزركيش .

 2ـ  1ـ  2ـ اجتجه املنع عن النقل بجملعنى ونظريّجته

االجتاه الثاين :وهو اجتاه املنع املبدئي عن نقل احلديث الرشيف باملعنى ،ويمكن هنا

طرح أكثر من نظر ّية للتأكّد من كوهنا ترجع ليشء واحد أو ال:

أ ـ نظريّة املنع املطلق ،رصد وتأمّل

النظر ّية األوىل :عدم جواز النقل باملعنى مطلق ًا ،وقد نسب هذا القول إىل بعض

أصحاب احلديث والفقه واألصول من أهل السنّة ،وقيل :هو منسوب إىل ابن سريين
وأيب بكر الرازي وأيب إسحاق االسفراييني والظاهر ّية وابن عمر .
( )1انظر :الزركيش ،البحر املحيط  412 :3ـ .417

ّ
واحليل ،هتذيب
( )2انظر :الفخر الرازي ،املحصول 466 :4؛ والرسخيس ،أصول الفقه 355 :1؛
الوصول241 :؛ واملامقاين ،مقباس اهلداية 279 :2؛ واجلزائري ،توجيه النظر .376 :2

ويبدو من مطلع كالم أيب إسحاق الشريازي ّ
أن هذا هو اختياره ،لك ّن الحق كالمه

يفيد الرتخيص بني املعرفة باللغة وعدمها ،والعارف باللغة تارة ينقل يف خرب حمتمل ،فال
جيوز له النقل باملعنى الحتامل الغلط وإال فيجوز ،وأخرى يف خرب ظاهر فنسب جلامعة

وصحح القول بجواز النقل باملعنى .
من أصحابه القول باملنع ،لكنّه عاد
ّ

ويظهر من ابن حزم امليل هلذا ،فإنّه ـ بعد أن أجاز نقل املضمون بمثل حكم رسول

النبي ّ
صىل اهلل عليه وسلم ،وقصد
اهلل بكذا وكذا ـ قال :وأ ّما من حدّ ث وأسند القول إىل ّ

النبي صىل اهلل عليه وس ّلم ،فال ّ
يتحرى األلفاظ كام
حيل له إال أن
ّ
التبليغ ملا ب ّلغه عن ّ

سمعها ،ال خيبدل حرف ًا مكان آخر ،وإن كان معنامها واحد ًا ،وال يقدّ م حرف ًا وال ّ
يؤخر

آخر ،وكذلك من قصد تالوة آية أو تع ّلمها وتعليمها وال فرق ،وبرهان ذلك ّ
النبي
أن ّ
ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ع ّلم الرباء بن عازب دعا ًء. ..
خصصها ،حتت
ضمنه أبواب ًا ّ
وبمراجعة ما سطره اخلطيب البغدادي يف الفصل الذي ّ

عناوين مثل( :باب ما جاء يف رواية احلديث عىل اللفظ ،ومن رأى ذلك واجب ًا) ،و (باب

ذكر الرواية عن من مل خجيز إبدال كلمة بكلمة) ،و (باب ذكر الرواية عن من مل جيز تقديم

كلمة عىل كلمة) ،و (باب ذكر الرواية عن من مل جيز زيادة حرف واحد وال حذفه وإن

يغري املعنى) ،و (باب ذكر الرواية عن من مل جيز إبدال حرف بحرف وإن كانت
كان ال ّ

صورهتام واحدة) ،و (باب ذكر الرواية عن من مل خجيز تقديم حرف عىل حرف) ،و (باب

ذكر الرواية عن من كان ال يرى ُتفيف حرف ثقيل وال تثقيل حرف خفيف ،وإن كان

املعنى فيها واحد ًا) ،و (باب ذكر الرواية عن من كان ال يرى رفع حرف منصوب وال
نصب حرف مرفوع أو جمرور وإن كان معنامها سواء) ،وغريها من األبواب .

( )1انظر :اللمع يف أصول الفقه 168 :ـ .169

( ) 2ابن حزم ،اإلحكام  205 :2ـ  .206خيشار إىل أنّه سيأيت منه أنّه يقبل الرتمجة بنحو التفهيم
والتعليم.

( )3انظر :الكفاية يف علم الرواية 205 :ـ .222

بمراجعة هذا ك ّله وغريه ،ال نجد شيئ ًا واضح ًا يف املنقول عن السابقني يف هذا اإلطار،

تعهد شخيص منه
بل غايته احتياط من بعضهم يف الرواية خشية الزيادة والنقيصة ،أو ّ
بذلك ،أو منع ملن ال خحيسنّ ،
وأن ابن عمر كان متم ّيز ًا يف د ّقة النقل باللفظ تقريب ًا ،ومل

يورد شيئ ًا واضح ًا يف وجود مجاعة أو فئة معتدّ هبا كانت متنع النقل باملعنى مع األداء
السليم ،فراجع.

وبرصف النظر عن ذلك ،فجعل هذه النظر ّية يف عرض النظر ّية الثانية اآلتية بعيد؛

ّ
ألن ظاهر من طرح هذه النظر ّية هنا كان نظره خلصوص احلديث النبوي ،ال ملطلق النقل

كالنبي ،وهبذا يمكن جعل
عن اآلخرين ولو يف غري مصادر الرشيعة وطرق معرفتها
ّ

النظر ّية األوىل والثانية هنا ترجعان لروح واحدة ونظر ّية فاردة ،لكننا ميزنامها للتوضيح
وجري ًا عىل فصلهام يف كلامهتم ال غري.

ٍ
لسبب واحد ،وهو ّ
أن بعض األد ّلة اآلتية عىل املنع عن
لكن مع ذلك األرجح الفصل

النبوي ونحوه.
النقل باملعنى ،واضحة يف التعميم األوسع من دائرة احلديث
ّ

وعىل أ ّية حال ،فسوف يأيت احلديث عن أصل منع النقل باملعنى ،ومنع نقل احلديث

النبوي كذلك باملعنى ،قريب ًا إن شاء اهلل.

ب ـ نظريّة الجمييز بني احلديث النبني فيحرم ،وغريه فيانز (املنسنبة لإلمجم مجلك)

األول ال جيوز النقل
النظر ّية الثانية :نظر ّية التمييز بني احلديث
النبوي وغريه ،ففي ّ
ّ

باملعنى ،فيام جيوز ذلك يف غريه ،كام نقل ذلك ابن الصالح يف علوم احلديث وغريه

أيض ًا  .ويظهر من اخلطيب البغدادي ّ
أن هذا كان مسلك اإلمام مالك بن أنس .

والذي يبدو من خالل أد ّلة هذا القول ومصدره ّ
الرأي سن ٌّّي ،ومل يقل به
أن هذا
َ

( )1انظر :ابن الصالح ،علوم احلديث214 :؛ والبغدادي ،الكفاية223 :؛ والشهيد الثاين ،البداية:
142؛ والرعاية262 :؛ ووصول األخيار448 :؛ وجامع املقال.43 :

( )2انظر :البغدادي ،الكفاية.223 :

الشيعة ،بل ذكره بعض أهل السنّة ،يف التمييز بني كلامت الرسول الفصيحة وكلامت سائر

الصحابة والتابعني.

وقد ذكروا لتّبير هذا التمييز ّ
أن رسول اهلل
ٍ
ومعان ال يصل إليها تعبري يوازهيا ،هلذا قد ّ
خيتل املعنى بتقديم ّ
املتأخر أو
كلامته ومجله د ّقة

كان أفصح من نطق بالضاد ،ويف

نصه احلريف
تأخري املتقدّ م أو حتى بإبدال بعض املرتادفات ،من هنا يلزم املحافظة عىل ّ
أمان ًة ووفاء بأداء املعنى .

أن هذا التّبير غري واضح ،أ ّما ّ
أن رسول اهلل
إال ّ

قصد به االستدالل به بوصفه حديث ًا عن رسول اهلل

أفصح من نطق بالضاد ،فإن
 ،فهو من األحاديث التي

رصحوا بأنّه ال أصل هلا  ،وعىل تقدير ّ
أن هلا أص ً
مصدر أو سند هلذا اخلرب
ال فال يوجد
ٌ
ّ

يمكن الركون إليه ،وأما لو قصد أصل الفكرة برصف النظر عن كوهنا حديث ًا ،فهذا ما ال
دليل عليه ،فام الدليل عىل ّ
حممد ًا كان أفصح العرب؟ نعم كان فصيح ًا وله كلامت
النبي ّ
أن ّ

بليغة ورائعة ،أ ّما أنّه كان أفصح العرب عىل اإلطالق ،فهذا ما ال دليل عليه .

( ) 1انظر :الرعاية 262 :ـ 263؛ ووصول األخيار448 :؛ وبحار األنوار  163 :2ـ 164؛
والكجوري ،الفوائد الرجال ّية 225 :ـ .226

( ) 2انظر :األمحدي ،مكاتيب الرسول  ،81 :1اهلامش؛ والفتني ،تذكرة املوضوعات87 :؛
والعجلوين ،كشف اخلفاء  200 :1ـ 201؛ ومصطفى اخلميني ،تفسري القرآن الكريم 195 :2؛

وتفسري ابن كثري 32 :1؛ وسبل اهلدى والرشاد  ،429 :1و103 :2؛ والسرية احللب ّية  30 :1و..
( )3بل قد يميل بعضهم إىل ترجيح إبطال هذه الفكرة؛ انطالق ًا من التخرجيات التي قيلت ملسألة أم ّية
النبي ،بنا ًء عىل أنّه مل يكن يعرف القراءة والكتابة ،وذلك أنّه ك ّلام فرضنا ّ
النبي كان أبلغ العرب
أن ّ
وأفصحهم ،كان موضوع إعجاز القرآن ّ
نبوته؛ من حيث ّ
إن
قو ًة وأضعف يف االستدالل عىل ّ
أقل ّ

شخص ًا خيعرف بأنّه أبلغ العرب عىل اإلطالق يف من كانوا يف عرصه ومن قبله ومن بعده ،مثل هذا
الشخص إتيانه بمثل بالغة القرآن قد يصنّف من موجبات الطعن عليه من قبل خصومه ،فيقال
املتفوقة املتعالية ،وليس غريب ًا من شخص مثلك أن يأيت بمثل هذه البالغة
له بأنّنا نعرفك بالبالغة ّ

متفوق علينا ،وهذا بخالف ما لو قيل بكونه عادي ًا يف
العالية التي تفوق قدرتنا العادية؛ ألنّك ّ

حق
تم هذا الدليل ،وهو غري تا ّم كام قلنا ،ربام كان للشيعة حينئذ أن خجيروه يف ّ
وإذا ّ

أئمتهم من أهل البيت النبوي؛ وال ّ
أقل مثل اإلمام عيل بن أيب طالب ،وهو إمام البيان،
ّ

إال أنّه مع ذلك ال يبدو هذا واضح ًا ،فعىل فرض ثبوت ّ
النبي وأهل البيت كانوا أعلم
أن ّ
الناس بالعرب ّية وأقدرهم عىل بياهنا الفصيح ،لكن هل يعني ذلك ّأهنم استخدموا دائ ًام أو

غالب ًا وسائل البيان األفضل واألفصح واألبلغ؟ هذا ما حيتاج إىل دليل ،وهو غري واضح،

متفوقة عىل
بل الظاهر من تت ّبع الروايات ّأهنم غالب ًا ما كانوا يتك ّلمون بلغة عادية غري ّ
سائر البيانات التي يتعامل هبا عموم الناس ،إال إذا قيل ّ
بأن هذه الروايات منقولة عنهم

والتقري
باملعنى ،وعىل ذلك فكيف نعرف ّأهنم كانوا األبلغ واألفصح عرب ممارسة التت ّبع
ّ
التارخيي واألديب واللغوي؟!

نعم ،ال نرتاب يف ّ
أن النقل باملعنى ـ سواء كان حلديث الرسول أم لغريه ـ ال يضمن

النص األصيل ،وهذا طبيعي ،لكنّه ال يشء
أن حيفظ متام احليثيات والعنارص املوجودة يف ّ

أن املتك ّلم كان مريد ًا ّ
يؤكّد ّ
لكل تلك احليث ّيات التفصيلية ،كام سوف نذكره قريب ًا إن شاء
اهلل تعاىل.

شك ـ من حيث املبدأ ـ يف ّ
هذا ،وليس من ّ
أن النقل باللفظ أوىل وأفضل من النقل

باملعنى؛ ّ
فإن فيه قدر ًا أكرب من احلفاظ عىل املضمون ومن االحتياط يف النقل ،وهلذا ذهب
بعض علامء احلديث ـ كالشهرزوري ـ إىل أنّه لو نقل الراوي باملعنى كان من ما ينبغي له

فعله أن خيتبع نقله وحديثه بقوله( :أو كام قال ،أو نحو هذا)  ،وذلك من باب االحتياط
والتث ّبت.

بالغته وفصاحتهّ ،
فإن إتيانه بمثل هذا الكتاب سوف يعزّ ز موقعه االرتباطي باهلل تعاىل وبقض ّية
النبوة والوحي ،إال إذا قيل ّ
نبوته وال تضعفها .واألمر موكول
بأن أبلغ ّيته إعجاز ّية بنفسها فتخثبت ّ
ّ

إىل حم ّله ،وإنّام أحببنا لفت النظر لبعض جوانب هذا املوضوع.

( )1علوم احلديث215 :؛ وانظر :الرعاية.263 :

ربرات املشار إليها هلذه النظر ّية إن شاء اهلل تعاىل.
هذا ،وسيأيت احلديث عن سائر امل ّ

وأخري ًا ،خيشار إىل وجود تفصيل يقرتب من املوضوع هنا ،وهو التفصيل بني النقصان

يف احلديث فيجوز أ ّما الزيادة فال جتوز ،وهو منسوب إىل جماهد وغريه ،وقد استند هؤالء

بأن هذا ّ
يدل عىل ّ
نرض اهلل من سمع مقالتي فلم يزد فيها ،فقالوا ّ
أن
إىل قول النبيّ :
النقصان منها جائز؛ إذ لو مل يكن كذلك لذكره كام ذكر الزيادة .

والصحيح ّ
تم ذكره،
تم إنقاصه ودوره يف املقطع الذي ّ
أن ذلك تابع للمقطع الذي ّ

من حيث إفادة خلل أو نحو ذلك ،والتفصيل يف حم ّله ويف باب تقطيع احلديث ،فال نطيل.

كانت هذه هي الصورة التي ذكرها علامء املسلمني إزاء املوقف من النقل باملعنى،

والبدّ لنا بعد ذلك من حتديد أد ّلة جواز النقل باملعنى وأد ّلة العدم ،لنرى :هل تصمد

أمام املناقشة العلم ّية ،أو تعجز عن الصمود ،أو ّ
أن هناك تفصي ً
ال ما يف القض ّية؟

 2ـ  2ـ أدلّة شرعيّة النقل بجملعنى ،عرض وحتليل

األد ّلة التي ذكرت ـ أو التي يمكننا ذكرها ـ إلثبات نظر ّية جواز النقل باملعنى،
عديدة ،بعضها ٍ
واه ال قيمة له  ،واملهم منها نذكره هنا ،وهو:

 2ـ  2ـ  1ـ النصنص احلديثيّة الرتخيصيّة

املرصحة بجواز النقل باملعنى عند السنّة والشيعة،
الدليل األول :الروايات العديدة
ّ

وهي:

الرواية األوىل :صحيحة حممد بن مسلم ،قال :قلت أليب عبد اهلل× :أسمع احلديث

( )1انظر :البغدادي ،الكفاية 223 :ـ .227

األول والثامن ،من األد ّلة التي جاءت يف كتاب مناهج املحدّ ثني:
( )2انظر ـ عىل سبيل املثال ـ الدليلني ّ
 36 ،30ـ .38

منك فأزيد وأنقص ،قال :إن كنت تريد معانيه فال بأس .

فهذه الرواية واضحة يف ّ
أن الزيادة والنقيصة يف الكلامت مع استهداف معنى احلديث

ترضان ،بل جيوز ،فالرواية تا ّمة السند والداللة ،وفاق ًا لغري واحد  .وقد فهم منها
ال ّ
التقي املجليس الداللة عىل اجلواز مع املعرفة بأساليب الكالم .

حممد بن مسلم يف الفقاهة واملعرفة
ولع ّله يلزم تقييدها بخصوص من كان من أمثال ّ

متوجه إليه ،إال أن يقال ّ
خاصة ّ
بأن جواب
شخيص
وأن التعبري
ّ
باللغة ومعاين الكالمّ ،
ٌّ
اإلمام واضح يف ّ
أن املالك التا ّم للموضوع هو إصابة املعنى ،فيدور احلكم مداره.

أن املراد منها أن يزيد الراوي ـ بعد نقله احلديث بلفظه ـ بغية التوضيح أو
وقد حيتمل ّ

غريه ،فال يكون هلا عالقة ،ولكنّه خالف ظاهر احلديث؛ وذلك:

وبني هناية كالم اإلمام ،ملاذا يسأل يف أن يضيف فكرة من عنده
أ ـ إنّه بعد أن أهنى ّ

لرشح احلديث؟ وهل هذا األمر ّ
حممد مسلم
حمل نقاش؟ يبدو األمر غري مفهوم من مثل ّ
وهو يسأل اإلمام الصادق ،وليس الباقر حتى نقول بأنّه كان ال يزال حدث الس ّن.

وقد جياب ّ
بأن وجه السؤال هو خوف اختالط زيادته بحديثهم ،فينقل احلديث الحق ًا

بظ ّن ّ
أن هذه الزيادة منه ،متام ًا كام قيل مثله يف تدوين احلديث والقرآن مع ًا ،وأ ّما السؤال
عن اإلنقاص من احلديث فواضح املعقول ّية.

ب ـ لو جاز هذا دون تبيني االنفصال بني كالمه وكالم اإلمام بمقتىض إطالق
الرواية ،جلاز النقل باملعنى قطع ًا؛ لعدم الفرق بني احلالتني ،بل ّ
لعل النقل باملعنى أوضح

وأوىل.

( )1الكايف 51 :1؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،80 :27كتاب القضاء ،أبواب صفات القايض ،باب
 ،8ح.9

( )2انظر :املعامل213 :؛ وجتليل ،رسالة حج ّية الشهرة455 :؛ والكجوري ،الفوائد الرجال ّية.225 :
( )3انظر :روضة املتقني .28 :1

إن تعبري (أنقص) قرينة عىل ّ
جـ ّ
أن املراد بالزيادة هو الزيادة يف احلديث نفسه ،مقابل

يقوي فرض ّية إرادة النقل باملعنى ،ال إرادة الرشح
اإلنقاص منه بعينه ،األمر الذي ّ

واإلضافة بعد حت ّقق النقل باللفظ.

د ـ ما ذكره صاحب الفصول ،من االستناد إلطالق الرواية للشمول ّ
لكل الصور .
ومالحظة صاحب الفصول قد يناقش فيها من حيث ّ
إن املستشكل هنا قد ال يريد

التخصيص ،بل يريد االستناد لتعبري الزيادة يف كون املأيت به شيئ ًا غري احلديث بعد متامية
احلديث ،فال يقال :زدت يف احلديث إال إذا أتيت به ،ثم أتيت ٍ
بأمر زائد عليه ،فاإلرجاع
لإلطالق لوحده غري ٍ
كاف ،بل البد من إبراز قرائن كام فعلنا.
الرواية الثانية :خّب السياري ،عن بعض أصحابنا ،يرفعه إىل أيب عبد اهلل× قال:

إذا أصبت معنى حديثنا فأعرب عنه بام شئت  ،وقال بعضهم :ال بأس إذا نقصت أو

زدت أو قدّ مت أو ّ
أخرت ،وقال :هؤالء يأتون احلديث مستوي ًا كام يسمعونه ،وإنّا ربام
قدّ منا ّ
وأخرنا وزدنا ون ّقصنا ،فقال :ذلك زخرف القول غرور ًا ،إذا أصبت املعنى فال

بأس .

فهذا احلديث جييز ـ بعد إصابة املعنى ـ أن تخعرب عن احلديث بام شئت ،وتب ّينه بام تريد

من الكالم ،واجلمل الالحقة دا ّلة عىل ذلك ،وحتى لو فرض ّأهنا إضافات من الراوي؛
الرتباك متنها لو كان منقوالً عن اإلمامّ ،
فإن اجلملة األوىل كافية يف الداللة.

إال ّ
أن احلديث ضعيف السند جد ًا ،باإلرسال والرفع وغري ذلك ،كام هو واضح.

( )1انظر :الفصول الغرو ّية.308 :

( )2مستطرفات الرسائر570 :؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،105 :27كتاب القضاء ،أبواب صفات

القايض ،باب  ،8ح88؛ هذا ،واجلملة األخرية من هذا احلديث نسبها أبو خيثمة النسائي يف كتاب
العلم ،26 :إىل الزهري ،برواية مالك بن أنس عنه ،وإىل احلسن متّت نسبتها أيض ًا كام جاء عند أيب
طالب املكّ ي يف قوت القلوب 313 :1؛ ونسبت إىل رسول اهلل يف حديث يف مصادر خاخر مثل:
الشريازي ،اللمع يف أصول الفقه232 :؛ وأبو ر ّية ،أضواء عىل السنّة املحمد ّية.78 :

الرواية الثالثة :خّب ابن املختار أو غريه ،رفعه قال :قلت أليب عبد اهلل× :أسمع

احلديث منكّ ،
الصلب منه فال بأس ،إنام
فلعيل ال أرويه كام سمعته ،فقال :إذا أصبت ُّ

وهلم ،واقعد واجلس .
هو بمنزلة تعال
ّ

واخلرب يضع استخدام املرتادفات يف إطار اجلواز ،ويركّز عىل خصلب احلديث وجوهر

الفكرة التي فيه ،إال أنّه ضعيف السند ،ال ّ
أقل بعدم وضوح الراوي بعد تر ّدده بني ابن
املختار وغريه ،مضاف ًا إىل وجود الرفع بعد هذا الراوي أيض ًا ،فال خيستند إليه منفرد ًا.

الرواية الرابعة :خّب احلسني بن عثامن ،عن بعض أصحابنا ،عن أيب عبد اهلل× ،قال:

إذا أصبت احلديث ،فأعرب عنه بام شئت .

ضعيف باإلرسال وغريه.
والرواية واضحة املعنى بعد ما أسلفنا ،لك ّن سندها
ٌ

الرواية اخلامسة :خّب داود بن فرقد ،قال :قلت أليب عبد اهلل×ّ :إين أسمع الكالم

(فتتعمد) ذلك؟ قلت:
فتعمد
منك ،فأريد أن أرويه كام سمعته منك فال جييء ،قال:
ّ
ّ

ال ،قال :تريد املعاين؟ قلت :نعم :قال :فال بأس .

ّ
فإن هذه الرواية أجازت النقل باملعنى عند إرادة املعاين ،لكنّها سألت قبل ذلك عن

حالة العمد ،وال معنى هلذا السؤال إال وجود متييز بني حالتي :العمد والسهو ،وكأنّه يف
حال العمد هناك مشكلة ،مع ّ
أن سائر الروايات واضحة يف عدم وجود هذا التمييز ،ثم
ّ
فأي معنى لسؤال اإلمام
رصح يف السؤال بأنّه ال جييء معه اخلرب كام سمعهّ ،
إن الراوي ّ

يتعمد هذا األمر أو ال؟ سوى ّ
أن اإلمام يريد أن يركّز مفهوم التمييز بني العمد
له إذا كان ّ
( )1تفصيل وسائل الشيعة  ،105 :27كتاب القضاء ،أبواب صفات القايض ،باب  ،8ح87؛ وجامع
أحاديث الشيعة .248 :1

( ) 2مستدرك الوسائل 288 :17؛ وبحار األنوار  .161 :2نق ً
ال عن أصل احلسني بن عثامن بن
رشيك العامري.

( )3الكايف 51 :1؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،80 :27كتاب القضاء ،أبواب صفات القايض ،باب،8
ح.10

والسهو .إال إذا قيل ـ كام ذكره الفيض الكاشاين ـ ّ
تعمده
بأن مراد اإلمام من العمد هو ّ

عدم املباالة يف احلفظ ممّا أوصله إىل مرحلة عدم القدرة عىل استحضار الكلامت ،أو قيل

ـ كام قيل بالفعل ـ ّ
تعمد نسبتها
بأن
تعمد ذكر األلفاظ يف هذه احلال ،أو ّ
التعمد هو ّ
ّ
كذلك لإلمام ،أو من وضع العمد للحديث بألفاظ زائدة.

تعمد فعل
وعىل أ ّية حال ،فالرواية جتيز النقل باملعنى يف حالة قصد املعاين مع عدم ّ

بمحمد بن سنان.
ذلك مع القدرة ،وهي ضعيفة السند
ّ

الرواية السادسة :خّب يعقوب بن عبد اهلل بن سليامن بن أكيمة الليثي املؤذن ،عن أبيه،

عن جدّ ه ،قال :أتينا النبي

 ،فقلنا له :بآبائنا وأ ّمهاتنا يا رسول اهلل ،إنّا نسمع منك

حترموا حالالً،
احلديث فال نقدر أن نؤ ّديه كام سمعناه .قال :إذا مل خحت ّلوا حرام ًا ومل ّ
وأصبتم املعنى ،فال بأس .

فهذا احلديث ّ
دال عىل جواز النقل باملعنى حال عدم القدرة عىل التأدية كام سمع،

رشط أن ال يقع تغيري يف حكم اهلل مع إصابة املعنى.

إال ّ
أن هذا اخلرب ضعيف السند بالليثي ،فهو جمهول ،وبوالده فهو جمهول أيض ًا ،وقد

نص عىل ذلك اهليثمي  ،وابن األثري يف أسد الغابة وغريمها .كام جاء اخلرب عن أيب
ّ
هريرة أيض ًا ،ونتو ّقف فيه .بل ّ
لعل اإلنسان يشكّك يف صدور مثل هذا التساؤل منهم يف

( )1انظر :الوايف .228 :1

( )2انظر :النائيني ،احلاشية عىل أصول الكايف182 :؛ واملازندراين ،رشح أصول الكايف .215 :2

( )3جممع الزوائد 154 :1؛ والطرباين ،املعجم الكبري 100 :7؛ واخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم
الرواية234 :؛ وكنز العامل 290 ،230 :10؛ وتاريخ مدينة دمشق 301 :53؛ وأسد الغابة :2

 ،350 ،346و178 :3؛ واإلصابة  ،139 :3و269 :6؛ والطربي ،املنتخب من ذيل املذيل:
.63

( )4جممع الزوائد .154 :1
( )5أسد الغابة .346 :2

ذلك الزمان ،مما ييش بوضع هذا احلديث.

الرواية السابعة :خّب أيب أمامة ،قال :قال رسول اهلل

متعمد ًا
عيل
ّ
 :من كذب ّ

فشق ذلك عىل أصحابه ،فقالوا :يا رسول اهلل ،أنحدّ ث
فليتبوأ مقعده بني عيني جهنم ّ ،
ّ

عيل متحدّ ث ًا يطلب
باحلديث نزيد وننقص .قال :ليس أعنيكم ،إنّام أعني الذي يكذب ّ

به شني اإلسالم .

واحلديث جييز اإلنقاص والزيادة يف احلديث ،فيكون داالً عىل املطلوب.

لكنّه يمكن النقاش يف متنه من جهة ّ
أن الكذب عىل رسول اهلل

خيتص بمن
ال
ّ

بي حرمة الكذب
يطلب شني اإلسالم؛ إذ الكذب عليه مطلق ًا حرام ،فكيف ّ
خصص الن ُّ
عىل لسانه بحالة إرادة شني اإلسالم فقط؟! ّ
الوضاعني
ولعل هذا اخلرب وضعه بعض ّ

ربر لنفسه وضع األحاديث يف املستح ّبات والفضائل وأمثال ذلك ،ألهنم كانوا يدّ عون
ل خي ّ
ّأهنم يكذبون للنبي ال عىل النبي.

إال إذا قيلّ :
خيص هذه املرتبة من العقاب دون أصل
إن ُتصيص النبي يف الرواية ّ

احلرمة.

لك ّن اخلرب ضعيف السند ،باألحوص بن حكيم ،حيث ض ّعفه قو ٌم ،ووثقه آخرون .
الرواية الثامنة :خّب عبد اهلل بن مسعود ،قال :سأل رجل النبي

 ،فقال :يا رسول

اهلل ،إنّك حتدّ ثنا ال نقدر أن نسوقه كام نسمعه ،فقال :إذا أصاب أحدكم املعنى

فليحدّ ث .

( )1جممع الزوائد  147 :1ـ 148؛ واملعجم الكبري 131 :8؛ ومسند الشام ّيني  320 :4ـ .321
( )2انظر :جممع الزاوئد 148 :1؛ والعجيل ،معرفة الثقات 213 :1؛ والنسائي ،كتاب الضعفاء:
156؛ وضعفاء العقييل  120 :1ـ 121؛ والرازي ،اجلرح والتعديل  41 :1ـ  ،42و 327 :2ـ
328؛ وابن حبان ،الثقات 131 :5؛ وله :كتاب املجروحني  175 :1ـ 176؛ والكامل 414 :1
ـ  ،415و ،389 ،36 :2و156 :3و..
( )3اخلطيب البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية.234 :

فهذه الرواية دا ّلة عىل جواز التحديث باملعنى.

واخلرب ضعيف السند بعبد العزيز بن عبد الرمحن ،حيث ال ذكر له يف مصادر الشيعة،

وهو مض ّعف وجمهول يف مصادر أهل السنّة  .هذا مضاف ًا إىل ّ
أن هذا اخلرب مل يرد سوى
تفرد بنقله.
عند اخلطيب البغدادي (463هـ) ،الذي يبدو أنّه ّ

أهم الروايات الواردة يف هذا املوضوع عند السنّة والشيعة ،بينها حديث
هذه هي ّ

واحدٌ تا ّم من حيث السند ،فيام البقية هلا داللة غري ّ
أن سندها ضعيف ،لكنّنا ال حيصل لنا
ٌ
ضم بعضها إىل بعض ،وتأييدها بسائر األد ّلة ،لق ّلة
وثوق بصدور هذه الروايات ،إال بعد ّ

ّهم
عددها بعد معرفة حال مصادرها وأسانيدها ،فإنّه قد ورد يف حديثني منها من هو مت ٌ
بالكذب والوضع ،مثل خرب الس ّياري وخرب عبد العزيز بن عبد الرمحن ،عل ًام ّ
أن من
تسهل عليهم
مصالح ّ
الوضاعني أو املتساهلني يف احلديث ،نقل مثل هذه النصوص التي ّ

عملهم .كام ورد أكثرها يف مصادر ال ترقى إىل مستوى الدرجة األوىل من كتب احلديث
أي منها يف الكتب الستّة عند أهل السنّة ،ومل يرد سوى خربان
عند الفريقني؛ إذا مل يرد ّ

منها يف كتاب الكايف ،دون سائر كتب احلديث عند الصدوق واملفيد والطويس والكيش

وغريهم ،بل بعض املصادر ّ
متأخر جد ًا وغري معلوم حال املصدر نفسه فيه ،كخرب
السياري الذي نقله يف املستطرفات ،وخرب ابن املختار ،وخرب احلسني بن عثامن ،وغري

ذلك ،فتحصيل الوثوق االطمئناين بالصدور هنا ليس سهالً .نعم ال ّ
شك يف ثبوت

احلكم بجواز النقل باملعنى ،بناء عىل حج ّية خرب الواحد الثقة.

ثمة مشكلة تواجه هذه النصوص ،وهي وجود
وبرصف النظر عن جممل ما تقدّ مّ ،

مهها:
روايات قد تقف يف وجه هذه األحاديث ،وأ ّ

( )1انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :العقييل ،الضعفاء  5 :3ـ 6؛ والرازي ،اجلرح والتعديل 388 :5؛ وابن
ح ّبان ،املجروحني  138 :2ـ 139؛ والذهبي ،املغني يف الضعفاء 631 :1؛ وميزان االعتدال :2

631؛ وابن حجر ،لسان امليزان .34 :4

الرواية األوىل :خّب أيب بصري (الصحيح عىل املشهور) ،قال :قلت أليب عبد اهلل×:

قول اهلل ّ
جل ثناؤه( :الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ،قال :هو الرجل يسمع
احلديث فيحدّ ث به كام سمعه ،ال يزيد فيه وال خينقص منه .
ٍ
بطريق آخر عن أيب بصري قال :سألت أبا عبد اهلل× عن قول
وقد ورد هذا احلديث

ّ
وجل( :الذين يستمعون القول في ّتبعون أحسنه) إىل آخر اآلية؟ قال :هم
اهلل عز

حممد ،الذين إذا سمعوا احلديث مل يزيدوا فيه ومل خينقصوا منه ،جاؤوا به
املس ّلمون آلل ّ

كام سمعوه .

فهذا اخلرب ّ
دال عىل ّ
أن املطلوب يف نقل األحاديث أن ينقل الناقل كام سمع متام ًا بال

فرسنا احلديث هنا
زيادة وال نقيصة ،فيعارض جمموعة األخبار املتقدّ مة ،وسواء ّ
فإن اخلرب ّ
فرسناه بمطلق احلديث الذي يسمعه اإلنسانّ ،
دال
النبي وأهل بيته أم ّ
بأحاديث ّ
عىل رضورة النقل الدقيق عىل خمتلف األصعدة.

أن هذا احلديث ال ّ
ألن أقصاه ّ
يدل عىل ذلك أصالً؛ ّ
أن فعل ذلك هو
أن اإلنصاف ّ
إال ّ

ّباع لألحسن ،إذا أردنا مطابقة معطى احلديث مع اآلية القرآن ّية ،وهذا يعني ّ
أن النقل
ات ٌ

باملعنى ،وما يزيد وينقص إما مسكوت عنه يف الرواية أو أنّه حس ٌن وليس بأحسن ،كام
استوحاه بالفعل العالمة املجليس ،معترب ًا احلديث من مؤ ّيدات جواز النقل باملعنى ،

تعارض هذه الرواية ما تقدّ م.
فال
خ

يفرس الزيادة والنقيصة بام ليس نق ً
ال ال باللفظ وال املعنى؛
وقد حاول املازندراين هنا أن ّ

( )1الكايف 51 :1؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،79 :27كتاب القضاء ،أبواب صفات القايض ،باب،8
ح.8

( )2الكايف 392 :1؛ وخمترص بصائر الدرجات77 :؛ واالختصاص5 :؛ وتفصيل وسائل الشيعة
 82 :27ـ .83

( )3انظر :مرآة العقول .173 :1

ألنّه يصدق مع النقل باملعنى عدم الزيادة وال النقيصة .

أن كالمه وإن كان صحيح ًا يف اجلملة ـ كام سيأيت ـ إال ّ
يغري من واقع
إال ّ
أن هذا ال ّ

عرب بعضها بنفس تعبري الزيادة والنقيصة ،فإذا
التعارض هنا شيئ ًا ،فالروايات السابقة ّ
أريد هبذا اللفظ النقل باملعنى فاملفرتض ذلك يف الروايتني مع ًا ،وإن أريد غريه فكذلك،

أما أنّه يف واحدة يراد النقل باملعنى ،ويف الثانية يراد الكذب وما يلحق به ،فهذا ما حيتاج

إىل قرينة.

إن نفس سؤال الراوي هناك ٌ
دليل عىل ّ
وقد يقالّ :
أن املراد النقل باملعنى ،ل خبعد سؤاله

عن الكذب ،وهو خخيرب املسؤول عن أنّه كان ينقل عنه بنفسه ،أو يشري إىل قدرته وعدم
قدرته عىل النقل ،أما هنا فالرواية من اإلمام نفسه ،ف خيحتمل فيها إرادة الد ّقة يف النقل ولو

ربر كالم املوىل املازندراين ،إال أنّه كام قلنا لسنا بحاجة إليه.
كان باملعنى ،وهذا ما ي ّ

بل ّ
حممد يف خرب أيب بصري
ربر كالم املازندراين أيض ًا ـ غري تعبري التسليم آلل ّ
لعل ما ي ّ

ـ أنّه قد ورد هناك يف املجموعة السابقة تعبري( :إذا أصبت املعنى) ونحوه ،وهو ما مل يرد
أن املراد بالزيادة والنقيصة ما مل ّ
هنا ،فيصلح ذاك هناك قرينة عىل ّ
خيل بإصابة املعنى ،أ ّما

لصوريت :إصابة املعنى وغريه،
هنا فليس هناك هذا القيد ،وهو ما قد يستفاد منه التعميم
َ
وعليه فغايته ُتصيص هذه بتلك لو أردنا العمل وفق ًا للصناعة األصول ّية.

وقد تقولّ :
ألهنا غريمنسجمة مع اآلية التي هي بصددها؛
إن هذه الرواية مطروحة؛ ّ

فاآلية تتحدّ ث عن اتّباع األحسن من املسموعات؛ أما الرواية فط ّبقت اآلية عىل النقل
املسموع نفسهّ ،
نحو
وأن هذا النقل هو األحسن؛ فال انسجام بني اآلية والرواية ،وهذا ٌ
صحت الرواية سند ًا ،فإن خقبلت هذه املناقشة سقطت الرواية عن
من نقد املتن حتى لو ّ

نشك يف صدور مثل هذا احلديث عن اإلمام ،أو نقولّ :
احلج ّية؛ ألنّنا ّ
إن سؤال أيب بصري

لإلمام مل يكن واضح ًا لنا ،هلذا ال نعرف انطباق اجلواب عىل اآلية بشكل واضح ،ومن
( )1املازندراين ،رشح أصول الكايف .211 :2

ثم ال نفهم حيث ّية اجلواب ماذا تكون ،وإال خاخذ بالرواية ،لكنّها ليست بدا ّلة عىل لزوم
ّ
النقل باللفظ كام قلنا.

الرواية الثانية :صحيحة ابن أيب يعفور الوارد مضموهنا يف مقطعنا ّ
حمل الشاهد عند
ٍ
باختالفات لفظ ّية ،عن أيب عبد اهلل×ّ :
خطب
أن رسول اهلل
السنّة والشيعة مع ًا
نرض اهلل عبد ًا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وب ّلغها من
الناس يف مسجد اخليف ،فقالّ :
مل يسمعها ،فرب حامل ٍ
فقه غري فقيه. ..
ّ
وهلذه الرواية ـ كام يظهر من اهلوامش أدناه ـ أسانيد عدّ ة سنّية وشيعية ،عن أنس بن
مالك ،وجبري بن مطعم ،ومعاذ بن جبل ،وعبد اهلل بن مسعود وغريهم.
ٍ
نرض اهلل من سمع مقالتي فلم يزد
ويف
صيغة أفضل هلا ،ما جاء يف خرب ابن عمرّ :

فيها ، ..ولع ّله هلذه الرواية ذهب بعض علامء احلديث إىل جواز اإلنقاص من احلديث
دون الزيادة ،كام ذكره اخلطيب البغدادي  ،وفق ما أملحنا سابق ًا.

فهذه الرواية تطالب بالنقل كام حفظ وسمع وأن ال يزيد ،فتكون معارض ًة ملا تقدّ م؛
النبي.
ولع ّله هلا وألمثاهلا
ّ
اختص لزوم النقل باللفظ يف مرو ّيات خصوص ّ
إال أنّه يمكن أن جياب هنا:

إن الصيغة األوىل للحديث ،وهي األكثر تداوالً ،ال ّ
أ ّوالًّ :
تدل عىل يشء فيام نحن فيه؛

ألهنا تطالب بالتأدية واحلفظ ،ولو عرب صيغة الدعاء أو اإلخبار ،وهذا غري منحرص
ّ
( )1الكايف  403 :1ـ 404؛ وأمايل الصدوق 431 :ـ 432؛ واخلصال149 :؛ وحتف العقول 42 :ـ
43؛ وتفصيل وسائل الشيعة  89 :27ـ  ،90و76 :29؛ ومستدرك الوسائل 238 :18؛
واملسرتشد570 :؛ ومسند الشافعي240 :؛ ومسند أمحد  ،225 :3و82 :4؛ وسنن الدرامي :1

 74ـ 75؛ وسنن ابن ماجة  ،86 :1ومستدرك احلاكم  86 :1ـ 87؛ وجممع الزوائد ،138 :1

139؛ ومسند احلميدي 47 :1؛ ووصول األخيار448 :؛ والرعاية 263 :و..

( )2الطرباين ،مسند الشام ّيني  291 :1ـ 292؛ والكفاية يف علم الرواية ،224 :وكنز العامل :10
 227ـ 228؛ وتاريخ بغداد .328 :8

( )3الكفاية يف علم الرواية.224 :

يغري بعض التعابري القليلة ،أنّه حفظ
بالنقل اللفظي ،فإنّه يصدق عىل من ينقل باملعنى أو ّ
اخلرب ونقله؛ كام سوف يأيت حتقيقه قريب ًا ،فإطالق احلفظ عىل خصوص النقل اللفظي غري

حمرز ،وحتى لو فهمنا منها النقل اللفظي فهي متتدحه ،لكنّها ال متنع عن غريه ،وال تقيّد
النقل به؛ لعدم وجود مفهو ِ ٍم هلا ،كام هو واضح.

كام ّ
رب حامل فقه غري فقيه ،ال تفيد النقل اللفظي حتى يتسنّى لالحقني
أن تعبريّ :

فهم ما مل يفهمه الناقل ،بل املراد ّ
أن الناقل ينقل ما فهمه من اللفظ ،لكي يتسنّى للفقهاء
الالحقني أن يأخذوا هذا الذي نقله الناقل ويتد ّبروا فيه ويتأ ّملوا يف أطرافه ويقاربوه
بغريه ،فهذه احليثية تكفي لتربير احلديث.

وقد حاول اإلمام الغزايل مناقشة هذا احلديث يف هذه الفقرة فقال :إنّه ذكر الع ّلة،

وهو اختالف الناس يف الفقه ،فام ال خيتلف الناس فيه من األلفاظ املرتادفة ،فال يمنع منه،

وهذا احلديث بعينه قد خنقل بألفاظ خمتلفة واملعنى واحد .

ثاني ًاّ :
إن الصيغة الثانية للخرب إذا مل نحملها عىل الزيادة يف املطلب بام جيعله كذب ًا كام

ال يبعد ،فال قيمة هلا ،فلم ترد هذه الصيغة يف مصادر احلديث الشيعي ،كام مل ترد يف

مصادر احلديث السنّي األوىل املعروفة ،وإنّام ذكرها الشيخ الطرباين (360هـ) ،ثم ذكرها
اخلطيب البغدادي (463هـ) ،ثم املتقي اهلندي (975هـ) ،ومل تختداول؛ أما اخلطيب
البغدادي يف الكفاية والتاريخ ،وكذا الطرباين ،فلم ينقال هلا غري ٍ
سند واحد ،فيه الوليد

بن حممد املوقري املهمل شيع ّي ًا ،واملض ّعف سنّي ًا  .وأ ّما كنز العامل ،فأوردها عن اخلطيب
البغدادي ومرسلة ،فاخلرب ال قيمة له إطالق ًا.

ثالث ًا :لو س ّلمنا داللة اخلرب وما سبقه ،فهو من حيث العدد واملصادر واألسانيد

( )1املستصفى.134 :

( )2انظر :العقييل ،الضعفاء 318 :4؛ واجلرح والتعديل 15 :9؛ وابن ح ّبان ،كتاب املجروحني :3

 76ـ 77؛ والكامل  ،42 :3و 71 :7ـ 73؛ وضعفاء أيب نعيم اإلصبهاين156 :؛ وابن اجلوزي،

املوضوعات  39 :2ـ  40و..

أضعف ّ
وأقل من األخبار العديدة السابقة ،فال يصلح إلسقاطها ـ عىل تقدير حج ّيتها ـ

املرجحات اخلارج ّية القادمة لصاحلها ،إال عىل مسلك الوثوق فلو خ ّليت
السيام مع
ّ

املجموعتان مع ًا ،لربام أثرت الثانية يف الوثوق بصدور األوىل ،لو متّت ّ
كل واحدة يف حدّ

املرجحات التي توجب عودة هذا الوثوق هنا أو هناك.
نفسها ،برصف النظر عن ّ

يشار إىل ّ
أن النصوص اآلمرة بحفظ احلديث أو حفظ أربعني حديث ًا ،ال تفيد هنا

أيض ًا؛ ّ
نوع من احلث عىل االهتامم باحلديث مقابل إمهاله ،أو عىل حفظ
جمرد ذلك هو ٌ
ألن ّ
أربعني حديث ًا فقط ،دون إشارة لكيف ّية نقلها للغريّ ،
ولعل املراد باحلفظ هو لبقاء احلديث

الرشيف.

يب وأهل بيجه بجلنقل عنهم بجملعنى؟
مجذا يعين ترخيص الن ّ

وبناء عىل جممل ما تقدّ مُ ،يطرح هنا التساؤل التايل :ماذا نفهم من جتويز أهل البيت
ً

َ
النقل عنهم باملعنى؟ وهل يكشف ذلك عن يشء؟

نحن ال نتحدّ ث هنا عن آثار النقل باملعنى ،بل عن آثار ترخيص صاحب الكالم أن

خي َ
نقل عنه باملعنى.

والذي وجدناه من مالحظة النصوص ّأهنا عىل نوعني:

األول :الروايات الدا ّلة عىل الرتخيص يف النقل باملعنى مفروض ًا فيها حالة
النوع ّ

تأيت النقل من الراوي كام سمع متام ًا.
العجز عن النقل باللفظ ،وعدم ّ

املرخصة ،يمكن أن يكون مؤ ّداه ّ
وهذا النوع من األحاديث ّ
النبي أو اإلمام ال يريد
أن ّ

أن يسدّ طريق الروايةّ ،
فرخص يف النقل باملعنى من باب االضطرار وحفظ ًا لألحاديث
لشق هذا األمر عىل الرواة ،وتق ّلصت ظاهرة نقل
من الضياع؛ فإنّه لو ألزم بالنقل احلريف ّ

األحاديث نق ً
ال صادق ًا بشكل كبري جد ًا ،وهذا ما يعكس حت ّفظ النبي أو اإلمام عىل نقل

احلديث ،فمن باب التزاحم احلفظي ّ
رخص يف النقل باملعنى.
ٍ
لكن قد يقال :لو ّ
حفظي ،لوجدنا يف
اضطرار وتزاح ٍم
أن املوضوع هو موضوع
ّ

والنص احلريف مع
كلامهتم ـ ولو يف نفس هذه الروايات ـ تأكيدات عىل النقل باللفظ
ّ
أي رواية تتحدّ ث عىل ّ
حث األصحاب عىل النقل
اإلمكان والقدرة ،مع أنّنا مل نجد ّ

احلريف ،ولو مق ّيد ًة بقدر املكنة ومقدار الوسع والطاقة ،ولو بصيغة :إن استطعتم النقل
بال زيادة وال نقيصة فافعلوا ،وإن مل تستطيعوا فال جناح عليكم ما دمتم تريدون املعنى،

فهذا ك ّله يكشف عن ّ
أن النبي وأهل البيت ال تقييد عندهم ـ حتى يف هذه الروايات ـ
بحال االضطرار ،نعم توحي رواية داود بن فرقد بالتفصيل بني قصد العمد وغريه.
ٍ
النوع الثاين :الروايات ّ
خاصة وال
املرخصة بالنقل باملعنى مطلق ًا دون فرض حالة ّ

تقييد ،كصحيحة حممد بن مسلم ،فهذه الروايات ال تقف عند حدّ  ،بل هي ّ
ترخص
حممد بن مسلم.
مطلق ًا ،ولو ملن كان حاله من مثل حال ّ

والسؤال :ماذا يعني ترخيص املتك ّلم أن خينقل عنه باملعنى ،دون أن حي ّثنا عىل االهتامم

بالنقل احلريف؟

إن هذا يعني ّ
واجلوابّ :
أن املتك ّلم ال خيشى ضياع يشء مهم يقصده من الكالم عندما

يتم النقل باملعنى ،حيث ستأيت قريب ًا النتائج التي ترتتّب عىل النقل باملعنى ،إذ ًا ّ
فكل يشء
ّ

يفوت بالنقل باملعنى خيعلم من الرتخيص املطلق ّ
أن املتك ّلم ال يقيم سنّته عليه ،وإال لكان
عقالئي ،إال إذا رجع ملفهوم االضطرار
ترخيصه املطلق تفويت ًا ملصاحله وأمر ًا غري
ّ
مهم اآلثار قريب ًا.
وتزاحم املصالح كام قلنا ،وسيأيت ّ
األول ّ
أن الروايات التا ّمة سند ًا وغريها ،تؤ ّيد
وعىل أ ّية حال ،فنتيجة البحث يف الدليل ّ

ترخيص النبي وأهل بيته يف النقل عنهم باملعنى ولو يف اجلملة ،فإذا حصل الوثوق هبا

متّت ،وإال احتاجت ملؤ ّيدات ومقو ّيات وعواضد خارج ّية أخرى أيض ًا.

 2ـ  2ـ  2ـ مرجعيّة السرية والعرف العقالئيّ العجم يف ترخيص النقل بجملعنى

لتمسك بالعرف اإلنساين العام والسرية العقالئ ّية القائمة عىل التجويز
الدليل الثاين :ا ّ

والرتخيص يف النقل باملعنى ،فهذه عادات الناس ينقلون أخبار بعضهم باملعنى ويندر أن
ٍ
كتاب أو
أي ردع من
تخنقل النصوص باللفظ ،وال يرون ذلك كذب ًا وال خيانة ،ومل يرد ّ
سنّة عن ذلك ،مما ّ
النبي وصحابته وأهل بيته
يدل عىل جوازه مطلق ًا ،سواء يف النقل عن ّ
أم غريهم ،ما مل يرد دليل خاص ،كام هي احلال يف القرآن الكريم مثالً ،ولع ّله هلذا

عربالعالمة كاظم مدير شانه جيّ ،
بأن بداهة العقل قاضية بذلك .
ّ

املجوزة
وليس مل يرد ردع عن هذه السرية من الرشع فحسب ،بل قد وردت الروايات ّ

بذلك ،ومنها ما هو الصحيح سند ًا ،كام تقدّ م ،فهذه الروايات توافق البناء العقالئي،
يتصور أنّه ّ
دال عىل اشرتاط احلرف ّية يف النقل؛ ّ
ألن
يقوي موقعها إزاء ما قد
ّ
وهذا ما ّ

نحو من الردع عن بناء العقالء يف اجلملة ،وقد يقال بأنّه ال يكفي يف
اشرتاط احلرفيّة ٌ

جمرد رواية أو روايتني ،وفيهام الضعيف سند ًا.
الردع ّ

الشك يف ّ
ّ
أن املنقول
ربر لفرض أصالة النقل باللفظ عند
ومن هنا ،يظهر عدم وجود م ّ

بحجة ظهور كالم الناقل ّ
حممد
هو اللفظ أو املعنىّ ،
بأن املنقول هو اللفظ كام ذكره السيد ّ

سعيد احلكيم ؛ ّ
ألن الرتخيص الرشعي ،وعدم منافاة النقل باملعنى للوثاقة ،وجريان
كل هذا ينفي وجود أصول من هذا النوع ،وال ّ
السرية والعادة والغلبة ونحو ذلكّ ،
أقل
من الشك يف وجود أصل رشعي أو تع ّبدي أو عقالئي هنا ،فيؤخذ بالقدر املتي ّقن.

 2ـ  2ـ  3ـ االسجنجد للشهرة العلمجئيّة اإلسالميّة

الدليل الثالث :الشهرة العارمة بني العلامء املسلمني عىل جواز النقل باملعنى ،بل لع ّله
( )1انظر :كاظم مدير شانه جي ،علم احلديث152 :؛ والقمي ،القوانني املحكمة481 :؛ والفصول

الغرو ّية308 :؛ ومهدي مهريزي ،حديث بجوهي  187 :1ـ 189؛ وأبا احلسن الشعراين،
احلاشية عىل رشح أصول الكايف للامزندراين 214 :2؛ وأبو طالب جتليل ،رسالة حج ّية الشهرة:

 453ـ .454

( )2انظر :احلكيم ،املحكم يف أصول الفقه  ،171 :3رغم إقراره بجواز النقل باملعنى وحج ّيته.

إمجاع بني اإلمام ّية  ،فقد قال احلسني بن عبد الصمد :وقد ذهب مجهور السلف
ٌ
واخللف من الطوائف ك ّلها ،إىل جواز الرواية باملعنى إذا قطع بأداء املعنى بعينه . ..كام

نسبه فخر الدين الطرحيي إىل عا ّمة املحدّ ثني إال من ّ
شذ من أهل اخلالف  ،ولع ّله هلذا
وعرب الغفاري بأنّه
عرب السيد حممد الروحاين عن النقل باملعنى بأنّه ّ
حجة بال إشكال ّ ،
ّ

نص املريزا القمي عىل عدم
املعروف بني أصحابنا ومجهور السلف واخللف  ،بل ّ
اخلالف بني أصحابنا فيهّ ،
بعض أهل السنّة فقط  ،وقريب منه صاحب
وأن املخالف خ
املعامل والشيخ األنصاري  ،ويف الفصول للمح ّقق اإلصفهاين أنّه ال يعلم خالف ًا فيه بني

أصحابناّ ،
وأن عليه أكثر أهل السنّة واملخالفني ،وأنّه طريقة السلف .

وهلذا نسب القول باشرتاط احلفظ إىل خصوص ابن سريين وثعلب وأيب بكر الرازي

من احلنف ّية وابن عمر .

بل قد سبق أن حت ّققنا ،وقلنا ّ
بأن التت ّبع ال خيساعد عىل وجود قول معتدّ به يرى حرمة

النقل باملعنى ،غايته توجد بعض التقييدات والرشوط.

أن كلامت الزركيش توحي بوجود فريق كبري اختار املنع ،حيث قال :واملذهب
إال ّ

الثاين :املنع مطلق ًا ،بل جيب نقل اللفظ بصورته ،سواء العامل وغريه ،ونقله القايض عن

التحري يف احلديث ،وقال :إ ّنه مذهب مالك ،ونقله إمام احلرمني
كثري من السلف وأهل
ّ
( )1انظر :جتليل ،رسالة حج ّية الشهرة.455 :
( )2وصول األخيار.448 :
( )3جامع املقال.42 :

( )4املرتقى إىل الفقه األرقى .389 :1

( )5عيل أكرب غفاري ،دراسات يف علم الدراية.190 :
( )6القوانني املحكمة.479 :

( )7املعامل212 :؛ ومطارح األنظار.252 :
( )8الفصول الغرو ّية.308 :

( )9الغفاري ،دراسات يف علم الدراية.190 :

وابن القشريي عن معظم املحدّ ثني وبعض األصول ّيني ،وحكاه غريه عن أيب بكر الرازي

من احلنف ّية ،وهو مذهب أهل الظاهر ،كام نقله القايض عبد الوهاب ،ونقله صاحب

الواضح عن الظاهر ّية ،كام نقله ابن السمعاين عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ومجاعة

من التابعني ،منهم ابن سريين ،وبه أجاب األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني ،ووهم

صاحب التحصيل فعزاه للشافعي ،وحكاه ابن السمعاين عن ثعلب من النحو ّيني أي

ألجل إنكار أصل الرتادف يف اللغة .ونقل املاوردي عن مالك :ال ينقل حديث رسول
اهلل صىل اهلل عليه وسلم باملعنى بخالف حديث الناس ،لكن قال الباجي :لع ّله أراد به

من ال علم له بمعنى احلديث ،فقد نجد احلديث عنه ُتتلف ألفاظه اختالف ًا ب ّين ًا ،وهذا

يدل عىل أ ّنه جيوز عنده للعامل النقل عىل املعنى .

وعىل أ ّية حال ،فهذا الدليل ،إن خقصد به االستناد إىل سرية املترشعة والرواة ،فسيأيت

احلديث عنها ،وإن خقصد االعتامد عىل مواقف غريهم ،فال حج ّية فيها ولو بلغت اإلمجاع؛

السيام مع وضوح مدركيّة هذا احلكم ،ووجود الروايات املنترشة يف أحاديث املسلمني

ّ
ترخص بالنقل باملعنى ،مضاف ًا إىل سائر األد ّلة املذكورة يف املقام منذ قديم األ ّيام.

 2ـ  2ـ  4ـ االسجنجد ملرجعيّة السرية املجشرّعيّة وجتربة الرواة الججرخييّة

املترشعة والرواة والصحابة واألصحاب؛ فإنّه كان
الدليل الرابع :االعتامد عىل سرية
ّ

احليل عىل ّ
نص املح ّقق ّ
النبي
ديدهنم النقل باملعنى ،وقد ّ
أن الصحابة كانت تروي جمالس ّ
بعد ميض مدّ ة عليها ،ومن البعيد بقاء األلفاظ بعينها يف أذهاهنم  ،بل قد قطع الفخر
الرازي والعالمة احليل بأنّنا نعلم بعدم كتابة الصحابة لألحاديث مع روايتهم هلا بعد مدّ ة،

فيقطع بعدم النقل اللفظي  ،عل ًام ّ
األول
أن التدوين وإن كان موجود ًا يف القرن اهلجري ّ
( )1الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه .414 :3
( )2انظر :معارج األصول.220 :

( )3انظر :الرازي ،املحصول 469 :4؛ واحليل ،هتذيب الوصول241 :؛ والنووي ،رشح صحيح

لكنّه كان حمدود ًا للغاية سواء بني الشيعة والسنّة ،كام هو معلوم.

وذكر الفخر الرازي ّ
أن الصحابة نقلوا ق ّص ًة واحدة بألفاظ خمتلفة مذكورة يف جملس

واحد ،ومل ينكر بعضهم عىل بعض فيه ،وذلك ّ
يدل عىل جواز النقل باملعنى .

وأهنا طريقة
وقد ّ
نص السيد الربوجردي وغريه عىل شهرة النقل باملعنى بني الرواةّ ،

رصح به أيض ًا الشيخ نارص مكارم الشريازي  ،بل لقد اعترب
األصحاب  ،وهو ما ّ
العالمة الشعراين هذا الدليل أقوى األد ّلة عىل جواز النقل باملعنى  .ويذكر البهبودي
ّ
أن الرواة كان منهم من ال يكتب ،مثل أيب بصري ،حيث كان رضير ًا ال يرى ،ومن كان

يكتب منهم كان يكتب بعد حني ،وهم األكثرون ،وبعضهم القليل كان يكتب يف جملس

اإلمام .

وهناك نصوص كثرية عن املحدّ ثني ّ
تدل عىل نقلهم باملعنى ،فانظرها يف كتاب (مناهج

املحدّ ثني يف رواية احلديث باملعنى) .

أن الشيخ حممد صادق النجمي اعترب ّ
أن النقل باملعنى يف كتاب صحيح
والغريب ّ

البخاري دليل ضعف أحاديثه  ،وليت شعري كيف مل يقرأ ما عند أبناء مذهبه اإلمامي

يف هذا املضامر ،وهل كان أهل البيت يع ّلمون رواهتم نقل األحاديث بطريقة ضعيفة

توهن األحاديث؟ وكيف له أن يثبت النقل باللفظ يف غالب احلديث اإلمامي فض ً
ال عن

مجيعه؟

مسلم 36 :1

( )1الرازي ،املحصول 467 :4؛ وانظر :الرسخيس ،أصول الفقه  355 :1ـ .356

( )2انظر :البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر239 :؛ والقوانني املحكمة.482 :
( )3القواعد الفقه ّية .49 :1

( )4أبو احلسن الشعراين ،احلاشية عىل رشح ًأصول الكايف للامزندراين  ،214 :2اهلامش.
( )5معرفة احلديث.45 :

( )6عبد الرزاق الشاجيي وحممد السيد نوح ،مناهج املحدّ ثني يف رواية احلديث باملعنى 11 :ـ .29
( )7انظر :أضواء عىل الصحيحني.125 :

نقر ّ
بأن بعض الرواة كانوا يكتبون مبارشةً ،لكن السؤال :هل كان هذا هو
نعم ،نحن ّ

السائد لدى اجلميع ،السيام عن اإلمامني الباقر والصادق ومن قبلهام؟

إن املعروف ّ
ّ
أن حركة الكتابة ـ بغض النظر عن الكتابة املبارشة ـ بدأت باالزدهار يف

النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري ،أي بعد وفاة اإلمامني الصاد َقني ،أما يف عرصمها
ـ السيام عرص الباقر ومن سبقه ـ فقد كانت قليلة جد ًا ،وال توجد عندنا شواهد عىل

األئمة^.
شيوعها يف أوساط أصحاب ّ

ّ
ولعل الذي حيسم هذه القض ّية هو واقع الكتب احلديث ّية املوجودة بني أيدي املسلمني

اليوم ،فإنّنا لو رجعنا إليها لوجدنا الرواية الواحدة مرو ّي ًة كثري ًا باختالفات طفيفة يف

أمر واجه العلامء يف حديث (ال رضر) ،وكذلك يف حديث الثقلني ،حيث
التعبري ،وهذا ٌ
خعثر فيه عىل اختالفات يف املصادر الشيع ّية بلغت  234اختالف ًا ،ومهام فرضنا أسباب ًا

أخرى حلصول بعض االختالف فال يمكن أن تكون مجيعها راجعة إىل التصحيف أو

النساخ أو السهو والنسيان أو كذب الرواة ،وإنام إىل النقل باملعنى أيض ًا .
خطأ ّ

وإذا ا ّطلعنا عىل التاريخ والسنّة الطبيع ّية بني الناس ،لرت ّقبنا أيض ًا ظهور حالة النقل

األول وبعض الثاين ،ومع
باملعنى ،فكثري من الرواة مل يكتبوا ،السيام يف القرن اهلجري ّ

تم تناقل األحاديث ،فلو كان النقل باملعنى مرفوض ًا ،وهو شائع ،وكام يقول
ذلك ّ
لألئمة^ أن حيذروا منهّ ،
فإن خطره
النجمي :موجود ًا عند أهل السنّة ،لكان ينبغي
ّ

مرض ًا بالسنّة الرشيفة ،فكيف مل نسمع تعليق ًا ـ ولو
سيكون كبري ًا لو كان ّ
حمرم ًا أو كان ّ
خاصة يف  150سنة
عرب رواية واحدة ضعيفة ـ من أحد من الصحابة أو أهل البيتّ ،

اهلجر ّية األوىل عىل السرية القائمة ،بل وعىل سرية أهل السنّة ،بل عىل العكس متام ًا وجدنا
تأييد ًا منهم لذلك ،فام هذه الصدفة التي مجعت ّ
كل هذه العنارص لوال ّ
أن الرشيعة
وأئمة الدين؟
النبي ّ
اإلسالم ّية جتيز النقل باملعنى حتى بام يشمل النقل عن ّ

( )1انظر يف ذلك أيض ًا :مهدي ،مهريزي ،حديث بجوهي  191 :1ـ .194

ثم هل كان ّ
املترشعة ينقلون ـ غري الروايات ـ باللفظ ،وهل إذا قال أحد ألحد
كل
ّ

كلم ًة نقلها عنه باللفظ ،بام يف ذلك العرب وغريهم؟ فلامذا مل نجد ردع ًا عن هذا النقل

حمرم ًا رشع ًا بعرضه العريض؟ فهذا ك ّله يكشف عن ّ
أن أهل البيت وعا ّمة
لو كان ّ
الصحابة كانوا راضني بمبدأ سياسة النقل باملعنى ،فليست حرام ًا رشع ًا.
بل ّ
بأهنم مل يكونوا
إن أهل الكتاب كانوا ينقلون قصص األنبياء من قبل ،وحيرز ّ

خاصة اليهود ،ومع ذلك
ينقلوهنا باللفظ؛ ل خبعد ما بينهم وبينهم من حيث زمان التدوين ّ
مل نجد ذم ًا هلم عىل هذه القض ّية يف الكتاب أو السنّة إطالق ًا رغم كثرة النقد عليهم فيهام.

إن نفس سؤال األصحاب عن النقل باملعنىٌ ،
وقد تقولّ :
دليل عىل مركوز ّية النقل

باللفظ ،فكيف خيدّ عى قيام السرية املترشع ّية عىل ذلك؟

واجلواب ّأوالً :ال يكشف ذلك عن املركوز ّية بمعنى التنديد بالنقل باملعنى ،بل قد

وجهوا األسئلة من باب اخلوف
يكون االرتكاز هو أفضل ّية هذا النقل حيث يمكن ،وإنّام ّ
واحلذر من أن يؤدي النقل باملعنى إىل تاليش بعض املطلوب يف الرواية ،وهذا ٍ
كاف يف
ّ
التربير.

ال عىل املركوز ّية ،فهي ٌ
ثاني ًا :إذا كانت هذه الروايات دلي ً
دليل عىل اجلواز أيض ًا ،فبعد

املترشعية عىل النقل باللفظ ،لتكون كاشف ًا عن إرادة
صدورها كيف خيدّ عى قيام السرية
ّ
يرصح بجواز النقل باملعنى ،ولو
اإلمام النقل باللفظ ،مع أنّه يف هذه الروايات نفسها ّ

برشوط؟

األئمة نتيجة وجود رأي سنّي بلزوم
ثالث ًا :من املمكن جد ًا أن تكون أسئلة أصحاب ّ

النقل باللفظ ،فأرادوا استبيان املوقف ،السيام وأنّه املنقول عن مثل ابن سريين وابن عمر
وأمثاهلام ،فال ينحرص السؤال بمركوز ّية رضورة النقل باللفظ ،بل قد ينطلق من وجود

قول يف الوسط اإلسالمي به ،فأراد الرواة معرفة حال نقلهم ،وأنّه جيوز أو ال جيوز.
املترشعية خري دليل عىل جواز النقل باملعنى.
وعليه فالسرية
ّ

إال أنّه يمكن التو ّقف قلي ً
ال عند االستناد للسرية عىل مستوى بعض الزوايا ،رغم

القبول باالستدالل مبدئ ّي ًا ،وذلك:

إن املالحظ يف نقل األحاديث املختلفة فيام بينها يف د ّقة النقلّ ،
أـ ّ
أن هناك تشاهب ًا كبري ًا

النص املنقول ،غاية األمر ّ
أن هناك زيادة ونقيصة ،األمر الذي يكشف عن كوهنم كانوا
يف ّ

يسعون لتل ّقي ونقل احلديث بلفظه ،غاية األمر ّأهنم كانوا يعجزون أحيان ًا كثرية عن

ذلك؛ للسهو أو النسيان أو غري ذلك ،وإال فلامذا كانت األحاديث املنقولة باملعنى

متشاهبة كثري ًا يف بعض األلفاظ والرتاكيب ،وحديث الثقلني املذكور يؤكّد هذا املعنى

الذي ندّ عيه.

وهذه املداخلة هتدف لتضعيف االستناد لواقع النصوص احلديثيّة التي بني أيدينا،

إلثبات ّ
أن االختالفات نشأت من خالل النقل باملعنى ،وهي تق ّلص هذه الفرض ّية،
ألهنا ال
لكنّها ال تبطل أصل االستدالل بالسرية عىل جواز نقل املعنى ،كام هو واضح؛ ّ

تقدر عىل إثبات ّ
أن هذا التقارب يف األلفاظ نشأ عن ارتكاز حرمة النقل باملعنى ،بل قد
يكون ناشئ ًا عن ارتكاز أفضل ّية النقل باملعنى ،والتباري به بني الرواة واملحدّ ثني.

بـ ّ
إن غاية ما يعطيه دليل السرية هنا هو الرتخيص يف النقل باملعنى عند العجز عن

النقل باللفظ ،فعندما ال تتو ّفر الكتابة عندهم ،يعلم ّ
أن حاهلم يغلب عليه عدم حفظ
األلفاظ والعجز عن حفظها ملدد طويلة ،ويف هذه احلال لو نقلوا املعنى ّ
لدل ذلك عىل
الرتخيص به عند عدم حت ّقق احلفظ ،وال ّ
يدل عىل الرتخيص به مطلق ًا ،ولو كان اإلنسان

حافظ ًا للحديث ،خفريجع لبعض صور القول بالتفصيل التي تقدّ مت سابق ًا.

إال إذا قيل :لو كان النقل باللفظ واجب ًا لزمهم هتيئة مقدّ ماته ،وال يظهر من حاهلم

حترز ًا
ربرات أخرى ،وليس ّ
السعي لذلك أصالً ،وإنّام نشأت عمل ّية التدوين الحق ًا من م ّ

من موضوع النقل باملعنى كام يظهر باملراجعة التارخي ّية ،بل لو كان ارتكاز النقل باللفظ
موجود ًا ،وليس ارتكاز النقل باملعنى ،لظهرت أسئلة كثرية يف هذا الصدد؛ لشدّ ة االبتالء

يعزز فرضيّة الرتخيص بالنقل باملعنى وليس العكس ،عرب
هبذا املوضوع ،وما ظهر ك ّله ّ

األول ،فالحظ.
تركيب هذا الدليل مع الدليل ّ

 2ـ  2ـ  5ـ الداللة القرآنيّة على جناز النقل بجملعنى ،وقفة حتليل

الدليل اخلامس :لقد اعتخرب القرآن الكريم نفسه أكرب شاهد عىل جواز النقل باملعنى.

واستخدام القرآن الكريم يف مسألة النقل باملعنى جاء يف كلامت الباحثني من عدة وجوه،

كثري منها بالغ الضعف ،نخعرض عنه لوضوح وهنه ،وأقواها مع إضافة منّا:
ٌ

1ـ ّ
إن القرآن الكريم حدّ ثنا عن بعض القصص بأشكال خمتلفة ـ كام يقول محاد بن
قصة موسى ،تار ًة يقول﴿ :بش َه ٍ
اب َق َب ٍ
سلمة وغريه ـ فمث ً
س﴾ (النمل،)7 :
ال يف ّ

وأخرى يقول﴿ :ب َق َب ٍ
س َأ ْو َأجدُ َع َىل النَّار ُهدً ى﴾ (طه ،)10 :وثالثة يقول﴿ :بخَ َ ٍّب َأ ْو
َج ْذ َو ٍة م َن النَّار﴾ (القصص.)29 :

قصة إبليس وآدم ،قال تارةًَ ﴿ :ق َال َأنَا َخ ْري ِّمنْ ُه َخ َل ْقتَني من ن ٍ
َّار َو َخ َل ْق َت ُه
ويف حديثه عن ّ
ٌ
من ط ٍ
ني﴾ (األعراف ،12 :ص ،)76 :وأخرىَ ﴿ :ق َال َمل ْ َأكُن ِّألَ ْس ُجدَ ل َب َ ٍ
رش َخ َل ْق َت ُه من
َص ْل َص ٍ
َحإٍ َّم ْسنُ ٍ
ت طينًا﴾
ون﴾ (احلجر ،)33 :وثالثةَ ﴿ :ق َال َأ َأ ْس ُجدُ ملَ ْن َخ َل ْق َ
ال ِّم ْن َ َ
(اإلرساء.)61 :

وسى َأ ْل ُقو ْا َما
ويف ّ
الس َح َر ُة َق َال َُهلم ُّم َ
اء َّ
قصة موسى والسحرة ،تار ًة يقولَ ﴿ :ف َل َّام َج َ
ون﴾ (الشعراء ،43 :ويونس ،)80 :وأخرىَ ﴿ :ق َال َأ ْل ُق ْو ْا َف َل َّام َأ ْل َق ْو ْا َس َح ُرو ْا
َأنتُم ُّم ْل ُق َ
وسى إ َّما َأن ُت ْلق َي َوإ َّما َأن
َأ ْع ُ َ
ني النَّاس﴾ (األعراف ،)116 :وثالثة يقولَ ﴿ :قا ُلوا َيا ُم َ
ُون َأ َّو َل َم ْن َأ ْل َقى َق َال َب ْل َأ ْل ُقوا َفإ َذا ح َب ُ
اهل ْم ( ﴾..طه 65 :ـ .)66
َّنك َ
وغريها الكثري من املواضع يف القرآن ،فهذه االختالفات الطفيفة تؤكّد ّ
أن القرآن كان

( )1الشيخ حسن ،املعامل213 :؛ والطرحيي ،جامع املقال43 :؛ والقمي ،القوانني املحكمة 481 :ـ

482؛ والفصول الغرو ّية308 :؛ ومناهج املحدّ ثني31 :؛ واحليل ،معارج األصول220 :؛ وأبو
طالب جتليل ،رسالة حج ّية الشهرة.454 :

ينقل باملعنى ال باللفظ احلريف ،فال خيعقل أن يكون النقل باملعنى منافي ًا لألمانة والوثاقة
والصدق.

2ـ ّ
إن لغة إبراهيم وموسى وعيسى ونوح وأكثر األنبياء مل تكن لغ ًة عرب ّية ،ومع ذلك

حتدّ ث عنهم القرآن ونقل كلامهتم ،ومن الواضح ّ
أن هذا النقل يستبطن حصول ترمجة

نحو من النقل باملعنى كام هو واضح ،بل هي
للنص املنقول ،والرتمجة يف حقيقة أمرها ٌ
ّ

من أبرز أنحاء النقل باملعنى ،فيكون القرآن قد استخدم هنا أسلوب النقل باملعنى بنفسه،
وهذا خري دليل عىل اجلواز وعدم كون ذلك خيان ًة وال كذب ًا وال نحو ذلك ،مما ال يمكن

نسبته إىل اهلل تعاىل أو إىل القرآن الكريم.

خيتص هذا الدليل بالقرآن الكريم ،بل مسألة الرتمجة جتري يف الروايات أيض ًا،
وال
ّ

فنحن نعلم عل ًام إمجالي ًا بصدور الروايات عن النبي و ..يف قصص األنبياء ،ومن الواضح
فالنبي وأهل البيت شاركوا مجيع ًا يف استخدام أسلوب النقل
ّأهنا تعتمد عىل الرتمجة ،إذ ًا
ّ

باملعنى أيض ًا ،فيكون هذا دليل اجلواز.

ّ
يستدل الفخر الرازي عّب دليل آخر ال بأس باإلشارة إليه هنا،
وبأصل قض ّية الرتمجة

وعدم احلاجة إلفراده بالذكر ،حيث يقول :إنّه جيوز رشح الرشع للعجم بلساهنم ،فإذا
جاز إبدال العرب ّية بالعجم ّية ،فبأن جيوز إبداهلا بعرب ّية أخرى كان أوىل ،ومن أنصف َعلِ َم
أن التفاوت بني العرب ّية وترمجتها بالعرب ّية ّ
ّ
أقل مما بينها وبني العجمي .
وقد يورد عىل االستدالل القرآين هذا من أكثر من جهة ،وذلك:

األولّ ،
بأن اهلل تعاىل يعلم علم يقني
ّأوالً :ما أورده بعضهم عىل هذا الدليل يف ش ّقه ّ

بمراد املتك ّلم وقصده ،فيأيت بام يوافق ن ّيته ،فال خيقاس فعله تعاىل بفعل البرش أو العكس،

حتى نجعل من فعله دلي ً
ال .

( )1الرازي ،املحصول 467 :4؛ وانظر :احليل ،هتذيب الوصول.241 :
( )2مناهج املحدثني.32 :

األول نفسه؛ ّ
ألن املسألة لو كانت
أن هذا اإليراد يف غري حم ّله فيام يتصل
ّ
إال ّ
بالشق ّ

كذلكّ ،
يصح نقل مجلة واحدة عدّ ة مرات ،مع
فإن اهلل نقل القول ال القصد ،ومعه فال
ّ

يسجل عىل مسألة الرتمجة ،ال عىل مسألة
وجود اختالفات فيها ،نعم هذا اإليراد يمكن أن ّ

تعدّ د ألوان النقل بام يعدّ د املعنى.

إن املسألة ليست يف العلم بمراد املتك ّلم فحسب ،بل يف ّ
يل يمكن أن يقالّ :
أن نقل
ٍ
مراده بغري اللفظ ،فيه خيان ٌة وكذب أو ال؟ واآليات تد ّلنا عىل ّ
برشط يف
أن اللفظ ليس

النقل ،نعم تبقى قض ّية العلم باملراد ،وهذا قد يدّ عيه اإلنسان يف بعض املوارد أيض ًا ،وقد
صح اإلشكال
رشطوا العلم باملراد يف جواز النقل باملعنى ،كام تقدّ م وسيأيت بإذن اهلل ،فإذا ّ
هنا فالبدّ من فرضه ّ
أن اهلل يعلم باملراد عل ًام ال يمكن أن يرقى إليه علم اإلنسان ،فاجلواز

حق غريه.
يف ح ّقه تعاىل ال يالزمه اجلواز يف ّ

أن ّ
ثاني ًا :ما ذكره صاحب الفصول ،من ّ
حمل التنازع يف مسألة النقل باملعنى فيام إذا مل

اختالف
خيقم الناقل قرين ًة عىل كونه بصدد النقل باملعنى ،أ ّما هنا فقرينة املوقف معه ،وهو
خ
اللغات .

أن كالمه غري واضح عىل إطالقه كام أملحنا مطلع هذا البحث؛ ّ
فإن مشكلة النقل
إال ّ

باملعنى ليست فقط يف اإلحياء ّ
للنبي ،حتى نرفع هذه املشكلة بإقامة القرينة عىل
بأن اللفظ ّ

أنّنا بصدد النقل باملعنى ،األمر الذي يمكن أن يدّ عيه ّ
كل القائلني بجواز النقل باملعنى يف
احلديث ،من حيث وجود ٍ
مترشعية عا ّمة عىل النقل باملعنى ،ومها
تبان
ّ
عقالئي عام وسنّة ّ
كافيان يف حتقيق هذه القرينة الرافعة لإلشكال ،فاملشكلة ليست هنا فقط حتى يناقش

صاحب الفصول من هذه الزاوية ،بل يف ّ
أن هذا النقل خيالف األمانة ،وال ينقل متام ما
أراد املتك ّلم بد ّقة ،ويوجب تضييع النصوص ،ونحو ذلك ،وهذا ال فرق فيه بني أن يقول

الشخص :أنا أنقل باملعنى أو ال؛ ّ
إخبار عن أنّني أريد أن أخون املنقول
جمرد قوله هذا
ٌ
ألن ّ
( )1انظر :الفصول الغرو ّية.308 :

فمحرموا النقل باملعنى هلم زوايا متعدّ دة توجب
عنه أو أريد أن أض ّيع نصوصه،
ّ
التحريم ،والنصوص القرآن ّية هذه تصلح هلدم بعض زواياهم عىل ّ
األقل.

ثالث ًا :ما ذكره ابن حزم من التمييز بني الرتمجة فتجوز عىل سبيل التعليم واإلفهام،

وبني غريها فال جيوز .

أمر مل نفهم وجه التمييز به ،فليكن نقل احلديث هبذا املعيار كذلك ،إال أن يقول
وهذا ٌ

بقضاء الرضورة بذلك كام سنشري قريب ًا.

رابع ًاّ :
إن ما يفيده هذا الدليل ليس ترخيص النقل باملعنى مطلق ًا ،بل الرتخيص به يف

حال الرضورة؛ ّ
ألن النصوص املنقولة يف القرآن الكريم يف الش ّقني مع ًا ،هي نصوص غري
والنص القرآين إ ّما أن ال ينقلها مع رضورة نقلها لتحقيق الرسالة اإلهل ّية ،أو أن
عرب ّية،
ّ
ينقلها باملعنى ،ويف هذه احلال عندما ينقلها باملعنى يلزمه الرتمجة ،واختالف التعابري يف

بعض األحيان جاء بعد الرتخيص بالنقل باملعنى للرضورة ،فإنّك إذا أجزت النقل
باملعنى للرضورة ،يمكن للناقل باملعنى أن ينقل احلديث عدّ ة مرات بعدّ ة وجوه ،ما دام
املعنى املراد واحد ًا أو فقل :ما دام املعنى الواصل ال هتافت فيه بني هذه الوجوه ولو تغاير

بالزيادة والنقيصةّ ،
فلعل موسى قال بعض الكلامت ،ثم جاء القرآن ونقلها باملعنى جمزء ًا
فكانت الصورة األصل ّية هي :آتيكم ٍ
بخرب أو شهاب قبس أو جذوة من النار أو أجد عىل
النار هدى.

خامس ًا :إنّه لو نقلت نصوص األنبياء وغريهم باملعنى فال يوجد رضر من ذلك؛ ّ
فلعل
كل ٍ
املصلحة يف نقل هذا املقدار ممّا قالوه (أي هذا املقدار من ّ
قول منهم) ،وعدم وجود

مفسدة يف ترك الباقي ،وهذا ينفع يف الرتخيص بالنقل باملعنى من حيث املبدأ ،أ ّما فيام

املحرم للنقل باملعنى يرى ّ
النبوي ّ
أن النقل باملعنى يفيض
نحن فيه يف مورد احلديث
ّ
فإن ّ

النبي وأهل بيته
ترخيصه وحت ّققه خارج ًا إىل ضياع الرسائل احلقيق ّية التي أرادها
ّ
( )1انظر :اإلحكام .207 :2

مثبت
وصحابته ،وتاليش األحكام الرشع ّية ولو يف اجلملة ،فاالستدالل بالقرآن الكريم ٌ

األويل ،ال من حيث العنوان الثانوي
جلواز النقل باملعنى من حيث املبدأ والعنوان ّ

امللحوظ فيام نحن فيه أيض ًا.

ّ
وهذا الكالم صحيح وتام ،إال ّ
املستدل هنا هو إثبات ذلك ،وأ ّما عروض
أن غرض

نتعرض له الحق ًا بإذن اهلل ،وعليه فيكفينا ّ
أن االستدالالت
حماذير ثانو ّية ،فهذا ما سوف ّ
هنا تثبت املبدأ يف نفسه ،أو يف اجلملة.

أن النقل باملعنى يمكن إثبات الرتخيص فيه من خالل التجربة القرآنية
واملتحصل ّ
ّ

النقل ّية نفسها يف اجلملة.

 2ـ  2ـ  6ـ ترمجة األحجديث النبنيّة ،نقد املقجربة

الدليل السادس :ما ذكره غري واحد ،من اليقني بجواز ترمجة األحاديث النبو ّية ،وقد

عمل العلامء عىل هذه الرتمجة ،وكان من أشهرهم العالمة املجليس يف الرتمجة إىل اللغة

الفارسية ،بل ّ
إن سفراء رسول اهلل إىل البلدان كانوا يرتمجون أحاديثه املرسلة إىل امللوك،

أي ضري أو نكري  ،بل ّ
جممع عىل جوازه،
إن ترمجة احلديث لغري العرب
ٌ
ومل يكن يف ذلك ّ
فتجويز نقل احلديث باملعنى أوىل  .بل ّ
إن كل أد ّلة جتويز ترمجة القرآن قد تصلح

مؤ ّيد ًا  ،عىل ما نحن فيه ،ولو يف اجلملة.
وهذا الدليل:

مترشعيّة متصلة
أ ـ يصلح لالستئناس يف بعض جوانبه ،إال إذا كشف عن سرية
ّ

النص عىل ترمجة احلديث
واضحة؛ وهو صعب ،فمن أين لنا إثبات سرية يف عرص ّ
( )1انظر :املستصفى 133 :ـ 134؛ ومناهج املحدثني 39 :ـ .41

( )2انظر :الغزايل ،املستصفى.133 :
( )3إنّام جعلناه مؤ ّيد ًا؛ ّ
مدون ،وهذا بخالف ما نحن فيه غالب ًا ،لكنّه نافع يف
نص القرآن حمفوظ ّ
ألن ّ
اجلملة ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

يب ثم يرشحونه ،فيحافظون عىل النقل
الرشيف؟ فربام كانوا ينقلون اللفظ لغري العر ّ

اللفظي ،كام حيصل كثري ًا اليوم يف املجتمعات غري العرب ّية.

إال إذا قيلّ :
إن عا ّمة الناس من غري العرب ـ وليس العلامء واخلطباء ـ كانوا يذكرون

األحاديث فيام بينهم يف السوق والبيت والسفر وغريها ،بلغاهتم دون تدقيق ،ومع ذلك

أي إشكال أو حتذير ،ومن البعيد ّ
أن مجيعهم كان حيفظ متون احلديث
مل يرد يف ح ّقهم ّ

وينقلها بالعرب ّية ،ثم يرشحها ،كام هي طريقة الكثري من اخلطباء غري العرب اليوم.
ٍ
وبعبارة أخرىّ :
إن التداول الشعبي للحديث يف الفضاءات غري العرب ّية يبعد معه أن
يكون منقوالً باللفظ ثم مرشوح ًا ،بل ّ
لعل التداول الشعبي للحديث يف الفضاءات
العرب ّية آنذاك يستبعد معه ذلك.

بـ ّ
يضمون قرينتهم معهم ،والدا ّلة عىل ّأهنم ينقلون مضمون
إن الناقلني عرب الرتمجة ّ

ما فهموه ،كام تقدّ م من صاحب الفصول ،من ّ
أن الرتمجة بنفسها قرينة النقل باملعنى،

فكأهنم يقولون :نحن ال ننقل اللفظ حتى ال يصدق عنوان الكذب ،بل نحن نخربكم بام
ّ
فهمنا من اللفظ ،فهو إخبار عن الفهم ال عن احلديث نفسه.

لك ّن هذه املالحظة التي تنطلق من ّ
أن السامع للرتمجة يعلم أنّه ليس كالم النبي بل

ّ
ضم مقدّ مة تقول ّ
بأن التباين العريف ملا كان قائ ًام عىل
معناه  ،قد تنفع
املستدل هنا عرب ّ
النقل باملعنى صار بمثابة القرينة املتصلة عىل أنّه إنّام ينقل باملعنى ،فيكون كافي ًا يف بحثنا،
عىل مستوى هذه النقطة باخلصوص ،لو ثبت هذا التباين.

جـ ّ
النبي يف رسائل امللوك ونحوها ،ال تكشف
إن احلاالت
ّ
اخلاصة التي وقعت مع ّ

النبي يف نقل كالمه املعني
عن الرخصة من حيث املبدأ ،بل تكشف عن ترخيص
ّ
ّ
املشخص هبذا الشكل ،فهو ترخيص يف مورد ،وهذا ال إشكال فيه؛ من حيث خوف

تفويت السنّة الرشيفة بر ّمتها ووضعها يف مواضع اخلطر كام هو واضح؛ ّ
ألن املوارد
( )1مهريزي ،حديث بجوهي .191 :1

حمدودة.

قوي باملقدار الالزم.
وعليه ،فهذا االستدالل غري ّ

 2ـ  2ـ ( 7ـ  )8ـ مرجعيّة قجعدتَي :الرباءة ونفي احلر

الدليل السابع :االستناد إىل قاعدة نفي العرس واحلرج ،إذا لو خالزم الناس النقل باللفظ

يصح النقل باملعنى
للزم ال خعرس واحلرج ،وقد نخقل عن احلسن البرصي أنّه كان يقول :لو مل ّ
مل نحدّ ث أبد ًا ،وغريها من الكلامت .

وكذلك يمكن القول ّ
ّ
الشك يف حكمه
جائز؛ ألصالة الرباءة بعد
بأن النقل باملعنى ٌ
التكليفي ،ومناقشة أد ّلة التحريم ،فتكون أصالة الرباءة ّ
مرخصة للنقل باملعنى ولو يف

اجلملة.

وهذا الدليل ج ّيد عندما نعدّ يه إىل مطلق نقل الكالم ،سواء احلديث الرشيف أم غريه،

لكن ما دمنا قادرين عىل أن نردف الكالم بجملة :ما مضمونه أو ما معناه ،ونحو ذلك

مما يرفع العرس واحلرج ،فال موجب للرتخيص يف النقل باملعنى مطلق ًا نتيجة العرس ،نعم
أصالة الرباءة حمكّمة ،غايته حتتاج إىل ر ّد أد ّلة التحريم.

اخلاصة ،والسرية
مهم األد ّلة هنا هو توليفة :الروايات
تبني ّ
ّ
أن ّ
وعىل أ ّية حال ،فقد ّ

وأما سائر األد ّلة فتصلح مؤ ّيد ًا ،وهبذا
العقالئ ّية ،والسرية
املترشع ّية ،وأصالة الّباءةّ ،
ّ

يثبت الرتخيص يف النقل باملعنى ،وفرض وجود تقييدات أو رشوط يأيت احلديث عنه

قريب ًا إن شاء اهلل.

 2ـ  3ـ أدلّة عدم شرعيّة نقل احلديث بجملعنى ،دراسة وتعليق

البت يف املوضوع ،البد من ذكر أد ّلة من يمنع عن النقل باملعنى ،حتى ننظر يف
قبل ّ

( )1نقل يف مناهج املحدّ ثني 53 :ـ  ،59مواقف بعض الشخص ّيات ،وكثري منها ّ
يدل عىل تبنّيهم النقل
اللفظي ،وليس املنع عن املعنوي.

توازن األد ّلة ،وأبرز حوافز املنع يمكن إرجاعها ـ بعد تقدّ م الكالم يف رواياهتم ـ إىل:

 2ـ  3ـ  1ـ إشتجليّة صدق عننا التذب واخليجنة يف النقل بجملعنى

األولّ :
إن يف النقل باملعنى خيان ًة وكذب ًا ،فأنت عندما تنقل غري اللفظ ُترب عن
الدليل ّ

غريها ،فيكون ذلك
أنّه (قال) مجل ًة ،لكنّه مل يقلها يف واقع األمر ،بل قال تركيب ًة لغو ّية َ

كذب ًا وخيانة ،وعندما يكون املنقول عنه مثل رسول اهلل
الكذب واخليانة سوف يكون أشدّ .

 ،فمن الواضح ّ
أن قبح

ٍ
بعنوان ّأويلُ ،يرجع َ
النقل باملعنى إىل مفهوم
وهذا الدليل يظهر منه أنّه يقارب املوضوع

الكذب والتزوير ،ويمكن أن جياب عنه:

أـ ّ
إن النقل باملعنى ال يصدق عليه عرف ًا مفهوم الكذب؛ فسنّة العقالء قائمة عىل النقل

باملعنى ،ومل يتهم أحدٌ أحد ًا بأنّه كذب عليه ،فلو كان كذب ًا لبان قبحه ولتداولوه بينهم،
نعم لو ّ
تم هذا،
ثم نقل باملعنى ّ
دل الناقل بكالم أو بقرينة إضاف َّيني عىل أنّه ينقل اللفظّ ،
أن مفروض مسألتنا ليس كذلكّ ،
إال ّ
فإن كلمة (قال) ال تفيد هذا املدلول ،بعد بناء
يصح ما قاله صاحب
أعم من املعنى واللفظ .ومن هنا ّ
العرف والعقالء عىل فهمها بام هو ّ

الفصول :لفظ (القول) إ ّما حقيقة يف القدر املشرتك أو جماز شائع فيه ،بحيث ال ينرصف

عند اإلطالق إىل نقل اللفظ .

ب ـ لو كان النقل باملعنى خيانة أو تزوير ًا أو كذب ًا ،فال خحيتمل ّ
النبي وأهل
أن
ّ
البيت^ جييزون للرواة أن يكذبوا وخيونوهم يف النقل ،فض ً
ال عن أن ننسب هذه التهمة

إىل القرآن الكريم؛ وهذا ما يشكّل من ّبه ًا وجداني ًا ل خبعد فرض ّية صدق عنوان الكذب،

بأن القرآن كذب ولو للرضورة أو ّ
الستبعاد القول ّ
أن اإلمام رخص بالكذب عىل لسانه
ولو للرضورة ،فصدق عنوان الكذب عىل النقل باملعنى بعيدٌ جد ًا عند العرف والعقالء.
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وهذه املناقشة الثانية مبنائ ّية ملن ثبت عنده االستدالل بالقرآن واحلديث عىل جواز

النقل باملعنى ،فيستعني بذلك هنا لريفع عنوان الكذب واخليانة ،ال لريفع حكمهام فقط

عند الرضورة ،أ ّما من يقول بحرمة النقل باملعنى وال يرى ثبوت هذين الدليلني عىل
اجلواز ،فمن الصعب أن نقول له هذه املناقشة الثانية؛ ّ
ألن موضوعها غري متح ّقق يف

ح ّقه.

 2ـ  3ـ  2ـ إشتجليّة تعريض احلديث الشريف خلطر الزوال أو النهن

الدليل الثاين :حيث كان املنقول عنهم هم الرسول وأهل بيته والصحابة ،بحيث كانوا

فصيحني بليغني يف كلامهتم ،فإن النقل باملعنى فيه خوف عدم فهم الراوي للمضمون

النص األصيل ،من هنا حيكم
متام ًا أو عدم قدرته عىل تأدية املعنى بشكل صحيح كام أ ّداه ّ
ـ حتفظ ًا عىل مصالح الدين وعدم حصول حتريف أو خلل أو خطأ يف نقل الدين ـ بلزوم
النص اللفظي احلريف؛ خلطورة املوقف وحساسيته ،السيام وأنّه عندما تكثر
االقتصار عىل ّ

سلسلة السند ّ
وكل واحد يبدل كلم ًة ،فإنّه خيشى من زوال احلديث بعد تناقله ،فضالً عن

ّ
لغريوا فيام ح ّقه عدم التغيري،
أن الرواة ليسوا يف العلم سواء ،فلو أعطيناهم هذا ّ
احلق ّ
وحلذفوا ما ظنّوه غري مهم وهكذا .

ّ
النبوي املتقدّ م من ّ
فرب
ولعل هذا هو مرجع احلديث
أن األفضل هو النقل كام سمعّ ،
ّ
حامل فقه غري فقيه ،من حيث ّ
إن الناقل قد ال يكون فقيه ًا فلو مل ينقل باللفظ أمكن أن
ٍ
دالالت ومعان.
يغ ّيب بعض ما لو سمعه الفقيه املنقول إليه لفهم منه
جربنا رأينا ّ
أن
وينقل الفخر الرازي صورة هذه املقاربة املانعة عىل الشكل اآليت :ملا ّ
ّ
املتأخر ربام استنبط من فوائد آية أو خرب ما مل يتن ّبه له أهل األعصار السالفة من العلامء
واملح ّققني ،فعلمنا أ ّنه ال جيب يف ّ
كل ما كان من فوائد اللفظ أن يتن ّبه له السامع يف احلال،
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جوزنا النقل باملعنى فربام حصل التفاوت العظيم ،مع ّ
أن الراوي
وإن كان فقيه ًا ذك ّي ًا ،فلو ّ

يظ ّن أ ّنه ال تفاوت ..لو جاز للراوي تبديل لفظ الرسول صىل اهلل عليه وسلم بلفظ نفسه،

كان للراوي الثاين تبديل اللفظ الذي سمعه بلفظ نفسه ،بل هذا أوىل؛ ّ
ألن جواز تبديل

لفظ الراوي أوىل من جواز تبديل لفظ الشارع ،وكذا يف الطبقة الثالثة والرابعة ،وذلك
األول؛ ّ
ألن اإلنسان وإن اجتهد يف تطبيق الرتمجة ،لكن ال ّ
ينفك
خيفيض إىل سقوط الكالم ّ
عن تفاوت وإن ّ
قل ،فإذا توالت هذه التفاوتات إىل ما شاء اهلل كان التفاوت األخري تفاوت ًا

األول نوع مناسبة .
فاحش ًا ،بحيث ال يبقى بني الكالم األخري وبني ّ

ومن الواضح ّ
أن املعيار يف هذا الدليل خيتلف عن سابقه ،فهناك يوجد حكم ّأويل وهو

حرمة الكذب ،وهو قابل للتعميم عىل نقل احلديث النبوي وغريه ،فيام املعيار هنا هو

خاص باحلديث الرشيف ،وهو وجوب حفظ األحاديث وعدم تعريض
حكم ثانوي
ّ

يبني
النصوص املقدّ سة للزوال أو التحريف ،واملعيار الثانوي هذا ال فرق فيه بني أن ّ
ألن اخلطر آ ٍ
خاصة عىل ذلك؛ ّ
ت من نفس
املتك ّلم أنّه ينقل باملعنى أو ال ينصب قرينة ّ
نفضه بمثل هذه القرائن.
وقوع النقل باملعنى ،ال من مفهوم الكذب وغريه ،حتى ّ

وأعتقد ّ
أن ال خبعد اإلشكا ّيل الرئيس يف مسألة نقل احلديث الرشيف باملعنى هو ظهور

خاص بمجال السنّة ،ال ّ
أن مطلق النقل فيام بني الناس حيرم أن يكون
عنوان ثانوي
ّ

باملعنى.

ويستحق أخذه بعني االعتبار ،ألنّه
قوي
ّ
هذا الدليل هو يف تقديري ممتاز ،وأجد أنّه ّ

حيمل نظرة واقع ّية للتجربة اإلنسان ّية التارخي ّية ،وهو يدعو لالنتصار لنظر ّية املنع ،لكن

وتنوع ًا ،تفرض يشء من
توجد بعض املالحظات التي تدفع ملقاربته من زوايا أكثر تعدّ د ًا ّ

تضييقه ،أبرزها:

أ ّوالً :ما يمكن توظيفة عىل تقدير ثبوت بعض األد ّلة السابقة يف التجويز ،وهو

( )1الرازي ،املحصول .470 :4

النبي وأهل بيته ورموز يف
الروايات
ّ
اخلاصة ،وهو أنّه إذا صدق هذا األمر ،فكيف جييز ّ
الصحابة والتابعني َ
النقل باملعنى؟ أمل يدركوا التأثري السلبي املشار إليه ،فلامذا مل يط ّبقوا

العنوان الثانوي املذكور؟! ّ
جمرد ترخيصهم بالنقل باملعنى ،كاشف إ ّما عن عدم وجود
إن ّ

خطر معتدّ به أساس ًا ،أو عن وجود خطر لكنّهم رأوا ّ
أن مصلحة اتساع حجم وكم ّية
احلديث املنقول أكرب من مصلحة الد ّقة يف النقلّ ،
فرخصوا للناس بالنقل باملعنى حتى
يتسع نطاق نقل احلديث ،وهكذا يكون العنوان الثانوي املفروض مزامح ًا بعنوان ثانوي

آخر يف نظرهم.

ثاني ًاّ :
إن ظاهرة نقل األحاديث باملعنى ظاهرة منترشة وهلا وجود يف القرون اهلجر ّية

األول وشطر من الثاين ،بل متو ّق ٌع جد ًا وجودها ،فإذا كان هناك خوف
األوىل ،السيام ّ
األويل جائزة؛ لعدم صدق عنوان
عىل الدين من استخدام هذه الطريقة التي هي بعنواهنا ّ

الكذب عليها ،وكانت مما خخيشى أن تطال القضايا الدينّية جلريان عادة العرف والعقالء

صح ّأهنا كانت خطر ًا عىل مصادر املعرفة الدين ّية فكيف سكت النبي وأهل
عليها ،فإذا ّ
البيت والصحابة عنها قرابة الثالثة قرون؟ وكيف مل يرفضوها و خيعلنوا ذلك للمأل؟ ومل

نجد رواية دا ّلة يف هذا املوضوع ،بل وجدنا نصوص ًا ّ
مرخصة! نعم ورد االهتامم بالكتابة
ال التنديد بالنقل املعنوي ،فالحظ.

ثالث ًاّ :
لعل الرسول وأهل بيته وازنوا يف هذه القضية بني املصالح واملفاسد؛ فإذا منعوا

التحديث إال باللفظ ،لربام عجز الكثريون ،وهذا ما توحي به بعض الروايات هنا ،وقد

نقلنا كالم ًا عن احلسن البرصي يف ذلك عىل تقدير صدوره منه ،وإذا تركوا احلديث نتيجة
عدم قدرهتم عىل احلفظ الكثري ،أ ّدى ذلك إىل ضياع حجم أكرب من نصوص السنّة،

فيكون خطره أكرب من خطر النقل باملعنى ،وهلذا سمحوا بالنقل باملعنى رغم املردودات
ٍ
بنسبة أكرب.
السلب ّية املوجودة لصالح عدم ضياع السنّة
وهذا االفرتاض معقول جد ًا ،ويمكن لنا نحن أن نامرسه مستقالً برصف النظر عن

نص القرآن،
موضوع سكوت النبي وأهل بيته؛ لضخامة حجم نصوص السنّة نسب ًة إىل ّ
ونحن نعرف ّ
أن عدد نخسخ القرآن ظ ّلت لفرتة طويلة حمدود ًة جد ًا ،فكيف إذا خاريد

استنساخ السنّة وال خكتّاب قليل؟!

وليشء من التوضيح القيايس يمكننا أن نقولّ :
إن الفاحص هنا يقارن بني التشدّ د

املفيض خلطر اإلحجام عن النقل ،والتساهل املفيض خلطر وقوع حتريفات جزئ ّية يف

فريجح التساهل؛ ومثاله ظاهرة النسيان والسهو؛ فلو قلنا ّ
لكل الناس :إذا
النقل،
ّ
احتملت أنّك قد تنسى شيئ ًا من احلديث ولو كلمة فال حتدّ ث ،فهذا يوجب إحجام

كثريين عن التحديث؛ ّ
ألن مثل هذه االحتامالت تأيت إىل ذهن العدول الصادقني الذين

املهمون بالنسبة إلينا ،فيرتاجع احلديث الصادق ويكثر انتشار أحاديث الكذبة ،فهنا
هم ّ

نضحي هبذه القض ّية لصالح ما هو أهم منها.
ّ

نعم ،هذه املناقشة وأمثاهلا تنحرص يف إطار احلالة النوع ّية العسرية للنقل باللفظ

عموم ًا ،أ ّما لو انترشت الكتابة ّ
فإن إمكان ّية النقل اللفظي تصبح عالية ،فيمكن اإللزام هبا

يف هذه احلال.

وجيب أن نعيد التوضيح ّ
بأن إشكال ّية العنوان الثانوي هنا ال فرق فيها بني أن يوضح

خ
الناقل أنّه ينقل باملعنى أو ال؛ ّ
ألن املوضوع ليس موضوع الكذب ،كام صار واضح ًا.

هذا ك ّله ،مضاف ًا إىل ّ
أن سدّ باب النقل باملعنى ،قد يوجب لو خاخذ هبذا العنوان الثانوي

عىل إطالقه سدَّ باب ترمجة احلديث ،وهو ما له تأثري عظيم عىل نقل النصوص الدينيّة

جمرد
للغات العامل أمجع ،بام يص ّعب من فرص نرش الدين وعامل ّيته بمعنى من املعاين ،وهذا ّ
مؤ ّيد فانتبه.

رابع ًاّ :
تم يمكن أن جيري يف القرون اهلجر ّية األوىل قبل عصور
إن هذا الرأي لو ّ

يرض بعد وجود املصادر
انتشار ّ
املدونات ،ال يف مثل عرصنا؛ إذ النقل باملعنى اليوم ال ّ
املدونة املكتوبة للحديث ،فيمكن النقل باملعنى ،سواء ن ّبه املتكلم إىل أنّه ينقل باملعنى أم
ّ

مل ين ّبه ،إال إذا كانت هنا قرينة حالية عىل النقل باللفظّ ،
فإن النقل باملعنى قد يندرج يف
ٍ
نصه ،..:ولكنّك تنقل باملعنىّ ،
فإن هذا كذب
الكذب حينئذ ،فكأنّك تقول :قال النبي ما ّ

يف ا ّدعاء النص ّية.

وهذه املالحظة الرابعة تفتح عىل مالحظة أوسع منها ،وهي ّ
أن النقل باملعنى سوف

يكون حمدود ًا بإطار املواضع التي توجب القلق عىل السنّة الرشيفة ،وغالب ًا ما يكون مركز
واملهتمني باحلديث وأهل العلم وطرق الرواية ،ال مطلق من
هذا القلق هو تناقل الرواة
ّ

خاصة مع كون احلديث متداوالً بلفظه يف زمانه
يتل ّفظ بحديث ولو يف القرون األوىلّ ،
من قبل رموز الرواة ونقلة احلديث.

خامس ًا :ما ذكره بعضهم ،من ّ
أن رشط نقل احلديث باملعنى خلوص احلديث من

التفاوت وإحراز التطابق ،فال يرد إشكال التفاوت هنا .

ّ
لكنّه ُينا َقش ّ
املستدل ال يشكّك يف حصول اليقني للناقل بعدم التفاوت ،لكنّه ينظر
بأن

بنظرة جمموع ّية للظاهرة عموم ًا يف ظرق يقني ّ
كل فرد بتطابق ما ينقله مع ما سمعه،
وانحفاظ املعاين بتاممها؛ وذلك ّ
أن هذا الفضاء ترتفع فيه إمكانيات اخلسارة يف أطراف

األحاديث هنا أو هناك ،فيقني ّ
حق نفسه يشء ،والرؤية املجموع ّية لواقع النقل
كل فرد يف ّ

يف حال اليقني الفردي هذا يشء آخر؛ ّ
ألن اليقني قد ال يصيب الواقع ،فال يلتفت له

صاحبه.

وعليه ،فام يمكن أن نخرج به ـ بعد رصف النظر عن املالحظة األوىل والثانية والثالثة

املتقدّ مة عىل هذا الدليل املانع ـ هو القول بحرمة النقل باملعنى ،يف تلك الظروف
واملالبسات التارخي ّية ،عند إمكان النقل باللفظ ،فهذا القول هو الذي حيفظ متام حيث ّيات
الفرض ّيات املتعدّ دة املشار إليها يف موازنة املصالح واملفاسد ،إال ّ
أن مجاع املالحظات

وخاصة الثانية منها ـ يص ّعب من هذا القول ويبعدانه.
الثالث هذه ـ
ّ
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واحلصيلة التي نخرج هبا من دراسة احلكم التكليفي للنقل باملعنى ،هي ّ
أن مبدأ النقل

جائز وال دليل عىل حرمته ،بل الدليل ّ
دال عىل جوازه ،وأما النقل باملعنى يف باب
باملعنى ٌ
دل أكثر من دليل عىل جواز ذلك وعدم حرمته ،وما ّ
السنّة النبو ّية و ..فقد ّ
دل عىل

التحريم مل يثبت بقول مطلق ،فالصحيح جواز النقل باملعنى برشوطه ،سواء للحديث

يتبني أيض ًا
الرشيف أم لغريه ،إال إذا كانت هناك حالة خاصة هلا عنوان خاص ،وهبذا ّ

جواز ترمجة احلديث وغريه .وإن كنّا نميل لالحتياط األكيد بالنقل باللفظ عند إمكانه
تعرسه ،ونصب قرينة النقل باملعنى ولو العا ّمة ،عند عدم التمكّن من النقل
وعدم ّ
خاصة ،أو يف ظروف مشاهبة هلا.
باللفظ ،هذا ك ّله يف عصور الرواية ّ

وممّا تقدّ م يظهر املوقف من بعض التفصيالت ،مثل التفصيل بني مقام التحديث

والرواية ومقام اإلفتاء واملناظرة كام قاله ابن حزم يف اإلحكام  ،أو التفصيل بني كون

مضمون احلديث حك ًام رشعي ًا وبني أن يكون مسألة علم ّية كالعقائد ،فيجب اللفظ يف

األ ّول دون الثاين ،كام نقل السمعاين .

فإن التمييز بني مقام الرواية ومقام اإلفتاء ،إذا كان من جهة ّ
ّ
أن نفس املقام قد يكون

قرينة عىل إرادة نقل املضمون أو اللفظ؛ فإنّنا قلنا بأنّه مع شهرة النقل باملعنى وجريان

سرية العقالء وقيام النصوص عىل اجلواز ال معنى للتمييز ،فك ّلها مطلقة ،إال إذا صار

والتعهد بالنقل باللفظ كام ب ّينا سابق ًا.
املقام بمثابة الرشط
ّ

وكذلك احلال يف التفصيل بني احلكم الرشعي وغريه ،فهو غري واضح؛ ّ
ولعل منشأه

صوروا الفقه أخطر
تلك النزعة الفقه ّية املوجودة عند بعض العلامء املسلمني الذين ّ

وأرشف وأهم ما يف الدين ،متساهلني يف أمر العقيدة واألخالق والتاريخ و ..وإال

فاألمور العقائد ّية أكثر د ّق ًة وخطر ًا ـ يف بعض األحيان عىل ّ
األقل ـ من مسائل الفقه و..
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فهذا التمييز غري واضح؛ لعدم وضوح مدركه.

 2ـ  4ـ شروط نقل احلديث بجملعنى ،غربلة تقنمييّة

حيث ثبت جواز نقل احلديث باملعنى ،يلزم بيان الرشوط املأخوذة يف الرتخيص ـ

لزوم ًا أو أفضل ّي ًة ـ وهي:

ٍ
النبي
األول :اطمئنان الراوي بفهمه املعنى
الرشط ّ
بشكل سليم ،وعدم تر ّدده يف مراد ّ
أو بعض مراده ،بحيث يكون عنده فهم سليم للغة واملضمون .
ّ
ويتجىل هذا الرشط يف جهتني:

أ ـ اجلهة اللغو ّية البيان ّية ،بمعنى أن يكون الناقل عارف ًا باللغة (العرب ّية) حتى يتسنّى

له فهم كالمهم ،السيام ّ
وأن بعض نصوصهم يف غاية البالغة والفصاحة ،ككلامت إمام
ٍ
بشكل ج ّيد.
عيل بن أيب طالب ،مما حيتاج فهمه إىل ا ّطالع عىل اللغة العرب ّية
البيان ّ

ب ـ اجلهة املضمون ّية املتن ّية ،بمعنى ّ
أن بعض النصوص قد حيتاج فهمها إىل كون

السامع مدرك ًا لفضاءات موضوعها ودالالته ،فإذا مل يكن كذلك مل يضمن أن يكون
مدرك ًا ملا أراده املتك ّلم ،فنقله عنه وهو غري متأكّد وإن مل يصدق عليه عنوان الكذب

بالرضورة لو قلنا ّ
بأن الكذب هو خصوص اإلخبار غري املطابق للواقع ،أو خصوص
اإلخبار املخالف لالعتقاد ،لكنّه يصدق عليه عنوان القول بغري علم عىل اهلل ورسوله،

خاص حتريمه.
وهو ما ثبت بدليل
ّ

أن هذا الرشط بش ّقيه يمكن تالفيه لو ّ
ومن الواضح ّ
أن املتك ّلم قال :إنّني أنقل لكم

املقدار الذي فهمته من احلديث ،ولست متأكّد ًا من متامية فهمي أو متام ّية استيعايب ،ففي

أي حمذور يف ال َبني.
هذه احلال ال يوجد ّ

( )1انظر :الفصول الغرو ّية308 :؛ ووصول األخيار151 :؛ ومرآة العقول 174 :1؛ ومنهاج الرباعة
57 :14؛ والقوانني املحكمة479 :؛ واجلاليل ،تدوين السنّة الرشيفة508 :؛ وابن الصالح،
مقدمة ابن الصالح.136 :

يعرب عن املعنى الذي فهمه،
الرشط الثاين :اطمئنان الراوي بقدرته عىل صياغة تعبري ّ

النص األصيل ،وقيامه بذلك بالفعل عىل وجهه ،فإذا مل حيصل له هذا
وكان يعطيه ّ

ثم فالبدّ أن يكون
االطمئنان مل جيز له النقل ،إال أن يشري إىل ذلك عند نقله كام تقدّ م ،ومن ّ

نقله ضابط ًا ليس فيه زيادة ونقيصة يف أصل الفكرة ،وبتعبري بعضهم :عدم قصور الرتمجة

عن األصل يف إفادة املعنى ،أو أن يتمكّن من اإلتيان باملعنى كام ً
ال  ،بحيث ال يرتك
بعض األفكار املرتابطة ببعضها ،فيكون نقله ملا نقل خم ً
ال به نتيجة حذف بعض آخر
وهكذا.

وهذا يعني ّ
املبني بلفظ
أن اللفظ املطلق عليه أن ال ينقله مق ّيد ًا أو العكس ،وأ ّما نقل ّ

جممل ،فقد استشكل صاحب الفصول يف املنع منه مطلق ًا يف غري مقام احلاجة .

واملستند هنا هو شبهة اخليانة والقول بغري علم لو مل يتي ّقن من الوفاء بالنقل ،مضاف ًا

إىل بعض النصوص ّ
املرخصة يف النقل باملعنى ،والتي يظهر منها ذلك ،فراجع.

ٌ
ومن هذين الرشطني ،نعرف ّ
رشط يف
أن فهم اللغة واملضمون والقدرة عىل البيان

النقل باملعنى ،ويفهم ّ
أن الناقل هيدف نقل املعنى ال أنّه هيدف نقل فكرة خيسندها للرشع

تتأ ّلف من هذا احلديث ومن غريه مع ًا ،فتأ ّمل جيد ًا ،وهذا هو الفرق بني النقل باملعنى
واالجتهاد كام تقدّ م يف كلامت الغزايل واألنصاري مطلع هذا املحور.

الرشط الثالث :ما ذكره الفخر الرازي وغريه ،من أنّه يلزم أن يكون النقل مساوي ًا

لألصل يف الوضوح واخلفاء؛ أل ّن اخلطاب الرشعي يكون تار ًة باملحكم وأخرى
باملتشابه؛ حلك ٍم وأرسار ال يصل إليها عقول الناس ،فلو نقل أحدمها بلفظ اآلخر ،أ ّدى
إىل فوات تلك املصلحة .

ّ
واحليل ،مبادئ الوصول:
( )1انظر :الرازي ،املحصول 467 :4؛ والزركيش ،البحر املحيط 412 :3؛
208؛ وحسن العاميل ،املعامل212 :؛ والقمي ،القوانني املحكمة.479 :

( )2انظر :الفصول الغرو ّية 308 :ـ .309

( )3انظر :املحصول 467 :4؛ والبحر املحيط 412 :3؛ واملعامل.212 :

وقد ناقش صاحب الفصول يف هذا الرشطّ ،
بأن تلك املصلحة لع ّلها كانت مقصور ًة

عىل زمن ورود احلديث ،فتكون منتفي ًة بالنسبة إىل النقل ،ولو خس ّلم فلع ّلها مصلحة يسوغ

للناقل إمهاهلا ،كالنكات البيان ّية التي ال تع ّلق هلا بإفادة املراد ،بل نحن نرفض كون أصل
الدعوى قطع ّية ،بل هي احتامل ّية ،ولو أثر مثل هذا االحتامل أل ّدى إىل منع النقل باملعنى

مطلق ًا؛ جلواز أن يكون قد روعي يف لفظ احلديث مصلحة ال يوجد يف غريه ،ثم استدرك

بالنص بأدائه إىل اختالف طريق
ـ رمحه اهلل ـ بأنّه يمكن توجيه املنع من تبديل الظاهر
ّ
اجلمع عند التعارض مع ّ
أن الغالب وقوعه ،وأما مع العلم بوجود املعارض وحصول

االختالف فأوضح ،وهذا ال جيري يف عكسه؛ إذ غاية األمر أن ال يرت ّتب عىل النقل فائدة
ما مل يكن هناك مقام حاجة فيجب املساواة .

وقارب املريزا القمي هذا املوضوع من زاوية أخرى ،فذهب إىل ّ
أن املتشابه إذا اقرتن
ٍ
بقرينة ّ
بمتشابه عند السامع ،بل
يرض نقله باملعنى؛ فإ ّنه ليس
تدل السامع عىل املراد ،فال ّ
يرض تغيريه ،وإن مل يقرتن بقرينة ،فحمله عىل أحد املعاين املحتملة
هو كأحد الظواهر ،فال ّ
من دون عل ٍم من جانب الشارع باطل ،فال معنى الشرتاط املساواة يف اخلفاء واجلالء

حينئذ .

ويمكن التعليق هنا بأنّه:

أ ـ لو لزم التدقيق يف النقل باملعنى إىل هذا احلدّ من نسق البيان ومستوى الوضوح

ونحو ذلك ،لزم املنع عن نقل احلديث باملعنى مطلق ًا ،فإذا مل يتأكّد الناقل من ّ
أن املتك ّلم

يريد هذا النسق البياين بعينه ،ويعتربه جزء ًا من الفكرة التي يريد إيصاهلا بكالمه ،فمن
الصعب إلزامه بالنقل هبذا النسق؛ ّ
فإن هذا خالف البناء العقالئي يف باب النقل.

بـ ّ
النص عىل الظاهر واألظهر عىل
إن قض ّية تأثري ذلك عىل قواعد التعارض بتقديم ّ

( )1انظر :الفصول الغرو ّية.309 :

( )2انظر :القوانني املحكمة.480 :

الظاهر ،غري وجيه؛ ّ
متفرعة عىل واقعيّة
املقررة يف جمال تعارض األخبار ّ
ألن هذه القواعد ّ
مقرر ًة رشع ًا يف نفسها بلسان ديني قانوين؛ وعليه فمن الصعب
النقل ومعطياته؛ وليست ّ

جعلها دلي ً
صح جعل الواقع الناتج عن أنساق نقل احلديث وطرائقه مؤثر ًا
ال هنا؛ بل األ ّ
ثم فتقديم األظهر عىل الظاهر فكرة مبنيّة عىل النقل احلريف
يف تكوين تلك القواعد ،ومن ّ
أو النقل باملعنى هبذا املستوى ال مطلق ًا ،ما مل نقل أيض ًا ّ
بأن هذا التقديم من شؤوننا نحن
ال من شؤون الناقل غري املعن ّي به.

وإن أبيت عن هذا ،فنحن نناقش يف قرينيّة األظهر والظاهر بعنواهنا ،برصف النظر

عن عنوانية األخص ّية واحلكومة وغريمها.

يعرب عن ّ
جـ ّ
كل مستويات التفاوت يف
إن ما أفاده يف القوانني صحيح؛ لكنّه ال ّ

أقر بنفسه الحق ًا ّ ،
بأن
الوضوح واخلفاء ،بل هو أحد مستوياته البارزة ،ولع ّله لذلك ّ

صعب جد ًا.
ضبط مستويات الوضوح واخلفاء ك ّلها
ٌ

الرشط الرابع :ما ذكره بعض العلامء ،من أن يؤ ّدي الناقل ما صدر من أصوات من

املتك ّلم ،وكذلك السياقات املساعدة عىل فهم املعنى الذي فهمه هو حال الكالم ،فلو

تل ّفظ املتك ّلم بكلمة مشرتكة ،وفهم هو من السياق ظهورها يف أحد املعن َيني ،لزمه نقل
القرينة السياق ّية أو توضيح املراد .

األويل؛ ّ
ألن املتك ّلم إذا كان عىل يقني من فهم املعنى
وهذا الرشط غري واضح بالعنوان ّ
فلامذا جيب عليه أن يبني سبب يقينه؟ وأي ٍ
تبان عريف أو عقالئي عىل ذلك يف مقام النقل؟
ّ
ّ
حيسن األخذ هبذا الرشط،
واملفروض أنّه ليس يف مقام االستدالل حتى خيربز أد ّلته ،نعم خ

لكنّه ليس بالزم بنحو مطلق.

وهذا غري أنّه يلزمه بيان متام القرائن احلا ّفة بالكالم مما يشكّل جزء ًا من معنى الكالم

( )1املصدر نفسه.

( )2املصدر نفسه.481 :

ربرات فهم هذا املعنى أو ذاك يشء آخر ،كالفرق
يف واقع األمر ،فجز خء املعنى يش ٌء ،وم ّ

بني احليث ّية التعليل ّية واحليث ّية التقييد ّية ،ومثاله القرائن احلالية املوجبة لتض ّيق املعنىّ ،
فإن
عليه أن يربزها لو كان النقل باللفظ ،بينام لو كان النقل باملعنى وأعطى املعنى املتشكّل
منها ومن غريها مل يلزمه البيان بعد فرض وضوح األمر لديه.

الرشط اخلامس :أن ال تكون هناك قرينة حالية أو مقامية أو مقالية عىل ّ
أن الناقل يف

نصه :كذا وكذا .ثم يأيت باملعنى من
مقام النقل اللفظي ،مثل أن يقول :قال
النبي ما ّ
ُّ

فإن الظاهر من نقل شعر اآلخر ـ وهو ظهور حايل ـ ّ
الرواية .أو ينقل شعر ًاّ ،
أن الناقل يف
مقام نقل األلفاظ ال املعاين؛ ّ
ألن الشعر عندما خينسب إىل صاحبه فإن ظاهر النسبة أنّه

أي قرينة من هذا النوع عىل
ينقل عنه األلفاظ بعينها ال املعاين فقط .وهكذا إذا قامت ّ
املستوى الشخيص أو العريف العام.

ومرجع هذا الرشط يف حقيقة األمر إىل ّ
أن عدم االنسجام بني القرينة املشار إليها وبني

نصه :كذا وكذا،
النبي ما ّ
طبيعة النقل ،يفيض إىل حمذور الكذب؛ فأنت عندما تقول :قال ّ

ثم تنقل باملعنى ،فأنت يف واقع األمر تكذب ،وكالمك خالف الواقع ،فمرجع هذا

الرشط إىل حرمة الكذب.

النبي أو حاله ّ
أن ما يقوله يريده بلفظه يف
الرشط السادس :أن ال يكون ظاهر كالم ّ
ٍ
خاص هنا أو هناك ،وال يقبل بنقله بمعناه ،كام يف املوارد املتع ّبدة بألفاظها ؛ إذ من
مورد ٍّ

الواضح خروج هذه احلال عن مورد جواز النقل باملعنى ،والسبب أنّه ما دام املعصوم ال

يسمح بالنقل باملعنى هناّ ،
نحو من اخليانة وخمالف للتوقيف ّية املالحظة
فإن النقل باملعنى ٌ
من طبيعة غرض املعصوم يف هذا املورد ،وهذا واضح .نعم لو ّبني ّ
أن املعصوم يريد

خاصة
اللفظ ،لكنّني أنقل باملعنى ،ونقيل ليس هو متام غرضه ،فال دليل عىل التحريم هناّ ،

أن السامع عليه التن ّبه هلذه اخلصوص ّية؛ ّ
لو نيس اللفظ ،غايته ّ
حيرم عليه
ألن املعصوم مل ّ
( )1انظر :الزركيش ،البحر املحيط .412 :3

النقل باملعنى ،بل ّبني له أنّه يريد اللفظّ ،
حرم املعصوم عليه
وأن اللفظ مقصو ٌد له ،أ ّما لو ّ

النقل باملعنى مطلق ًا هنا ،فاحلرمة مطلقة ،وهذا واضح.

بعض ،ناسب ًا له إىل بعض علامء األحناف ،من أنّه يلزم أن ال
الرشط السابع :ما ذكره ٌ

النبوي من جوامع الكلم ،فإن كان كقوله :اخلراج بالضامن ،والب ّينة عىل
النص
ّ
يكون ّ

املدّ عي ،وال رضر وال رضار ،ونحو ذلك ،مل جيز؛ أل ّنه ال يمكن درك مجيع معاين جوامع
الكلم .

ٌ
تفصيل يف أصل املسألة ،بل هو رشط؛ ّ
ألن مرجعه إىل عدم
وهذا الكالم ال يبدو أنّه

القدرة عىل الفهم التام؛ أو عدم القدرة عىل البيان التا ّم ،كام يظهر من التعليل؛ فيكون

األولني ،وليس رشط ًا إضاف ّي ًا ،ومن َث َّم فقد يناقش شخص يف
مرجعه للرشطني ّ
خصوص ّية مثل هذا مصداق ّي ًا هنا أو هناك.
إن هؤالء الذين رشطوا مثل هذا
صحة هذا األمر؛ ففي تقديري ّ
إال ّ
أن الكالم يف ّ

الرشط:

أ ـ إ ّما نظروا يف التجربة االجتهاد ّية لعلامء املسلمني ،والتي رأوا ّأهنا بالغت يف التدقيق

يف التعامل مع هذه النصوص اجلامعة؛ فاعتربوا ّ
أن الراوي ال يمكنه فهم متام هذه الدقائق
جوزنا له النقل باملعنى ،فنكاد نكون متأكّدين من
توصل إليها الفقهاء فيام بعد ،فلو ّ
التي ّ

أنّه لن يتمكّن من ضبط الفهم أو النقل ،فمن هنا نمنع.

لك ّن هذا الكالم حياكم النقل وفق ًا لتجربة الفقهاء ،مع ّ
أن الصحيح هو العكس ،فمن

النص؟! بل ّ
قال ّ
إن هذه
بأن طريقتهم التدقيق ّية هذه كانت صحيحة يف استنطاق
ّ

النصوص ال يشء يؤكّد أساس ًا ّأهنا نخقلت باللفظ ،حتى نفرضها من جوامع الكلم النبوي

نفسه.

ب ـ أو ّأهنم ظنّوا ّ
أن جوامع الكلم يراد لف خظها معها؛ نظر ًا خلصوص ّيتها البالغ ّية،

( )1املصدر نفسه .413 :3

النبي يطالب الناقلني بنقل اللفظ هنا ،وهذا حيتاج إلثبات؛ ّ
ّ
النبي انطلق فيها
فلعل ّ
فكأن ّ
من عرب ّيته وفصاحته ،ال أنّه أراد خصوص ّيتها البيان ّية البالغ ّية بوصفها هدف ًا مقصود ًا له.
تبني أ ّن املهم
مهم الرشوط التي تطرح يف سياق ترخيص النقل باملعنى ،وقد ّ
هذا هو ّ

األول والثاين (التل ّقي التام والنقل التا ّم للفكرة) ،كام ّ
أن الرشط
منها مطلق ًا هو الرشط ّ
ٍ
بقرينة ما يف مقام النقل اللفظي) ،والسادس (عدم وجود ما
اخلامس (عدم كون الناقل

النبي للفظ) ،صحيحان يف باهبام ،فالعمدة هو رشط الفهم وسالمة النقل ال
يفيد إرادة ّ
غري ،وأ ّما باقي الرشوط فإما ترجع إليهام أو هي ليست برشط.

وعليه ،فالنقل باملعنى جائ ٌز هبذه الرشوط ،وإن كان النقل باللفظ يف مثل احلديث

الرشيف أفضل حيث أمكن.

 3ـ النقل بجملعنى والناقع الججرخيي ،اخلطنة األهمّ

تبني اجلواز
ما حتدّ ثنا فيه حتى اآلن ،كان بحث ًا فقه ّي ًا يف جواز النقل باملعنى ،وقد ّ

برشوط ،إال ّ
هيمنا أكثر هنا هو :هل من الناحية التارخي ّية كان النقل
أن السؤال الذي ّ

أن السائد واملتعارف كان هو النقل باللفظ أو ّ
باملعنى لألحاديث هو السائد أو ّ
أن هناك

تفصي ً
ال ما يف هذه القض ّية؟

يبدو لنا ترجيح فرض ّية وجود النقل باملعنى يف القرون اهلجر ّية األوىل ،وأنّه ظاهرة

معتدّ هبا ،وال ّ
أقل من وجود استحالة عمل ّية يف إثبات النقل باللفظ مطلق ًا أو إال نادر ًا،

ويمكن تقديم جمموعة معطيات تعزّز هذا الرتجيح ،وننظر إليها بوصفها توليفة تؤخذ
بمجموع عنارصها وفقراهتا ،وأبرزها:

األول وشطر من القرن الثاين ـ ّ
أن النقل كان
 1ـ املعروف تارخي ّي ًا ـ خصوص ًا يف القرن ّ

أقل من أنّه ال يوجد ٌ
باملعنى ،وليس باللفظ ،وال ّ
دليل عىل اشتهار النقل باللفظ ،فقد

نقلوا ّ
أن حذيفة بن اليامن (36هـ) ،وعائشة (57هـ) ،وأبا سعيد اخلدري (63هـ) ،وعبد

اهلل بن عباس (68هـ) ،وزرارة بن أيب أوىف العامري (93هـ) ،وإبراهيم بن يزيد النخعي

(96هـ) ،وعامر بن رشحبيل ّ
الشعبي (100هـ) ،وجماهد بن جرب (101هـ) ،واحلسن
البرصي (110هـ) ،وحممد بن سريين (110هـ) ،وعمرو بن خم َّرة (118هـ) ،وحممد بن
مسلم بن شهاب الزهري (125هـ) ،وعمر بن دينار املكّي (126هـ) ،وعبد اهلل بن أيب

نَجيح املكّي (131هـ) ،وجعفر بن حممد الصادق (148هـ) ،وسفيان بن سعيد الثوري

الرؤايس (196هـ) ،وحييى بن سعيد القطان
اجلراح بن َمليح ّ
(161هـ) ،ووكيع بن ّ
(198هـ) ،وسفيان بن خع َيينة (198هـ) ،وحممد بن مصعب ال خقر خفسائي (208هـ)،
وعبيد اهلل أبو زرعة الرازي (264هـ) ،وأبا حاتم الرازي (277هـ) ،وحممد بن عيسى

بن سورة الرتمذي (279هـ) ،إىل غريهم ممن جاء بعد القرن الثالث اهلجري  ..نقلوا

عنهم إ ّما تأييد النقل باملعنى و ّأهنم يستخدمونه ويعملون به ،وإ ّما حكاية وجود النقل

باملعنى بني املحدّ ثني يف ذلك الزمان.

بل ّ
إن مهوم مسألة النقل باملعنى للحديث طالت علامء اللغة واألدب أيض ًا ،كام هو
املنقول يف كلامت ابن فارس ،وثعلب ،وابن ِسيد البطليويس ،وغريهم .والنصوص يف
هذا املجال كثرية جد ًا فلرتاجع ،وقد مجع الكثري منها الدكتور باكتجي وغريه .

صحة النقل هذا بحرف ّيته ،فإنّه ّ
يدل عىل انتشار ظاهرة النقل
وبرصف النظر عن ّ

باملعنى ،حتى لو مل تكن هي الغالبة آنذاك ،هذا فض ً
ال عن ظاهرة اللحن يف احلديث
واملنسوبة إىل شخص ّيات عديدة ،مثل :ابن سريين ،ورجاء بن حياة ،وإسامعيل بن أيب
خالد ،وأمحد بن شعيب النسائي ،وسفيان ،ومالك بن أنس ،وأيب معمر ،و. ..

2ـ ّ
إن وجود روايات ـ ومنها التا ّم سند ًا ـ عند السنّة والشيعة ،جتيز النقل باملعنى،

( )1انظر :مناهج املحدثني 11 :ـ .29

( )2انظر :باكتجي ،فقه احلديث ،مباحث نقل به معنا 66 :ـ 128؛ واجلزائري ،توجيه النظر 387 :2
ـ .390

( )3ملزيد من اال ّطالع ،راجع :حييى حممد ،مشكلة احلديث 131 :ـ .139

خيرت ّقب معه حصول هذه الظاهرة ،أو يرتفع معها املانع من حصوهلا عىل ّ
األقل ،فعندما
وأئمة الفقه
توجد روايات عن النبي وأهل البيت ورموز من الصحابة والتابعني،
ّ
واملذاهب الالحقني ،جتيز النقل باملعنى وال تراه مشك ً
ال رشع ًا ،فمن الطبيعي أن حتدث

ـ إثر ذلك ـ ظاهرة النقل باملعنى؛ ّ
ألن املوالني هلذه الشخص ّيات سوف يأخذون عنهم،
ويستنّون بسنّتهم ،ويلتزمون بأفكارهم ونظر ّياهتم وتعاليمهم ،مما سيجعلنا نرت ّقب ـ عىل
مستوى املنطق التارخيي ـ وجود هذه الظاهرة يف تلك العصور.

بل إنّني أعترب ّ
أن جتويز النقل باملعنى من قبل املحدّ ثني ومجهور فقهاء املسلمني يف

القرون األوىل هو بحدّ نفسه كاشف عن انتشار هائل هلذه الظاهرة ،وذلك أنّه إ ّما أن

يكون بنفسه مؤثر ًا يف انتشار هذه الظاهرة أو يكون كاشف ًا عنها ،بحيث بلغت إىل حدّ

صار التشكيك يف رشع ّيتها موجب ًا للقلق العظيم عىل احلديث ،األمر الذي دفعهم للقبول

هبا وتربيرها ،ثم حماولة تقنينها ،ولع ّله ظهر ّنقاد للحديث اشتغلوا عىل هذه النقطة يف

فاضطر ذلك اجلمهور الفقهي واحلديثي للدفاع .فتأ ّمل جيد ًا.
النقد،
ّ

يعزز فرض ّية ّ
وإذا اعتربنا ّ
أن ظاهرة النقل باملعنى
أن هذه املرو ّيات خم َت َل َقة؛ فهذا أيض ًا ّ

كان هلا وجود يف اجلملةّ ،
ربرها دين ّي ًا ،فاختلق هذه املرو ّيات،
وأن من انترص هلا أراد أن ي ّ
ثم خيربنا هذا األمر عن وجود فريق كان يعمل عىل النقل باملعنى وتربيره ،وإن مل
ومن ّ

نتمكّن من حتديد هذا الفريق بعينه.

والفرق بني احلالة األوىل والثانية ،أنّه يف احلالة األوىل ال نشعر كثري ًا بوجود فريق

معارض للنقل باملعنى ،بينام يف احلالة الثانية يكون نفس اختالق هذه املرو ّيات دلي ً
ال عىل

وجود ت ّيار يمنع النقل باملعنى ،فأراد أنصار النقل باملعنى أن يواجهوه بصناعة مثل هذه

األحاديث املنسوبةّ .
ولعل هذا التيار هو نفسه التيار الذي شكّك يف حجيّة األحاديث،
وأخذ ظاهرة النقل باملعنى عىل ّأهنا دليل عىل التشكيك يف قيمة احلديث املنقول ،ف خاريد

يتم تفادي هذه املشكلة املفرتضة،
نسبة التجويز إىل النبي والصحابة وأهل البيت؛ لكي ّ

ٍ
ّ
راض هبا.
وأن النبي

3ـ ّ
إن قيام السرية العقالئية والبناء العقالئي والعريف العام يف حياة البرش عىل

الرتخيص يف النقل باملعنى وعدم اعتباره نوع ًا من الكذب وال اخليانة ،سيؤ ّدي تلقائي ًا ـ

بحكم كون املسلمني يف القرون األوىل من العقالء ـ إىل تبلور ظاهرة النقل باملعنى؛ ألنّه
ٌ
نقل طبيعي وسائد ومتعارف عند العقالء ،وإذا فرضنا ّأهنم الحظوا بعد مدّ ة وجود

مشاكل س ّببها خ
النقل باملعنى ،فهذا حيتاج إىل وقت طويل حتى تظهر التعارضات بني

النصوص املنقولة و ..فالطبيعة العقالئ ّية تستدعي أيض ًا ـ بمقتىض برهان طبيعة األشياء

ـ وجود ظاهرة النقل باملعنى ،بحيث تكون ظاهرة النقل باللفظ بحاجة إىل دليل عىل

وجودها وشيوعها.

 4ـ منطق األشياء ،وهو أنّه عندما ال تكون هناك حركة تدوين ّية يف احلديث ،أو يكون

احلديث ممنوع ًا من التدوين ،فمن الطبيعي أن تنترش ظاهرة النقل الشفاهي ،ومنطق
قوة النقل باملعنى،
األشياء يف النقل الشفاهي يقيض بأن يقع التغيري يف النقل بام يكون يف ّ
األولني ّ
ومن الصعب أن حيفظ ّ
كل هذه
كل هذا العدد اهلائل من الرواة يف القرنني ّ

األحاديث باللفظ ،فالبدّ من فرض ّ
قوته قد وقعت
أن حال ًة من النقل باملعنى أو ما هو يف ّ

بينهم وبشكل شائع.

قوة احلافظة والذاكرة عند العرب ،فليس ّ
كل ناقيل احلديث
وال معنى ملا يقال من ّ

أن ّ
أن ما يقال ليس سوى مفخرة لبعض الناس ،ال ّ
كانوا من العرب ،كام ّ
كل العرب كان
بقصة
هذا شائع ًا بينهم هبذا الشكل ،فهذا ما يصعب إثباته بدليل ،ولع ّله خيستأنس هنا ّ

األصمعي املشهورة يف قصيدته املنسوبة إليه (صوت صفري البلبل) مع اخلليفة العبايس،

بل قد وقع يف العديد من الرواة ّأهنم كانوا يفقدون ذاكرهتم أو يقعون يف اخللط يف أواخر
عمرهم أو ينتاهبم النسيان وغري ذلك ،وهؤالء مجيع ًا موجودة رواياهتم يف الكتب

احلديث ّية.

ولسنا أمام مشكلة التدوين فحسب ،بل حتى بعد التدوينّ ،
يظل أمر النقل باملعنى

موجود ًا بدرجة مع ّينة ،وذلك إذا استعنّا بالفكرة التي تقول ّ
بأن بعض موارد القراءات
التي ظهرت للقرآن الكريم كان مرجعها إىل أوىل العمل ّيات التفسري ّية للقرآن بني

نوع من النقل
املسلمني؛ فالقارئ كان يرى السياق
فريجح قراءة عىل أخرى ،وهذا ٌ
ّ

ٍ
األول ،فالنقط والتشكيل ونحو
ملحق به ظهر
باملعنى أو
ٌ
بشكل أكرب يف عرص التدوين ّ

األولني متام ًا ،وإنّام انترشت تدرجي ّي ًا ،ومن الطبيعي
بقوة يف القرنني ّ
ذلك مل تكن موجود ًة ّ
يف هذه احلال أن تظهر اجتهادات يف التفسري من قبل الناقلني ولو للكتب ،وتؤثر عىل

ثم عىل طبيعة النقط والتشكيل فيام بعد ،وهبذا جيب أن نالحظ ظاهرة اللحن
املعنى ،ومن ّ

وغريها.

وما نقوله هنا خيتلف عن مسألة التصحيف والتحريف التي أخرجناها مطلع البحث

عن دائرة النقل باملعنى؛ ّ
النبوي وفق ًا لفهم املعنى بشكل
ألن ما نقوله هو تدوين اخلطاب
ّ
ٍ
ٍ
لفظي أو شكيل ـ بكلمة
تشابه
كلمة وتدوينها ـ نتيجة
النساخ يف
ّ
ّ
خاص ،وهذا غري خطأ ّ
أخرى ،فانتبه.

 5ـ واقع نقل األحاديث بني أيدينا؛ فقد رشحنا سابق ًا ّ
أن كثرة اختالف األحاديث يف

تفاصيل وتعابري وكلامت وتراكيب ،يشهد ـ فيام يشهد ـ عىل عادة النقل باملعنى ،فال نعيد،
حتى قيل :ال يكاد يوجد حديث متواتر باللفظ  ،وقد مجع بعض الباحثني املعارصين

متعمد ًا
عيل
ّ
صيغ احلديث املتواتر املعروف الذي قيل :إنه ال متواتر غريه :من كذب ّ

فليتبوأ مقعده من النار؛ فوجد له عرشات الصيغ يف كتب احلديث اإلسالمي .
ّ

( ) 1ذهب إىل ذلك أبو عمرو الشهرزوري (643هـ) يف كتابه علوم احلديث 268 :ـ  ،269وإن
اختلف معه بعض من جاء بعده مثل السيوطي ،فانظر نور الدين عرت ،منهج النقد يف علوم

احلديث 406 :ـ .407

حممد ،مشكلة احلديث 136 :ـ 138؛ والوهيبي واملحرمي والعدوي ،السنّة الوحي
( )2انظر :حييى ّ

وقد وقع خالف بني علامء املسلمني يف أصل وجود احلديث املتواتر اللفظي:

فبعضهم اعتربه قليل احلصول عاد ًة  ،وقد ذكر الشيخ الطويس (460هـ) ّ
أن التواتر
موجود يف مسائل قليلة نزرة يف الرشيعة  ،ومال لندرة التواتر الشهيد الثاين أيض ًا،

مستغرب ًا القول بكثرة وجود املتواتر اللفظي  .وانطالق ًا من أخذ التواتر اللفظي بعني
االعتبار ،نجد ّ
أن أبا عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشهرزوري املعروف بابن الصالح

(643هـ) قد استصعب وجود املتواتر يف كتب احلديث واعتربه عزيز ًا .

وهناك من يذهب من علامء احلديث إىل عدم وجود خرب متواتر من هذا النوع سوى

فليتبوأ مقعده من النار» .
متعمد ًا
ّ
عيل ّ
خرب« :من كذب ّ

باملرة ،ومن أبرز هؤالء ابن ح ّبان ال خبستي
وهناك فريق آخر أنكر وجود هذا التواتر ّ

رصح بأنّه يستحيل حت ّقق خرب متواتر .
(354هـ) ،حيث ّ

بعزته) ،فهو ما
وأما الفريق الثالث يف مقابل هذين
التوجهني (إنكار املتواتر/والقول ّ
ّ
ّ

ذهب إليه ابن حجر العسقالين ومعه مجهور من املشتغلني باحلديث ،حيث قالوا بكثرة

األعم من اللفظي واملعنوي،
األحاديث املتواترة  ،ولع ّلهم ينظرون إىل التواتر باملعنى
ّ
واحلكمة  28 :2ـ .31

العلو ،64 :حيث قال بعد عرضه التواتر املعنوي بأنّه ال يكاد خيفهم
( )1انظر :ابن قدامة ،إثبات صفة
ّ
وجه للتواتر إال هبذا النحو ،ما يوحي ّ
بأن التواتر اللفظي عنده بالغ النخدرة.
( )2انظر :الطويس ،االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد187 :؛ ّ
خاص بالفقه وإن كان
ولعل كالمه
ّ
طبيعة استدالله يصلح للشمول.

( )3انظر :الرعاية 61 :ـ .62

لكن
( )4انظر :مقدّ مة ابن الصالح 162 :ـ  ،163ونسب إليه بعضهم إنكار احلديث املتواتر متام ًاّ ،
كالمه ال يعطي حس ًام يف هذه القض ّية فراجع.
( )5راجع :مقدّ مة ابن الصالح 162 :ـ 163؛ والرعاية.62 :
( )6البستي ،صحيح ابن حبان .156 :1

( )7انظر :فتح الباري 181 :1؛ ورشح نخبة الفكر.34 :

ال إىل خصوص التواتر اللفظي التام.

هذا ك ّله ،فض ً
خاصة ،فهذا ابن أيب عمري تلفت كتبه وصار حيدّ ث من
ال عن شواهد ّ

حفظه ،وقيل :هلذا كثر اإلرسال يف رواياته؛ ألنّه نيس أسامء الذين روى عنهم ،وجاءت

له يف الكتب األربعة روايات تقارب اخلمسة آالف رواية ،فهل حدّ ث هبا عن حفظ لفظي
ونيس أسامء الرواة الذين نقلوا له؟! ّ
إن هذا االحتامل ربام يكون بعيد ًا بنظر العقالء ،كام

هو واضح ،وقد سبق أن حتدّ ثنا عن مراسيله ،فال نطيل.

أقر املح ّقق اإلصفهاين ّ
بأن الغالب يف األحاديث هو النقل باملعنى  ،وقال
هذا ،وقد ّ

الوحيد البهبهاين :كثري ًا ما كان الرواة ينقلون باملعنى  ،ونحومها غريمها كاملح ّقق
التسرتي ،وغريه .

بل حتى لو قيل ّ
بأن دأهبم كان النقل باللفظ ،وأنّه لذلك تقاربت صيغ نقل احلديث

بينهمّ ،
فإن هذه االختالفات الفاحشة بني الصيغ اللفظ ّية ،شاهدٌ عىل ّأهنم ما كانوا
قادرين عىل ضبط األلفاظ بد ّقة ،بل كانوا يقعون يف التغيري القهري أو السهو أو النسيان
أو غري ذلك ،والنتيجة احلاصلة من السهو والنسيان واخلطأ غري املقصود وما شابه ذلك،

هي نفس نتيجة النقل باملعنى بالنسبة إلينا تقريب ًا ،بحيث ال حيصل وثوق ّ
بأن ألفاظ هذه

األحاديث ك ّلها مما يمكن نسبته للمعصوم ،وهذا هو روح وجوهر قض ّية النقل باملعنى،

فتأ ّمل ج ّيد ًا.

القمي الذي قال ـ وهو يناقش وجوب النقل
من هنا ،يظهر الوجه يف كالم املريزا ّ
باللفظ ـ :إ ّن اعتبار النقل باللفظ يف اجلميع ،يقرب من املحال ،بل هو ٌ
حمال عاد ًة .
( )1انظر :هناية الدراية .390 ،387 :3

( )2الفوائد احلائر ّية119 :؛ وانظر :املصدر نفسه.285 :

( )3انظر :التسرتي ،النجعة يف رشح اللمعة 74 :6؛ وعبد الزهراء احلسيني اخلطيب ،مصادر هنج
البالغة وأسانيده .45 :1

( )4القوانني املحكمة.482 :

وهو معنى ما روي عن وكيع أنّه قال :إن مل يكن املعنى واسع ًا ،فقد هلك الناس( ،قال
أبو عيسى ):وإ ّنام تفاضل أهل العلم باحلفظ واالتقان والتث ّبت عند السامع ،مع أ ّنه مل

األئمة مع حفظهم .
يسلم من اخلطاء والغلط الكبري أحدٌ من ّ

أن أسئلة الرواة مل تذكر بعينها غالب ًا ،وهذا ّ
ّ
يعزز ما نقول ّ
يدل عىل ّأهنم ما
ولعل ما ّ

كانوا ينتبهون ملثل هذه التدقيقات يف النقل ،مع شدّ ة الرتابط بني السؤال واجلواب ،ولو

كان النقل لفظ ّي ًا لكان نقل السؤال يف غاية األمه ّية.

بل يمكن إضافة فكرة ،وهي ّ
أن ما ذكرناه من رشوط جواز النقل باملعنى لع ّله مل يكن

فمجرد أنّنا حدّ دنا النقل باملعنى ضمن
ثم
ّ
يؤمن به الكثري من الرواة يف تلك الفرتة ،ومن ّ
حمدّ دات صارمة ،ال يعني ّ
أن القدماء كانوا يؤمنون بمثل ذلك ،فلع ّلهم كانوا أو بعض
يعمم نتيجة رواية أخرى وهكذا،
الرواة جييز النقل باملعنى بحيث يق ّيد برواية أخرى أو ّ

فمن أين لنا أن نتأكّد من هذا التطابق املزعوم؟ فالحظ جيد ًا.
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يكشف عن عدم حت ّفظ السابقني؛ إذ لو كان النقل باملعنى ممنوع ًا أو منبوذ ًا لرتك ذلك
أثره ،والشتهر النبذ واملنع فيام بعد عادةً ،مع ّ
أن عكسه هو الذي حصل ،كام رأينا.

ملتأخرون ال يلحقهم رضر كبري من اإللزام بالنقل باللفظّ ،
فا ّ
املدونات الكربى كانت
ألن ّ
واستقرت النصوص يف الكتب ،فيتو ّقع منهم ـ لو كان هناك
يف عرصهم قد خانجزت،
ّ

رأي باملنع عند السابقني عليهم ـ أن يتل ّقفوه بالرتحاب ولو يف اجلملة ،أو ينقلوه عىل
ّ
يستقر الرأي عىل خالفه ،مع
األقل ،أو حيصل جدل بينهم يف املرحلة األوىل حوله حتى
ّ

ّ
أن ما رأيناه هو العكس متام ًا.

أن فرض ّية وجود النقل باملعنى ،فرض ّية معقولة جد ًا؛ واألقرب شيوعها يف
وهبذا يظهر ّ

( )1الرتمذي ،السنن 403 :5؛ وشفاء العلل يف رشح كتاب العلل403 :؛ وانظر :القرطبي ،اجلامع
ألحكام القرآن .412 :1

أي دليل يؤكّد هيمنة النقل اللفظي
تلك األيام ،وفاق ًا لغري واحد من العلامء  ،وال يوجد ّ
النبي أو اإلمام أو
التام بحيث يكون ما بأيدينا من تراث احلديث منقوالً بلفظه عن
ّ
الصحايب ،وإن كنّا عىل يقني من وجود ظاهرة النقل باللفظ أيض ًا ،السيام عند اشتهار

ظاهرة الكتابة واإلمالء ،وتدوين األحاديث واملصنّفات ،وال ّ
أقل من أنّه مل يقم دليل
مؤرش تارخيي أو حتلييل عىل ذلك،
مقنع عىل هيمنة ظاهرة النقل باللفظ ،حيث ال يوجد ّ

عىل خالف املعروف بني املسلمني يف نقل القرآن الكريم بألفاظه وكلامته ،بل حتى القرآن

الكريم الذي برز فيه التشدّ د يف النقل ،كانت له هلجاته وقراءاته أيض ًا ،لو فرضنا ّأهنا
حاكية عن قرآن واحد ،ال عن حروف سبعة ك ّلها وحي ،فكيف احلال باحلديث عندما

خينقل بأسانيد متعدّ دة طويلة؟!

وثمة سؤال أخري هنا ،وهو أنّه إذا مل نتأكّد من شيوع النقل باملعنى ،ومل حيصل لنا تأكّد
ّ

أيض ًا من هيمنة النقل باللفظ ،فهل هناك مرجع ّية ما يمكن االلتجاء إليها لرتجيح فرض ّية

عىل أخرى يف مقام العمل؟

سبق أن أرشنا إىل ّ
ّ
الشك،
أن بعض العلامء املعارصين يرى أصالة النقل باللفظ عند

ولك ّن الصحيح أنّه إن مل نقل بأصالة النقل باملعنى؛ لغلبته وشيوعه يف نفسه يف حياته

العقالئ ّية ،فيكون األصل بمعنى الرتجيح بالغلبة ،فال ّ
أقل من أنّه ال يوجد أصل هنا يف
هذه املسألة ،خفريجع إىل القدر املتي ّقن دائ ًام ،والباقي يكون منف ّي ًا ،بمعنى أنّه غري حمرز،
والنتيجة ُتتلف تبع ًا لذلك ،كام سوف نرى عند رصد النتائج املرتبطة هبذا املوضوع.

نقل احلديث بني الشفنيّة والجدوين (مقجربة الطريقة الفهرسجيّة)

كنّا دائ ًام نتك ّلم ـ كام الحظ القارئ الكريم ـ عن شكل من أشكال التمييز يف هذا

( )1انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :حممود اهلاشمي ،مرياث الزوجة من العقار ،جم ّلة فقه أهل البيت :47
 22ـ .23

املوضوع بني مرحلة التدوين ومرحلة ما قبل التدوين ،فمرحلة ما بعد استقرار التدوين

بأهنا ترتبط باستنساخ الكتب وتناقلها جي ً
ال بعد جيل ،فيام مرحلة ما قبل
يمكن القول ّ
التدوين يمكن اعتبارها مرحلة النقل عرب الصدور واألفواه ،بحيث يكون الناقل حمتفظ ًا

بالرواية املنقولة يف ذهنه ،ثم يقوم بنقلها عرب فمه شفو ّي ًا إىل اجليل الالحق ،وهكذا.

وتبدو مشكلة النقل باملعنى بشكل بارز يف مرحلة ما قبل صريورة احلديث متناق ً
ال

عرب الكتب واستنساخها؛ ّ
مر عند احلديث عن الصفة الرشع ّية
ألن استنساخ الكتب ـ كام ّ

للنقل باملعنى ـ ّ
يظل يف العرف العام واملنهج السائد متاميز ًا عن مرحلة النقل باملعنى،

حيث يقوم املستنسخ بنقل الكالم بعينه املوجود يف أصل الكتاب ،ليضعه يف نسخته ،ثم

ينقله بعينه كذلك لألجيال الالحقة.

بعض علامء اإلمام ّية املعارصين فكر ًة تقول ّ
و َيطرح ُ
بأن منهج تناقل الشيعة للحديث

خيتلف عن منهج تناقل السنّة له ،فأهل السنّة كانوا يعتمدون الرواية الشفو ّية يف نقل
احلديث ،وهلذا كان املحور عندهم هو الراوي وحاالته وظروفه فركّزوا كثري ًا عىل الرواة

ومواصفاهتم وحفظهم وضبطهم ووثاقتهم وغري ذلك (املنهج الرجايل) ،وهو ما يفتح

املجال عندهم ألزمة النقل باملعنى بأوسع مدياهتا كام رأينا  ،لك ّن الشيعة مل تكن حاهلم

أئمتهم منذ عرص اإلمام الباقر
هبذه الطريقة ،وذلك ّأهنم أخذوا احلديث الرشيف من ّ

األئمة يف ٍ
كتب هي األصول
(114هـ) ،وكانوا يقومون بتدوين األحاديث يف حمرض
ّ
واملصنّفات األوىل ،ثم بعد ذلك كانوا يقومون بنقل هذه األحاديث عرب عمل ّية نقل

الكتب ،باإلمالء أو القراءة ،أو االستنساخ ،وغري ذلك ،وهبذه الطريقة يكون نقل الشيعة
للحديث أقرب بكثري إىل النقل اللفظي ،وأبعد بكثري عن النقل املعنوي ،األمر الذي

( ) 1البدّ يل من اإلشارة هنا إىل ّ
أن ما سنعرضه حول تدوين احلديث الشيعي مما خيعرف بالطريقة
الفهرست ّية ،مل أجد ّ
أن أصحابه ربطوا بينه وبني النقل باملعنى والنقل باللفظ ،فهذا الربط من عندنا
ونحن نريد توظيفه هنا ،ولع ّلهم يتبنّونه.

ٌ
كتبي متناقل عرب عمل ّيات االستنساخ
احلديثي عىل أنّه
يوجب النظر إىل تراثهم
تراث ّ
ّ
الوراقني ،وليس عرب عمليات احلفظ يف الصدور والرواية عرب األفواه واأللسن،
وجهود ّ

وغري ذلك.

وهلذا السبب ،نحن نرى ّ
أن الشيخني :الطويس والنجايش ،عندما أ ّلفا فهرستيهام ،كتبا

منهج ًا يف التعامل مع احلديث ،يقوم عىل رصد الكتب وإثباهتا ،وليس عىل رصد الرواة،
فكانت الكتب هي املحور وهي األساس؛ ّ
ألن مدار احلديث واملعرفة والعلم عندهم

كان عىل التدوين ،ومل يكن عىل السامع واملشافهة ،وهذا ما م ّيز الشيعة عن غريهم ،فلم

يعرف السنّة كتب الفهارس بطريقة النجايش والطويس إال يف عرص العالمة السيوطي

(911هـ) ،وهي مرحلة ّ
متأخرة جد ًا .بينام نجد فهارس للشيعة تعود ملراحل سابقة،

وأغلبها مل يصلنا وبعضها وصلنا ،مثل :فهرست سعد بن عبد اهلل األشعري ،وفهرست
أيب غالب الزراري ،وفهرست عبد اهلل بن جعفر احلمريي ،وفهرست محيد بن زياد،

وفهرست حممد بن جعفر بن خب ّطة ،وفهرست حممد بن احلسن بن الوليد ،وفهرست ابن
قولويه ،وفهرست الشيخ الصدوق ،وفهرست ابن خعبدون  ،وك ّلها فهارس ترجع إىل

ما بني عام 301هـ وعام 423هـ ،أي قبل عرص الطويس (460هـ) والنجايش

(450هـ)  ،وقد صنّف الشيعة كتب الفهارس ليس إلثبات الكتب فقط ،بل ألجل
أن كتب الفهارس هي أكثر من ذلكّ ،
( )1ربام يطرح بعضهم ّ
مرصح ًا
وأن هذا الرقم هو ما خوجد ّ
باسمه أنّه فهرست يف الكتب القديمة ،واملسألة مبن ّية عىل منهج التعريف ،حيث قد يرى بعضهم
ّ
أن ابن عقدة وابن نوح عندمها فهارس أيض ًا ،فيام يرى آخرون ّأهنام ال يملكان سوى طرق
إجازات.
( )2جيب أن نشري هنا إىل اجلهد الذي بذله الشيخ الدكتور مهدي خداميان آراين ،يف مجع الفهارس
السابقة عىل الشيخني ،حتت عنوان (فهارس الشيعة) يف جم ّلدين كبريين ،وهو كتاب يبدو أنّه خصنّف
يف ّ
ظل توجيهات السيد أمحد املددي ،أحد أبرز أصحاب النظر ّية الفهرست ّية (وإن كانت جذور
حممد باقر البهبودي ،والسيد موسى
فكرة البحث عن الفهارس ،قد خطرحت يف كلامت الدكتور ّ
تعرض الكتاب يف منهج تدوينه للعديد من املالحظات
الزنجاين ،والسيد جواد الزنجاين) ،وقد ّ
من قبل غري واحد ،أبرزهم الباحث الدكتور حسن األنصاري ،فراجع.

العمل هبا وقانون حج ّية اخلرب ،بعيد ًا عن التع ّبد غالب ًا.

ويذهب بعض الباحثني أبعد من ذلك ،مما طرحناه بالتفصيل يف مباحثنا الرجال ّية،

املدونات ،كانت الكتب عىل
حيث يقولون بأنّه حيث كان املدار يف عمل احلديث عىل ّ
نوعني :كتب مشهورة متداولة ،وكتب غري مشهورة ،فالكتب غري املشهورة نحتاج للنظر

ثم فالبحث السندي رضوري إلثبات هذه الكتب،
فيها إلثباهتا وإمكان العمل هبا ،ومن ّ
أي ّ
أن الوسائط بيننا وبني صاحب الكتاب تخصبح رضور ّي ًة إلثبات الكتاب وتصحيحه،

ثم البحث يف صاحب الكتاب ،ثم البحث يف الوسائط الواقعني بني صاحب الكتاب

النبي أو اإلمام.
وبني ّ

أ ّما الكتب املشهورة ،وهي كثرية ،فهذه ال نحتاج لدراسة الوسائط بيننا وبني

ألهنا معتمدة مشهورة معلومة النسبة ألصحاهبا ،وعلينا فقط أن ندرس
صاحبها؛ ّ

صاحب الكتاب من حيث وثاقته وعدمها ،وكذلك الوسائط الواقعني بني صاحب

النبي أو اإلمام ال غري ،إال إذا كانت نخسخ هذا الكتاب متعدّ دة خمتلفة ،فالبدّ
الكتاب وبني ّ
لنا من النظر يف الطريق إلثبات النسخة املعتمدة.

وينتج عن هذا ،ما تقدّ م سابق ًا يف بحث موضوع الوسائط ،من ّ
أن أغلب الكتب

والروايات الشيع ّية أو عىل ّ
األقل الكثري منها ،سوف تكون وسائطها قليلة؛ ّ
ألن الوسائط

الواقعة بيننا وبني صاحب الكتاب ال حاجة إليها؛ ملعلوم ّية نسبة الكتاب لصاحبه قطع ًا.
وهلذا نجد ّ
أن الطائفة اإلمام ّية ركّزت توثيقاهتا وتضعيفاهتا عىل املصنّفني وأصحاب

يفرس غياب املواقف التوثيق ّية والتضعيف ّية عن
الكتب ،وليس عىل مطلق الرواة ،وهذا ما ّ

شخص ّيات كثرية بارزة؛ ّ
كتب ومصنّفات.
فإن السبب هو ّأهنا مل تكن لدهيا ٌ

وعليه ،فحيث كان مدار احلديث اإلمامي عىل الكتب واملصنّفات ،وليس عىل الرواية

وقوة النقل من حيث اللفظ
الشفو ّية أ ّدى ذلك لتق ّلص عدد الوسائط السند ّية من جهةّ ،
تتفوق فيه التجربة احلديثية اإلمام ّية عىل غريها.
واملعنى من جهة ثانية ،وهذا ما ّ

أن الشيعة حيث ّ
سنأخذ تصوير ًا آخر لنتائج هذا األمر ،وهو ّ
إن نظرهم كان للكتب،

فإهنم إذا جيء هلم بكتاب حريز يف الصالة ،برواية الصرييف الضعيف الكذاب ،ونظروا
ّ

فإهنم يف هذه احلال
يف الكتاب فوجدوا النسخة مطابق ًة لنسخة كتاب حريز التي عندهمّ ،

ينقلون عن كتاب حريز بطريق الصرييف؛ ألنّه ليس املهم عندهم هو الصرييف ،بل كتاب
ٍ
فإن عليه املدار ،وهلذا جتد ّ
حريز؛ ّ
روايات بطرق رواة ضعاف
أن الكتب األربعة تنقل

ض ّعفهم حتى بعض أصحاب الكتب األربعة أنفسهم ،وما ذلك إال ّ
ألن العربة بالكتاب
نفسه ال بالطريق إليه ،والسبب هو ّ
صحة النسخة
هيمه التح ّقق من ّ
أن املنهج الفهرستي ّ
ـ وطرق الفهارس طرق نارشين ليس إال ـ ال التح ّقق من رواية الراوي ،والتح ّقق من

صحة النسخة ال يقوم عىل رواية الراوي فحسب ،بل عىل عنارص متعدّ دة ،كمطابقة
ّ
جمرد نارش للكتاب وناقل له
النسخ مع بعضها ،ويصبح الراوي يف حال حمور ّية النسخة ّ

هيمني النظر يف الكتاب
هيمني النارش بل ّ
من منطقة إىل أخرى ،ومن مكان إىل آخر ،فال ّ

للتح ّقق من سالمة النسخة وانتساهبا إىل صاحبها ،وهلذا أنت تقبل كتاب الكايف اليوم لو
مؤسسة غري خمسلِمة أساس ًا ،ونتيجة هذا األمر ّ
أن املشايخ القدماء خيتلفون يف
نرشته ّ
االعتامد عىل بعض روايات عيل بن جعفر مثالً؛ ّ
رجحها
ألن أحدهم اعتمد نسخ ًة مع ّينة ّ
ورجحها عىل النسخة األوىل.
عىل نسخة أخرى ،بينام اختار الثاين النسخة الثانية ّ

ومن تأثريات قض ّية النسخ واختالفهاّ ،
أن الكثري جد ًا من التعارض بني األخبار ال

ّ
األئمة ،بل يرجع إىل الرواة ،وذلك ّ
باخلط الكويف
دونت
أن الكتب يف البداية ّ
يرجع إىل ّ
ّ
اخلط ينتقل من
خاصة ،وشيئ ًا فشيئ ًا صار
الذي حيوي مشاكله
اخلاصة ،وفيه مصاعب ّ
ّ

الكويف نحو ّ
خط النَّسخ ،وهو ما أوجب أخطا ًء يف عمل ّيات استنساخ الكتب ،أفضت إىل
هذه التعارضات ،متام ًا كرواية :من جدّ د قرب ًا فقد خرج من االسالم ،حيث تعدّ دت بنحو

(جدّ د ـ حدّ د ،جدّ ث) ،وهذا ك ّله ناتج عن اختالف النسخ واخلطوط.

أن املنهج الرجايل الدائر مدار الراوي خيتلف عن املنهج الفهرستي الدائر
وهبذا ينتج ّ

مدار الكتابّ ،
وأن ما حصل بني الشيعة كان هجران املنهج الفهرستي الذي اعتمده
القدماء ،إىل املنهج الرجايل الذي يعتمده أهل السنّة ،األمر الذي دفعهم الحق ًا لالحتياج

لفكرة جرب اخلرب الضعيف بعمل املتقدّ مني وغري ذلك .

الشناهد على الطريقة الفهرسجيّة ومداريّة التجب دو الرواة

وإذا أردنا عرض بعض الشواهد والقرائن عىل هذه الصورة التي يقدّ مها أنصار املنهج

الفهرستي يمكن القول:

1ـ ّ
إن اإلمام ّية أ ّلفوا عدّ ة فهارس ذكروا فيها أسامي مؤ ّلفي أصحابنا مع ذكر الطرق

إلی مصنّفاهتم ،والغاية من ذلك عندهم هي متييز الكتب املعتربة عن غري املعتربة ،وهذه
الغاية ُتتلف عن غاية غريهم مثل ابن النديم .ونتيجة هذا املسلك نفهم ّ
أن القدماء كان

مدار حج ّية األخبار عندهم عىل الوثوق بالنسخة والكتاب ،دون إمهال علم الرجال.

ويظهر من مراجعة أسامء مصنّفي الفهارس قبل الطويس والنجايش ّ
أن أغلبهم كانوا

ينتمون للمدرسة القمية املعروفة بتث ّبتها ،وهذا يعني ّ
أن هذه املدرسة قد سعت للتث ّبت

من الكتب املتناقلة بني الشيعة عرب هذا املنهج التدويني ،وهلذا خيعترب اعتامد القميني عىل

كتاب من أهم مصادر توثيق الكتب والتو ّثق منها.

 2ـ يقول الشيخ الصدوق يف توصيف حال كتابه (الفقيه) :ومجيع ما فيه مستخرج

السجستاين،
املعول وإليها املرجع ،مثل :كتاب حريز بن عبد اهلل
من كتب مشهورة عليها ّ
ّ

األهوازي ،وكتب احلسني بن
عيل بن مهزيار
عيل
ّ
ّ
احللبي ،وكتب ّ
وكتاب عبيد اهلل بن ّ

حممد بن أمحد بن
حممد بن عيسى ،وكتاب نوادر احلكمة تصنيف ّ
سعيد ،ونوادر أمحد بن ّ
( )1حول فكرة الفهرسة ودورها وتأثريها يف تاريخ احلديث اإلمامي وحمور ّية الكتاب يف احلديث،
انظر :أمحد املددي ،نكاهي به دريا  360 :1ـ  ،386واملددي أيض ًا ،مناهج االجتهاد وطرائق

املحدّ ثني ،جم ّلة االجتهاد والتجديد ،العدد  30ـ  21 :31ـ 37؛ وكذلك مهدي خداميان آراين،
مقدّ مة حتقيق كتاب :فهارس الشيعة.

حممد بن
حييى بن عمران
ّ
الرمحة لسعد بن عبد اهلل ،وجامع شيخنا ّ
األشعري ،وكتاب ّ

حممد بن أيب عمري ،وكتب املحاسن ألمحد بن أيب عبد اهلل
احلسن بن الوليد ،ونوادر ّ
الربقي ،ورسالة أيب ـ رمحه اهلل ـ إ ّيل ،وغريها من األصول واملصنّفات ا ّلتي طرقي إليها
ّ

معروفة .

أن مصادر كتابه معتربة مشهورةّ ،
فالحظ كيف اعترب ّ
وأن نظره كان للمصادر التي

وأهنا مشهورة معلومة ،ومل يقل :إ ّن مجيع رواة كتايب ثقات.
وصلته ّ

 3ـ وقال الطويسّ :
إن واحد ًا منهم [أي أصحابنا] إذا أفتى بيشء ال يعرفونه سألوه

من أين قلت هذا؟ فإذا أحاهلم عىل كتاب معروف ،أو أصل مشهور ،وكان راويه ثقة ال

ينكر حديثه سكتوا وسلموا األمر يف ذلك وقبلوا قوله ،وهذه عادهتم وسج ّيتهم من عهد
حممد الذي انترش العلم عنه
النبي ومن بعده من
األئمة ،ومن زمن الصادق جعفر بن ّ
ّ
ّ
وكثرت الرواية من جهته .

فانظر كيف جيعل املعيار هو اإلحالة عىل كتاب معروف أو أصل مشهور راويه ثقة،

املدونة يف العهد السابق.
دون نظر يف الطريق إىل صاحب الكتاب ،فاملحور هو الكتب ّ

 4ـ ويقول الطويس :وإذا كان أحد الراويني يروي اخلرب سامع ًا وقراءة ،واآلخر

يرويه إجازة ،فينبغي أن يقدّ م رواية السامع عىل رواية املستجيز ،ال ّلهم إال أن يروي
املستجيز بإجازته أص ً
ال معروف ًا ،أو مصنّف ًا مشهور ًا فيسقط حينئذ الرتجيح .
فاملناقشات السندية حول الكتب املشهورة والطرق إليها ممّا ال ّ
حمل له.

 5ـ وقال الطربيس :ال نأيت يف أكثر ما نورده من األخبار بإسناده ..إال ما أوردته عن

حممد احلسن العسكري ،فإنّه ليس يف االشتهار عىل حدّ ما سواه ،..فألجل ذلك
أيب ّ
( )1كتاب من ال حيرضه الفقيه .3 :1

( )2العدة يف أصول الفقه  126 :1ـ .127
( )3املصدر نفسه .153 :1

ذكرت إسناده يف ّأول جزء من ذلك .

فالحظ كيف ّ
أن االشتهار هو املعيار ال رواة الكتاب.

بالتمسك بوثقى
صحتها مأمور
 6ـ وقال الكفعمي :وقد مجعته من كتب معتمد عىل ّ
ّ

مر املَ َل َو ْين .
يغريها ك َُّر العرصين ،وال ُّ
عروهتا ،ال ّ
فالكتب هي املدار والعمدة.

حممد بن حييى املعروف بابن أخي طاهر :كان
 7ـ وقال ابن الغضائري يف احلسن بن ّ

ّ
كذاب ًا يضع احلديث جماهرةً ،ويدّ عي رجاالً غرباء (غرب ًا) ال يعرفون .ويعتمد جماهيل ال

يذكرون .وما تطيب األنفس من روايته ،إال فيام رواه من كتب جدّ ه الذي رواها عنه
غريه ،وعن عيل بن أمحد بن عيل العقيقي ،من كتبه املصنّفة املشهورة .

وقال أيض ًا يف سهل بن أمحد بن عبد اهلل بن سهل الديباجي :كان ضعيف ًا يضع

األحاديث ويروي عن املجاهيل ،وال بأس بام رواه من األشعث ّيات ،وبام جيري جمراها ممّا

رواه (روى) غريه .

وقال أيض ًا يف احلسن بن أسد الطفاوي البرصي :يروي عن الضعفاء ويروون عنه،

عيل بن إسامعيل بن
وهو فاسد املذهب ،وما أعرف له شيئ ًا أصلح فيه إال روايته
َ
كتاب ّ

شعيب بن ميثم ،وقد رواه عنه غريه .

فالحظ كيف ّ
أن شهرة الكتب وتعدّ د رواهتا هو املعيار حتى لو كان الراوي ضعيف ًا.

 8ـ وقال العالمة احليل يف أمحد بن هالل العربتائي :تو ّقف ابن الغضائري يف حديثه
( )1االحتجاج .14 :1
( )2املصباح.4 :

( )3رجال ابن الغضائري54 :؛ وجممع الرجال .154 :2
( )4رجال ابن الغضائري67 :؛ وجممع الرجال .177 :3
( )5رجال ابن الغضائري52 :؛ وجممع الرجال .98 :2

إال يف ما يرويه عن احلسن بن حمبوب من كتاب املشيخة ،وحممد بن أيب عمري من نوادره،
وقد سمع هذين الكتابني ّ
جل أصحاب احلديث واعتمدوه فيها ،وعندي ّ
أن روايته غري

مقبولة .

فهذا ك ّله يفيد ّ
وضاع ًا للحديث إال أنّه إذا
أن الرجل وإن كان ضعيف ًا فاسد املذهب ّ

روی أحد الكتب املشهورة تخقبل منه ،ومل يناقش معه يف هذا النقل.

نعم ،هذا ال يعني عدم االحتياج إلی البحث الرجايل علی نحو القض ّية السالبة

الك ّليةّ ،
فإن احلاجة إلی التقويم الرجايل ما تزال قائمة حول صاحب الكتاب وكذا الرواة
من صاحب الكتاب إلی اإلمام ،وكذا حول الكتب غري املشهورة.

 9ـ والذي يشهد علی ذلك أيض ًا ّ
أن الطويس قد ينقل بعض الروايات عن الكايف،

والرواية موجودة بسندين يف الكايف أحدمها ضعيف بحسب مصطلح ّ
املتأخرين واآلخر

ربر لذلك ظاهر ًا إال ما قلنا.
صحيح ،والشيخ ينقل اخلرب بالسند الضعيف  ،فال م ّ

 10ـ والذي يشهد كذلك أنّنا إذا سربنا الكتب الرجال ّية ،وجدنا ّ
أن أكثر التوثيقات

والتضعيفات تدور حول املؤ ّلفني واملصنّفني ،فهذا كتاب الرجال للشيخ الطويس ،نجد

قريب ًا من  %75من نصوص اجلرح والتعديل فيه للمؤ ّلفني ،بل مل نجد فيه كلمة «ثقة» قبل
عهد اإلمام الباقر ،ويف هذا العهد بداية التأليف والتصنيف ،ومثله كتاب الرجال البن

الغضائري ،حيث جتد أكثر من  %90من نصوص اجلرح والتعديل فيه للمؤ ّلفني فقط،

وألجله مل َنر توثيق ًا أو تضعيف ًا حول كثري من الرواة الذين ليس هلم تأليف ،بل شأهنم

حممد بن احلسن بن الوليد الذي أكثر
نقل الكتب واملصنّفات فحسب ،مثل أمحد بن ّ
( )1خالصة األقوال.202 :

( )2الحظ علی سبيل املثال :الكايف 420 :4؛ وقارنه مع هتذيب األحكام  .116 :5وأي ض ًا :الكايف

124 :6؛ وقارنه مع هتذيب األحكام 76 :8؛ وأيض ًا :الكايف 381 :7؛ و125 :8؛ وقارنه مع هتذيب

األحكام .276 :6

حممد بن حييی العطار الذي أكثر الشيخ الصدوق
الشيخ املفيد الرواية عنه ،وكذا أمحد بن ّ
الرواية عنه ،وكذا احلسني بن احلسن بن أبان.

وهذا ما يطرحه صاحب املعامل حيث يرى ّ
التعرض لذكرهم يف كتب الرجال
أن ترك ّ

ليس إشعار ًا بعدم االعتامد عليهمّ ،
فإن األسباب يف مثله كثرية ،وأظهرها أنّه ال تصنيف
هلم ،وأكثر الكتب املصنّفة يف الرجال ملتقدّ مي األصحاب اقترصوا فيها عىل ذكر
املصنّفني ،وبيان الطرق إىل رواية كتبهم .

األول :ال بأس بالوجادة مع حت ّقق انتساب الكتب إىل
 11ـ ويقول املجليس ّ

أصحاهبا  .ويقول ولده العالمة املجليس :األظهر [يف الوجادة] جواز العمل بالكتب
املشهورة املعروفة التي خيعلم انتساهبا إىل مؤ ّلفيها ،كالكتب األربعة ،وسائر الكتب

املشهورة .

يرض ضعف الطريق إىل صاحب الكتاب أو األصل؛
ويقول الفاضل اخلواجوئي :ال ّ

الشتهارمها عند نقله عنهام

 .ويقول املحدّ ث البحراين ـ يف ذيل رواية رواها ابن

ألهنا منقولة من أصله
إدريس يف مستطرفات رسائره ـ :رواية ابن أيب نرص صحيحة؛ ّ
املشهور بال واسطة .

وسميته كتاب املقنع ،لقنوع
 12ـ وقال الصدوق يف املقنعّ :إين صنّفت كتايب هذا،
ّ

من يقرأه بام فيه ،وحذفت األسانيد منه لئال يثقل محله ،وال يصعب حفظه ،وال ّ
يمل

قارؤه ،إذ كان ما أبيّنه فيه يف الكتب األصول ّية موجود ًا مب ّين ًا عن املشايخ العلامء الفقهاء
( )1منتقى اجلامن  39 :1ـ .40
( )2روضة املتقني .73 :1

( )3مرآة العقول .179 :1

( )4الرسائل الفقه ّية .88 :1

( )5احلدائق النارضة .358 :5

فإن مراده ّ
الثقات رمحهم اهلل ّ .
أن أصحاب األصول من الثقات املعتمدين ،والعربة

بالوثوق بكتبهم.

وكذلك احلال يف مقدّ مة ابن قولويه املشهورة لكتاب كامل الزيارات؛ فإنّه ال خيراد منها

توثيق املشايخ ،وال ّ
كل الرواة الواقعني يف الطرق ،بل املراد منها هو توثيق مصادر
يفرس وجود الرواة
الكتاب ،أي تلك الكتب التي أخذ منها مرو ّيات كتابه هذا ،وهذا ما ّ

هيتم باملصادر ،واملفروض ّ
الضعفاء يف كتابه؛ ّ
أن املصادر نقلت عن
فإن نقله هلم سببه أنّه ّ
هذا الراوي ،والعربة بالوثوق باملصدر.

 13ـ وهذا هو أيض ًا معنی قول كثري من علامئنا ّ
للتيمن
بأن ذكر األسانيد والطرق ّ

ربك .يقول املجليس :الظاهر منهم [أي القدماء] النقل من الكتب املعتربة املشهورة،
والت ّ
فإذا كان صاحب الكتاب ثقة يكون اخلرب صحيح ًا؛ ّ
ألن الظاهر من نقل السند إىل الكتاب
ربك ،س ّيام إذا كان من اجلامعة املشهورين كالفضيل بن
التيمن والت ّ
جمرد ّ
املشهور املتواتر ّ

وحممد بن مسلم ريض اهلل عنهامّ ،
يرض جهالة سندهيام .
يسارّ ،
فإن الظاهر أنّه ال ّ

ويقول الشيخ أمحد آل طعان البحراينّ :
إن مدار القدماء ،والس ّيام أصحاب الكتب
ِ
واألصول املعتربةَّ ،
للتيمن بذكر سلسلة
األربعة عىل الكتب املشهورة،
وأن ذكر السند ّ

يتوهم يف اخلرب اإلرسال .
الرجال ،ولئال ّ

 14ـ ّ
ولعل هذا ما يظهر من الشيخ الطويس أيض ًا ،حيث قال يف بداية املشيخة :نحن

يتوصل هبا إىل رواية هذه األصول واملصنّفات ونذكرها عىل غاية ما
نذكر الطرق التي
ّ

يمكن من االختصار؛ لتخرج األخبار بذلك عن حدّ املراسيل ،وتلحق بباب
( )1املقنع.5 :

( )2روضة املتقني .29 :1

( )3الرسائل األمحد ّية .98 :2

املسندات .

وقال يف خامتتها :قد أوردت مج ً
ال من الطرق إىل هذه املصنّفات واألصول ،ولتفصيل

ذلك رشح يطول هو مذكور يف الفهارس املصنّفة يف هذا الباب للشيوخ ،من أراده أخذه
من هناك ،إن شاء اهلل .وقد ذكرنا نحن مستوىف يف كتاب فهرست الشيعة .

وهنا خيسأل :ما معنی إحالة طريق كتاب روی عنه الشيخ إلی فهارس األصحاب

وفهرست الشيخ نفسه علی حدّ سواء؟!

إن معناه ّ
واجلوابّ :
أن الكتب التي نقل الشيخ منها مشهورة ،وذكر الطرق إليها؛

تتبني احلاجة إلی الفهارس حيث هبا نقدر علی
إلحلاقها بباب املسانيد فقط .ومن هنا ّ
تشخيص األصول املعروفة والكتب املشهورة.

 15ـ ما نجده يف كلامهتم ،من ّأهنم قد يطعنون ٍ
براو لكنّهم يعتمدون كتابه ،مثل طلحة

بن زيد الذي ض ّعفه النجايش  ،لكنّه قد خوصف كتابه بأنّه معتمد  ،فلو كان املدار
صح هذا ،بل املدار عندهم ليس عىل
عندهم عىل الرواة عىل طريقة املنهج الرجايل ،ملا ّ

الوثاقة ،وكذلك احلال عندما يأخذون بروايات السكوين ويعتمدون نسخة كتابه،

واملفروض أنّه قد رواها النوفيلّ ،
فإن اعتامدهم عليها ال يعني توثيقهم للنوفيل ،بل يعني

ّ
أن نسبة الكتاب لصاحبه ـ وهو السكوين ـ صحيحة.

 16ـ إنّنا الحظنا ّ
أن أهل البيت كانوا حي ّثون أصحاهبم عىل الكتابة والتدوين

وأهنم سوف حيتاجون إليها ،بل بعض الروايات تفيد ّ
أن أهل البيت
واالحتفاظ بكتبهمّ ،

أنفسهم كانت لدهيم كتب يتوارثوهنا كابر ًا عن كابر ،ويف بعض النصوص ّ
أن بعض كبار
( )1هتذيب األحكام ( 5 :10املشيخة).
( )2املصدر نفسه ( 88 :10املشيخة).

( )3هكذا ذكر الشيخ مهدي خداميان آراين يف مقالته اآلتية اإلشارة إليها؛ وملراجعة كالم النجايش
حول طلحة بن زيد انظر :رجال النجايش.207 :

( )4انظر :الطويس ،الفهرست.149 :

األئمة قد شاهد بعينه بعض هذه الكتب يف بيت اإلمام ،وممّا كتبه أهل البيت
أصحاب
ّ

األول ،مصحف فاطمة ومصحف عيل واجلامعة وعهد األشرت وغري ذلك.
يف القرن ّ

اهلجري ،مثل كتب
األول
ّ
دونت يف القرن ّ
وقد أورد النجايش سلسلة من الكتب التي ّ

وس َليم بن قيس اهلاليل،
أيب رافع موىل
النبي ،وعيل بن أيب رافع ،وربيعة بن خس َميع ،خ
ّ
ِ ِ
احلر اجلخعفي  ،ونسب ذلك إىل سلامن
واألصبغ بن نخباتة املجاشعي ،وعبيد اهلل بن ّ
الفاريس ،والغفاري ،وعبد اهلل بن عباس ،وجابر بن عبد اهلل األنصاري ،وعبيد اهلل بن

أيب رافع ،وميثم التامر ،وزيد بن وهب اجلهني الكويف ،واحلارث اهلمداين ،وحجر بن

عدي الكندي ،وثابت بن دينار ،وسعيد بن جبري ،وسعد بن طريف ،وغريهم  ،وهذا

ّ
أن حركة التدوين قديمة ،بينام نحن نجد ّ
يدل عىل ّ
أن أقدم تدوين حديثي سنّي كان مع
مالك بن أنس (179هـ) ،رشع فيه بعد  30سنة من رشوع التدوين احلديثي اإلمامي.

ومما يشهد عىل ّ
أن دأهبم كان الكتابة بمحرض أهل البيت ،ما رواه الكيش من خرب ابن
ّ

بكري ،قال :دخل زرارة عىل أيب عبد اهلل عليه السالم ،قال :إ ّنكم قلتم لنا يف الظهر والعرص

عىل ذراع وذراعني ،ثم قلتم أبردوا هبا يف الصيف ،فكيف اإلبراد هبا؟ وفتح ألواحه

ليكتب ما يقول ،فلم خجيبه أبو عبد اهلل عليه السالم بيشء ،فأطبق ألواحه ،فقال :إ ّنام علينا
أن نسألكم ،وأنتم أعلم بام عليكم. ..

وما رواه الطربي بسنده إىل مسعدة بن صدقة ،عن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل×،

قال :قلت له ..قال :قلت :جعلت فداك ،أخربين بعددهم وبلداهنم ومواضعهم ،فذاك
( )1انظر :رجال النجايش 4 :ـ .9

( )2انظر استعراض أسامئهم عند :حممد عيل مهدوي راد ،تدوين احلديث عند الشيعة اإلمام ّية235 :
ـ 269؛ وعيل الشهرستاين ،منع تدوين احلديث 397 :ـ .442

( )3رجال الكيش .355 :1

يقتيض من أسامئهم؟ قال :فقال× :إذ كان يوم اجلمعة بعد الصالة فائتني  .قال :فلام
كان يوم اجلمعة أتيته ،فقال :يا أبا بصري ،أتيتنا ملا سألتنا عنه؟ قلت :نعم ،جعلت فداك.

قال :إ ّنك ال حتفظ ،فأين صاحبك الذي يكتب لك؟ قلت :أظ ّن شغله شاغل،
وكرهت أن ّ
أتأخر عن وقت حاجتي ،فقال. ..:

وكذلك ما رواه ابن طاوس بالسند إىل أيب الوضاح حممد بن عبد اهلل بن زيد النهشيل،

خاصة أيب احلسن (الكاظم) ،من أهل بيته
قال .. :فحدّ ثني أيب قال :كان مجاعة من
ّ
وشيعته ،حيرضون جملسه ومعهم يف أكاممهم ألواح آبنوس (وهو شجر أسود صلب)

لطاف وأميال ،فإذا نطق أبو احلسن عليه السالم بكلمة أو أفتى يف نازلة ،أثبت القوم ما
سمعوا منه يف ذلك. ..

وكذلك ما روي عن محزة بن عبد املطلب بن عبد اهلل اجلعفي ،قال :دخلت عىل الرضا

عليه السالم ومعي صحيفة أو قرطاس فيه عن جعفر× :إ ّن الدنيا مثلت لصاحب

حق ،فانقلوه إىل أديم .
هذا األمر يف مثل فلقة اجلوزة  ،فقال :يا محزة ،ذا واهلل ّ

وهذا يكشف عن اهتاممه بالتدوين؛ ّ
ألن األديم ـ وهو اجللد املدبوغ ـ أدوم من

القرطاس .

ويبقى سؤاالن:

األول :كيف نم ّيز األصول املعروفة والكتب املشهورة؟
السؤال ّ

خاصة
واجلواب :يتم ّيز ذلك بفهم نصوص الطويس والنجايش يف فهرستيهام ،ففيهام ـ ّ

فهرست النجايش ـ تعابري يستظهر منها شهرة الكتب ،بل بعضها رصيح يف ذلك ،ومنها:
( )1الطربي ،دالئل اإلمامة 554 :ـ .555

( )2ابن طاوس ،مهج الدعوات 217 :ـ .220

( )3بصائر الدرجات428 :؛ واالختصاص.217 :
( )4انظر :بحار األنوار  ،146 :2و.367 :25

أ ـ له كتاب كثري الرواة  .ب ـ له كتاب يرويه عنه مجاعة  .ج ـ له كتاب يرويه عدّ ة من

أصحابنا  .د ـ له كتاب بروايات كثرية  .هـ ـ له كتاب قد رواه مجاعات من الناس
(أصحابنا)  .و ـ له كتاب رواه غري واحد  .ز ـ رواة هذا الكتاب كثريون  .ح ـ له
كتاب تكثر الرواة عنه  .إضافة إىل تعابري يظهر منها عدم الشهرة ،منها :له كتاب مل يروه
إال فالن .

هذا ك ّله ،مضاف ًا لبعض النصوص التي تكون هلا دالل ٌة ما يف هذا السياق ،مثل مقدّ مة

الصدوق عىل (كتاب من ال حيرضه الفقيه) التي نقلناها آنف ًا .مضاف ًا إىل ّ
تكرر كتاب
أن ّ

يف الفهارس يفيد شهرته ،بخالف ما لو مل خيذكر إال يف فهرست واحد ،وتعدّ د الطرق إليه

كذلك يفيدها.

السؤال الثاين :عىل ماذا كان يعتمد الطويس والنجايش وغريمها يف عملهم الفهرستي؟

اجلوابّ :إهنم كانوا يعتمدون أكثر من طريق ،ومنها:

األول :اإلجازاتّ ،
فإن وجود إجازة عند ناقل احلديث كان أمر ًا ّ ً
مهام ،ويظهر
الطريق ّ

ذلك مما ذكره النجايش يف ترمجة احلسن بن عيل الوشاء ،حيث قال :أخربين ابن شاذان

قال :حدّ ثنا أمحد بن حممد بن حييى ،عن سعد بن أمحد بن حممد بن عيسى ،قال :خرجت
( )1الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.968 ،25 :
( )2رجال النجايش ،الرقم.50 ،36 ،32 ،31 ،28 ،27 ،24 :

( )3الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.373 ،366 ،365 ،361 ،228 ،173 :
( )4الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.120 :

( )5الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.420 ،418 ،328 ،302 ،297 :
( )6الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.432 :
( )7الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.105 :
( )8الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.582 :

( )9الحظ ـ عىل سبيل املثال ـ :رجال النجايش ،الرقم.1125 ،10 :

(إيل)
إىل الكوفة يف طلب احلديث ،فلقيت هبا احلسن بن عيل الوشاء ،فسألته أن خخيرج يل ّ

أحب أن
كتاب العالء بن رزين القالء وأبان بن عثامن األمحر ،فأخرجهام إ ّيل ،فقلت لهّ :

جتيزمها يل ،فقال يل :يا رمحك اهلل ،وما عجلتك! اذهب فاكتبهام واسمع من بعد ،فقلت:
ال آمن احلدثان ،فقال :لو علمت ّ
أن هذا احلديث يكون له هذا الطلب ،الستكثرت منه،

فإ ّين أدركت يف هذا املسجد تسعامئة شيخّ ،
كل يقول :حدّ ثني جعفر بن حممد .

وهلذا كانوا يتّهمون من يروي احلديث بال إجازة ،كام يظهر من رواية الكيش عن

محدويه بن نصريّ :
حممد بن سنان ،فقال
أن أيوب بن نوح ،دفع إليه دفرت ًا فيه أحاديث ّ

لنا :إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا ،فإ ّين كتبت عن حممد بن سنان ،ولكن ال أروي لك
أنا عنه شيئ ًا ،فإ ّنه قال قبل موته :ك ّلام حدّ ثتكم به مل يكن يل سامع وال رواية ،إ ّنام
وجدته .

مهمة ،وهي تكشف عن تناقل النسخ بشكل دقيق ،بل يمكننا
فاإلجازات كانت ّ

القول ّ
بأن علم فهارس الكتب خوجد ألجل توثيق الكتب واالحرتاز من الوجادات ،ومن
هنا أنت جتد ّ
أن الكتب التي حيصلون عليها بالوجادة كانوا يذكروهنا ،لكنّهم مل يكونوا

ليذكروا هلا سند ًا وطريق ًا.

الطريق الثاين :كتب الفهارس السابقة عليهم ،فمث ً
ال نجد الطويس يف أكثر من أربعني

املفضل الشيباين ،عن ابن خب ّطة ،وهذا ك ّله
مورد ًا يقول :أخربنا عدّ ة من أصحابنا ،عن أيب ّ

أن ّ
ّ
يدل عىل ّ
كل هذه املعلومات التي أخذها عرب هذا الطريق قد أخذها من فهرست ابن
ب ّطة نفسه .وقد رأينا أيض ًا كيف ّ
أن الطويس والنجايش كانا يذكران يف مواضع عدّ ة ّأهنام
شاهدا كذا وكذا يف كتب الفهارس أو الفهرستات ،فراجع.

( )1رجال النجايش 39 :ـ .40
( )2رجال الكيش .795 :2

هذا عرض موجز هلذه الرؤية ومستنداهتا ،وأنصارها ينفون عن أنفسهم النزعة

وكأن هناك من اهتمهم هبا ،بل يؤكّدون عىل ّ
ّ
أن خرب ًا صحيح السند قد ال
اإلخبار ّية،

يوافقون عليه ،وخرب ًا ضعيف ًا قد يرونه معترب ًا .

وخالصة الكالمّ :
إن الطريقة الرجال ّية ترى انتقال احلديث عرب الرواية والرواية

الشفو ّية بينام الطريقة الفهرستيّة ترى انتقال احلديث عرب الكتب وتناقل النسخ
ومناولتها ،وأنّنا اليوم قد نكون قادرين عىل اسرتجاع بعض نسخ املصادر األوىل رغم

فقداننا هلا ،وذلك من خالل مجع روايات زرارة مث ً
ال التي كانت بطرق كتبه املعروفة ،كام

خيعلم بمراجعة الفهارس ،وتصبح العالقة بيننا وبني كتاب زرارة ال بيننا وبني الكتب
األربعة وهكذا.

تأمّالت يف النقل الجدويين (الطريقة الفهرسجيّة) ،والنقل بجملعنى

تأمل ّية يف النقل التدويني للحديث و (الطريقة الفهرست ّية) يف
البدّ لنا هنا من وقفة ّ

نفسها ،ثم النظر يف مديات تأثريها عىل باب النقل باملعنى ،ولنا جمموعة من الوقفات:

أ ـ خطأ جنهري يف املقجرنة الجدوينيّة بني السنّة والشيعة

الوقفة األوىل :حياول هذا الطرح أن خيقنعنا ّ
أن منهج تناقل احلديث عند اإلماميّة كان

خمتلف ًا عنه عند أهل السنّة ،لكنّه يقوم بخلط األوراق مع بعضها ،فإذا أردنا إجراء مقارنة

يصح أن أقارن احلديث الشيعي
لزمنا األخذ بنقطة حمدّ دة نجري املقارنة عىل أساسها ،فال ّ
أئمة الشيعة باحلديث السنّي املأخوذ عن النبي؛ ّ
ألن هذه املقارنة ُتتزل قرن ًا
املأخوذ عن ّ

فعيل أن أدرس احلديث الشيعي ـ يف روايته النبو ّية ـ مع احلديث
من الزمان ،ومن ثم ّ
( ) 1انظر :حممد باقر ملكيان ،رجال النجايش (بتحقيقه)  9 :1ـ  ،20مقدّ مة التحقيق ،ومهدي
خداميان آراين ،مقدّ مة فهارس الشيعة؛ ومقاله عىل النت:

.http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=9793

السني يف الرواية النبو ّية نفسها ،أو احلديث الشيعي عن اإلمامني الصادقني عليهام
ألئمة مذاهب أهل السنّة وحمدّ ثيهم.
السالم ،مع احلديث السنّي يف نسبته الكالم ّ

وإذا قمت هبذا اإلجراء ،سيظهر ّ
أن غاية ما يمكننا أن نخثبته ـ برصف النظر عن

األول اهلجري ـ هو ّ
أن النصوص التي قاهلا اإلمام الصادق
املدونات الشيع ّية يف القرن ّ
ّ
أو الكاظم أو غريمها نقلت إلينا عرب التدوين ،أ ّما كيف نقل الصادقان الرواية النبو ّية؟
أي دليل خيثبت ّ
األئمة كانوا خيعطون
أن
فهذا ال تخثبته املعطيات املتقدّ مة؛ ألنّه ال يوجد ّ
ّ

تالمذهتم كت َبهم ليستنسخوها أو ّأهنم كانوا خيملون عليهم من كتاب اجلامعة أو غريه.

ّ
ويدل عىل ذلك ّ
أن عدد ًا حمدود ًا جد ًا من الرواة شاهد هذه الكتب التي يف بيوت

األئمة ،وهلذا أبرزوا ّأهنم شاهدوها مما ّ
يدل عىل ق ّلة من شاهدها ،وكون مشاهدهتا أمر ًا
ّ

استثنائ ّي ًا ،فكيف لنا التأكّد من ّ
النبي كانت باللفظ؟ وكيف لشيعي
األئمة عن ّ
أن روايات ّ
أن خيثبت لسن ٍِّّي وهو خجيري له مقارنةّ ،
أن اإلمام جعفر الصادق كان ينقل باللفظ ،وأنّه

حتى لو كانت عنده كتب مل يكن ينقل باملعنى منها ،وهي ليست بيده حال النقل غالب ًا؟

أ ّما نسبة كتاب األ ّم للشافعي أو كتاب املسند البن حنبل أو التاريخ والتفسري للطربي

أو غري ذلك ،فهذه ال خيتلف حاهلا عن حال احلديث الشيعي ،بل هي أوضح يف ثبوت

النسبة يف كثري من املوارد.

وعليه ،فاملقارنة بني احلديث السنّي والشيعي ،جيب أن ترتك جانب ًا املنطلقات العقد ّية

حق أهل البيت ،أو العكس ،حتى يمكن حتقيق
والكالم ّية التي حيملها الشيعي يف ّ

احلديث املحايد عن مقارنات التارخي ّية.

ب ـ معطيجت املقجرنة األقدم يف الجدوين املذهيب

الوقفة الثانيةّ :
األول
إن عدد
املدونات التي خينقل ّأهنا حصلت شيع ّي ًا يف القرن ّ
ّ
مدونات حمدودة للغاية،
اهلجري ،ال يرقى ـ لو أثبتناها مجيع ًا ـ إىل أكثر من إثبات وجود ّ

األئمة من أهل البيت،
مدونات نفس
ال تشكّل خعرش معشار احلديث
النبوي ،لو تركنا ّ
ّ
ّ

والتي احتفظوا هبا يف بيوهتم ،فالنجايش مل يذكر سوى بضعة أشخاص قالئل ،ال يزيدون

عن أصابع اليدين ،شاركوا يف التدوين ،وال يقول ّ
بأن كتبهم كانت كبرية مث ً
ال ،وكثري
اهلجري
دون حديث أهل البيت يف القرن
ّ
دون احلديث النبوي أو ّ
منهم ال نعرف ما إذا ّ

مدوناته؟
األول ،أو بتعبري آخر :ال نعرف كم حيظى احلديث النبوي يف ّ
ّ

بل ّ
إن النجايش رصيح يف اإلخبار عن ق ّلة الكتب يف تلك الفرتة ،حيث يقول يف مقدّ مة

رجاله[ :وها] أنا أذكر املتقدّ مني يف التصنيف من سلفنا الصالح ،وهي أسامء قليلة ،
فدعوى ّ
األول بني الشيعة بحيث كانوا يتناقلون
أن التدوين كان شائع ًا يف القرن اهلجري ّ

احلديث عرب النسخ والكتب ،دعوى دون إثباهتا الكثري من العقبات ،واألرقام الواردة

بشأهنا حمدودة للغاية.

يقرون ّ
بل لقد تقدّ م ّ
بأن أغلب التوثيقات
أن نفس أنصار الطريقة الفهرست ّية ّ
والتضعيفات تع ّلقت بالقرن الثاين اهلجري وما بعدهّ ،
وأن السبب يف ذلك هو ّأهنا دارت

حول املؤ ّلفني واملصنّفني ،وهذا إقرار منهم ّ
األول اهلجري كان
بأن التأليف يف القرن ّ
أن ّ
حالة نادرة كام هو الصحيح ،وهذا يعني ّ
النبي واإلمام عيل
كل الروايات الشيع ّية عن ّ

واإلمامني احلسن واحلسني والسيدة الزهراء عليهم السالم ،ومن يف هذا العرص ،والتي

خاصة،
األئمة الالحقني ،يصعب جد ًا احلديث عن كوهنا تدوين ّية إال بقرينة ّ
متر بأحد ّ
ال ّ

وهذه األحاديث ليست بالقليلة أبد ًا.

األول من القرن
األول والنصف ّ
مدونات القرن ّ
وباملقارنة مع أهل السنّة يف موضوع ّ

مهمة ،وذلك أنّه لنفرض أننا مل تصلنا كتب ترجع إىل تلك الفرتة،
الثاين ،نجد معطيات ّ

كام مل تصلنا غالب ًا الكتب الشيع ّية ،لكن هذا ال يعني عدم وجودها ،وذلك ّ
أن أحد
املصادر األساسية ملعرفة الكتب املدونة يف ٍ
فرتة ما ،هو الرجوع إىل املصادر القديمة يف
ّ
( )1رجال النجايش.3 :

جمال الفهارس واملصنّفات ،والتي ُتربنا عن كتب موجودة يف تلك الفرتة ،لكنّها تلفت

بعد ذلك ومل تصلنا نحن اليوم ،وإذا رجعنا إىل كتب الفهارس وأمثاهلا سنجد حديث ًا عن
كتب ورسائل عديدة تعود إىل القرنني األولني ،وهذا ٍ
كاف من الناحية التارخي ّية يف إثبات
ّ
وجود هذه الكتب .

فنحن نجد ّ
األول من القرن الثاين
أن عدد ًا من الكتب احلديثية أ ّلفت يف النصف ّ

اهلجري ،وليس بعد ذلك ،واألمثلة عىل ذلك كثرية ،مثل جامع معمر بن راشد ( 95ـ

152هـ) ،واملوطأ لإلمام مالك بن أنس ( 93ـ 179هـ) وقد صنّفه مالك عام 143هـ،
حسان (148هـ) ،وجامع
وكذلك جامع سفيان الثوري (161هـ) ،وجامع هشام بن ّ

عبد امللك بن جريج ( 80ـ 150هـ) ،وكتاب السنن لإلمام األوزاعي ( 88ـ 156هـ).
وإذا كان التدوين قد خمنع منع ًا رسمي ًا ،لو س ّلمنا ،لكنّه مل يمتنع عىل أرض الواقع ،بل

ّ
ظل املسلمون يامرسون تدوين احلديث حتى يف القرن اهلجري األول ،وقد قام الدكتور
دون
حممد مصطفى األعظمي بالبحث
والتقيص يف الوثائق واملرويات التارخيية حول من ّ
ّ
احلديث يف تلك الفرتة إىل 150هـ ،فبلغ عدد الكتّاب يف الصحابة ومن كتب عنهم 52

شخص ًا ،مثل :أيب أمامة الباهيل ،وعيل بن أيب طالب ،وأيب بكر ،وأيب سعيد اخلدري ،وأيب
رافع ،وأيب هريرة ،وأيب موسى األشعري ،وأسامء بنت عيسى (عميس) ،وأسيد بن

حضري ،وأنس بن مالك ،والنعامن بن بشري ،وواثلة بن األسقع .

املدونني من التابعني ،فبلغ عددهم ثالثة ومخسون
ثم قام الدكتور األعظمي برسد ّ

املدونني من صغار التابعني ،فبلغ عددهم  99شخص ًا كلهم توفوا قبل
شخص ًا ،ثم رسد ّ

عام 150هـ .

( )1املطريي ،تاريخ تدوين السنّة.112 :

( )2دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه  92 :1ـ .142
( )3املصدر نفسه 143 :ـ .220

وهذا يعني ّ
دون عنهم خالل
دونوا احلديث أو ّ
أن هناك ما ال يقل عن  204أشخاص ّ

قرن ونصف ،وهذا رقم هائل يف فرتة العرص األموي وما سبقه وما حلقه قلي ً
ال .وحتى لو

كانت املعلومات التي مجعها األعظمي نصفها أو أغلبها خاطئ ،أو قسم منها هي أسامء
شيع ّية مثالً ،لكن ّ
يظل املشهد خمتلف ًا متام ًا ،فكيف يمكن القول ّ
بأن التدوين مل يعرفه غري
األول من القرن الثاين؟!
األول والنصف ّ
اإلمام ّية يف القرن ّ

ال خاريد أن أتبنّى إحصائ ّيات األعظمي ،لكن كان من الرضوري للباحثني الشيعة هنا

أن يأخذوا هذا املشهد بعني االعتبار ،بدل تشكيل صورة تارخي ّية منقوصة أو ال تالحظ

سائر أطراف املشهد.

األول اهلجري
والنتيجة إنّه مل يظهر لنا مت ّيز يوجب اختالف ًا جوهر ّي ًا عىل مستوى القرن ّ

وبدايات القرن الثاين ،بحيث يمكن أن نثبت ّ
أن احلركة التدوين ّية للحديث كانت هي
املهيمنة أو السائدة يف هذه الفرتة.

ـ العاز عن إثبجت سيجدة الجدوين يف الرتا اإلمجميّ األقدم

إن النصوص التارخي ّية التي استخقدمت هنا إلثبات ّ
الوقفة الثالثةّ :
تم
أن احلديث قد ّ
مدون ًا يف جملسهم ،أضعف بكثري من أن تخثبت ظاهر ًة واسعة،
أخذه من لسان أهل البيت ّ

خاص ًة يف عرص اإلمام الكاظم وما قبلهّ ،
فإن عددها ال يزيد عن عدد أصابع اليد
ّ

الواحدة ،وبعضها ورد يف عرص الرضا عليه السالم ،وهو عرص شهد ازدهار التدوين يف

أوسع املعطيات التي تقدّ مها يل هذه النصوص
حياة املأمون العبايس ،فكيف أمتكّن أن ّ
املحدودة إىل حدّ تشكيل ظاهرة واسعة.

نعمّ ،
إن طبائع األشياء وبعض هذه النصوص يساعد عىل وجود حالة من هذا النوع،

خاصة ّ
وأن من
إال أنّه ال يمكن التث ّبت من عدم كوهنا حمدودة تتصل بأشخاص مع ّيننيّ ،
خاصة الكاظم وأهل بيته ،وربام
ورد اسمه فيها هم أمثال أيب بصري وزرارة ومجاعة من ّ

كانت يف بداياهتا ،هذا ك ّله إذا مل نناقش يف إثبات هذه النصوص نفسها تارخي ّي ًا وسند ّي ًا،
اهلجري.
وبعضها مل نعرفه سوى من قبل ابن طاوس يف القرن السادس
ّ

وأ ّما روايات ّ
ُتتص بأخذ احلديث من أهل
احلث عىل الكتابة والتدوين عا ّمة ،فهي ال ّ

البيت ،بل هي ذات لسان عام يف أغلبها ،وليست لدينا معلومات حول مديات استجابة

باألئمة فور ًا هلذا أو الّ ،
ألن بعض هذه النصوص يرجع لعرص
األشخاص املحيطني
ّ

األول ومع ذلك مل نشهد حركة تدوين واسعة.
النبي والقرن ّ

كام أنّه لو متّت االستجابة ،فهذه النصوص ال تؤكّد ّ
أن التدوين كان ينطلق من كتابة

الباقرين
املدونات الراجعة لعرص
ثم من املمكن أن تكون ّ
َ
لفظ اإلمام يف جملسه ،ومن ّ
عليهام السالم ،قد متّت عرب سامع النصوص من أهل البيت ،ثم الذهاب إىل البيت
وتدوينها يف قراطيس ،وهذا ما يبقي املجال مفتوح ًا للنقل املعنوي دون اللفظي ،بل ل ّ
عل

ظروف التق ّية يف العرص األموي تساعد عىل مثل هذا االفرتاض ،بل ّ
إن التدوين يف جملسه
ال خيعلم أنّه باللفظ ،فلع ّله عىل نسق (التقريرات) املتعارفة اليوم يف احلوزات العلم ّية.
وهذا ك ّله يعني ّ
أن أصل احلث عىل التدوين أو وجود ظاهرة التدوين ال يساوق التدوين

املبارش دائ ًام ،وال خيلغي فرضيّة النقل باملعنى.

ويشهد ملا نقول من عدم شياع الظاهرة يف تلك الفرتة ،ما خروي يف كتاب عاصم بن

أناس من أهل
عيل ٌ
محيد ،عن أيب بصري ،قال :دخلت عىل أيب عبد اهلل× ،فقال :دخل ّ

البرصة ،فسألوين عن أحاديث وكتبوها ،فام يمنعكم من الكتاب؟ أما إ ّنكم لن حتفظوا

حتى تكتبوا..

ّ
وكأن الكتابة مل تكن
 .فهذه الرواية يف عرص اإلمام الصادق توحي

األئمة ،حتى ّ
أن أبا بصري مل يكن يكتب حينها بعدخ رغم أنّه يعدّ من
منترش ًة بني أصحاب ّ

الذي كانوا يكتبون.

( )1مستدرك الوسائل  49 :7ـ  ،50و414 ،293 ،285 :17؛ وبحار األنوار 453 :2؛ واألصول
الستّة عرش.171 :

ّ
احلث عىل الكتابة ترجع لعرص اإلمام الصادق ومن
بل أكثر الروايات الواردة يف

بعده ،وهذا ييش ّ
استقرت بوصفها األمر الشائع بني أصحاب
بأن املرحلة مل تكن قد
ّ
األئمة فكانوا بحاجة للدعوة إليها وتكريسها.
ّ

كام يشهد له ـ بنحو التأييد ـ ما رواه الكيش يف مرسل يونس بن عبد الرمحن ،قال :قال

أبو عبد اهلل× :كان أبو اخلطاب أمحق ،فكنت أحدّ ثه فكان ال حيفظ ،وكان يزيد من

عنده  .فالحظ كيف ّ
يدون ،فلو كان
أن اإلمام ركّز عىل احلفظ ومل خيرش إىل أنّه مل يكن ّ
التدوين هو السائد لقال :ومل يكن يكتب فكان يزيد وينقص ،إال إذا قيل ّ
أعم
بأن احلفظ ّ
من التدوين واحلفظ يف الذاكرة.

نص ًا للطويس نفسه يد ّلنا عىل ّ
بل ّ
يتم التعامل معهم
أن أصحاب
إن ّ
األئمة الكبار ّ
ّ

مدونني مبارشين لهّ ،
وأن هذا هو املرتكز يف ذهن الطويس
بوصفهم حفاظ ًا للحديث ال ّ

نفسه ،حيث يقول :وإذا كان أحد الراويني يروي اخلرب بلفظه واآلخر بمعناه ،خينظر يف

حال الذي يرويه باملعنى ،فإن كان ضابط ًا عارف ًا بذلك ،فال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر؛

فأهيام كان أسهل عليه رواه .وإن كان الذي
أل ّنه قد أبيح له الرواية باملعنى واللفظ مع ًاّ ،

يروي اخلرب باملعنى ال يكون ضابط ًا للمعنى ،أو جيوز أن يكون غالط ًا فيه ،ينبغي أن يؤخذ
بخرب من رواه اللفظ .وإذا كان أحد الراويني أعلم وأفقه وأضبط من اآلخر ،فينبغي أن

ويرجح عليه ،وألجل ذلك قدّ مت الطائفة ما يرويه زرارة،
يقدّ م خربه عىل خرب اآلخر
ّ
وحممد بن مسلم ،وبريد ،وأبو بصري ،والفضيل بن يسار ،ونظراؤهم من احل ّفاظ
ّ

الضابطني ،عىل رواية من ليس له تلك احلال .

أن الطويس كان مركوز ًا يف ذهنه ّ
فالحظ كيف ّ
أن النقل ليس بالتدوين املبارش ،وإال

فال فرق بني الضابط وغريه ،وبني احلافظ وغريه ،وبني الفقيه وغريه ،بل لو كان التدوين
( )1رجال الكيش .584 :2

( )2العدّ ة يف أصول الفقه  152 :1ـ .153

نص اإلمام عىل
املبارش حال ًة شائعة للزم أن يقول الطويس هنا بتقديم من يكتب مبارش ًة ّ

غريه ولو كان أفقه ،مع أنّه مل خيرش من قريب أو بعيد إىل موضوع الكتابة.

ومن خالل هذه الوقفات الثالث ،ظهر احلال يف املوقف من القرينة السادسة عرشة

من قرائن (التدوين والطريقة الفهرستيّة) املتقدّ مة.

د ـ هل خيجلف جنهر الطريقة الفهرسجية عن روح الطريقة الرججليّة؟

الوقفة الرابعة :سوف نس ّلم ّ
بأن كتب الفهارس الشيع ّية كان الغرض منها التمييز بني

الكتب املعتربة من غريها ،عىل خالف مثل كتاب فهرست ابن النديم ،لكن هذا ماذا

يعني؟ هل يعني ذلك ّأهنم خرجوا من رحم علم الرجال واحلديث نحو علم آخر ومنهجٍ

ُتتص بالنسخ ُتتلف عن طريقة توثيق احلديث أو
آخر أو ال؟ هل ابتكروا طريقة أخرى ّ
ال؟

ّ
إن ظهور الفهرستات بشكل أكرب مع املدرسة القم ّية منذ هنايات القرن الثالث

اهلجري ،ضمن هذا الفضاء ،معناه ّ
تم تداوهلا يف األسواق وبني أهل
أن هناك كتب ًا ّ
احلديث والعلمّ ،
صحتها ومن نسبتها إىل أصحاهبا ،هلذا
وأن هذه الكتب جيب التث ّبت من ّ

ظهر علم الفهرستات وفق ًا لقول أنصار الطريقة الفهرست ّية ،واملفروض اآلن أن ننظر يف
ما هي الطريقة املتو ّقعة التي يمكن أن يكون قد انطلق منها أصحاب الفهرستات للتث ّبت

صحة النسخ يف تلك الفرتة؟
من ّ

إن أنصار الطريقة الفهرست ّية يؤكّدون لنا ّ
ّ
أن الفهرستات انطلقت إما من فهرستات

قبلها أو من اإلجازات أو من تطابق النسخ وشهرهتا أو نحو ذلك ،لكن لو تأ ّملنا يف هذا
فإىل ماذا يرجع يف حقيقته؟

إنّه ليس شيئ ًا غري الطرق السائدة يف عمل ّيات نقل احلديثّ ،
فإن اإلجازات احلقيق ّية

تعبري آخر عن الرواية .وتطا خبق النسخ
القائمة عىل املناوالت والسامع ونحو ذلك هي
ٌ

املوجودة يف السوق واملرو ّية من قبل عدّ ة أشخاص ـ بعد فرض ّ
حتذرهم من الوجادات
ورفضهم هلا ـ معناه أنّنا وصلتنا مخس روايات متطابقة ملوضوع واحد ،وهذا هو معنى

تعاضد احلديث ولو كانت طرقه غري معتربة ك ّلها ،ومعنى الرجوع إىل كتب الفهارس
القديمة لالستعانة هبا هو ّ
أن الطرق التي تذكر هلذه الكتب وبيان عدم وجود نسخ خمتلفة

هلا ،معناه ّ
ثم حيصل
أن هذه الكتب مرو ّية بطرق متعدّ دة غري متفاوتة وال خمتلفة ،ومن ّ
وثوق هبا يف نسبتها ألصحاهبا ،وهذا ك ّله يرجع إىل الرواية أيض ًا ،ويف عامل الرواية الشفو ّية

توجد هذه الطرق بر ّمتها ،فأين هو امتياز الطريقة الفهرست ّية عن عامل الرواية؟ غاية األمر
ّ
أن الرواية تارة تكون شفو ّية وأخرى تكون رواية كتاب.

سوف آخذ فرضيّة أخرى ،لنفرض ّ
أن كتاب ًا موجود ًا يف األسواق وبني أيدي أهل

أي طريق هلذا الكتاب يروى به جي ً
ال
العلم خينسب لزرارة ،ولك ّن عامل الفهرست مل جيد ّ

بعد جيل ،رغم وحدة مجيع نسخه املتو ّفرة يف عرصه ،فهل هذا يعني ّ
أن هذا الكتاب
ٍ
معلوم النسبة لزرارة؟ كيف نعرف ّ
ووضع
أن هذا الكتاب ويف حلظة ما مل ينسب لزرارة خ
تم تروجيه يف األسواق؟ هذا يعني أنّنا بحاجة ملعرفة املسرية الزمن ّية واجلغراف ّية
ثم ّ
عليهّ ،
تم تناقله ،فأنا دوم ًا أمام حاالت :إ ّما وثاقة الطريق،
التي طواها هذا الكتاب ،وعرب من ّ
أو تعاضد الطرق ،أو ّ
أن شهرته بني أهل العلم يف عرصي وعملهم به توجب الوثوق

بنسبته لصاحبه ،وهذا هو بعينه حال تناقل الرواية الشفو ّية ومنحها احلج ّية.

ّ
إن فرض التاميز التام بني الطريقة الرجال ّية احلديثية والطريقة الفهرست ّية مل يتضح بعد،

ثم فالراوي يقوم بأخذ
فالطريقة الفهرست ّية تقوم يف احلقيقة عىل السامع واملناولة ،ومن ّ
هذا الكتاب إ ّما عرب إجازة مناولة أو عرب السامع والقراءة واإلمالء ،ثم يقوم بنقله

ثم فالذي وصلته هذه النسخة كيف يتأكّد من
لآلخرين عرب هذه الطريقة نفسها ،ومن ّ

ّأهنا نسخة صحيحة؟ البدّ له من النظر يف النسخ األخرى ،فإذا كانت النسخ األخرى

مطابقة هلذه النسخة وكانت قد وصلته عرب ثقات أمكنه االعتامد عىل هذه النسخة ،وإال

فكيف يمكنه االعتامد حتى لو كان الكتاب مشهور ًا ما مل يضمن رجوع ما يف نسخة
الرجل الضعيف إىل ما يف نسخة الراوي الثقة أو القول ّ
بأن تعدّ د الطرق هو الذي أ ّدى
للوثوق هبذه النسخة بعد احتاد مفادها بني الناقلني.

بل ّ
صحة نسبة النسخ إليه،
تكرر اسم كتاب يف الفهارس ال يفيد شهرته (بمعنى ّ
إن ّ

صحة نسبة اسم الكتاب إليه ّ
وأن عنده كتاب ًا هبذا االسم أو هبذا املوضوع) ما دامت
دون ّ
الطرق ك ّلها تنتهي لشخص واحد ،فالبدّ من تعدّ د الطرق ،عل ًام ّ
أن طرق املفهرسني ال

التنوع ـ يف طرق النجايش
تتنوع كام هو الراجح ـ أي ّ
خيعلم ّأهنا مجيع ًا طرق حقيق ّية ،بل قد ّ
مفص ً
ال يف بحوثنا الرجال ّية عند احلديث عن نظر ّية التعويض
والطويس ،عىل ما ح ّققناه ّ
السندي ،أو تبديل األسانيد.

وهذا ك ّله يعني ّ
أن الطريقة الفهرست ّية ال يمكنها أن تتخ ّطى الطريقة الرجال ّية

واحلديثية يف النقل الشفوي ،وتعدّ خد الناقلني لو أوجب الوثوق فهو يوجبه حتى لو كانت

الرواية شفو ّي ًة .ونحن هنا نتك ّلم يف أصل التمييز بني الطريقة الفهرست ّية والطريقة
الرجال ّية ،برصف النظر عن قض ّية النقل باملعنى ،وهو ما ينتج عنه حمور ّية علم الرجال

أيض ًا يف الطريقة التدوينيّة بمستوى حمور ّيته يف الطريقة الشفو ّية.

يقر ّ
والغريب ّ
بأن تالمذة شيوخ أهل السنّة كانوا
أن بعض من ّظري الطريقة الفهرست ّية ّ

حتت منربهم باملئات أو باآلالف ،بينام األمر غري متو ّفر هبذه الطريقة عند الشيعة ،فإذا
جاءت الرواية الشفو ّية املتطابقة عرب هذا العدد الكبري من الطرق ،أال يكون موجب ًا

ٍ
لكتاب واحد؟ بل ّ
إن
للوثوق أكثر يف النقل من نسختني أو ثالث نسخ ـ ولو متطابقة ـ
رواية ٍ
خلق كثري للكتاب ـ كام تفيده عبارات املفهرسني ـ كاشفة عن تعدّ د الناقلني يف

الطبقة األوىل املتصلة بصاحب الكتاب ،برجوع ضمري (عنه) إىل صاحب الكتاب ،وال

خيعلم ّ
أن الطبقات الالحقة كان فيها الكتاب كذلك ،بل قد توحي بعض العبارات
بالعكس ،حيث يشتهر الكتاب الحق ًا يف نسبته لصاحبه ،وال خيعلم عدم تداخل الطرق

بام يرجعها إىل طريق أو طريقني ،فاالجتهاد يف مقابل نصوص الرجال ّيني املفهرسني ّ
يظل
مه ًام هنا لتحليل مفادهم ،فانتبه ج ّيد ًا.

وأ ّما ما قد يقال من ّ
أن مراد هؤالء هو النظر يف خصوص الفرتة التي ما بني وفاة النبي

وبدايات القرن الثاين اهلجري ،وليس كالمه يف الفرتة الالحقة ،بينام املوجود عند الشيعة

مدونات ترقى إىل الفرتة السابقة ،ككتاب أيب رافع وغريه ،هذا الكالم سبق أن ناقشناه
هو ّ

خاصة وأنّه من الصعب التث ّبت من وجود أكثر من نسخة متطابقة هلذه الكتب
فال نعيدّ ،

القديمة.

أن (القرائن رقم )5 ،4 ،2 :غاية ما تفيد ّ
وممّا تقدّ م ك ّله ،يظهر ّ
أن بعض الكتب كان

مشهور ًا ،وحيث ّ
إن الشهرة البدّ من فرض مرجع ّيتها فيام قلنا ،فهذه القرائن ال تضيف

جديد ًا.

هـ ـ مقجربة تجرخييّة للفهرسججت ،فهرست ابن خري اإلشبيلي

إن دعوى ّ
الوقفة اخلامسةّ :
أن السنّة مل يأ ّلفوا فهارس عىل طريقة الشيعة ،إال يف القرن

العارش اهلجري ،غري صحيحة ،بل قد خد ّونت مثل هذه الفهارس يف القرن السادس

اهلجري يف بالد املغرب اإلسالمي ،وأبرزها فهرست أيب بكر حممد بن خري بن عمر بن

يسمونه تار ًة بالفهرست
خليفة املشهور بابن خري اإلشبييل ( 502ـ 575هـ) ،وكانوا ّ

وأخرى بمعجم ما كتب ،وثالثة بربنامج ما كتب ،أو الكتب التي رواها ،وهكذا ،وقيل:

ّإهنا عدّ ة كتب له خمتلفة.

بل لو تأ ّملنا لوجدنا فهرسة ابن اخلري اإلشبييل تذكر بالتفصيل املعلومات املتصلة

بالكتب ،بينام نجد هذا األمر وجيز ًا يف أعامل الطويس والنجايش ،بل هناك وجهة نظر

أن الطويس كانت وصلته ّ
بحثناها بالتفصيل يف علم الرجال يف التشكيك يف ّ
كل هذه
الكتب التي حتدّ ث عنها ،وهلذا وجدناه يتك ّلم أحيان ًا عن كتب ويدرجها يف الفهرست،

رغم ّأهنا مل تصله ،ومل يرها وفق ًا لترصحيه هو نفسه.
ّ
إن فِ ْه ِرست ابن خري اإلشبييل  ،كتاب يعنى باملؤ ّلفات أكثر من عنايته باملؤ ّلفني ،وهو
عىل درجة كبرية من األمه ّية ،فهو من أفضل املصنّفات التي ترصد املكتبة اإلسالم ّية يف
األندلس ،وحيتوي عىل معلومات ق ّيمة يندر أن نجدها يف مرجع آخر ،مثل رسده
ملجموعة الكتب التي محلها أبو عيل القايل معه إىل بالد األندلس .وهذه الكتب مرو ّية

بأسانيدها.

وأسلوب ابن خري يف فهرسته يقوم عىل روايته أسامء الكتب عىل حسب العلوم أو

املوضوعات ،وهو حريص عىل الرواية الدقيقة ألسامء الكتب رواية شفه ّية عن الشيوخ
الثقات الذين اتصل هبم وأخذ عنهم ،ويبدو حرصه عىل ذلك يف التزامه اإلسناد

املتسلسل بام يقرب من درجة التّواتر ،حتى ّ
أن أسانيده تكاد تطغى عىل املتن من حيث
احلجم والكثافة ،إالّ أن هذه الطريقة التي ا ّتبعها اإلشبييل هي ذات فائدة يف تأكيد نسبة

الكتب إىل أصحاهبا والتمييز بني أسامء الكتب املتشاهبة وربطها بمؤ ّلفيها ،كام ّأهنا تكشف

مهمة وهي ت ََض ّمنها طائفة كبرية من الشيوخ الذين أخذ عنهم املؤ ّلف
عن ناحية أخرى ّ
وعن التالميذ الذين رووا عن ذلك املؤ ّلف ومحلوا الكتاب عنه.

وأ ّما املنهج الذي اتبعه ابن خري يف عرض مادته الغزيرة فهو تقسيم الكتاب إىل
ال ّ
موضوعات ،جاع ً
لكل موضوع باب ًا خا ّص ًا ،كاملجاميع املؤ ّلفة يف علوم القرآن
السري
واملوطآت واملسانيد وكتب غريب احلديث والتاريخ وتراجم الرجال وكتب ّ
والفقه واألصول وكتب األدب واللغة والنحو والشعر وما إليها.

ضم الكتاب يف آخر أقسامه باب ًا يف كبار العلامء والشيوخ الذين لقيهم املؤ ّلف
وقد ّ

( )1طبع هذا الكتاب عدّ ة مرات بأكثر من حتقيق ،فقد نرش قدي ًام يف أسبانيا عام 1893م ،ثم خاعيد نرشه
مزود ًا بالفهارس ،ثم طبعه دار الكتاب املرصي ودار الكتاب اللبناين ،بتحقيق إبراهيم
عام 1963مّ ،
األبياري ،عام 1989م .ثم طبع عام 2009م من قبل دار الغرب اإلسالمي يف تونس ،بتحقيق بشار
عواد معروف وحممود بشار عواد ،ويف الطبعتني مقدّ مة حتقيق تتحدّ ث حول الكتاب.

وتلمذ هلم وأجازوه يف الرواية .وقد بلغت الكتب التي سمعها أو قرأها أو أجيزت له مما
ّ

سجله يف فهرسته  1045مصنّف ًا من أمهات املؤ ّلفات العرب ّية واإلسالم ّية التي تناولت
ّ
بالبحث أكثر العلوم والفنون التي كانت معروفة يف زمانه.

بل ّ
خيصص يف آخر كتابه فص ً
ال لكتب الفهارس التي َقبله والتي يروهيا
إن اإلشبييل ّ

فهر َسة قبله ،يبتدئها بفهرسة الشيخ الفقيه أيب عيل
هو بطرقه ،ويذكر مخسة وسبعني َ

حممد بن أمحد الغساين اجل ّياين ،و خينهيها بفهرسة الشيخ أيب بكر عتيق بن عيسى
حسني بن ّ
بن أمحد بن مؤمن القرطبي  ،فإذا فهمنا من هذه الكتب مفهوم الفهرسة عينه ،فسيكون
ال دامغ ًا عىل انتشار الفهرسة بشكل كبري بني أهل السنّة ،حيث ّ
هذا دلي ً
إن الرقم ليس

بسيط ًا.

وعليه ،فدعوى ّ
أن علم الفهرسة عىل طريقة الطويس والنجايش مل يعرفه أهل السنّة

إال مع السيوطي أو نحو ذلك ،غري صحيح.

نطور من اإلشكال ونضيف ما خيعرف عند أهل السنّة منذ قديم األ ّيام
بل لنا أن ّ

باملناولة ،وأصل السامع ،وطباق السامع ،وحديثهم عن الوجادات وأحكامها ،وأنواع

املعني بام خيعرف عندهم كذلك باإلجازات عىل النسخ ،فكيف
اإلجازات ،بل هذا هو
ّ

نقول بأنّه مل يكن أمر التث ّبت من النسخ رائج ًا عند أهل السنّة؟ بل قد حتدّ ثوا عن النسخ
املوضوعة عىل الثقات ،وأنّه قد يوضع كتاب عىل ثقة وليس لهّ ،
وأن هذه من املشاكل

التي البدّ من احلذر منها.

و ـ النشأة احلديثيّة للفهجرس أو الجنظيف احلديثي هلج؟!

الوقفة السادسة :يلوح من كالم بعض أنصار الطريقة الفهرست ّية ّ
أن السبب خلف

صحة النسخ وتوثيق
تصنيف كتب الفهارس عند الشيعة ،هو عبارة عن التث ّبت من ّ
الكتب احلديث ّية نفسهاّ ،
وأن مدار حج ّية احلديث عند الشيعة كان عىل الكتب ،هلذا

( )1فهرسة ابن خري اإلشبييل 522 :ـ .537

صارت هناك رضورة لتصنيف هذا النوع من املؤ ّلفات.

إال ّ
أن هذا التفسري رغم كونه حيمل حظ ًا من احلقيقة ،لكنّه كأنّه يبدو أنّه حياول ربط

الفهرسة بعلم احلديث ،مع ّ
أن الفهرسة مرتبطة بتوثيق الكتب ورصدها بال فرق بني علم
احلديث وغريه ،فاملفهرسون كانوا خرباء يف الكتب واملصنّفات وتناقلها ونخسخها ،ويف

أحوال املصنّفني يف األ ّمة ،ومل يكن يعنيهم فقط القض ّية احلديث ّية حتى نجعل علم الفهرسة

هو النشاط احلديثي الذي دار علم احلديث مداره عند الشيعة ،وظهر هو نتيجة احلاجة

أن نعرب بالتايلّ :
يفضل ّ
إن علم الفهرسة علم مستقل خدم علم احلديث
احلديث ّية ،وهبذا ّ

ومصنّفاته ،كام خدم سائر العلوم اإلسالم ّية وغريها ،ال ّ
علم ظهر
أن علم الفهرسة ٌ

ليكون مدار النشاط احلديثي.

املدونات
ويؤكّد ما نقول واقع فهرستَي :الطويس والنجايش ،فهام غري مقترصين عىل ّ

احلديث ّية ،بل حيمالن سم ًة عا ّمة يف أمر التدوين ،بل يشهد ملا ندّ عي ما جاء يف مقدّ مة

الشيخ النجايش ،حيث يقولّ :إين وقفت عىل ما ذكره السيد الرشيف ـ أطال اهلل بقاءه

وأدام توفيقه ـ من تعيري قو ٍم من خمالفينا أ ّنه ال سلف لكم وال مصنّف .وهذا قول من ال

علم له بالناس ،وال وقف عىل أخبارهم ،وال عرف منازهلم وتاريخ أخبار أهل العلم،

حجة علينا ملن مل يعلم وال عرف .
وال لقي أحد ًا فيعرف منه ،وال ّ

فالحظ كيف ّ
أن غرضه إثبات دعوى تتصل بالكتب والتصنيف ،ال ّأهنا تتصل
بالتصنيف احلديثي ،وأنّه أراد تأليف هذا الكتاب إلثبات كتب احلديث وتوثيق الرواية
ّ
ولعل الشيخ الطويس كان يف ذهنيته التي أ ّلف من خالهلا الفهرست أقرب
فقط،

للحديث من النجايش ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

ز ـ قصنر إفجدات املجأخرين عن إثبجت الطريقة الفهرسجيّة

الوقفة السابعة :أورد أنصار الطريقة الفهرست ّية جمموعة من النصوص التي ترجع

( )1رجال النجايش.3 :

لعلامء الحقني يف العصور الالحقة ،وهذه ليست أد ّلة ،بل هي آراء علامء ّ
متأخرين ،منذ

القرن العارش فام بعده ،وذلك مثل ما نقلوه عن الكفعمي (905هـ) يف (القرينة رقم:

األول والثاين واخلواجوئي والبحراين يف مسألة الوجادة يف (القرينة
 ،)6وعن املجليس ّ

تيمنيّة الطرق يف (القرينة
رقم ،)11 :وعن املجليس ّ
األول والشيخ آل طعان البحراين يف ّ
جمرد آراء لعلامء م ّ
تأخرين ال تصلح لتكون قرينة أو دليالً
رقم ،)13 :ونحو ذلك ،فهذه ّ
عىل واقع احلال بني املتقدّ مني ،أو أن نحتكم إليها هنا.

ح ـ وقفة مع دالالت نصّ الطنسي على الطريقة الفهرسجيّة

إن قول الشيخ الطويس يف (القرينة رقمّ ،)3 :
الوقفة الثامنةّ :
بأن عادهتم منذ قديم

األ ّيام عىل اإلحالة عىل كتاب أو أصل معروف أو مشهور ،يبدو يل ّ
أن أكثر ما يمكننا أن

نوافقه فيه حوهلا هو ّ
أن هذا األمر كان معروف ًا منذ وفاة اإلمام العسكري (260هـ) ،أ ّما
ما هو قبل ذلك فيبدو أنّه من الصعب أن نتأكّد منه.

وعبارة الطويس غري موثوقة يف تقديري عىل مستوى بحثنا ،والسبب هو أنّه يدّ عي ّ
بأن

األئمة ،ومنذ زمن الصادق
هذه هي عادهتم وسج ّيتهم منذ عرص النبي ،ومن بعده من
ّ

أيض ًا ،فهل خيعقل ّ
األول؟ وأين هي الشواهد عىل
أن هذه هي طريقتهم يف القرن
اهلجري ّ
ّ

دعوى كبرية من هذا النوع إن مل نقل ّ
بأن الشواهد عىل عكسها؟!

والذي يبدو يل ّ
النص بصدد إثبات قض ّية الكتب
أن الشيخ الطويس مل يكن يف هذا ّ

وحمور ّية النسخ واإلرجاع إليها وكوهنا املدار ،بل كان بصدد إثبات نظر ّيته يف حج ّية خرب

ّ
استدل هنا باإلمجاع عىل عمل الطائفة بأخبار الثقات من خالل
الواحد الثقة الظنّي ،وهلذا

يقوي ّ
أن نظره كان للحالة السائدة يف أصل اإلحالة عىل الثقات واالعتامد
هذه العبارة ،مما ّ

عىل ما يقولون ،ال يف خصوص ّية كون اإلحالة عىل كتاب أو مصدر ،فإنّه ذكر هذا من

باب املفروغ ّية عن ثبوت ّ
أن الثقة قد قال ذلك بالفعل ،ال أكثر ،فأشار له بام كان شائع ًا

يف عرصه وقريب ًا من زمنه ،فأتى به بنحو املثال.

ط ـ حتليل نصنص احللّي وابن الغمضجئري يف الجدوين احلديثي

الوقفة التاسعةّ :
إن النصوص املنقولة عن ابن الغضائري يف (القرينة رقم ،)7 :ال تفيد

ٍ
شيئ ًا هنا؛ ّ
لكتاب رواه غريه وعلمنا بتطابق الرواية
ألن غايتها أنّنا نأخذ برواية الضعيف

بينهام ،وأين هذا من الطريقة الفهرست ّية؟! فهذا أشبه يشء بجواز تقليد غري األعلم فيام
ال خالف فيه بينه وبني األعلم ،فابن الغضائري يقول ّ
حممد بن حييى كان
بأن احلسن بن ّ
وضاع ًا ،فال نثق بحديثه ،أ ّما روايته لكتب جدّ ه فنأخذها منه ،ال لكون علم الرجال قد
ّ

فقد حمور ّيته ،بل ألنّنا طابقنا رواياته هلذا الكتاب مع رواية اآلخرين له والنسخ املتداولة
له عرب سائر الطرق فوجدناها واحدة ،هلذا نأخذ بام رواه من باب كونه تطيب النفس به

بالقرينة ،أو فقل :إنّنا قد أحرزنا وثاقته يف نقل خصوص هذا الكتاب.

وهذا ال فرق فيه بني الرواية الشفو ّية والرواية التدوين ّية ،ففي الرواية الشفو ّية يمكن
قبول هذا أيض ًا ،وذلك أنّه لو روى ٍ
وضاع حديث ًا ورأيناه مرو ّي ًا بطرق أخرى بينها
راو ّ
مث ً
ال ما هو صحيح ،فهنا نقول بأنّه رغم كذبه ،لكنّه هنا مل يكذب بمعنى مل خيتلق احلديث

من عنده ،فتطيب النفس إىل روايته هذا احلديث بخصوصه؛ لقيام القرينة عىل ذلك ،فام

عالقة هذا املوضوع بمسألة النقل التدويني؟!

يبني ّ
ومن هذا النوع (القرينة رقمّ ،)8 :
أن ما يرويه العربتائي من
فإن العالمة احليل ّ

أن ّ
كتايب املشيخة والنوادر ،كأنّه مقبول مل يتو ّقف فيه ابن الغضائري ،والسبب هو ّ
جل

األصحاب سمعوا هذين الكتابني منه واعتمدومها ،ففي احلقيقة سبب إمكان األخذ
برواية العربتائي ملشيخة ابن حمبوب ونوادر ابن أيب عمري هو اعتامد األصحاب عىل روايته

هلام ،ولو كان يف نفسه ّ
حمل تو ّقف ،وهذا معناه ّ
أن الراوي الكاذب لو روى رواية أو كتاب ًا،
ووثقنا من عدم كذبه فيه ،أمكن األخذ بحديثه ،بال ٍ
فرق يف هذه القض ّية بني الرواية

خاصة؟ واللطيف
الشفو ّية والتدوين ّية ،فام عالقة مثل هذه النصوص بالفكرة الفهرستيّة ّ
احليل رغم قوله هذا ،أردف وقال ّ
ّ
أن العالمة ّ
بأن رواية العربتائي عنده غري مقبولة.

ٍ
وينتج عن هذا ك ّله ّ
لكتاب ما ،كقبول روايته
الوضاع أو الضعيف
أن قبول رواية ّ
ٍ
إنام يكون مقبوالً
هنتم ألمر الراوي ،بل ّ
حلديث شفوي ما ،ال يكون ممكن ًا إىل حدّ أن ال ّ
بعد إحراز تطابق ما ينقله مع ما هو السائد من هذا الكتاب أو الرواية بني الناس وأهل

الطرق واألسانيد ،فام حياول بعض أنصار الطريقة الفهرست ّية طرحه هنا ،من ّ
أن هذه
الشواهد جتعلنا نعرف ملاذا ال يركّزون عىل الراوي ،وإنّام يركّزون عىل الكتاب ،غري
مو ّفق؛ ّ
فإن عدم الرتكيز عىل الراوي إنّام هو بعد الفراغ عن تطابق النسخة ،وبعد نفي

احتامل كذبه أو تزويره فيها ،وإال فال معنى لألخذ بكتابه يف هذه احلال ،بل لو كان هذا

هو ديدن املتقدّ مني ،فهذا يوجب الريب يف منهجهم!

جيرنا إىل التعليق عىل ما طرحه بعض أنصار الطريقة الفهرستيّة ،من ّ
أن الرواة
وهذا ما ّ

وموزعني هلا عرب اجلغرافيا واملدارس
جمرد نارشين وناقلني للكتب
ّ
للكتب كانوا ّ
وأن عملهم أشبه بدخ ور النرش غري املسلمة اليوم لو طبعت كتاب الكايفّ ،
احلديث ّيةّ ،
فإن
هذا التصوير للمشهد يمكن القبول به عندما ال نحتمل ّ
تزور
أن دار النرش اليوم يمكن أن ّ

الكتاب يف إحدى طبعاته ،وإال فيلزمنا التو ّثق من الطبعة التي نرشوها ،والتأكّد من

تطابقها مع سائر الطبعات املوثوقة القائمة يف السوق ،بينام هذا األمر يف ذلك الزمان مل

والدس والكذب والوضع عىل الثقات ويف كتبهم ،كان موجود ًا
يكن كذلك ،فالتزوير
ّ
األئمة أنفسهم ،فال
يف عامل احلديث وكانت سوقه قائمة ،وتشهد له بعض الروايات عن ّ

بمجرد أن يأتيني شخص بكتاب زرارة أن أنقل عن هذا الكتاب ،إال إذا نفيت
يمكن
ّ
يدس يف الكتاب ،إما لكونه ثقة موثوق ًا ،أو لعدم وجود غرض له يف هذا
احتامل أن ّ
الكتاب باخلصوص ،أو لعدم معقول ّية الدس لكونه عىل خالف مصلحته ،أو لغري ذلك،
وإال يلزمني التو ّثق من مطابقة النسخة ملا هو الصحيح املعتمد ،حتى أنقل عنه.

ي ـ خلط الفهرسجيّني بني شناهد النثنق وشناهد الفهرسجيّة

الوقفة العارشة :إ ّن نقل الطويس بعض الروايات عن كايف الكليني بالطريق الضعيف

مع وجود نفس الرواية بالطريق الصحيح (القرينة رقم ،)9 :ليس شاهد ًا حاس ًام عىل عدم

اعتنائهم بموضوع الرواة بعد معروف ّية الكتب ،بل هو شاهد عىل مسلك الوثوق عندهم،
مهمة للغاية وقع بعض أنصار الطريقة الفهرست ّية يف خطأ فيها ،فليس ّ
كل
وهذه نقطة ّ

شاهد عىل كون املتقدّ مني ينهجون هنج الوثوق الذي نؤمن به تارخي ّي ًا وموضوعي ًا
ومعيار ّي ًا ،معناه ّأهنم سلكوا مسلك التدوين ومعيار ّية الكتاب فقط ،فهاتان نقطتان

متداخلتان.

أن الرواية شفو ّية ّ
فلنفرض ّ
وأن املحور عندهم ليس الكتاب ومشهور ّيته ومعلوم ّية

نسبته لصاحبه ،بل املحور هو الوثوق ،فيمكن لو حصل هلم وثوق بالرواية الشفو ّية أن
ٍ
رصح بذلك الطويس مرار ًا يف
ينقلوها ولو بمصدر ضعيف؛ الجتامع القرائن فيها كام ّ
العدّ ة من نصوصه املعروفة يف هذا مما سامه بقرائن املضمون وقرائن الصدور التي ال تقف
عند حدّ معلوم ّية نسبة الكتاب لصاحبه .وهذا معناه ّ
أن هذه الرواية حيث حصل وثوق

املرة ـ نقلت بال تشدّ د من حيث
بصدورها من اإلمام نفسه ـ ال من صاحب الكتاب هذه ّ

نوع ّية اإلسناد ،حتى لو كان الكتاب بر ّمته غري حمرز النسبة لصاحبه.

ويشهد ملا نقول ّأهنم ض ّعفوا أشخاص ًا من أصحاب الكتب ،ممّن خيفرتض ّ
أن جماهلم

هو دائرة النشاط الرجايل ،بحسب اعرتاف صاحب الطريقة الفهرستيّة نفسه ،ومع ذلك

نفرس هذه الظاهرة أيض ًا ،واملفرتض
رووا عنهم يف الكتب األربعة وغريها كثري ًا ،فكيف ّ

الكم الكبري
نفرس هذا ّ
أنّه ال عالقة هلا بموضوع معلوم ّية نسبة الكتاب لصاحبه؟ وكيف ّ
من املراسيل يف كتاب من ال حيرضه الفقيه الذي اعتمد فيه ما يؤمن به من أخبار ،حيث

ّ
النبي
إن هذه الروايات مل يذكر حتى أسامء أصحاب الكتب فيها ومن قبلهم وصوالً إىل ّ

أو اإلمام؟!

ليس ذلك إال لكوهنم ينهجون هنج الوثوق ،فقد تكون الرواية متعدّ دة الطرق وذكر

طريق ًا واحد ًا فقط ،كان هو املتو ّفر بني يديه عند الكتابة (واملوارد املنقولة قليلة) ،وربام

كانت موافقة للعمومات أكثر من غريها فاختارها ،وربام قامت قرائن أخرى لصاحلها

مهم بعد معلوم ّية نسبة الكتاب
فانتخبها ألجل ذلك وهكذا .وإذا كان اإلسناد غري ّ

النبي أيض ًا.
لصاحبه ،فهو غري مهم بعد معلوم ّية نسبة احلديث لإلمام أو ّ

بل الغريب ّ
تصب لصاحلنا هنا ،وهي
أن إحدى قرائن القائلني بالطريقة الفهرست ّية
ّ

(القرينة رقم ،)15 :والتي أخطأوا فيها با ّدعاء ّ
أن النجايش ض ّعف طلحة بن زيد ،مع أنّه
يدي ،بل ذكر هو والطويس اختالفه يف املذهب فقط،
مل يض ّعفه حسب النسخ التي بني ّ

ولع ّله كان من األفضل أن خيذكر هنا اسم احلسن بن حممد بن سهل النوفيل ،الذي وصفه

النجايش بالقول :ضعيف ،لكن له كتاب حسن كثري الفوائد مجعه .

ّ
منهج الوثوق املتصل
تقوي احتامل سلوك املتقدّ مني
َ
إن هذه القرينة التي ذكروها ّ

باالطمئنان بصدور الرواية عن شخص النبي أو اإلمام ،وليس احتامل سلوكهم منهج

حمور ّية الكتاب فهذا ال عالقة له باملوضوع؛ إذ املفروض ّ
أن صاحب الكتاب البدّ من
التث ّبت من أمره وفق ًا لرأي أنصار الطريقة الفهرست ّيةّ ،
وأن دائرة عمل علم الرجال تبقى

تنشط هناك ،مع ّ
أن هذه القرينة عىل العكس من ذلك متام ًا.

ك ـ ملجذا ركّزت كجب الرججل اإلمجميّة على املصنّفني؟

إن احلديث يف (القرينة رقم )10 :عن ّ
الوقفة احلادية عرشةّ :
أن أغلب التوثيقات

والتضعيفات تع ّلقت بأصحاب الكتب واملصنّفات ،ج ّيد لكنّه ليس بكامل ،وذلك ّ
أن

كتاب ًا مثل كتاب الرجال للطويس ليس اهلدف منه التوثيق والتضعيف ،بل هدفه رسد
أسامء الرواة بحسب طبقاهتم كام يذكر يف املقدّ مة ،وهلذا نجد أنّه من أصل  6429اس ًام

( )1املصدر نفسه.37 :

ذكره يف هذا الكتاب ،مل يوثق إال  ،157ومل يض ّعف عدا  ،72وحكم عىل  50شخص ًا

أن النسبة هي ّ
بأنّه جمهول ،أي ّ
أقل من اخلمسة يف املائة.

وعليه ،فإذا كان العديد ممّن حكم فيهم هم من أصحاب الكتب ،فذلك يمكن أن

يكون بسبب كون مدار احلديث عليهم ،ال بسبب عدم اعتنائه بالطرق والرواة إىل

الكتبّ ،
هيتمون بمدار احلديث جدّ ًا ،أكثر من اهتاممهم بالطرق
فإن املحدّ ثني والرجال ّيني ّ

إىل املدار؛ أل ّهنا قد تكون متعدّ دة فينجرب ضعفها بتعاضدها ،هلذا يكون الرتكيز عىل خمارج
احلديث ،وهنا هم أصحاب الكتب عادةً ،ال ألجل خصوص ّية التدوين ،بل ألجل

خصوص ّية املدار ّية.

تم توثيق أو تضعيف
وإال لو كان األمر كام يقول أنصار الطريقة الفهرستيّة ،فلامذا ّ

مجاعة من غري أصحاب الكتب؟ فإذا قيل :للحاجة إىل توثيقهم أو تضعيفهم أحيان ًا

أمر ساري املفعول كثري ًا ،حيث وقع الكثري
لتوثيق الطرق يف الكتب غري املشهورة ،فهذا ٌ
من غري املصنّفني يف طرق ٍ
كتب ليست بمعلومة الشهرة ،فلامذا مل يركّزوا جهدهم عىل
التوثيق والتضعيف فيهم؛ الحتامل وقوعهم يف طرق الكتب غري املشهورة؟!

وهكذا احلال يف كتاب ابن الغضائريّ ،
فإن الرتكيز عىل أصحاب الكتب قد يكون

ألولو ّية احلديث عنهم فهم مدار الروايات ،فإنّك إذا ض ّعفت واحد ًا منهم حسمت
املوقف يف الكثري من الروايات ،بينام لو ض ّعفت َمن َب ْعدَ هم مل ينته األمر؛ ّ
ألن الطرق تبدأ

بالتكثر واالتساع يف احلقب الزمنيّة الالحقة ،فليس هناك دليل عىل كون هذه الظاهرة
مؤكّدة لفكرة الفهرست ّيني ،نعم هي مساعدة لكنّها ليست بحاسمة أو كاملة ،بل هي

مؤكّدة لفكرة املدار.

وعليه ،فرتكيز النظر عىل املصنّفني ال خلصوص ّية التدوين ومعلوم ّية الكتب ،بل

لكوهنم غالب ًا هم كبار الرواة الذين عليهم مدار احلديث ،فحتى لو كان احلديث شفو ّي ًا
مطوالت،
سيكون هذا الرتكيز هو األولو ّية ،وكتب الرجال الشيعيّة خمترصة ،وليست ّ

أن السنّة يعتربون اليوم ّ
فتم الرتكيز عىل ما هو األوىل واألهم .أال ترى ّ
أن اهنيار نظر ّية
ّ
عدالة الصحابة يوجب زوال احلديث ،ليس ذلك إال ّ
ألن الطبقات األقرب تكون هي

الباقرين فمن بعدمها.
اإلمامي هو عن
املدار يف الطرق ،وأغلب احلديث
َ
ّ

ل ـ نقد االسجشهجد بنصنص الصدوق لجأييد املسلك الفهرسيت

خمصصة ملناقشة أمثال (القرينة رقم )2 :التي تعتمد عىل
الوقفة الثانية عرشة :وهي ّ

نشك يف ّ
مقدمة الصدوق لكتاب الفقيه ،وذلك أنّنا ال ّ
أن بعض العلامء كان هلم وثوق

األئمة ،لك ّن السؤال اليوم:
بنسبة بعض الكتب أو الروايات ألصحاهبا من الرواة عن
ّ

كيف أستطيع أنا أن أتأكّد من نسبة هذه الكتب ألصحاهبا؟

من املمكن أن تكون هذه الكتب قد وصلت للطويس بطريقني أو ثالثة فقط ،دون

ثبوت وثاقة الرواة عنده بالرضورة ،لكنّه حصل عىل وثوق بنسبة الكتاب ،فتعامل معه

كتعامله مع املعلوم النسبة لصاحبه ،ومل تبلغه النسخ األخرى ،إذ ال يوجد دليل ال من

بكل طرق الكتبّ ،
أن الطويس أو النجايش قد أحاطا ّ
عقل وال من نقل عىل ّ
وبكل نخسخها

املوجودة بني الناس ،ليعرفوا اختالفها وعدم اختالفها ،فهذه دعاوى كبرية حتتاج

خاصة ّ
وأن الطويس والنجايش والكليني مل يقوموا بأسفار واسعة يف البلدان،
إلثباتّ ،

ليعرفوا ما هي نسخ كتاب زرارة التي كانت منترشة يف آسيا الوسطى ويف سمرقند

وغريها مثالً.

وعليه ،فكيف أمتكّن أنا اليوم من التأكّد من نسبة الكتاب لصاحبه ـ بالنسخة التي

يستخرج الطويس منها الرواية ،ال أصل النسبة يف اجلملة ـ حتى إذا قمت باستخراج

ملحمد بن مسلم؟
الكتاب من داخل الكتب األربعة أمكن يل نسبته لزرارة أو ّ

وبعبارة أخرى :عندما يقول الصدوق ّ
بأن هذه الكتب مشهورة أو نحو ذلك يف

مقدّ متَي :الفقية واملقنع ،فهل يعني ذلك أنّه كان م ّطلع ًا عىل ّ
كل مالبسات هذه الكتب؟

أن لزرارة كتاب ًا اعترب ّ
أال خحيتمل ّأهنا مل تصله إال من طريق واحد ،ولكنّه نظر ًا ملعروف ّية ّ
أن
الري هبذا
الكتاب مشهور ،حيث مل جيد نسخ ًة أخرى خمتلفة أو أحد ًا يشكّك يف بالد ّ
الكتاب؟ بل ربام تكون للكتاب نسخ متعدّ دة ،إما مل تبلغه أو بلغته ولكنّه مل ِ
يعر هلا اهتامم ًا
ّ
ووثق بإحدى النسخ وكانت معتمدة ،واعترب الكتاب بذلك مشهور ًا.
سنأخذ مثاالً ،وهو كتب احلسني بن سعيد األهوازي ،التي اعتربها الصدوق يف

قصة هذه الكتب ،حيث قال
مقدّ مة الفقيه من الكتب املشهورة املعتمدة ،ولنالحظ ّ

النجايش ـ بعد رسده لكتب احلسني بن سعيد ـ :أخربنا هبذه الكتب غري واحد من

أصحابنا من طرق خمتلفة كثرية .فمنها :ما كتب إ ّيل به أبو العباس أمحد بن عيل بن نوح
السريايف ،رمحه اهلل ،يف جواب كتايب إليه :والذي سألت تعريفه من الطرق إىل كتب

احلسني بن سعيد األهوازي ،ريض اهلل عنه ،فقد روى عنه أبو جعفر أمحد بن حممد بن

عيسى األشعري القمي ،وأبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،واحلسني بن احلسن
بن أبان ،وأمحد بن حممد بن احلسن بن السكن القريش الربدعي ،وأبو العباس أمحد بن

واملعول عليه ما رواه عنهام أمحد بن حممد بن
حممد الدينوري ،فأما ما عليه أصحابنا
َّ

(ثم أخذ النجايش بذكر الطرق إىل أمحد بن حممد بن عيسى ،عن احلسني بن
عيسىّ ..

سعيد ،وبعدها الطرق إىل أمحد بن حممد بن خالد الربقي ،عنه ،ثم الطرق إىل احلسني بن
احلسن بن أبان القمي ،عنه ،ثم الطرق إىل أمحد بن حممد بن احلسن بن السكن القريش

ثم الطرق إىل أيب العباس الدينوري ،عنه ،ثم قال) قال ابن نوح :وهذا
الربدعي ،عنهّ ،

طريق غريب ،مل أجد له ثبت ًا إال قوله ريض اهلل عنه ،فيجب أن تروي عن ّ
كل نسخة من

هذا بام رواه صاحبها فقط ،وال حتمل رواية عىل رواية وال نسخة عىل نسخة ،لئال يقع فيه

اختالف» .

فالحظ ّ
أن ما وصفه الصدوق يف مقدّ مة الفقيه بأنّه من الكتب املشهورة ،نجد أنّه

( )1املصدر نفسه 58 :ـ .50

خمتلف النسخ بني الطرق ،وكتب األهوازي من أشهر الكتب بني اإلمام ّية ،لكنّك جتد

أنّه يشري إىل ّ
أن املعتمد هو طريق ابن عيسى األشعري ،فإذا كان هذا هو حال كتب
األهوازي ،أال خحيتمل جد ًا أن تكون سائر الكتب التي حتدّ ث عنها الصدوق يف املقدّ مة

ثم لع ّله كان يعتمد عىل إحدى النسخ املختلفة ،ومع تعدّ د النسخ يصبح
هكذا؟ ومن ّ

اجتهادي منهم.
أمر
ّ
األمر يف ّ
املدونات مشكالً ،وترجيح نسخة عىل نسخة ٌ

ولك أن تالحظ باملقارنة ّ
أن الطويس ذكر بعض الطرق لكتب األهوازي ،تنتهي بابن

أبان وبابن عيسى ،ومل يذكر الطرق األخرى ،دون أن يشري الختالف النسخ! .

وأيض ًا الحظ كتب حريز السجستاين التي عدّ ها الصدوق من الكتب املشهورة،

وانظر يف الطرق إليها ستجدها بر ّمتها عند الطويس والنجايش والصدوق يف الفهارس
ثم ربام يطلقون كثرة
واملشيخات تنتهي إىل محاد عنه ،رغم ذكرهم طرق ًا كثرية ،ومن ّ

الطرق من هذا النوع الذي يرجع إىل شخص يثقون به ثق ًة واضحة ،فال يكون سوى

طريق واحد آحادي ،ولو كان حمض احتامل وجود طرق أخرى ال تنتهي إىل محاد موجود ًا

يف نفسه.

وأيض ًا لو نظرنا يف كتب عبيد اهلل احللبي التي يضعها الشيخ الصدوق يف املشهورات

يف مقدّ مة الفقيه ،سنجد ّ
أن النجايش يقول ..« :وكان عبيد اهلل كبريهم ووجههم .وصنّف

وصححه ،قال عند قرائته :أترى هلؤالء
الكتاب املنسوب إليه ،وعرضه عىل أيب عبد اهلل،
َّ
خلق
مثل هذا؟ والنسخ خمتلفة األوائل ،والتفاوت فيها قريب ،وقد روى هذا الكتاب ٌ

من أصحابنا عن عبيد اهلل ،والطرق إليه كثرية . »..فرغم كثرة طرقه توجد اختالفات
ٍ
نسخة منها.
يف نسخه ،ومع ذلك مل يرش إليها الصدوق ،ويبدو أنّه اعتمد عىل
بل كتاب املحاسن للربقي الذي يضعه الصدوق ضمن القائمة أيض ًا أمره معلوم

( )1فهرست الطويس 112 :ـ .113
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مشهور يف اختالف نسخه ووجود الزيادات والنقائص فيه ،فراجع.

نص الصدوق الذي
جمرد ّ
ومنه خيعلم أنّنا من الصعب أن حتصل لنا صورة واضحة من ّ

غاض ًا النظر عن هذه األمور ،فشهرة الكتب التي ذكرها ال تصلح للجزم
يبدو يل أنّه كان ّ
بوحدة نسخها أو تعدّ د طرقها بالفعل تعدّ د ًا حقيق ّي ًا حي ّقق التواتر أو خيفيض لتحصيل العلم

ٌ
خاصة مقدّ مة الصدوق يف الفقه واملقنع ـ
تشكيك عام يف كلامهتم ـ
لنا اليوم ،وهذا
ّ

أن للكتاب طرق ًا كثرية ،لكنّه من غري الواضح ّ
يدفعني للتح ّفظ كثري ًا ،فقد يدّ عون ّ
أن
الطرق متعدّ دة ح ّق ًا ،بل لع ّلها تنتهي إىل شخص أو شخصني ،هم أصحاب الطريق،
خاصة إذا كنت ال
وحيصل وثوق هبام ،فهذا الوثوق ال يعني تواتر الكتب ومعلوم ّيتهاّ ،

ترى وثاقة هؤالء ،فأصل تعدّ د الطرق ،ال يساوق املعلوم ّية وال التواتر بالرضورة عندنا،
ّ
فإن وجود طريقني أو ثالثة للكتاب ،وقد تشرتك الطرق هذه يف بعض املشايخ ليس

ٍ
بموجب دوم ًا للتواتر ،وإال فأغلب ما بأيدينا من روايات هو متواتر يف هذه احلال!

أن هذه الكتب كانت معلومة النسبة ألصحاهبا يف تلك الفرتةّ ،
وعليه ،فلو س ّلمنا ّ
وأن

املحمدين الثالثة وأمثاهلم كانوا مقتنعني بذلك؛ لك ّن معلوم ّية هذا األمر بالنسبة إليهم ال
ّ

يساوق التواتر دائ ًام كام هو واضح؛ ّ
ربرات التواتر،
ربرات املعلوم ّية أوسع من م ّ
ألن م ّ

ثم فال وجه للقول ّ
بأن علمهم وأمثاهلم بانتساب هذه الكتب ألصحاهبا خيلزمنا نحن
ومن ّ

بتحصيل العلم بذلك يف مجيع هذه الكتب ،نعم هو قرينة وثوق ّية عالية ترفع مستوى
الوثوق ّ
بكل كتاب من هذه الكتب بالنسبة إلينا ،أ ّما أن يصبح حال هذه الكتب مجيعها
لقوة احتامل قيام علمهم يف بعض املوارد عىل
معلوم ًا بالنسبة إلينا ،فهذا
صعب جد ًا؛ ّ
ٌ

مقدّ مات وثوق ّية اجتهاد ّية أقنعت السائد العام آنذاك بذلك ،ولو عرضت علينا مل تقنعنا.
ٍ
وبعبارة أخرىّ :
إن علمهم باالنتساب قرينة وثوق ّية عالية بالنسبة إلينا ،لكنّها ال

توجب قهر ًا علمنا باالنتساب يف هذه املساحة الكبرية من الكتب واألصول بعد عدم

ٍ
كون املورد من موارد التواتر القائم عىل كثرة هائلة يف الطرق ّ
كتاب كتاب منها.
لكل

األئمة من قبل بعض
الدس يف كتب أصحاب
كيف وقد وردت الروايات بحصول
ّ
ّ
املغالني ،األمر الذي يفرتض أن يرتك أثر ًا عىل الوثوق بالكتب ونسخها ،وعىل ممارسة
اجتهاد حتلييل يف تنقيتها.

هذا ،وقد بحثنا بالتفصيل يف علم الرجال يف حال مقدّ مة الصدوق التي يقول فيها

بأن ّ
ّ
كل ما عنده مستخرج من كتب مشهورة ،وذكرنا املعضلة التي وقعت يف تفسري كالمه
وتوصلنا إىل ترجيح يعود لسلسلة من القرائن يوافق مذهب
هذا وانسجامه مع املشيخة،
ّ

أمثال السيد اخلوئي ،عىل ّ
أن مراده ليس وجود مجيع هذه الكتب األصول ّية بني يديه ،بل

دونه ابن الوليد مث ً
ال يف جامعه من تلك
عام ّ
بعضها كان بني يديه وبعضها اآلخر هو عبارة ّ
ثم فام يرويه الصدوق عن زرارة مث ً
ال ليس من الرضوري أن يكون
الكتب وغريها ،ومن ّ

قد أخذه من كتاب زرارة الذي وصله ،وإنّام يمكن أن يكون كتاب زرارة قد وصل

وصححه بعد النقد والتمحيص ،ثم نظر الصدوق
لشيخه ابن الوليد ،ونقل منه ما اختاره
ّ
ثم فليس ّ
كل ما يف كتاب الفقيه هو من
فيام مجعه شيخه من األصول ،فنقل عنها ،ومن ّ

أصول مشهورة مبارش ًة بالرضورة.

بل ّ
إن تعدّ د الطرق واشتهار أمر الكتاب يف نفسه ،ربام يسمح بكون بعضها خم َت َلق ًا،

هنتم بنوعية الرواة
فيأيت ّ
الوضاع وينسب رواية هذا الكتاب لنفسه ،فكيف ال جيب أن ّ
خاصة من حيث وجود ضعف فيهم أو ال ،كام هي احلال
الواقعني بيننا وبني الكتابّ ،

فإهنم يفحصون يف
عند أهل السنّة يف بحثهم حول من يقع بعد مدار احلديث زمن ّي ًاّ ،

الطرق املتعدّ دة ،فإذا كان فيها من هو مطعون فيه أو متهم بالكذب لزموا أنفسهم

بالفحص اإلضايف.

ّ
إن شهرة كتاب ال تساوق وحدة مجيع نسخه املوجودة يف السوق ويف متناول أيدي

املحدّ ثني ،فكتاب البخاري مشهور جد ًا معتمد عند أهل السنّة ،لكن توجد بعض

أحاديثه ّ
حمل نقاش؛ الختالف النسخ فيها ،وهكذا احلال يف كتاب الروضة يف الكايف،
فإنّنا وإن كنّا نقول بكونه للكليني ،كام ح ّققناه يف حم ّله ،إال ّ
أن ذلك مل يمنع أنه يوجد نقاش
وكالم يف نسبته له رغم معروف ّية الكتاب وكونه معتمد ًا ،والكثري الكثري من كتب الرتاث

اإلسالمي هذا حاهلا ،من حيث معلوم ّية نسبتها ألصحاهبا ،لك ّن نسخها خمتلفة وبعضها

بأن ّ
بشكل كبري ،فكيف نجزم ّ
ملجرد
كل هذا العدد اهلائل من الكتب كان متّحد النسخة ّ
أنّه مشهور معتمد بني الطائفة؟!

نص الشيخ الصدوق يف املقنع يفيد ّ
وهبذا ظهر ّ
أن الكتاب موجود يف كتب األصول
أن ّ

عن املشايخ الثقات ،لكنّه ال يفيد كيف تأكّد هو من نسبة كتب األصول هذه ألصحاهبا؟
ٍ
نسخة اعتمد واحلال هذه؟
أي
وعىل ّ
أ ّما مقدّ مة كامل الزيارات ،فقد بحثناها بالتفصيل يف علم الرجال ،وأمرها يف غاية

االلتباس ،فراجع بحثنا فيها.

م ـ إحجلة الطنسي على الفهجرس دليل مسلك الفهرسجيّني أو بجلعتس؟

الوقفة الثالثة عرشةّ :
جمرد إحالة الطويس يف املشيخة عىل فهارس األصحاب
إن ّ

أعم ،بل هو عىل العكس ّ
أدل؛ ألنّه خيثبت
(القرينة رقم ،)14 :ال خيثبت املعلوم ّية ،بل هو ّ

وجود طرق ،والرتكيز عىل الطرق واجلهد يف بياهنا أقوى يف الداللة عىل احلاجة إليها منه

أي تعبري رصيح يفيد ّأهنم كانوا يذكرون الطرق ألجل
عىل العكس ،بينام ال نجد ّ

جمرد ُتمني ،فنفس اإلحالة
ربك فقط؛ فهذا ّ
االحتجاج عىل املخالفني فقط أو ألجل الت ّ

كاشف عن جد ّيتها ما مل
عىل الطرق وبيان الطرق واألسانيد يف الفهارس واملشيخات،
ٌ

تقم قرينة عكس ّية ،وعىل ّ
األقل ليس كاشف ًا أبد ًا عن صور ّيتها ،حتى نقول ّ
بأن الكتب
متفرع عىل هذه الطرق ونقدها،
معلومة النسبة ،وذكر الطرق تيمنّي ،بل العلم بنسبتها ّ
وحتصيل وثوق بنسبة الكتاب إىل صاحبه من خالهلا وليس ُت ّطيها وجتاوزها.

بل ّ
إن كالم الشيخ الطويس يف املشيخة أنّه يذكر الطرق لتخرج األخبار عن حدّ

كاشف حاسم هنا؛ ألنّه ال معنى لإلرسال لو كانت الطرق
اإلرسال إىل حدّ اإلسناد
ٌ

تيمن ّية والكتب معلوم ًة قطع ّية ،فهل نحن اليوم بحاجة لطريق إىل الكايف والبخاري مث ً
ال

لرفع اإلرسال وإدخال اخلرب يف اإلسناد؟! وهل نحن بحاجة لتأليف كتاب مثل املشيخة

حي ّقق هذا األمر؟! عل ًام ّ
أن كتاب املشيخة كتاب داخيل وليس كتاب ًا للعرض بني املذاهب.

وما نريد أن نشري إليه هنا هو عدد الشيعة يف الفرتة الفاصلة بني أصحاب الكتب

واملحمدين الثالثة وأمثاهلمّ ،
فإن التنامي الشيعي ظهر بشكل رئيس عىل هذا الصعيد يف

العرص البوهيي ،أي بعد وفاة الكليني ،ومن ث ّم كيف نثبت انتشار عدد الشيعة ووجود

فسحة هلم يف التحديث وتناقل أعداد كبرية من الكتب واستنساخها قبل ذلك ،أي ما بني

األول من القرن الثاين اهلجري والعرص البوهيي قريب هناية
عرص الصادقني يف النصف ّ

األول من القرن الرابع اهلجري؟
النصف ّ

القض ّية ترتك أثر ًا من حيث حجم احلر ّيات وعدد املنتمني للمذهب ،وهذا ما يم ّيز

نسبة كتب أهل السنّة إىل أصحاهبا ونسبة كتب أصحاب اإلمام ّية إليهمّ ،
فإن انتشارهم
يف البلدان وكثرهتم وانفتاح جمال احلر ّيات والتأييد هلم كان مساعد ًا عظي ًام يف هذا السياق،

ال ينبغي إغفال مالحظته تارخي ّي ًا ،فال خيعقل أن تكون األصول األربعامئة ومعها مئات
الكتب األخرى معلومة النسبة ألصحاهبا متواترة بجميع نسخها يف ّ
ظل ظروف من هذا
النوع ،ولو قيل ّ
بأن املقصود خصوص املشهور من الكتب فام معنى اإلحالة املطلقة

للطويس عىل كتب الفهارس دون ُتصيص أو متييز؟

ّ
ولعل ما يؤ ّيد بعض اليشء ما نقول هنا هو أنّه لو كانت الظروف مؤاتي ًة لتحقيق تواتر

ليتم استنساخها من بعدهم،
األئمة بأعياهنم عىل تأليف مصنّفات هلمّ ،
يف الكتب؛ ألقدم ّ

أئمة املذاهب وغريهم.
متام ًا كام حصل مع سائر ّ

بل ّ
لعل ما يساعد عىل ما نقول ّ
أن الكثري من كتب علامء املسلمني ومنهم الشيعة ممن

أي
الوراقني والنسخ قد فقدت وال نملك عنها ّ
كانوا يف عرص ازدهار الكتابة وعمل ّ
معلومات أساس ًا ،كبعض كتب الصدوق والطويس واملرتىض واملفيد والكليني وغريهم،

فلو كانت حركة الكتب هبذه السعة واالنتشار لكان مقتىض طبيعة األشياء أن يزداد هذا

األمر كلام تقدّ مت السنني ،ومع ذلك ال نجد األمر عىل هذه الشاكلة ،فكيف تكون الكثري

من كتب احلديث متواترة معلومة منترشة يف العصور املتقدّ مة ،لك ّن هذه الكتب ،ومن
ٍ
حديث ورواية ،تصبح مفقودة ـ ككتاب مدينة العلم ـ يف ما بعد؟
بينها كتب

ربك كام قيل ،فال حاجة للتعدّ د ،بينام نرى الطويس والنجايش
بل لو كانت األسانيد للت ّ

يف كثري من املواضع يذكرون سلسل ًة من الطرق إىل الكتب ،فام هي الرضورة هنا ملثل هذا

األمر؟!

وعليه ،فإحالة الطويس عىل كتب الفهارس ليس هلا إال معنى واحد ،وهو ّ
أن التث ّبت

من كتاب ونسخه مرهون بالعودة إىل هذه الطرقّ ،
وأن نقد الطرق واملشيخات هو الباب

للتوصل للعلم بنسبة الكتاب إىل صاحبه ال غري.
الرضوري
ّ

يتعزز ما نقول ّ
بأن الكثري من الكتب التي نقل عنها الطويس يف التهذيبني وذكر
بل ّ

طرقها يف املشيخة وأحال الباقي للفهارس ،ليست من الكتب املشهورة قطع ًا ،األمر
الذي يفرض فيها ـ وفق ًا لنظر ّية الفهرست ّيني ـ النظر يف األسانيد للتث ّبت منها.

وال أريد أن أحتدّ ث عن حال الفهارس التي كانت قبل الطويس واعتمد عليها كام

يرصح الفهرست ّيون ،فمن أبرز هذه الفهارس التي اعتمد عليها فهرست ابن ب ّطة يف
ّ

عرشات املواضع ،لك ّن النجايش يقول يف ترمجة حممد بن جعفر بن أمحد بن ب ّطة :كان
كبري املنزلة بقم ،كثري األدب والفضل والعلم (العلم والفضل) ،يتساهل يف احلديث،

ويع ّلق األسانيد باإلجازات ،ويف فهرست ما رواه ٌ
غلط كثري .وقال ابن الوليد :كان حممد

النص للتو ّقف يف االعتامد
بن جعفر بن ب ّطة ضعيف ًا خم ّلط ًا فيام خيسنده  .أال يفيض هذا ّ
( )1املصدر نفسه 372 :ـ .373

عىل فهارس املتقدّ مني ورضورة نقد هذه الفهارس نفسها؟!

فصلنا أيض ًا يف بعض اجلوانب األخرى للبحث
نكتفي هبذا القدر من املناقشات ،وقد ّ

يف حديثنا حول نظر ّية التعويض ونقد الطرق واملشيخات يف بحوثنا الرجال ّية فال نطيل.

عل ًام ّ
يقر الفهرست ّيون ،وهي
أن أزمة اخلطوط هي مشكلة ثانية تعاين منها النسخ ،كام ّ

ال ّ
تقل عن مشكلة النقل باملعنى ،مضاف ًا إىل الطريقة الصعبة التي جيب انتهاجها للتث ّبت
من ّ
أن هذه الرواية أو تلك مستخرجة من كتاب زرارة ،وليست من كتاب الراوي عن

زرارة ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

والنتيجةّ :
إن دعوى الفهرست ّيني هي دعوى صحيحة متام ًا ومرشوع ج ّيد جد ًا ،لكنّه

ال يقدر عىل جتاوز نقد الطرق واملشيخات والفهارس ،بل هو عمل ّية تقع ـ بالنسبة إلينا

اليوم ـ يف طول النظر يف أسانيد الكتاب وطرقه وأحواله ،فإذا حصلنا عىل وثوق بنسبته

لصاحبه نتيجتها ،ومتّت ّ
كل عمل ّيات مجع نصوصه يف بطون كتب احلديث الكربى
أمر ّ
تم األمر،
شاق للغاية حمفوف بالكثري من املخاطر والتخمينات ـ ّ
الالحقة ـ وهو ٌ
فمجرد قوهلم ّ
بأن هذا الكتاب رواه كثريون أو أنّه
يتم يف الرواية الشفو ّية ،وإال
ّ
كام ّ
مشهور أو وثوقهم هم بنسبته لصاحبه ،ال يكفي بالنسبة إلينا عىل مستوى اعتامد نسخة

حمدّ دة.

كام ّ
أن مدار ّية الكتب تنفع الرتاث الشيعي يف حقبة من تناقله للحديث عىل مستوى

النقل اللفظي ،لكنّها ال تقدر عىل فرض ّ
أن السائد يف الرتاث الشيعي هو النقل اللفظي
من ّأول السند إىل آخره ،وهبذا يظهر أنّه ال توجد لدينا معطيات تستثني الرتاث الشيعي

من قض ّية النقل باملعنى ،مع إمكان القبول بأصل التفاوت النسبي.

أن ّ
خاصة بناء عىل النظر ّية التي تشكّك يف ّ
تم بدء السند باسمه يف التهذيب واالستبصار
(ّ )1
كل من ّ
هو صاحب الكتاب ،كام ّ
حققناه بالتفصيل يف حم ّله من علم الرجال ،عند حديثنا يف نظر ّية التعويض
السندي.

 4ـ تأثري ظجهرة النقل بجملعنى على حايّة األحجديث

هذه النقطة هي مركز بحثنا هنا ،وما تقدّ م كان بمثابة حتقيق للقاعدة التحت ّية امليدانية

(الصغرى) ملا نحن فيه ،فإذا ثبت ّ
أن احلديث جيوز ـ رشع ًا وعق ً
ال وعقالئ ّي ًا ـ نقله باملعنى،
أن النقل باملعنى كان رائج ًا ،وبطلت املقولة التي ترى ّ
وثبت ـ تارخي ّي ًا ـ ّ
أن األصل يف

النقل والسائد فيه أن يكون باللفظ بعد أن رأينا ّ
أن بناء الرشع والعقالء عىل عادة النقل

باملعنى دون نكري من أحد.

بعد هذا ك ّله يأيت السؤال التايل :األحاديث التي بني أيدينا اليوم ال يوجد دليل ـ إال

مع قرينة ـ عىل ّأهنا نخقلت باللفظ ،بل ّ
كل الشواهد تساعد عىل نقل الكثري منها باملعنى

دون أن خيدش هذا النقل يف عدالة الرواة أو وثاقتهم ..وعليه ماذا يؤثر هذا الواقع

املوجود يف حج ّية األحاديث التي بني أيدينا؟ وهل يعكس ذلك تأثري ًا عىل منهج فهمها

أو ال؟

قبل احلديث عن تفصيل هذا األمر ،يلزم بيان بعض األمور:

ّأوالًّ :
تبني
إن شيوع النقل باملعنى ال خيدش يف أصل حج ّية األحاديث صدور ًا؛ فقد ّ
سابق ًا ّ
متعارف غري مستنكر
أن النقل باملعنى جائز رشع ًا وعرف ًا وعقالئي ًا من جهة ،كام أنّه
ٌ
من جهة أخرى ،وهذا معناه ّ
أن الراوي عندما ينقل باملعنى ال يكون كاذب ًا وال خائن ًا ،فال

واملترشعة بخربه ،فاألحاديث مع اشتهار
هتتز وثاقته وال عدالته بذلك ،بل يعمل العقالء
ّ
ّ

النقل باملعنى ال تسقط عن احلج ّية ،سواء قلنا بحج ّية اخلرب املوثوق أو الثقة؛ ّ
ألن حتصيل

الوثاقة أو الوثوق بالصدور ّ
يظل عىل حاله من حيث املبدأ.

ثاني ًا :ال فرق فيام تقدّ م ك ّله ،وما سيأيت ،بني احلديث الظنّي الصدور أو القطعي

يرض فإنّه يتساوى فيه عدد
الصدور بالتواتر أو بالقرينة احلا ّفة؛ ألنّه مادام النقل باملعنى ال ّ

قوة االحتامل املوجودة يف النقل ،فاخلرب املتواتر جيري عليه قانون النقل
الناقلني أو طبيعة ّ
باملعنى ،من حيث املبدأ ،كام جيري عىل اخلرب اآلحادي.

ثالث ًا :ال فرق ـ بحسب ما تقدّ م ـ بني أنواع األحاديث يف قانون النقل باملعنى ،فإذا

كان احلديث يف الفقه أو األخالق أو العقائد أو التاريخ أو ..فإ ّن النقل باملعنى جيري فيه
ويرتك تأثرياته عليه؛ لوحدة الدليل واملالك ،فام قد يلوح هنا أو هناك من التمييز بني

الروايات الفقه ّية وغريها ،يف ّ
أن الفقه ّية يتعامل معها معاملة النقل اللفظي دون غريها،

غري واضح بعد ّ
كل ما تقدّ م.

رابع ًا :إذا قام شاهد عىل ّ
أن النقل يف هذه الرواية أو تلك ،إنّام كان باللفظ ال باملعنى،

اتّبع معه منهج التعامل مع النقل باللفظ ،ومل يرتّب عليه منهج التعامل مع النقل باملعنى،
عىل تقدير اختالف املنهجني ،كام سيأيت احلديث عنه.

شك يف ّ
خامس ًا :ال ّ
أن النقل باللفظ أفضل وأدق من النقل باملعنى ،فلو اختلفت رواي ٌة

منقولة باللفظ مع نفسها لكن منقولة باملعنى ،اختالف ًا يرجع إىل طبيعة تغيري الكلامت

ونحو ذلك ،قدّ مت الرواية املنقولة باللفظ ،كام هو واضح ،مع تساوهيام يف سائر
ٍ
حينئذ.
العنارص ،وإال نخظر يف األقوائ ّية املجموعيّة
بعد هذه املقدّ مة ،يلزمنا اخلوض يف أصل املوضوعّ ،
فإن أهم نقطة يف مديات حج ّية

احلديث املنقول باملعنى هي منهج التعامل مع هذا احلديث؛ ويعدّ العالمة أبو احلسن

الشعراين (1393هـ) من أبرز من حتدّ ث يف هذا املوضوع ،فال بأس بطرح وجهة نظره

بوصفها مدخ ً
معرب ًا للحديث.
ال ّ

يقول العالمة الشعراين يف تعليقته عىل رشح أصول الكايف للامزندراين« :ونظري ذلك

ما نرى من نقل العلامء أقوال غريهم ال بألفاظهم ،ونقل الناس ما سمعوه من الو ّعاظ
فيحتج من الروايات بام يمكن ضبطه
والناطقني ،ورسالة بعضهم إىل بعض شفاه ًا،
ّ

ونقله ،وهو أصل املعنى املعقود له اجلملة ،ال الدقائق التي تستنبط بفكر العلامء ومن

حممد
خصوص ّيات األلفاظ ،وقد سبق يف الصفحة  146و  147من هذا املج ّلد ،حديث ّ

بن مسلم برواية ربعي وبرواية حريز ،وحيتمل قوي ًا ّاحتادمها ،ومعنامها املعقود له الكالم

أمر الناس بعدم االستحياء من الترصيح بعدم العلم إذا سألوا عن يشء ال يعلمونه ،وهذا

املعنى حمفوظ يف الروايتني ،وإن اختلفت ألفاظهام ،ومثله رواية «الب ِّيعان باخليار ما مل

مر ،فإذا بدّ ل «ما مل يفرتقا» بقوله« :ما داما يف املجلس» ،فقد حفظ املعنى،
يفرتقا» كام ّ

يدل االفرتاق عىل التباعد ولو خطوة ،وال ّ
لكن ّ
يدل عليه قوله :ما داما يف املجلس ،إذ

بحجة؛ إذ
يمكن التباعد خطوة مع كوهنام يف املجلس ،وحينئذ فنقول :أمثال هذه ليست ّ

كام نعلم يقين ًا ّأهنم رووا األحاديث باملعنى ،نعلم أيض ًا ّ
أن الناس ال يقدرون عىل حفظ
هذه الدقائق ،بل ال يتف ّطنون هلا حتى حيفظوها ،فام هو شائع بني بعض فقهائنا ا ّ
ملتأخرين،

خصوص ًا بني من ّ
تأخر عن الشيخ املح ّقق األنصاري قدّ س رسه ،من استنباط األحكام
من هذه الدقائق املستنبطة من ألفاظ الروايات بتدقيقاهتم ،غري ٍ
مبتن عىل أساس متني،

حجة ال تع ّبد ًا
وأهنا ّ
خصوص ًا ما يدّ عونه من الظ ّن االطمئناين بصدور هذه الرواياتّ ،
بآية النبأ وأمثاهلا ،بل حلصول االطمئنان ّ
واحلق ّأهنم إن ادعوا
وأن االطمئنان علم عرف ًا.
ّ

حيتجون هبا يف الفقه
حصول االطمئنان بصدور هذه األلفاظ املرو ّية بخصوص ّياهتا ،كام ّ

فنحن نعلم يقين ًا عدم صدورها كذلك ،وال حفظ خصوص ّياهتا يف إبداهلا أيض ًا ،وليس

ال عن الظ ّن ،وفض ً
صدورها ومه ًا فض ً
ال عن االطمئنان ،وإن أرادوا االطمئنان بصدور
أصل املعنى ومفاده إمجاالً ،فيأيت كالمنا فيه» .

ويقول أيض ًا..« :وهذا يؤ ّيد ما ذكرناه مرار ًاّ ،
أن دعوى اإلطميناين بصدور مجيع

خصوص ّيات ألفاظ الروايات من اإلمام عليه السالم ،غري صحيحةّ ،
وأن طريق
ّ
املتأخرين يف استفادة األحكام من الدقائق اللفظ ّية يتو ّقف عىل إثبات حج ّية اخلرب تع ّبد ًا،

يتمسك بحاصل املضمون وما يمكن عادة حفظه وضبطه
بدليل
ّ
خاص كآية النبأ ،وإ ّنام ّ
يف نقل املعنى» .

( )1الشعراين ،التعليقة عىل رشح أصول الكايف للامزندراين  ،214 :2اهلامش.1 :
( )2املصدر نفسه  ،46 :5اهلامش.1 :

ويقول أيض ًا« :قوله« :متن ًا قبيل ذلك» يف احلديث السادس ،وهذا ّ
يدل عىل جواز نقل

احلديث باملعنى دون اللفظ ،وليس املراد بحفظ املعنى حفظ مجيع خصوص ّيات األصل،

بل حفظ حاصل املضمون ،مث ً
يتقرب إىل
ال يف احلديث السابق« :ما يصنع اإلنسان أن ّ
اهلل» ،ويف هذا احلديث بدله« :ما يصنع اإلنسان أن يعتذر إىل الناس» ،ويف السابق« :رداه

اهلل رداءها» ،وهنا« :ألبسه اهلل رداءها» ،والعجب أن ّكثري ًا من أهل زماننا يدّ عون حصول

علم يف العرف
الظ ّن االطميناين بصدور األحاديث بجميع ألفاظها ،ويزعمون أ ّنه ٌ
والعادة ،ويستنبطون األحكام من خصوص ّيات األلفاظ التي نعلم قطع ًا عدم إمكان

متسك يف حج ّية ألفاظ األحاديث باألد ّلة التع ّبدية كآية النبأ
حفظها للرواة كام هي ،ومن ّ
التمسك بالظ ّن
يتوجه عليهم ما أوردنا عىل
كام عمل به العالمة وسائر الفقهاء ،مل
ّ
ّ

االطميناين» .

تتلخّ ص فكرة الشعراين بأنّه لو سلكنا مسلك الظ ّن االطمئناين يف حج ّية اخلرب ّ
فإن

حتصيل االطمئنان بصدور متام هذه اخلصوص ّيات غري معلوم ،بل معلوم العدم ،أ ّما لو

سلكنا مسلك احلج ّية التعبد ّية ،فعلينا التع ّبد بمفاد ّ
كل يشء يقوله الناقل للخرب بمقتىض

يسجل الشعراين مالحظته عىل مناهج ّ
متأخري األصول ّيني يف مجودهم
آية النبأ ،وبذلك ّ

عىل الكلامت والتدقيق فيها ،ونحن نعلم ّ
أن األصول ّيني مارسوا هذه الطريقة بشكل
مذهل يف مباحثهم حول الرباءة عند تعرضهم حلديث الرفع ،ويف مباحث االستصحاب

عند حديثهم عن دليل الروايات عىل حج ّية االستصحاب.

مهمة وواقع ّية ،ولكن سنتو ّقف قلي ً
ال عند متييزه
والفكرة التي يقوهلا الشعراين ّ
املوضوع وفق ًا للمبنى يف حج ّية اخلّب؛ فهل آية النبأ وغريها فيها داللة عىل حج ّية ألفاظ
الناقل؟ وهل األد ّلة التعبد ّية القاضية بحج ّية خرب الناقل الثقة تفيد حج ّية ألفاظه أو ال؟
وهل ّ
تحرر منها فقط عىل مسلك الظ ّن االطمئناين؟ وأين أفادت أد ّلة
أن مسألة األلفاظ خي ّ

( )1املصدر نفسه  ،297 :9اهلامش.1 :

حج ّية اخلرب لزوم التع ّبد بكلامت الناقل الثقة بعد علمنا ببناء النقل عموم ًا عىل املعنى؟

ّ
إن جوهر القض ّية يف موقفنا يف مسألة تأثريات النقل باملعنى ،هو أنّه مادامت احلجيّة
لالطمئنان الصدوري أو للظ ّن الصدوريّ ،
فإن هذين األمرين تدور احلج ّية مدارمها،
تم
ويف حاالت النقل باملعنى نتّبع مواضع حصول الظ ّن أو االطمئنان ،ونزعم أنّه غالب ًا ي ّ
خاصة عند
افتقادمها ـ أو عىل األقل افتقاد االطمئنان ـ يف التفاصيل الدقيقة التعبري ّيةّ ،

نقل الرواية بعدة أشكال خمتلفة بني الرواة اختالف ًا جزئيّ ًا ،فهذا مثل قول بعضهم بأنّه

السجاد ّية لإلمام زين العابدين ،لك ّن هذا الوثوق ال
يوجد وثوق عام بنسبة الصحيفة
ّ
ٍ
يرسي بالرضورة ّ
كلمة كلمة فيها ،وعليه فمن يعمل هبذه التدقيقات التعبري ّية عليه
لكل
هو أن خيثبت شمول دليل احلج ّية هلا ،عرب إثبات بقاء الظ ّن أو االطمئنان يف موردها،

ومدار احلج ّية عندنا هو الوثوق االطمئناين.

إن قول الشعراين بأ ّننا نعلم ّ
ّ
بأن الرواة ما كانوا يلتفتون هلذه الدقائق معناه أنّنا قد ال

ثم فحتى عىل مسلك احلج ّية
النبي أو اإلمام ،ومن ّ
حيصل لنا أحيان ًا حتى ظ ّن بكوهنا مراد ّ
ّ
خاصة عند التعارض،
التعبد ّية ينبغي
التخيل عن حج ّية اخلرب بعد فقدان الظ ّن بالصدورّ ،
حيث يزداد هذا الوضع سوء ًا .إال إذا قصد الشعراين مسلك ًا يف حج ّية اخلرب يقول ّ
بأن
حج ّية اخلرب تعني لزوم األخذ ّ
بكل ما يقوله الناقل مطلق ًا ،ولو فقدت الظ ّن أو ترجيح
يصح عىل إطالقه.
الصدور ،وعليه فكالمه ال ّ

كل كلمة ّ
فإن ّ
وعىل أ ّية حال ،من الواضح أنّه لو نقل احلديث باللفظّ ،
وكل تعبري
النبي وأهل البيت مما يرجع إىل
وتقديم وتأخري وحرف له قصد عند املتك ّلم ،السيام عند ّ

قواعد اللغة ود ّقة التعبري ،بناء عىل ّأهنم حريصون عىل هذا األمر ،لكن عندما ينقل

باملعنى أو ال نحرز ّ
أن النقل باللفظ ،فكيف يكون منهج التعامل؟ هذا ما جيعل أمه ّية
النقل باملعنى تربز عىل صعيد الدالالت ومناهج االستنباط والفهم ،ال عىل صعيد أصل
الصدور ،بل عىل صعيد كيفيات الصدور وحيث ّياته ،وقد أملح إىل ذلك اجلزائري أيض ًا .

( )1انظر :توجيه النظر .400 :2

من املمكن أن يقال هناّ :
إن املطلوب أخذ الفكرة التي تعطيها الرواية والعمل عىل

أساسها ،كوهنا القدر املؤكّد من املقطع املنقول؛ أما التدقيقات والتفصيالت واجلزئ ّيات
فال حيرز نسبتها إىل املعصوم؛ الحتامل ّ
أن الراوي استخدم هذه التعابري من عنده ،وهذا
هو الذي كان يميل إليه السيد حسني الربوجردي ،حيث كان ال يقف كثري ًا عند تدقيقات

ّ
يرجح كوهنا
املتأخرين يف تعابري الرواية ،وكان رغم بعض االختالفات بني الروايات ّ

رواية واحدة حصل تغيري يف نقلها عندما نقلت ،ربام ألجل مسألة النقل باملعنى ،بل قد

توهم تعدّ د
رتّب عىل ذلك يف بعض املوارد أثر ًا يف دفع التواتر؛ ألنّه اعتربه ناشئ ًا من ّ
الرواية .

ومثال هذا األمر الرواية الواردة يف تزويج رسول اهلل

ألحد أصحابه ،وقد

زوجتكها بام معك من
جاءت هلا تعابري عدّ ة مثل« :أنكحتكها بام معك من القرآن»« ،قد ّ

القرآن»« ،قد زوجتكها عىل ما حتسن من القرآن»« ،قد زوجتكها عىل ما معك من
القرآن»« ،قد زوجناكها بام معك من القرآن» ،فإنّنا لو أردنا إعامل التحليل الدقيق خلرجنا
بنتائج فقه ّية عديدة ،مثالً بنا ًء عىل بعض الصيغ تكون صيغة عقد النكاح هي

«زوجتكها» ،فال نتعدّ ى إىل غريها ،أو تكون «أنكحتكها» ،أو «زوجناكها» ،وقد وقع
خالف بني الفقهاء يف صيغ عقد النكاح ،فهذه الرواية ترتك أثر ًا يف اختالفها لو د ّققنا
فيها ،أما عندما نحملها عىل النقل باملعنى ،فسوف لن تكون دلي ً
ال عىل صيغة دون أخرى؛

ألن املفروض أنّنا ال نحرز ّ
ّ
أن الصيغ املنقولة قد نخقلت عىل النحو احلريف.

لكن يف املقابل ،ربام يقالّ :
إن الراوي يعرف اللغة ،ويعرف التمييز بني الكلامت ،فمن

يغري أو يبدّ ل ،حيث يكون للتغيري تأثري عىل األحكام الرشع ّية ،فمقتىض وثاقته
اخليانة أن ّ
أي تغيري يف اللفظ حيدث أثر ًا عىل املعنى وعىل احلكم
وأمانته يف النقل أن ال يقوم بإجراء ّ

( )1انظر :الربوجردي ،هناية التقرير 243 ،203 ،196 ،81 :1؛ والبدر الزاهر286 ،283 ،88 :؛

وزبدة املقال 64 :ـ 127 ،65؛ وتقريرات ثالثة 49 :ـ 50؛ وانظر :اجلاليل ،املنهج الرجايل.36 :

الرشعي املستفاد ،وإال كان ذلك خالف وثاقته وأمانته يف النقل.
ّ

تطور قراءة النصوص عند املسلمنيّ ،
أن هذه
لكن الصحيح ،السيام بعد مطالعة ّ
ّ

أمر حدث يف القرن الثاين اهلجري ،واملستوى العايل من
التدقيقات يف جزئ ّيات النصوص ٌ
هذه التدقيقات ظهر بعد القرن اخلامس اهلجري ،فالرواة مل يكونوا ملتفتني إىل تأثري هذه

األشياء ،بل كانوا يسريون عىل سج ّيتهم الطبيع ّية يف النقل ،فال يكون ذلك خم ً
ال بأمانتهم؛

ألن اإلخالل باألمانة يكون ـ يف باب النقل باملعنى ـ عندما يعلم الراوي ّ
ّ
أن هذا القيد
والتعبري الذي ذكره املتك ّلم أراد منه شيئ ًا ،ومع ذلك هيمل نقل هذا القيد والتعبري يف

الرواية ،أ ّما عندما ال يرى الراوي فرق ًا بني صيغة التزويج واإلنكاح ،ومل يكن هذا البحث
مطروح ًا يف عرصه بحيث مل يتبادر إىل ذهنه ذلكّ ،
فإن نقله ما يراه مرادف ًا لن يكون خيان ًة،
وإال صار النقل باملعنى كذب ًا ،وقد أثبتنا سابق ًا أنّه ليس كذلك ال رشع ًا وال عرف ًا وال

عقالئي ًا.

إذنّ ،
فقهي جاء بعد تلك العصور ،ال يكون الرواة مسؤولني عنه يف
فكل تدقيق
ّ

نقلهم؛ وهذا ما سيؤ ّدي إىل عدم الوقوف كثري ًا عند هذه التفاصيل التعبريية؛ لعدم الدليل
عىل كون املنقول هو اللفظ.

ونستكشف من ذلك ّ
أن النبي وأهل البيت عندما ّ
يرخصون يف النقل باملعنى ،فهم ال

خيطلقون كالمهم بحيث يكون ذا صيغة متشابكة أشبه بكتب الفالسفة واألصول ّيني
إن ّ
املتأخرين ،بحيث ّ
ّ
كل قيد أو تقديم أو تأخري أو مرادف يقصدون منه معنى ،فهذا ما
ال دليل عليه ،ولو كان هذا صحيح ًا ملا أجازوا النقل باملعنى ،فحتى كبار الفقهاء يف

بأهنم أجازوا النقل مطلق ًا ،ولو
عرصهم سيقعون يف أخطاء قاتلة نتيجة ذلك لو قلنا ّ

لرضورة ،إذ النقل باملعنى سبيل لتغيري األحكام واختالل نقل الرشيعة ،بل لوجدناهم

حرصوا ـ ال ّ
أقل عند اإلمكان ـ عىل النقل باللفظ ،وحتى ال يض ّيقوا عىل الرواة كان
بإمكاهنم اشرتاط املكنة ،بل وجدناهم ّ
يرخصون حتى للمتمكّنني ـ كمحمد بن مسلم ـ

بالنقل باملعنى.

مضمون سطحي ،فهناك ٌ
ٌ
وال يعني ما قلناه ّ
فرق بني
النبي وأهل بيته
أن مضمون كالم ّ

تعرب عن هذا املضمون ،فقد يكون املضمون دقيق ًا راقي ًا فيام اللغة
املضمون واللغة التي ّ

ال ضح ً
عرفيّ ًة عادية ،وقد يكون املضمون سخيف ًا هزي ً
ال فيام اللغة مع ّقدة اصطالح ّية ،فال

تطور
نس به بعد ّ
يوجد تالزم بني اللغة التعبري ّية واملضمون ،وإنّام هو يشء صار عندنا خا ٌ

خاصة الفقه واألصول ،ودخوهلام ح ّيز املجال االصطالحي القانوين.
لغة العلوم الدينيةّ ،
يبني أن صيغة (أنكحتكها) مقصودة بعينها دون
النبي (أو اإلمام) أن ّ
وعليه ،فلو أراد ّ

يبني الصيغة وهو يعرف ّ
يبني
أن الراوي قد ينقل باملعنى ،بل سوف ّ
غريها ،فال يكفيه أن ّ
بنص مستقل ،كأن يقول :وال تستبدل يف صيغة النكاح كلم ًة مكان
ذلك بجملة مرفقة أو ّ

كلمة ،بل قلها كام أقول لك ،كام ورد نظري ذلك يف بعض روايات األذكار واألدعية وفق ًا

مر.
ملا ّ

كام ال يعني ما قلناه ّ
أمر خاطئ أو إجراء مقارنات ومقاربات
أن التأ ّمل يف الروايات ٌ

أمر غري سليم ،بل عىل العكس متام ًا ،إنّام املقصود أنّه يف املوارد التي يقف الباحث
بينها ٌ
نص ،فعليه أن يعرف ّ
النص ال دليل عىل أنّه قد وصله بلفظه من
أن هذا ّ
والفقيه فيها أمام ّ
املعصوم ،وإنّام هناك شخص فهم كالم املعصوم ،ثم نقل لنا ما فهمه ،ووجود هذه الفكرة

النص،
النص تساعد بالتأكيد عىل إجراء تعديل يف قراءته هلذا ّ
يف اخللف ّية املسبقة لقارئ ّ
وأكرب تأثري يأتينا هنا أمران:

أ ـ التمييز بني الرواة يف مستواهم العلمي واملعريف ،فك ّلام كان الراوي فقيه ًا خبري ًا

النص ،وك ّلام
النص ولغته ،انفتح املجال إلعامل تدقيق أكثر يف فقرات ّ
بكلامت صاحب ّ
األول من سلسلة العلامء الفقهاء ،كان الوقوف بالطريقة
مل يكن الراوي من هذا الرعيل ّ

نصه خالف القواعد العلم ّية.
التدقيق ّية عند ّ

ب ـ التمييز يف الرواة بني العارفني باللغة العربية وروحها وجوهرها وغريهم ،فك ّلام

كان الراوي أبعد عن روح هذه اللغة وثقافتها وأدهبا ،كان التدقيق يف تعابريه عبث ًا ولغو ًا
من الفعل.

ولع ّله يمكن هنا االستئناس بمرفوعة حممد بن أمحد بن محاد املروزي املحمودي ،قال:

قال الصادق×« :اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما خحيسنون من رواياهتم عنّا ،فإ ّنا ال نعدّ

الفقيه منهم فقيه ًا حتى يكون حمدَّ ث ًا» ،فقيل له :أو يكون املؤمن حمدَّ ث ًا؟ قال« :يكون خم ْف َه ًام

(مفه ًام) واملخ ْف َهم حمدَّ ث»  ،فقيمة الراوي بمقدار فهمه ملا يقول اإلمام.
ّ

وهذا ك ّله من شأنه أن خحيدث ثور ًة يف عمل ّية قراءة النصوص احلديث ّية التي ال يشء

يؤكّد نقلها باللفظ ،من هنا نستقرب طريقة القدماء من العلامء املسلمني الذين كانوا
للنص ،وال يرصفون وقتهم يف الدقائق
يالمسون يف تفسريهم لألحاديث الروح املعنو ّية ّ
وسمي كثري منها بالعمق واملتانة والد ّقة والغوص والغور،
الصغرية التي جاءت فيام بعدّ ،
وقد لعبت بعض هذه التدقيقات دور ًا كبري ًا جد ًا يف متزيق رؤيتنا لألدب العريب
النبي وأهل
والنصوص ذات الطابع البالغي يف اللغة العرب ّية ،وجلسنا نفكّك كلامت ّ

البيت كأنّنا نفكّك إشارات ابن سينا أو نصوص ابن عريب أو كفاية اخلراساين أو التقرير
والتحبري البن أمري احلاج ،ومن قال ّ
بأن أهل البيت كانوا يتك ّلمون كذلك مع الناس؟!

وجمرد كامهلم ال ّ
يدل عىل لزوم استخدامهم هذه الطرق.
ّ

ٍ
مسألة فلسف ّية ،هل كنت
تصور نفسك فيلسوف ًا يسأله أحد العوام اجلاهلني عن
ّ

ستجيبه بطريقة تعبري دقيقة ومشبوكة األلفاظ ،أو ستستخدم أسلوب املدّ واجلزر
والقصة ،وهو أسلوب مرفوض يف الكتب الفلسف ّية ،وهذا ما عنيناه
والتشبيه والتمثيل
ّ
من التمييز بني عمق الفكرة وتدقيق التعبري أو إغالقه.
ونتيجة ما نقول تظهر الثمرة يف اآليت:

النص املنقولّ ،
للنبي أو
يتم التأكّد من لفظ ّية ّ
فإن املقدار املتي ّقن نسبته ّ
 1ـ إنّه حيث ال ّ
( )1رجال الكيش .6 :1

اإلمام أو املوثوق بنسبته ،هو الذي ينبغي االعتامد عليه ،وعاد ًة ما يكون هو أصل املعنى
بالنص ،دون الدقائق اجلزئ ّية الكثرية املتواشجة طول ّي ًا وعرض ّي ًا.
املقصود إرساله
ّ

 2ـ عندما نواجه روايات ذات صيغ متعدّ دة يف النقل ،وبينها تعارض جزئي

واشرتاك ،فهذا قد يفرض أحيان ًا ـ حسب نوعية املورد ـ ّ
حل هذا التعارض عرب رمي

موارد االختالف اجلزئ ّية التي تس ّبب هذا االضطراب؛ ّ
ألن هذا يمكن أن يكون شاهد ًا

عىل ّ
أن سبب االضطراب كان النقل باملعنى ،ومن ثم نفقد الوثوق بصدور هذا القيد
التفصييل هنا يف هذه الرواية وذاك يف تلك ،بام يوجب التعارض اجلزئي ،كام يف مثال خيار

املجلس املتقدّ م أو صيغة عقد النكاح املتقدّ مة ،وهذا جيعل باب النقل باملعنى من

مساعدات ّ
حل العديد من أشكال التعارض بني األخبار.

 3ـ إرجاع جمموعة روايات منقولة بصيغ خمتلفة إىل رواية واحدة يف كثري من املوارد،

كام كانت عليه طريقة السيد الربوجردي ،برصف النظر عن وقوع التعارض فيام بينها،

ثم نأخذ بالقاسم املشرتك هلا مجيع ًا ،ونذر املوارد الزائدة هنا أو هناك أو التي متيّز هنا
ومن ّ

خاصة بعد أن قلنا سابق ًا بعدم وجود أصول مسبقة حتت عنوان :أصالة تقدّ م
عن هناكّ ،
عدم الزيادة عىل عدم النقيصة أو العكس ،وغري ذلك.

النبي أو الصحايب أو
 4ـ التح ّفظ ـ يف اجلملة ـ يف نسبة البنية التعبري ّية للحديث إىل ّ

اإلمام ،وهذا له أثران:

األولّ :
بي بل
األثر ّ
إن ركاكة التعابري أو مستواها البالغي يمكن عدم نسبتها إىل الن ّ

ثم فيمكن اجلمع بينها وبني األخذ باحلديث ،وهذا يعني ّ
أن نقد املتن عىل
للناقل ،ومن ّ
مستوى حيثية ركاكة التعابري ،ليس موجب ًا دائ ًام لطرح اخلرب ورميه ،بل قد جيتمع مع

صدق الراوي للخرب ،غايته ّ
أن البنية التعبري ّية غري املأنوسة تخنسب للناقل لو اح ختمل ذلك.
األثر الثاينّ :
األول اهلجري ـ يغدو
خاصة التي ترجع للقرن ّ
إن النصوص احلديثية ـ ّ

من الصعب االستناد إليها يف االجتهاد اللغوي والنحوي وعىل مستوى املعاجم

واملفردات وغري ذلك ،مما يرجع لالستشهاد باحلديث الرشيف يف علوم اللغة؛ الحتامل

ّ
النبي نفسه،
النص قد أنتجها الراوي يف العرص أو العصور الالحقة ،وليس
أن خبنية ّ
ّ

فاالحتجاج هبا يف علم اللغة حيتاج لرشوط ومعايري ،ولن يكون هبذه السهولة ،وهذه

مهمة جد ًا ،وتفصيلها يراجع يف بحوث اللغة.
نتيجة لغو ّية ّ

نججئج البحث يف النقل بجملعنى

من جمموعة األفكار التي قلناها ،نخرج بالنتائج اآلتية:

النتيجة األوىلّ :
إن النقل باملعنى جائز رشع ًا وعرف ًا وعقالئي ًا ،نعم له بعض الرشوط

سبق أن أرشنا إليها.

النتيجة الثانيةّ :
إن الواقع التارخيي يشهد عىل شيوع ظاهرة النقل باملعنى ،وإن كنّا

نوافق أيض ًا عىل شيوع ظاهرة النقل باللفظ ،فإذا خاحرز ّ
أن النقل قد وقع باللفظ ترتبت
اآلثار التي يمكن ترتيبها ،وإذا خاحرز ّ
أن النقل قد وقع باملعنى تعاملنا مع اخلرب تعاملنا مع

املنقول باملعنى ،وإال فال يوجد أصل عقيل وال عقالئي وال رشعي لصالح النقل باللفظ

الذي هو بحاجة إىل قرينة؛ للشيوع الكبري واهلائل لظاهرة النقل باملعنى بني العقالء،

وعليه يؤخذ بالقدر املتي ّقن من مدلول الروايةّ ،
وكل يشء ّ
نشك يف نسبته إىل املتك ّلم

األول ونحتمل احتامالً معتدّ ًا به ّ
أن الراوي استخدم هذا التعبري ،فال ترتتّب آثار هذا
ّ

للنبي أو اإلمام.
التعبري أو ذاك عىل الرواية؛ لعدم إحراز النسبة ّ

النتيجة الثالثة :نستنتج من الذي تقدّ م ّ
أن طريقة بعض ّ
املتأخرين يف التدقيق بحرف ّيات

النص زائد ًا عن احلدّ املعقول عىل مستوى املنقول باملعنى ،طريقة غري سليمة يف الغالب؛
ّ
فال ينبغي اإلفراط وال التفريط.

النتيجة الرابعةّ :
النسبي
إن تفعيل نظر ّية النقل باملعنى يؤ ّدي إىل ظهور منهج التمييز
ّ
بني الروايات انطالق ًا من شخص ّيات الرواة ،غري عنرص الوثاقة ،فعلم الراوي باملضمون

الذي ينقله ،وا ّطالعه عىل اللغة العربية فه ًام وبيان ًا ،و خانسه بطريقة تعبري املتك ّلم ولغته

وأسلوبه يف البيان ،وكذا ضبطه ..عنارص تلعب دور ًا يف متييزنا بني الروايات ،السيام عىل

مستوى التعارض بني األخبار ،فهذا األمر مفيد يف باب التعارض جد ًا.

من هنا الرضورة لدراسة الرواة من غري جانب الوثاقة أيض ًا ،وعدم مجود علم الرجال

عىل الوثاقة بمعناها احلريف ،أو عىل الطرق واألسانيد ،بل جيب أن جيمع هذا العلم يف

بحق ،كام كان اسمه قدي ًام
مورد الرواة بني الرجال والرتاجم ،فيكون من علوم التاريخ ّ

يف الوسط السنّي.

النتيجة اخلامسةّ :
إن ظاهرة النقل باملعنى وإن أثرت عىل منهج فقه احلديث وفهم

خاصة يف باب التعارض ـ عىل أصل
الروايات ،إال ّأهنا ال ترتك أثر ًا ـ غري التمييز املتقدّ مّ ،

صدور الروايات ،وال تق ّيد دائرة حج ّية األخبار ،فإذا علمنا ّ
بأن هذا اخلرب وذاك منقول
باملعنى مل يسقط عن احلجيّة بذلك ،بل يمكن األخذ به من حيث املبدأ.

احملنر الثجلث

حايّة احلديث بني األحتجم واملنضنعجت

متهيد

املهمة يف الفقه ،ويف علم الرجال واجلرح والتعديل
يعدّ هذا البحث من املوضوعات ّ

أيض ًا ،وكذلك يف الدراسات اللغو ّية يف جمال االجتهاد الديني كذلك ،ويرتك تأثريات

كبرية يف االجتهاد اإلسالمي عموم ًا ،ويف التطبيق الرشعي لألحكام الدين ّية كذلك.

و خيقصد به ّ
تتضمن حك ًام عمل ّي ًا ،مثل
ُتتص باإلخبارات التي
أن حج ّية خرب الثقة هل ّ
ّ

استحباب االستهالل أو خحسن دفع السيئة باحلسنة أو ّأهنا تشمل األخبار التي ال عالقة

هلا بمجال العمل من الفقه واألخالق ،وإنّام تتصل بأحداث بحت خارج ّية قد تكون هلا

النبي ال حتوي حك ًام رشع ّي ًا أم كانت إخبارات
تأثريات عمالن ّية ،سواء كانت روايات عن ّ

خارجة عن دائرة نقل احلديث الرشيف أصالً ،مثل نجاسة هذا الثوب أو ذاك ،أو تعيني

القبلة ،أو طهارة هذا اللباس ،أو عدالة شخص أو فسقه ،أو حصول التذكية هلذا اللحم

وعدمه ،أو حت ّقق أسباب الضامن من إتالف أو غصب أو جناية ،أو دخول وقت الصالة،
أو حت ّقق الرضاع النارش للحرمة ،بل حتى مثل التوثيق والتضعيف الالحق للرواة واملؤثر
يف استنباط األحكام وغري ذلك؟

وإذا أخذنا بالنظر ّية األوىل ،سقطت اآلالف من أخبار اآلحاد الظن ّية عن االعتبار؛

ألن ّ
ّ
كل ما ليس له عالقة بالفقه واألخالق ـ كالروايات املتحدّ ثة عن خواص النباتات،

أو حتى عن حتليل اإلمام اخلمس لشيعته ـ فال قيمة له إال إذا أفاد اليقني أو االطمئنان،

أو قلنا ّ
بأن دليل حج ّية الب ّينة يشمل ما هو خارج باب القضاء أيض ًا ،ففي هذه احلال

يمكن االعتامد عىل إطالق دليل حج ّية الب ّينة للشمول ّ
لكل املوارد املتصلة بمطلق
ٍ
فإن ّ
املوضوعات .أما إذا أخذنا بالنظر ّية الثانية ّ
حينئذ يف دائرة
كل هذه األخبار ستدخل
معني.
احلج ّية ما مل يمنع ٌ
مانع يف مورد أو جمال ّ

ويرتك هذا البحث أثره عىل علم الرجال واجلرح والتعديل؛ ّ
ألن جممل نصوص هذا

العلم هي نصوص موضوعات ـ سواء كانت روايات عن أهل البيت أم كتب ًا ومواقف

يتم بناء حج ّيته عىل مثل
يعرض هذا العلم للزوال عندما ّ
لعلامء الرجال املتقدّ مني ـ مما قد ّ
نظر ّية حج ّية خرب الواحد.

وال شك ّ
خاصة قام الدليل
أن خرب الثقة قد ثبتت حج ّيته يف املوضوعات يف حاالت ّ

أمر متفق عليه ،متام ًا كام ثبتت حج ّية الب ّينة يف الشهادات
عليها بخصوصها ،وهذا ٌ
اخلاص ـ بوصفه خرب ثقة متعدّ د ـ خارج
والقصاص واملنازعات والقضاء ،فهذا املورد
ّ

عن بحثنا هنا ،والذي يستهدف منه احلصول عىل قاعدة عامة إ ّما تقبل احلج ّية أو

ترفضها ،وال يمتنع ُتصيصها.

ويف احلقيقة ،مل نجد بحث ًا مستق ً
ال مركّز ًا حول هذا املوضوع عند العلامء ،سوى يف

القرنني األخريين ،أما املرحلة السابقة فال يوجد بحث فيها حول هذا املوضوع عدا

املتفرقة التي حتوي غموض ًا أحيان ًا  ،من جهة أنه قد ال خيعرف هل رفضوا
بعض الكلامت ّ

خرب الثقة يف هذا املوضوع بوصف ذلك قاعدة عامة أو خلاصية يف املورد الذي وقع

الرفض فيه؟

ومنذ أن خطرح هذا املوضوع بجد ّية أكرب ،ونظر ّية حج ّية اخلرب يف املوضوعات يزداد

أنصارها يوم ًا بعد يوم ،مع أنّه نخسب إىل قدماء اإلمام ّية ومشهورهم عدم احلج ّية ،فقد

نسب الشيخ النجفي القول بعدم حج ّية خرب العدل يف املوضوعات إىل املح ّقق احليل
( )1انظر :مكارم الشريازي ،القواعد الفقهية  81 :2ـ .82

والعالمة ّ
احليل واملح ّقق الكركي ،كام ذكر أنه نقل القول نفسه عن الشيخ الطويس وفخر

املحققني ولد العالمة وغريمها .

تعرضوا هلذا املوضوع يف كتب القواعد الفقه ّية تارةً ،ويف املباحث الفقه ّية ـ
وقد ّ

مر عليه يف البحث األصويل.
السيام الطهارة ـ أخرى ،وبعضهم ّ
وهنا رأيان يف هذا املوضوع مها:

األول :القوم بعدم احلج ّية ،ذهب إليه مثل :العراقي ،والنائيني ،وحمسن
الرأي ّ

وحممد جواد مغن ّية ،وغريهم  .وهو ما نخسب
احلكيم ،وحممد سعيد الطباطبائي احلكيمّ ،

إىل القدماء كام أرشنا.

الرأي الثاين :القول باحلج ّية ،ذهب إليه مثل :النجفي ،واخلوئي ،والصدر ،وحممد

صادق الروحاين ،ونارص مكارم الشريازي ،والسبزواري ،وكاشف الغطاء ،وغريهم .
هذا ،وقد تو ّقف أمثال الس ّيد اخلميني يف املسألة ،واحتاطوا بعدم احلج ّية .

معوقاهتا التي طرحها أنصار عدم احلجيّة.
نبني ّ
ونستعرض ّأوالً نظر ّية احلج ّية ،ثم ّ
( )1انظر :جواهر الكالم 171 :6؛ وقد نسب الروحاين عدم حج ّية خرب الواحد يف املوضوعات إىل
املشهور ،فراجع له :منتقى األصول .296 :4

( )2راجع :هناية األفكار 122 ،94 :3؛ وفوائد األصول 665 :4؛ ومستمسك العروة الوثقى :1

 ،206و 569 :8ـ  ،570و434 :14؛ واملحكم يف أصول الفقه 54 :4؛ وفقه اإلمام جعفر
الصادق .40 :1

( )3راجع :ظاهر كالم النجفي يف جواهر الكالم  171 :6ـ 172؛ واخلوئي ،معجم رجال احلديث
41 :1؛ ومباين العروة الوثقى ،كتاب النكاح 240 :2؛ والصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى

وحممد صادق الروحاين ،زبدة األصول 229 :3؛ ومنهاج الفقاهة 136 ،119 :5؛
،118 :2
ّ
وفقه الصادق ،50 :21 ،337 ،327 :16 ،39 :10 ،347 ،251 :9 ،154 ،62 :8 ،359 :7

460 :25 ،423 ،369؛ ونارص مكارم الشريازي ،القواعد الفقهية  81 :2ـ 95؛ وأنوار الفقاهة
(كتاب احلدود والتعزيرات)160 :؛ والسبزواري ،هتذيب األصول 116 :2؛ وكاشف الغطاء،
حترير املج ّلة ج ،1ق.47 :1

( )4انظر :اخلميني ،كتاب الطهارة .273 :4

أوّالً :نظريّة حايّة خرب الناحد يف املنضنعجت ،األدلّة واملنجقشجت

من الطبيعي عىل نظر ّيتنا يف باب األخبار ـ وهي نظرية حج ّية خصوص الوثوق

واالطمئنان ـ أن ال يكون هناك فرق يف حج ّية اخلرب بني األحكام واملوضوعات؛ ّ
ألن
حجة مطلق ًا بالسرية العقالئية املمضاة رشع ًا ،كام هو واضح .إنّام
الوثوق االطمئناين ّ
احلديث عن حج ّية خرب الواحد الظنّي ،وهل تقتيض هنا التعميم أو التخصيص؟
ويمكن أن ُي ّ
ستدل للتعميم وشمول احلج ّية للموضوعات باآليت:

فإهنا مطلقة تشمل األحكام واملوضوعات ،بل
الدليل ّ
األول :االستناد إىل آية النبأ؛ ّ

يرى الشيخ نارص مكارم الشريازي ّ
أن سبب نزول هذه اآلية جيعلها قاطعة الداللة عىل
املوضوعات؛ ّ
ألن نزوهلا مل يكن يف جمال األحكام وإنّام يف اإلخبار عن حال بني املصطلق،
ٌ
حدث خارجي وليس حك ًام رشع ّي ًا .
وهو

وهذا االستدالل باآلية قد يعاين من مشكلة ،بنا ًء عىل تفسري حج ّية اخلرب يف األحكام

بام يشمل موضوع احلكم وحمموله والنسبة ،وهو التفسري الذي ذكره السيد حمسن

احلكيم  ،فعىل هذا التفسري يكون اإلخبار عن موضوع احلكم من شؤون اإلخبار عن
احلكم نفسه ،وهنا اإلخبار عن حالة بني املصطلق هو إخبار عن موضوع احلكم بوجوب

مترد الكافرين واستعدادهم للمواجهة جز ٌء من موضوع احلكم بوجوب
اجلهاد؛ ألن ّ
ٍ
حينئذ دلي ً
اجلهاد ،فيكون داخ ً
ال
ال حتت باب األحكام ال املوضوعات ،فال تكون اآلية

عىل حج ّية خرب الواحد يف املوضوعات مطلق ًا.

سعي جا ّد لتوسعة مفهوم اخلرب األحكامي ،بمعنى ّ
أن
هذه املحاولة هي يف احلقيقة
ٌ

( ) 1الشريازي ،القواعد الفقهية  83 :2ـ 84؛ وانظر :املراغي ،العناوين الفقه ّية 657 :2؛
والروحاين ،املرتقى إىل الفقه األرقى  198 :2ـ .199
( )2مستمسك العروة الوثقى 72 :9؛ وطرق إثبات االجتهاد واألعلم ّية ،جم ّلة فقه أهل البيت :52
.31

ّ
كل خرب يرتك تأثري ًا عمالن ّي ًا عىل احلكم الرشعي وله صلة به بنحو من أنحاء الصلة كصلة
املوضوع به ،فإنّه جيب أن نخخرجه من البداية عن باب التنازع هنا ،ونجعله ضمن القدر

املتي ّقن ،وهو حج ّية اخلرب يف باب األحكام ،وهذا يعني ّ
أن خرب املوضوعات ليس سوى
بأي تأثري عميل ولو بالواسطة ،كخرب يتك ّلم مث ً
ال عن وجود
ذاك اخلرب الذي ال صلة له ّ

أي أثر عميل رشعي وال يتصل بموقف سلوكي.
حفرة يف كوكب نبتون ،فإنّه ليس له ّ

املبني عىل إحدى النظر ّيات يف تفسري اخلرب
وبقطع النظر عن هذا اإلشكال
ّ
بأن آية النبأ ظاهرة يف ّ
األحكامي ،يمكن القول ّ
أن حديثها عن اخلرب من القضايا املتصلة

ٍ
بشكل من األشكال؛ ّ
ألن التعليل يف اآلية جاء فيه التحذير من إصابة قو ٍم
باألعامل
ٍ
شأن عميل ،فقد يقال :غاية ما ّ
بجهالة ،وهو ٌ
تدل عليه اآلية هو حج ّية خرب الواحد فيام

تأثري عىل العمل والسلوك ولو مل يكن مضمون اخلرب نفسه من
يمكن أن يكون حلج ّيته ٌ
فرس السيد احلكيم اخلرب األحكامي بام تقدّ م ،ومعه ال
األمور العمل ّية مبارشةً ،ولع ّله هلذا ّ

تكون اآلية دا ّل ًة عىل حج ّية اخلرب يف املوضوعات مطلق ًا ،حتى ما ال ارتباط له بباب العمل

ٍ
أخص من املدّ عى ،السيام ّ
وأن احلج ّية مستفادة من
بشكل من األشكال  ،فالدليل
ّ
مفهوم اآلية ال منطوقها ،ويصعب حتصيل إطالق يف املفهوم إال إذا كان املتك ّلم بصدد

البيان من ناحية املفهوم أيض ًا ،مع أنّه هنا بصدده من ناحية املنطوق.

هذا مضاف ًا إىل ما ذكرناه يف حم ّله ،من ّ
القصة التي تتحدّ ث عن سبب نزول آية النبأ
أن ّ

ليست مؤكّد ًة بشكل واضح .

الدليل الثاين :االستناد إىل السرية العقالئ ّية ،فهي ال مت ّيز بني املوضوعات واألحكام،

عميل ،وسوف يأيت احلديث عن هذه
( )1قد خيثار تساؤل هنا عن معنى احلج ّية مادام ال يوجد تأثري
ّ

واملخصص لبحث
القضايا بالتفصيل يف هذا املحور ،وكذلك يف املحور القادم بشكل أوسع،
َّ
حج ّية خرب الواحد يف العقائد والتاريخ والتكوين ّيات والتفسري وغري ذلك ،فانتظر.

( )2انظر :حجية احلديث 316 :ـ .321

بل بعمل العقالء باألخبار سواء كانت يف املوضوعات أم األحكام ،فحتى قضايا التاريخ

أي
نجدهم يعتمدون فيها عىل خرب الثقة ويبنون عليها
ويتحاجون هبا حتى لو يكن هلا ّ
ّ

مردود عميل ،كأن تكون موضوع ًا للحكم الرشعي ،فض ً
عام يكون موضوع ًا حلك ٍم
ال ّ

رشعي أو مفضي ًا إليه .

وهذا الدليل ال إشكال فيه ،فالسرية العقالئ ّية مستحكمةّ ،
ولعل املانعني عن حج ّية

يقرون هبذه السرية؛ ولك ّن املشكلة تكمن يف ا ّدعاء وجود رد ٍع
اخلرب يف املوضوعات ّ

رشعي عنها ،كام يقول الس ّيد اخلميني  ،وسوف نبحث يف هذا الردع لدى استعراض
ٍّ
أد ّلة الفريق الثاين ،إن شاء اهلل تعاىل.
الدليل الثالث :ما ذكره الس ّيد الصدر ،من االستناد إىل دليل السنّة عىل حج ّية خرب

الثقة ،بتقريب ّ
أن الروايات الدا ّلة عىل حج ّية خرب الثقة ال تقوم بتأسيس حكم ،وإنّام

باإلرشاد إىل حك ٍم موجود مسبق ًا يف الوعي العقالئي ـ كام سبق احلديث عنه مرار ًا يف غري
موضع ـ وبنا ًء عليهّ ،
فإن هذه الروايات تتبع يف دائرة احلج ّية التي تعطيها ما حيكم به

الذهن العقالئي ،وحيث انعقدت السرية عىل التعميم كانت هي بدورها دا ّل ًة عليه

أيض ًا .

لكن هذا الدليل ٌ
قابل للتعليق عليه؛ وذلك:
ّ

ّأوالً :إنّه ال يزيد عىل دليل السرية شيئ ًا ،فيتو ّقف عىل بحث عدم الردع .نعم ،ينفع من

ثم عدم تأثري احتامل الردع يف املقام ،فيصلح اعتباره
حيث إحراز عدم الردع ،ومن ّ
مكم ً
وحمصن ًا له جتاه املناقشات اآلتية.
ومتم ًام لدليل السرية
ّ
ال ّ
ّ

( )1انظر :الروحاين ،املرتقى إىل الفقه األرقى 199 :2؛ والصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى :1
99؛ واخلوئي ،مباين العروة والوثقى ،كتاب النكاح 241 :2؛ والشريازي ،القواعد الفقه ّية :2
.90

( )2انظر :كتاب الطهارة .269 :4

( )3الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى  104 :2ـ .105

ثاني ًاّ :
إن خرب العمري يصعب تعميمه؛ لوروده يف جمال الطاعة والسمع ،وهو جمال

أحكامي عاد ًة بام فيها احلكم الوالئي ،فحتى مع بيان الكربى العقالئ ّية ،ال حيرز يف هذا

اخلرب اإلرجاع إىل هذه الكربى بتامم حلاظاهتا ومدياهتا ،بل اإلرجاع إىل الكربى يف هذا

الباب األحكامي؛ ّ
نص ًا يف احلج ّية هنا حتى نأخذ بإطالقه ،وإنّام
يؤسس ّ
ألن املتك ّلم مل ّ
ع ّلل وجوب السمع باحلج ّية ،فالسامع ال يلتفت إىل إطالق احلج ّية ،أو ال ّ
أقل من أنّه ال

خحيرز هذا اإلطالق ،فتتحدّ د دائرة احلج ّية بمثل ما حدّ ده السيد حمسن احلكيم عىل أبعد

تقدير ،وربام ّ
أقل.

ونسميه
الدليل الرابع :ما ذكره صاحب اجلواهر ،وب ّينه بتفصيل أوضح السيد الصدر،
ّ

برهان األولو ّية ،وحاصله :إذا كان دليل احلجيّة خيعطي احلجيّ َة خلرب الواحد يف
الرشع ّيات ،وهي عبارة عن قواعد وك ّليات عا ّمة ،فمن األوىل أن يعطي احلج ّية هلذا اخلرب

يف املوضوعات التي هي مسائل جزئ ّية وفرع ّية .

ويناقش الصدر هذا الدليل بأنّه ّ
لعل مرجع عدم إعطاء احلج ّية للخرب يف املوضوعات

هو انفتاح باب العلم فيها عىل خالف األحكام  ،فالرضورة تقدّ ر بقدرها ويقترص عىل

جمال األحكام ،فتبطل األولو ّية املزعومة.

ويرد عليهّ :
أن باب املوضوعات كباب األحكام ،فيه موارد كثرية ال حيصل العلم هبا،

فإذا حسبنا ابتالءات األفراد ستكون احلاالت بالغة الكثرة ،وقد ناقشنا مرار ًا الس ّيد

الصدر وغريه يف دعوى االنسداد املفزعة التي هيمنت عىل الفكر األصويل الشيعي بعد

اإلخبار ّيني ،فال حيرز هذا التمييز بني املوضوعات واألحكام ،فهل موارد القضاء

والعقوبات واملنازعات عىل كثرهتا يغلب فيها االنفتاح برصف النظر عن دليل حجية

الب ّينة الذي ال يعني انفتاح باب العلم كام هو واضح؟!

( )1جواهر الكالم 172 :6؛ وبحوث يف رشح العروة الوثقى .98 :2
( )2بحوث يف رشح العروة الوثقى  98 :2ـ .99

مضاف ًا إىل مالحظة ستطال ر ّد السيد الصدر وأصل برهان األولو ّية هنا ،وهي اجلواب

الصحيح ،وحاصله أن نقولّ :
الشق الفقهي من
إن الفقهاء مل يلتفتوا هنا إال إىل
ّ

املوضوعات ،فاعتربوا ما يتصل بتطبيق هذه الفتوى أو تلك من املوضوعات ،هلذا بدا

هلم ّأهنا فرعيّة جزئية ،واحلال ّ
أن مسألة املوضوعات أوسع من ذلك بكثري كام أرشنا مطلع

البحث ،حيث تشمل قضايا التاريخ والسرية وقصص األنبياء والعقائد والتكوينيات

كالطب النبوي و ..وكذلك التوثيقات والتضعيفات واملعطيات الرجال ّية ،وعلم
ّ
الرتاجم ،وعلم اللغة ،إىل غريها من القضايا التي تعتمد عىل اإلخبارات ،فهذه ك ّلها من
املوضوعات روح ًا وجوهر ًا ،فكيف توصف باجلزئ ّية ،وفيها الكثري الكثري أيض ًا من

الروايات والنصوص؟! وعليه ،فال خحيرز ّ
فرعي حتى نط ّبق قانون األولو ّية
أن باهبا
ٌّ

املذكور ،فهذا الوجه غري صحيح.

بل ّ
إن نفس خرق باب القضاء ملسألة حج ّية خرب الثقة عرب إقحامه مفهوم الب ّينة

الرشع ّية ،يشكّكنا يف هذه األولو ّية ،بنا ًء عىل القول بحج ّية خرب الثقة يف املوضوعات،

هتز أصل االستدالل هنا.
وهذه املالحظة األخرية ّ

ُتصص األمر بالفتاوى ،بل
فإهنا ال ّ
الدليل اخلامس :االستناد إىل إطالق آية الذكر؛ ّ

موردها قضايا عقائد ّية خرب ّية ،تلحق باملوضوعات كام هو واضح من السياق ،فإذا د ّلت

عىل حج ّية اخلرب كانت متساوية النسبة إىل املوضوعات واألحكام ،بل هي أقرب إىل

املوضوعات منها إىل األحكام ،كام ذكرنا.

ّ
خيتص ببيان األحكام ،بل
للتحذر ال
وهكذا احلال يف آية النفر ،إذ اإلنذار املستتبع
ّ

العقائد وقضايا اآلخرة وقصص السابقني ك ّلها و ّظفها القرآن واعتربها من أشكال
اإلنذار ،بل هي أقرب إىل اإلنذار من بيان الفتوى واحلكم الرشعي.

بل هذا هو احلال يف آية الكتامن كذلكّ ،
فإن الب ّينات مفهو ٌم أوسع من مفهوم احلكم

ُتتص اآلية باألحكام ،بل تشمل املوضوعات أيض ًا.
الرشعي وما يتصل به ،فال ّ

ويوسع
أن مدرك حج ّية خّب الواحد هو هذه اآليات،
وهذا الدليل جيّد ملن يرى ّ
ّ

الدائرة إىل ما هو أوسع من جمال األحكام ،إال أنّه ال ّ
يدل عىل حج ّية اخلّب مطلق ًا يف غري

باب األحكامّ ،
فإن سياق اآليات الثالث هو سياق ما يتصل بداخل الدين وأحكامه
وعقائده و ..أو فقل :ما يتصل بمعرفة الدين ،فال يشمل مطلق الوقائع اخلارج ّية ،وآية

الكتامن جماهلا ب ّينات الدين ،فال إطالق هلا لنجاسة هذا اإلناء أو ذلك ،كام ّ
أن سؤال أهل
ٌ
سؤال هلم عن قضايا دين ّية عاد ًة ال عن مطلق قضايا ولو خارج ّية تقع جزء ًا ملوضوع
الذكر

حك ٍم رشعي ،وهكذا احلال يف آية النفر ،فهي تتصل بمفهوم اإلنذار والتحذير ،وهذان

يرتبطان بمضمون الدين ال بمطلق الوقائع اخلارج ّية ولو كان هلا نحو اتصال كاألمثلة
التي ذكرناها.

فهذا الدليل ج ّيدٌ بمقدار ،ال مطلق ًا؛ ولع ّله هلذا اعترب السيد الصدر ـ دون بيان وجه

هذا االعتبار ـ ّ
أن آية الكتامن والنفر ال تشمالن الشبهات املوضوعيّة بشكل واضح ؛

فحق املوضوع ـ أو أ ّنه يمكن ـ أن
ونظره إىل املوضوعات باملفهوم الفقهي
اخلاص ،وإال ّ
ّ

ٍ
بشكل عام ،كام فعلنا.
تخدرس املوضوعات

املترشعية ،عىل أساس ّ
أن املتقدّ مني عملوا بخرب
الدليل السادس :االستناد إىل السرية
ّ

الواحد يف املوضوعات مثل عملهم بالتوثيقات والتضعيفات الرجال ّية ،األمر الذي ال

يتصل بمجال األحكام ،بل يعود ملجال املوضوعات .
وهذا الوجه:

بالنبي أو
ّأوالً :يرجع إىل السرية العقالئ ّية؛ لعدم إحراز انحصار مدرك هذه السرية
ّ

اإلمام ،وإنام ترجع إىل الطبع العقالئي ،فتكون احلج ّي خة إمضائ ّي ًة ال كشفية ،فال يكون دليل

املترشعية هنا يف عرض دليل السرية العقالئية املتقدّ م ،لكنّه ينفع يف تضييق اخلناق
السرية
ّ
( )1املصدر نفسه .103 :2

( )2الشريازي ،القواعد الفقه ّية  90 :2ـ .92

عىل ما اعتخرب نصوص ًا رادعة ،فيصلح للتتميم كام صلحت أد ّلة األخبار عىل حج ّية خرب

الثقة وفق ما تقدّ م.

بأن عملهم بأقوال الرجال ّيني إن ّ
ثاني ًا :قد يقال ـ والقائل السيد احلائري ـ ّ
دل فإنام

ّ
حكم ّ
كيل ،فتمتاز عن املوضوعات
يدل عىل حج ّية اخلرب يف املوضوعات التي ينتج عنها
ٌ
التي ينتج عنها حكم جزئيّ ،
املعني ينتج عنه
فإن األخذ بقول الرجايل يف وثاقة الراوي ّ
األخذ برواية هذا الراوي ،واملفروض ّ
النبي أو اإلمام ،وهو بيان
أن روايته تنقل لنا قول ّ

للحكم الرشعي ّ
الكيل ،فحيث كانت وثاقة الراوي يف طريق احلكم الرشعي الك ّيل أخذ
باإلخبار عن الوثاقة رغم ّأهنا موضوع خارجي ،ال حك ًام رشعي ًا ،وهذا يصعب معه

التعميم ملطلق موضوع للحكم الرشعي كاإلخبار عن مالقاة الدم هلذا املاء القليل،
والذي ينتج عنه حكم جزئي بنجاسة هذا املاء بخصوصه ،إنه ال معنى لفرض حجية

خرب الواحد يف غري املجال األحكامي.

حديث صعب ،السيام ّ
ٌ
وأن
أن احلديث عن هذا التمييز يف أذهاهنم
أن اإلنصاف ّ
إال ّ

خرب الثقة مل َين خْقل فقط األحكام الك ّلية ،بل نقل التاريخ والعقائد وقصص األنبياء والعامل

والتكوينيات وغريها أكثر مما نقل لنا األحكام أو يساويه ،وكام قامت السرية عىل األخذ

بخرب الواحد يف روايات األحكام ،كذا بنفس الطريقة أخذت سائر الروايات ،فال معنى

الكيل مادمنا نجد ّ
حلرص الوثاقة بمجال إعطاء احلكم ّ
أن تعاملهم مع وثاقة زيد كان

يصب لصالح األخذ برواياته برصف النظر عن إعطائها حك ًام كل ّي ًا أو موضوع ًا خارج ّي ًا
ّ
كالتاريخ ،وهذا ما يؤكّد ّ
أن أخذهم بقول الرجايل يف وثاقة زيد مل يكن ألجل خصوصيّة
احلكمية يف روايات زيد.

نعم ،التمييز بني أصل نقل الرواية وما يتصل بذلك (نقل النص الديني نفسه) وبني

خاصة بعد وجود أنموذج البيّنة يف القضاء
مثل اإلخبار عن النجاسة اخلارج ّية معقولّ ،
( )1احلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي.290 :

ّ
املترشعة للزم األخذ بالقدر
الشك يف انعقاد سرية
بام فيه من موارد جزئ ّية؛ فلو استحكم
ّ

املتي ّقن.

ثالث ًا :ال نخحرز ّ
املترشعية املتصلة كانوا يأخذون
أن املتقدّ مني الذين تقوم عليهم السرية
ّ

بأخبار الرجال ّيني من باب حج ّية خرب الثقة ،أما التضعيفات فلع ّلهم كانوا يأخذون هبا
من باب ّأهنا تعيق عندهم حتصيل الوثوق بالوثاقة ،فيرتكون اخلرب إلحداثها الشك يف

راويه عندهم ،وأ ّما التوثيقات ـ وهي قليلة ـ فلع ّلهم كانوا يأخذون هبا من باب
يصح أن نقيس حالة عرص النجايش
االطمئنان؛ لقرهبم من الرواة املو َّثقني زمن ًا ،فال
ّ
ّ
املترشعة ال باإلمجاع
نستدل هنا بسرية
والطويس بعرص من تقدّ م عنهام ،واملفروض أنّنا
ّ

النص وار ٌد ،فهذا الدليل غري واضح يف
أو الشهرة ،واحتامل نزول حالة اليقني بعد عرص ّ

املقام.

وقفة مطنّلة مع النصنص احلديثية املترّسة خلرب الثقة يف املنضنعجت

املتفرقة يف األبواب الفقه ّية املختلفة ،وهي ّ
تدل
الدليل السابع :جمموعة من الروايات ّ

عىل األخذ بخرب الثقة يف هذا املوضوع أو ذاك ،بام يشبه روايات الب ّينة يف القضاء

نص عام يعطي احلج ّية خلرب الثقة يف
والقصاص واحلدود و ..فهذه الروايات ليس فيها ّ

املوضوعات مطلق ًا ،إال أنّه يمكن أن خيدّ عى إلغاء اخلصوص ّية فيها بحيث تعطي ـ إ ّما ّ
كل

واحدة يف نفسها أو بلحاظ انضاممها لبعضها ـ انطباع ًا بأنّه ال خيراد إعطاء احلج ّية خلرب
اخلاص أو ذاك ،وإنام جتعل هذه املوارد حمض تطبيقات للقاعدة العامة
الثقة يف هذا املورد
ّ

التي هي احلجيّة املطلقة لألحكام واملوضوعات .

وقد رفض السادة :احلكيم واخلوئي واخلميني وغريهم ،إمكان ّية أخذ قاعدة عامة من

( )1الشريزاي ،القواعد الفقهية  85 :2ـ 90؛ وانظر :جواهر الكالم  171 :6ـ .172

هذه الروايات  ،وكالمهم صحيح إذا استبعدنا دليل السرية يف املقام ،حيث يقترص عىل

نقر بالسرية نجد ّ
أن
املتفرقة املذكورة ،لكن حيث ّ
داللة الدليل يف مورده؛ لق ّلة الروايات ّ
هذه الروايات تط ّبق ما تفيده السرية ،فبمعونة السرية يغدو ممكن ًا إلغاء خصوص ّيتها؛

الرتكاز عدم اخلصوصيّة يف الذهن العقالئي.

وعىل أ ّية حال ،فال بأس باستعراض بعض الع ّينات من هذه الروايات؛ للنظر فيها
ٍ
صورة عنها ،والتفصيل يف حم ّله ،وهي:
وأخذ

 1ـ خّب معاوية بن وهب ،عن أيب عبد اهلل ،يف جرذ مات يف زيت ما تقول يف بيع

ذلك؟ قال :بعه وب ّينه ملن اشرتاه ليستصبح به .

أن الظاهر من هذا اخلرب ّ
وذلك ّ
أن املشرتي سوف يأخذ بقول البائع ويرتّب األثر

فيستصبح به ،وال معنى لرتتيب األثر إال حجيّة خرب البائع .

ّ
لكن يناقش ّ
مستقل خارج عن
بأن املورد من موارد إخبار ذي اليد ،وهذا ثبت بدليل

سياق بحثنا ،فال ّ
تدل عىل ما نحن فيه .مضاف ًا إىل عدم وجود عني وال أثر لفكرة وثاقة

املخرب هنا.

ٍ
ال ثوب ًا ف ّ
رجل أعار رج ً
صىل
 2ـ خّب عبد اهلل بن بكري ،قال :سألت أبا عبد اهلل عن

فيها ،وهو ال ّ
يصيل فيه .قال :فال (ال) يعلمه  .قال :فإن أعلمه؟ قال :خيعيد .

وذلك أ ّن األمر باإلعادة بعد اإلعالم ال معنى له إال حجيّة خرب املعري ،وهذا كاشف

عن حج ّية اخلرب يف املوضوعات.
وهذه الرواية:

( ) 1احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى 206 :1؛ واخلميني ،كتاب الطهارة 271 :4؛ واخلوئي،
التنقيح (الطهارة)  320 :1ـ 321؛ وحممد سعيد احلكيم ،مصباح املنهاج (التقليد).161 :

( )2هتذيب األحكام  ،129 :7و.85 :9
( )3انظر :مستند الشيعة .253 :1

( )4احلمريي ،قرب اإلسناد169 :؛ وتفصيل وسائل الشيعة .488 :3

أ ـ كسابقتها من موارد صاحب اليد ،فال يمكن االستناد إليها للتعميم ملطلق خرب

الثقة ،ويشهد له أنّه ال عني وال أثر يف الرواية ملفهوم وثاقة املخرب ،ومع ذلك حكم

باإلعادة.

ب ـ بل ّ
لعل هذه الرواية يمكن التو ّقف يف أمرها من ناحية معارضتها لبعض

النصوص واألد ّلة التي ّ
تدل عىل عدم لزوم اإلعادة يف هذه احلال ،والتفصيل يف حم ّله.

ج ـ بل إنّه ربام يشكّك يف أصل الداللة ،من حيث ّ
إن الرواية تتحدّ ث عن أنّه

(أعلمه) ،بام يفهم منه أنّه صار لديه علم بعد اإلخبار أو جعله عامل ًا باإلخبار ،وهذا خارج
عن مورد بحثنا ،إال إذا قيل ـ وهو الصحيح ـ بعدم اقتضاء الداللة اللغو ّية ذلك ،حيث

يقال مثالً :أعلمته باألمر فصدّ قني ،وأعلمته باألمر فلم يصدّ قني ،مما يكشف عن ّ
أن
تعبري اإلعالم ال يساوق االعتقاد يف من بلغه اإلعالم.

 3ـ خّب بكر بن حبيب ،قال :سئل أبو عبد اهلل عن اجلبن ،وأ ّنه خيصنع (يوضع) فيه

اإلنفحة (من امليتة) ،قال :ال يصلح (تصلح) ثم أرسل بدرهم ،فقال :اشرت (بدرهم)
من رجل مسلم وال تسأله عن يشء .

وذلك ّ
أن هنيه عن سؤال الرجل املسلم يستلزم قبول خربه لو أخرب ،وإال فام الفرق

بني أن يسأله أو ال يسأله؟!

لكن هذا اخلّب قابل للمناقشة أيض ًا ،وذلك:
ّ

خاصة وأنّه ال إشارة
ّأوالً :إنّه وارد يف مورد ذي اليد ،فال يصلح للتعميم ،كام تقدّ مّ ،

فيها لوثاقة الرجل املسلم ،إال إذا قيل بأصالة العدالة يف املسلم ،ومل تثبت.

ثاني ًاّ :
إن النهي عن السؤال فيه ال يفرض حج ّية خرب الثقة ،بل لع ّله من باب أنّك لو

سألته فقد حيصل لك الريب فيوجب تركك اجلبن ،أو قد حيصل لك وثوق من قوله

فتضطر لرتكه وال موجب لذلك ،فال داللة يف هذا اخلرب عىل حج ّية خرب الثقة يف
ّ
( )1الربقي ،املحاسن 496 :2؛ وتفصيل وسائل الشيعة  118 :25ـ .119

املوضوعات.

املتأخرين ،من ّ
ثالث ًا :ما احتمله بعض ّ
أن النهي عن السؤال قد ال يكون خلصوصيّة
توهم الوجوب ،فيكون أجنب ّي ًا عن املقام .
احلج ّية يف اجلواب ،بل لع ّله لرفع ّ
توهم للوجوب يف ذهن السائل ومل تخربز له قرينة
لكنّه بحاجة لفرض احتامل ّية وجود ّ

إثبات ّية وإن كان ممكن ًا ثبوت ًا.

إن هذا اخلرب خمالف ملا ّ
رابع ًاّ :
دل عىل طهارة األنفحة من امليتة وحل ّيتها ،وأنّه ال إشكال
فيها ،والتفصيل يف حم ّله.
 4ـ خّب حفص بن البخرتي ،عن أيب عبد اهلل :يف الرجل يشرتي األمة من رجل

فيقولّ :إين مل أطأها .فقال :إن وثق به فال بأس أن يأتيها..

روايات.

 .ومثل هذه الرواية عدّ ة

وذلك أنّه حيث كان متع ّلق كلمة (وثق) هو املخرب ال اخلرب ،كشف عن كون الوثوق

هنا هو الوثوق النوعي ،فخرج عن باب االطمئنانّ ،
فدل عىل حجية اخلرب يف

املوضوعات ،وبتعبري املح ّقق اإلصفهاين :من تقييد القبول بالوثاقة واألمانة خيعلم أ ّنه بام

حجة ،ال بام هو إخبار ذي اليد ،وإال ملا كان وج ٌه للتقييد يف اجلواب .
هو خرب الثقة ّ
وقد ناقش السيد الصدر هنا من جهتني:

أ ـ إ ّن اخلرب يف مورد الرواية خرب صاحب اليد ،فال يمكن التعدّ ي منه.

بأن غاية ما يف األمر تقييد إطالق ما ّ
بل يمكن أن نضيف عىل كالم الصدر ّ
دل عىل

حج ّية خرب صاحب اليد يف مثل هذا املورد بكونه ثق ًة ،انطالق ًا من مفهوم اجلملة الرشط ّية
يف جواب اإلمام.

وعليه ،فتفيد الرواية حج ّية قول الثقة صاحب اليد ،وهذا ليس شيئ ًا إضاف ّي ًا عىل ما

( )1مرتىض احلائري ،رشح العروة الوثقى .440 :2

( )2الكايف 472 :5؛ وتفصيل وسائل الشيعة .260 :18
( )3اإلصفهاين ،صالة املسافر 34 :ـ .35

تفيده أصل قاعدة األخذ بقول صاحب اليد.

املس ،وال يمكن التعدّ ي من اخلرب
ب ـ إ ّنه موافق لألصول؛ الستصحاب عدم ّ
ِ
يكتف يف مورد الرواية
املوافق لالستصحاب إىل اخلرب املخالف له ،فالشارع وإن مل

باالستصحاب ،ولكن قد يكون عدم خمالفة خرب البائع لألصل مؤثر ًا يف تعويله عىل
اخلرب .

األول الذي أفاده صحيح كام تقدّ م؛ لك ّن الوجه الثاين فيه يشء من التك ّلف
والوجه ّ

يف طرح االحتامالت؛ فإذا كان االستصحاب جاري ًا ،وهو املعيار الوحيد فال معنى جلعل

مالك القبول هو الوثوق باملخرب ،وإن كان الوثوق باملخرب كذلك فال معنى

لالستصحاب ،وأ ّما افرتاض ّ
أن املعيار هو (الوثوق النوعي باملخرب يف مورد
غض النظر عنه ،فهذا
االستصحاب) ،مع فرض عدم كفاية االستصحاب ،أو مع فرض ّ

غري ظاهر من نمط التعليل يف الرواية الظاهر يف كون النكتة التا ّمة هي الوثوق باملخرب.

 5ـ صحيحة حممد بن مسلم :يف الرجل يرى يف ثوب أخيه دم ًا ،وهو ّ
يصيل .قال :ال

يؤذنه (ال يؤذيه) حتى ينرصف .

وذلك أنّه ال معنى للنهي عن اإلعالم غري حج ّية اخلرب ،واملفروض ّ
أن املخرب ليس

صاحب يد ،فيصلح للتعميم.

بأن املفروض ّ
وناقشه الصدر ّ
أن املخرب يرى الدم ،ومعه يكون اإلخبار بالنجاسة

ّ
املصيل وحصول العلم له ،فال إطالق لفرض الشك .ويف بعض نسخ
مساوق ًا اللتفات
التهذيب جاء (ال يؤذيه) بدالً عن (ال يؤذنه) ،ويكون اإلشكال حينئذ أوضح؛ ّ
ألن النهي
عن اإليذاء ال حيدّ د بِ َم يتح ّقق .

( )1الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى .107 :2
( )2الكايف 406 :3؛ وهتذيب األحكام .316 :2
( )3بحوث يف رشح العروة الوثقى .107 :2

وكالمه صحيح ،إال إذا قيل ّ
بأن اإلخبار عن وجود النجاسة يف الثوب ال يساوق

ّ
املصيل عليها بنفسه ،فقد تكون عىل ثيابه من اخللف فال يتمكّن من رؤيتها حال
ا ّطالع

الصالة عادةً.

بل خيضاف إليه ّ
بأن غري واحدة من هذه الروايات وارد يف باب النجاسات التي ترتك

أثر ًا يف العبادات واألكل والرشبّ ،
حجة دون غريه،
ولعل هذا املورد يكون خرب الثقة فيه ّ
خاصة باملعنى الواسع ملا قلناه من خرب الثقة يف
فال حيرز اإلطالق والتعميم،
ّ

املوضوعات.

 6ـ خّب عيسى بن عبد اهلل اهلاشمي ،عن أبيه ،عن جدّ ه ،عن عيل ،قال :املؤذن مؤمتن،

واإلمام ضامن  .ونحو هذا اخلرب غريه.

وذلك أنّه ال معنى حلج ّية خرب املؤ ّذن سوى حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات.

وناقش السيد الصدر بأنّه مل يؤخذ يف موضوع احلجيّة وثاقة املؤ ّذن ،وهذا شاهد عىل

عدم كون احلج ّية بمالك حج ّية اخلربّ ،
فلعل نظر الروايات إىل املؤ ّذن الراتب ،كام يناسبه
التعبري باالئتامن الذي حيصل يف املؤ ّذن الراتب بإسناد األمر إليه ،فيكون أجنب ّي ًا عن ّ
حمل

الكالم .

وجياب ّ
يغري من
بأن حتويل الرواية من مطلق املؤذن إىل املؤذن الراتب ـ لو س ّلم ـ ال ّ

حجة بمالك وثاقته
واقع احلال شيئ ًا؛ وذلك أنّه إذا كان خرب املؤذن الراتب قد صار ّ
والوثوق النوعي بقوله فال توجد خصوص ّية لكونه راتب ًا حيث يفرض ّ
أن هذا الوثوق

النوعي متح ّقق يف غريه من الثقات ،غايته نرشط فيهم املعرفة بام خيربون به كام هو مقتىض

كون املؤذن راتب ًا ،وأ ّما فرض ّ
أن راتب ّية املؤ ّذن وما فيها هي متام املالك ،برصف النظر عن
وثاقته ،بحيث تكون مأخوذة عىل نحو املوضوع ّية التا ّمة أو مع الوثاقة ،فهو غري عريف،

( )1هتذيب األحكام .282 :2

( )2بحوث يف رشح العروة الوثقى .108 :2

فالعرف يلغي اخلصوص ّية هنا بمعنى أنّه ال يفهم من الراتب ّية إال كونه ثقة م ّطلع ًا خبري ًا

بموقع األذان موثوق ًا به بجعله راتب ًا فيؤخذ بقوله ،وهذا متح ّقق يف مطلق الثقة املطلع
عىل ما خيرب به العارف بأمره.

وقد يريد املناقش هنا ما أفاده حمقق الداماد ،من ّ
أن املؤذن الراتب حيصل االطمئنان

من أذانه ،فتخرج الرواية عن االعتبار يف مقامنا  .وهو وجيهّ ،
فإن األمر كذلك نوع ًا.

بل قد نناقش ّ
بأن هذه الرواية بخصوصها قد تقصد خماطبة املؤ ّذن ال غريه ،بحيث

تطالبه بأداء األمانة ،وال تريد ترتيب حكم تصديق األمني هنا؛ لكون املورد من غري

حقوق الناس ،فينرصف عن تعبري االئتامن الوارد يف قضايا املعامالت ويكون االستخدام

حق اإلمام يف الرواية نفسها ،حيث
جماز ّي ًا أو باملعنى العام ،متام ًا كمفهوم الضامن الوارد يف ّ
فهموا منه ما خيسقط فكرة الضامن يف باب املعامالت والذمم والعهدة وغري ذلك عىل
صحة قراءة اإلمام بحيث ال جيوز االئتامم بمن ال خيتقن القراءة
الباب ،فأفتوا بلزوم ّ

العرب ّية؛ ألنّه مل حي ّقق موجبات الضامن ،مع ّ
أن الرواية ال تخفهم بالرضورة يف السياق
القانوين املعاميل يف باب الضامن ،وإنّام هو تعبري عريف يراد منه ّ
أن عىل اإلمام أن يفي

يتحمل صالته فقط بل صالهتم
بصالة املأمومني وأن يأيت بالصالة عىل أمتّها؛ ألنّه مل يعد
ّ

أيض ًا ،فلو ّ
أخل هبا ـ بأن ّ
صىل بال وضوء عامد ًا مث ً
ال ـ فقد خالف ما خك ّلف به من ضامن
ومسؤول ّية ،واإلتيان هبا بأمتها يكون بحسب ّ
شني عند اهلل
كل شخص،
فسني بالل ٌ
خ

وبالعكس كام يقال.

واألئمة ال بصدد ترتيب اآلثار
وبكلمة موجزة :الرواية بصدد توجيه سلوك املؤ ّذنني
ّ
حق السامعني واملأمومني ،وإن كان هناك يف الواقع آثار ،واالئتامن والضامن فيها ٌ
جعل
يف ّ
إهلي ،ال أنّه اؤمتن من قبل الناس فصار مؤمتن ًا ،فتأ ّمل جيد ًا ،والتفصيل يف حم ّله.

كام ّ
أن هذه الرواية وأمثاهلا ال تصلح للتعميم لغري العبادات من سائر حقوق الناس

( )1انظر :حمقق داماد ،كتاب الصالة.206 :

برتتيب اآلثار عىل خرب الثقة فيها ،وهذا يمكن تع ّقله بالتمييز بني حقوق اهلل وحقوق
الناس يف حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات.

تزوج جاري ًة أو متتّع هبا ،فحدّ ثه ٌ
رجل ثقة أو
 7ـ خّب سامعة ،قال :سألته عن رجل ّ

غري ثقة فقال :إ ّن هذه امرأيت وليست يل ب ّينة ،فقال :إن كان ثق ًة فال يقرهبا ،وإن كان غري
ٍ
ثقة فال يقبل منه .
فهي ّ
تدل عىل حج ّية خرب الثقة بالزوج ّية ،مع فهم النهي عن املقاربة بمعنى قبول

قوله ،بقرينة مقابله ،وإال أمكن فرض ّ
احتياطي.
أن األمر هنا
ٌّ
وقد يناقش االستدالل هنا من عدّ ة جهات ،وذلك:

ّأوالً :بام أورده البجنوردي واخلميني ،من ّ
أن هذه الرواية معارضة برواية يونس قال:
ٍ
زوجها.
زوج؟ فقالت :ال ،فت ّ
تزوج امرأ ًة يف بلد من البلدان فسأهلا :ألك ٌ
سألته عن رجل ّ

ثم ّ
إن رج ً
ال أتاه ،فقال :هي امرأيت ،فأنكرت املرأة ذلك ،ما يلزم الزوج؟ قال :هي امرأته
إال أن يقيم الب ّينة  .وأيض ًا معارضتها بخرب عبد العزيز املهتدي :سألت الرضا قلت له:

تزوجها رس ًا ،فسألتها عن
فتزو خ
عمي فا ّدعى أ ّنه كان ّ
إ ّن أخي مات ّ
جت امرأ َته ،فجاء ّ

ذلك فأنكرت أشدّ اإلنكار ،وقالت :ما كان بيني وبينه يشء ّ
قرارها
قط ،فقال :يلزمك إ خ
ويلزمه إنكارها .

وقد يناقش ّ
فتخصص
أخص من هذه األخبار بكون املدّ عي ثق ًة،
بأن خرب سامعة
ّ
ّ

بذلك وحتمل عىل غري الثقة.

لكنّه بعيد؛ وذلك أنّه لو كان هناك يشء من هذا القبيل كان مقتىض احلال هو تفصيل

اإلمام يف ذلك املورد؛ ألنّه ّ
حمل احلاجة الفعل ّية الشديدة واألمر ملزم ،فكيف سكت
اإلمام عن هذه القضية املركز ّية يف هذا املورد وأطلق ،وهذا اإلشكال منّا مرجعه إىل

( )1هتذيب األحكام .461 :7

( )2البجنوردي ،القواعد الفقه ّية 35 :3؛ واخلميني ،كتاب الطهارة .273 :4

كربى عدم معقول ّية اإلطالق يف مورد التقييد الواقعي يف حاالت من هذا النوع ،وتفصيله

يف حم ّله.

أن املورد هنا هو مورد الدعوى واخلصومة؛ ّ
ثاني ًا :بام أورده الس ّيد الصدر ،من ّ
ألن

املرأة تنكر زوج ّية الرجل الثقة بطبيعة احلال ،واألصل معها ،لكوهنا مصدّ قة يف نفي
الزوج ،ومعه ال يكون إخبار املدّ عي مشموالً حلج ّية خرب الثقة حتى عىل القول هبا ،فال
يمكن االستدالل بالرواية .

وهذا الكالم من السيد الصدر حماول ٌة أظ ّن ّأهنا تريد الرجوع إىل روح ما طرحه

البجنوردي ،فكأنّه يريد أن ينفي الرواية بمعارضتها ملقتىض القواعد واألصول يف باب
وفرض ّ
عي فيام
فرض
القضاء واملنازعات.
أن املرأة تخنكر هنا ٌ
خ
تقر املدّ َ
عقالين؛ إذ لو كانت ّ
ّ
ويغري هو ّيته
ا ّدعاه ل خطرح هذا األمر يف السؤال؛ ألنّه يشكّل عمدة السؤال يف هذه احلالّ ،

تغيري ًا جذر ّي ًا ،مع أنّه ال إشارة له فيه.

أن هنا خصوص ّية يف هذه الرواية تدفع للتو ّقف قليالً ،وذلك ّ
إال ّ
عرب
أن اإلمام وإن ّ

يف ذيلها بجملة( :فال يقبل منه) ،لكن مقابل ذلك ليس منح احلج ّية خلرب الثقة ،وترتيب

املقررة يف الفقه ،بل غاية ما
آثار زوج ّيته عىل تلك املرأة ،حتى تنايف األصول والقواعد ّ
تخثبته الرواية هو قبول قوله يف حدّ عدم ترتيب آثار زوج ّيته عىل املرأة ،ال ترتيب آثار
يرجح كون هذه الرواية بصدد األمر باالحتياط املؤ ّقت أو
زوج ّية املدّ عي عليها ،وهذا ما ّ

املستحب يف مقاربة هذه املرأة ،ال نفي الزوج ّية أو إثباهتا ،فنحن نجعل اجلملة األوىل يف
ّ

جواب اإلمام قرينة عىل املراد من قبول قول املدّ عي وعدمه ،وليس العكس.

وهبذا يصلح هذا الكالم لنقد أصل االستدالل هنا؛ فإنّه لو خقبل خربه لزم ترتيب آثار

زوج ّيته عليها ،وهذا ما مل تخرش الرواية له ،فالرواية إما بصدد جعل االحتياط يف مثل هذه

املوارد حتى يستبني األمر أو ّأهنا ال يمكن العمل هبا؛ ملخالفتها النصوص والقواعد.
( )1بحوث يف رشح العروة الوثقى .108 :2

 8ـ صحيحة عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل ،قال :اغتسل أيب من اجلنابة ،فقيل

له :قد أبقيت ملع ًة يف ظهرك مل يصبها املاء .فقال له :ما كان عليك لو سكت ،ثم مسح
تلك اللمعة بيده .

فهذا اخلرب وأمثاله يفيد حج ّية قول املخرب وترتيب األثر عليه.
وأورد عىل االستدالل هنا بإيرادين:

األول :ما ذكره الس ّيد اخلميني ،من ّ
أن خرب ال ُّلمعة ال يفيد حج ّية قول الثقة،
اإليراد ّ

ً
ّ
للشك حال االشتغال ،أو كانت اللمعة
مشتغال بالعمل ،فصار خربه موجب ًا
إذ لع َّله كان
ّ
الشك فيه ولو بعد الفراغ ،أو كان من باب
يف الطرف األيرس ،بنا ًء عىل اعتبار
االحتياط .

وقد يع ّلق عليه ّ
بأن ظاهر اخلرب الفراغ من الغسل ،بقرينة (اغتسل أيب من اجلنابة ـ

أبقيت) ،وإال لزم القول :كان أيب يغتسل من اجلنابة ،ومل يكن معنى لفرض مفهوم

اإلبقاء ،وأ ّما احلمل عىل االحتياط فغري ظاهر من الرواية ،بل ّ
إن قول اإلمام له :ملاذا ب ّينت
ٍ
كاشف عن ّ
احتياط
أن بيانك أوجب تكليف ًا يف ح ّقي ،وليس األمر حمض
يل األمر،
ٌ
أن القض ّية يف الطرف األيرس ،لكنّه مبني عىل ٍ
استحبايب ،نعم حيتمل ّ
قول مل يثبت بدليل.
ٌّ

اإليراد الثاين :ما ذكره السيد الصدر ،من ّ
أن ظاهر الرواية كون اخلرب مطابق ًا للواقع،

وهلذا ذكر اإلمام يف ذيلها ّ
أن أباه عليه السالم مسح تلك اللمعة ،وهذا يعني وجودها كام

أي قيد يف املخرب،
أخرب املخرب ،فيكون أجنب ّي ًا عن احلج ّية التعبد ّية .ويؤ ّيد ذلك عدم أخذ ّ
وكون اإلخبار بمثل هذه الواقعة احلسيّة احلارضة القابلة للمالحظة فع ً
ال موجب ًا للوثوق

غالب ًا .

( )1الكايف .45 :3

( )2اخلميني ،كتاب الطهارة .273 :4

( )3الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى .109 :2

وقد جياب ّ
بأن واقع ّية اللمعة ال تساوق حصول العلم لإلمام األب هبا بعد اإلخبار،

وكون اإلخبار بواقعة حسيّة قابلة للمالحظة ال يعني أنّه قد حصلت هذه املالحظة

وأهنا كانت يف ظهره .وعدم بيان الوثاقة هنا ـ بعد كون الرواية يف مدلوهلا
بالفعلّ ،
خاصة ّ
ربره ،وهو عدم كونه يف مقام البيان من هذه اجلهة ،بل يريد
ّ
األويل إخبار ًا ال إنشا ًء ـ له م ّ
أن يوصل رسالة وهي أنّه ال جيب إخبار الناس بمثل هذه األمور التي يواجهوهنا،
نتمسك باإلطالق ،فتأ ّمل
وليست رسالته يف أنّه جيب قبول قول من خيربك أو ال حتى ّ

ج ّيد ًا.

فاألفضل يف اجلواب أن يقال ّ
بأن اإلمام االبن ما كان ليعرف حال هذه اللمعة إال عرب

أبيه ،وهذا يعني ّ
أن األب إ ّما حصل له وثوق بقول الرجل أو أنّه بعد قوله ا ّطلع فعرف

صدق قوله ،ويف احلالتني ال يكون اإلخبار موجب ًا حلج ّية خرب الثقة يف املوضوعات ،وعىل

أن اإلمام اإلبن عرف باألمر بعل ٍم لدينّ ،
تقدير افرتاض ّ
فإن الرواية ال حتكي عن أنّه هل
ٍ
ّ
يتمسك
أن اإلمام األب حصل له العلم أو ال ،وحيث ّإهنا يف مقام اإلخبار عن حدث فال ّ
فيها بإطالق بعد عدم معرفة حيث ّيات األمر الذي دفع األب لغسل اللمعة .وأ ّما قوله

ِ
للمخرب بأنّه ملاذا أخربت؟ فال خحيرز أنّه ألجل حج ّية خربه عند اإلخبار ،بل لع ّله إلفضائه
املخرب باألمر عاد ًة مما يوجب له تكليف ًا أو اندفاعه نحو الريب فاالحتياط ،واألمر
إىل علم َ

ال داعي له.

قلت أليب عبد اهلل :اشرتينا طعام ًا ،فزعم صاحبه أ ّنه
حممد بن َحران ،قال :خ
 9ـ خّب ّ

كان له ،فصدّ قناه وأخذناه بكيله .فقال :ال بأس  .فقلت :أجيوز أن أبيعه كام اشرتيته
بغري كيل؟ قال :ال ،أ ّما أنت فال تبعه حتى تكيله  .ونحوه غريه.

فإ ّن قوله( :فصدّ قناه) ال يراد به حصول العلم ،السيام مع التعبري بـ( :فزعم أ ّنه كاله)،

وإ ّنام املقصود به التصديق العميل ،وقد أمضاه اإلمام ،وهو معنى احلجيّة.
( )1هتذيب األحكام .37 :7

ويناقش ّ
بأن الرواية واردة يف مورد صاحب اليد ،وليست فيها إشارة للوثاقة ،بل

القرينة القو ّية هنا عىل ّ
أن املوضوع ال عالقة له بخرب الثقة يف املوضوعات أنّه لو كان ذلك
األول فيه؟!
هو املراد فلامذا مل يرتتّب األثر يف البيع الثاين ومل يكتف بقول البائع ّ

عمن ييل صدقة ال خعرش
 10ـ خّب عيل بن يقطني ،قال :سألت أبا احلسن عليه السالمّ ،

فمره يضعها يف مواضعها ،وإن مل يكن ثقة فخذها
عىل من ال بأس به ،فقال :إن كان ثق ًة خ
[منه] وضعها يف مواضعها  .ونحوها غريها.

وذلك ّأهنا تفيد مرجع ّية الوثاقة يف احلج ّية فيام يكون ثق ًة فيه ،بال فرق بني أن يكون

ماالً أو خرب ًا.

أن فهم حج ّية خّب الثقة يف املوضوعات منها غري واضح؛ فهي بصدد توكيل الثقة
إال ّ

حج ًة يف ترتيب اآلثار؟!
يف املال ،وأين هذا من االحتجاج بقوله واعتباره ّ

وقد محل بعض الفقهاء ـ كالسيد اليزدي ـ الرواي َة عىل حالة حصول االطمئنان من

قسم املال ،لكنّنا لسنا بحاجة لذلك ،وإن كان معقوالً ،فإنّه لو كان ثق ًة فال يبعد
قوله بأنّه ّ

كفاية توكيله يف سقوط التكليف ،والبناء عىل حتقيقه الفعل بال حاجة إىل سؤاله ،إن مل

نقل ـ كام ذهب إليه السيد اخلوئي ـ ّ
بأن ظاهر الرواية ّأهنا تتحدّ ث عن املصدّ ق الذي

يأخذ الزكاة ،فال عالقة هلا بالتوكيل وال بباب اإلخبار.

حممد بن أيب نرص ،قال :سألت أبا احلسن الرضا عليه السالم عن
 11ـ خّب أَحد بن ّ

رجل يصيد الطري يساوي دراهم كثرية ،وهو مستوي اجلناحني ،ويعرف صاحبه أو جييئه
فيطلبه من ال يتهمه ،قال :ال ّ
حيل له إمساكه ،ير ّده عليه  .فقلت له :فإن هو صاد ما هو

( )1الكايف .539 :3

( )2العروة الوثقى  235 :6ـ 236؛ ومستمسك العروة الوثقى 365 :9؛ ومهذب األحكام :11
.295

( )3اخلوئي ،فقه العرتة يف زكاة الفطرة .112 :1

مالك بجناحيه ال يعرف له طالب ًا؟ قال :هو له  .ونحوه غريه.

وذلك ّ
جمرد عدم القرينة عىل الكذب،
أن املقصود من عدم االهتام هو الوقوف ،ال ّ

ّ
جمرد
وأن املراد هبذا الوقوف الوثوق باملخرب يف نفسه ال بشخص ذلك اخلرب ،إذ لو أريد ّ

عدم القرينة عىل الكذب كان أوسع من الوثاقة ،ولو أريد الوثوق بشخص اخلرب كان

أجنب ّي ًا عنها .
صحة مت ّلك الصيد الذي يدّ عيه شخص،
لكن هذا اخلّب ونحوه غاية ما يفيد عدم ّ
ّ
وليس هذا بالرضورة ألجل الوثاقة ،بل ربام يكون قيد ًا يف نفسه يف أصل مت ّلك الصيد،
وهو عدم وجود طالب له ،فالنكتة يف عالقة التم ّلك بالصيد مع وجود طالب له ،ال يف

حج ّية خرب الثقة يف نفسه ،وهلذا مل خيذكر الثقة هنا ،بل ذكر عدم االهتام تارةً ،و خاطلق أخرى
كام يف ذيل السؤال الثاين.

 12ـ صحيحة إسحاق بن عامر ،عن أيب احلسن عليه السالم ،قال :سألته عن الرجل

يمسها ،و ختصدّ قه
ّ
يتزوج املرأة فيدخل هبا ،فيغلق باب ًا و خيرخي سرت ًا عليها ،ويزعم أ ّنه مل ّ
هي بذلك ،عليها عدّ ة؟ قال :ال  ،قلت :فإ ّنه يشء دون يشء؟ قال :إن أخرج املاء

اعتدّ ت  ،يعني إذا كانا مأمونني خصدّ قا .

مبني عىل ّ
وقد أورد السيد الصدر هنا ّ
أن اجلملة األخرية من كالم
بأن االستدالل ٌّ

اإلمام ،ال من تفسري الراوي ،بمالحظة كلمة (يعني) ،وعىل إمكان التعدّ ي من مورد
الرواية ،رغم ّ
أن اخلرب يف مورد الرواية موافق لألصل الطبعي يف نفسه ،وهو

مجده الشارع يف مورد الرواية ،فيشكل التعدّ ي منه إىل اخلرب املخالف
االستصحاب الذي ّ

لألصل .

( )1الكايف .222 :6

( )2الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى .111 :2
( )3الكايف .110 :6

( )4بحوث يف رشح العروة الوثقى  111 :2ـ 112؛ وانظر :روضة املتقني 122 :9؛ ورضا الصدر،

والنقطة األوىل ـ أعني كلمة (يعني) ـ صحيحة متام ًا ،بل ّ
لعل تعبري (يعني) قرينة عدم

كونه من اإلمام ،وإال لقال :أعني.

ّأما النقطة الثانية ،فقد أسلفنا التعليق عىل ما يشبهها ،وقد ناقشها هنا السيد رضا

الصدر بقوله :إ ّن وصف املأمون ّية ع َّلة لوجوب التصديق ،فيستفاد منه اإلطالق،
خمتص ًا بام إذا كان اخلرب موافق ًا لألصل ،فال يتعدّ ى إىل اخلرب
واحتامل كون الظهور
ّ

املخالف لألصل ،يدفعه اإلطالق ،مضاف ًا إىل ّ
النص تعليق التصديق عىل
أن الظاهر من ّ

نفس املأمون ّية ال عىل كون اخلرب مطابق ًا لألصل  ،السيام لو قلنا بوجود مفهوم للجملة
األخرية.

ٍ
رجل خرج يف
 13ـ خّب عيص بن القاسم ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم ،عن

فكف بعضهم،
يتسحرون يف بيت ،فنظر إىل الفجر وناداهم،
شهر رمضان وأصحابه
ّ
ّ

يتم صومه ويقيض .
وظ ّن بعضهم أ ّنه يسخر ،فأكل؟ فقالّ :
أن إجياب القضاء ٍ
خ
وذلك ّ
يرض؛ إلمكان
مبتن عىل حج ّية اخلرب.
وكون الرواية مطلقة ال ّ

تقييدها بالوثاقة ،بعد العلم بعدم حج ّية قول غري الثقة.
وقد يناقش االستدالل هنا:

إن املفروض يف الرواية عدم احتامل الكذب ،وهلذا مل ي ِ
ّأوالًّ :
بد من أ َك َل سوى احتامل
خ

أ ّنه يسخر ،وكان السؤال من زاوية الشخص الذي فرض رؤيته للفجر ال من زاوية من

منرصف فيه إىل حيثيّة بطالن الصوم باألكل بعد الفجر جه ً
ال
سمع الشهادة ،فكأ ّن النظر
ٌ
وعدمه ،ومعه خيرج عن باب احلج ّية التعبد ّية .

األول ،وهو أنّه لو كان املورد من
ثاني ًا :ما يمكننا اعتباره تعميق ًا وتوضيح ًا لإلشكال ّ
االجتهاد والتقليد.281 :

( )1رضا الصدر ،االجتهاد والتقليد.280 :

( )2الكايف 97 :4؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 131 :2؛ وهتذيب األحكام .270 :4
( )3الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى .112 :2

ألن املفروض ّ
صح االستنتاج الذي خرج به اإلمام؛ ّ
أن اخلرب مل
موارد حج ّية اخلرب ،ملا ّ

حج ًة يف ّ
حقهم بعد ظ ّن املزاح ،فلامذا جيب عليهم القضاء؟ هذا فض ً
ال عن أنّه مل
يكن ّ
تثبت الكفارة هنا .بل خصوص ّية وجوب اإلمتام ثم القضاء ..تعطي ك ّلها مؤرشات عىل
ّ
ّ
مستقل قائم بنفسه ،مرتبط بأصل عدم حت ّقق اإلمساك يف الوقت برصف
أن هذا احلكم
ِ
املخرب هنا أعم من الثقة وغريه ،بعد هذا
ربره ،وهلذا نحتمل جد ًا أن يكون
النظر عن م ّ
االستنتاج من اإلمام ،وال موجب حلرصه يف الثقة؛ فإنّه حتى لو كان ثق ًة ال حج ّية لقوله

بعد فرض أنّه حصل ظ ّن املزاح.

مّبراته ،فهي:
وبعبارة أخرى :إنّنا نأخذ جواب اإلمام لندرس ّ

بحجة ظهور ًا عليهم،
حجة صدور ًا فليس ّ
أ ـ إ ّما حجية اخلرب ،ومقتضاه أنّه لو كان ّ

بل مقتضاه ثبوت الكفارة ،ومل خيرش اإلمام هلذا ك ّله.

يفرس املوقف
يفرس املوقف مع ظ ّن املزاح ،كام ّ
ب ـ أو وقوع اإلفطار يف النهار ،وهذا ّ

فيرتجح التربير الثاين.
من عدم ذكر الكفارة،
ّ

رجل و ّكل آخر عىل وك ٍ
ٍ
الة
 14ـ خّب هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم ،عن
يف إمضاء أ ٍ
شهدَ له بذلك شاهدين ،فقام الوكيل فخرج إلمضاء األمر،
مر من األمور ،وأ َ
فقال :اشهدوا أ ّين قد عزلت فالن ًا عن الوكالة ،فقال :إن كان الوكيل أمىض األمر الذي

ٍ
ماض عىل ما أمضاه الوكيل ،كره املو ّكل
واقع
و ّكل فيه قبل العزل عن الوكالة ،فإ ّن األمر ٌ

أم ريض  ،قلت :فإ ّن الوكيل أمىض األمر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أ ّنه قد خعزل عن

ٍ
ماض عىل ما أمضاه؟ قال :نعم  ،قلت له :فإن بلغه العزل قبل أن يميض
الوكالة ،فاألمر

ثم ذهب ح ّتى أمضاه مل يكن ذلك بيشء؟ قال :نعم ،إ ّن الوكيل إذا و ّكل ثم قام
األمرّ ،
ماض أبد ًا ،والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة ٍ
ٍ
بثقة يبلغه أو
عن املجلس فأمره
مشافه ًة (يشافه) بالعزل عن الوكاىل  .وغري ذلك.

( )1هتذيب األحكام 213 :6؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه  86 :3ـ .87

ّ
فإن هذه الرواية جعلت خرب الثقة معيار ًا هنا بنحو القطع املوضوعي وما يقوم مقامه،

فتكشف عن احلج ّية بنحو القطع الطريقي .

أن الس ّيد اخلميني رفض هذه املقاربة ،وذهب إىل أنّه من املحتمل هنا ّ
أن العزل
إال ّ

املح ّقق واقع ًا إذا بلغ بثقة ،ينعزل الوكيل به ،ال ألجل ثبوت العزل به ،بل لبلوغه ،ففرق

فاألول َّ
ّ
حمط البحث
الشك فيه ،وبني بلوغ العزل املح ّقق بثقة،
بني ثبوت العزل به عند
ّ
هنا ،والثاين مورد داللة اخلرب .وبعبارة أخرى :إ ّن العزل الواقعي ال يكون موضوع حكم

حتّى يكون خرب الثقة مثبت ًا له ،بل املوضوع للحكم بلوغ العزل بثقة؛ عىل أن يكون ّ
كل
عام نحن بصدده ،وال دليل عىل ّ
أن أحد
من العزل والبلوغ جزء ًا للموضوع ،وهو
أجنبي ّ
ٌّ

مثبت للجزء اآلخر؛ وهبذا يكون موضوع ًا له  .ونحو ذلك ما ذهب إليه السيد
اجلزءين ٌ

كاظم احلائري .

خاصة مع التعبري
وما أفاده السيدان :اخلميني واحلائري يف حم ّله ،وتقريبهم صحيحّ ،

بجملة( :والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة) ،الظاهرة يف البقاء الواقعي

أن ما فعله الوكيل ٌ
ويعززه أنّه يف السؤال السابق ذكر ّ
نافذ ولو بعد
للوكالة ال الظاهريّ ،
جمرد حت ّققه،
العزل الواقعي من املوكّل وقبل البلوغ ،مع أنّه لو كان العزل يكفي فيه واقع ًا ّ

لكان اجلواب خمتلف ًا.

 15ـ معتّبة إسحاق بن عامر ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن رج ٍل كانت
ِ
ٌ
فأعط فالن ًا عرشين دينار ًا،
حدث
له عندي دنانري وكان مريض ًا ،فقال يل :إن حدث يب
( ) 1الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى  112 :2ـ 113؛ وانظر :التربيزي ،أوثق الوسائل:
182؛ واإلصفهاين ،صالة املسافر34 :؛ ورضا الصدر ،االجتهاد والتقليد.279 :

( )2اخلميني ،كتاب الطهارة .272 :4

( )3احلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي280 :؛ وطرق إثبات االجتهاد واألعلم ّية ،جم ّلة فقه أهل
البيت .23 :52

ِ
وأعط أخي بقيّة الدنانري ،فامت ومل أشهد موته ،فأتاين ٌ
رجل مسلم صادق ،فقال يل :إ ّنه
أمرين أن أقول لك :انظر الدنانري التي أمرتك أن تدفعها إىل أخي ،فتصدّ ق منها بعرشة

دنانري ،اقسمها يف املسلمني ،ومل يعلم أخوه ّ
أن له عندي شيئ ًا ،فقال :أرى أن تصدّ ق
منها بعرشة دنانري كام قال  .وغريها من األخبار الدالة عىل ثبوت الوص ّية بخرب الثقة.

فهذه املعتربة واضحة الداللة عىل حج ّية خرب الثقة هنا ،وليس املراد بالصادق هنا من

خاصة ،بل الصادق يف نفسه املساوق للثقة ،وهلذا أضيف الوصف
صدق يف هذا اخلرب ّ
إىل الراوي ال إىل اخلرب ،وكانت إضافته إليه قبل ذكر نوع اخلرب الصادر منه .
إال أنّه تواجه هذه املعتّبة عدّ ة إشكال ّيات هنا أبرزها:

أ ـ ما ّ
دل من الكتاب والسنّة عىل استشهاد شاهدين عىل الوص ّية ،بل الظاهر أنّه مس ّلم

جممع عليه .

احلجة يف مقام النزاع
تم به
ّ
وأجيب بإمكان دعوى انرصاف ذلك إىل مالحظة ما ت ّ

واخلصومة  ،وال بأس به بمالحظة اآلية الكريمة.

ب ـ عدم ظهور الرواية يف حج ّية اخلرب الظنّي ،الحتامل حصول الوثوق الوجداين من

اخلرب ،وإنّام سأل من باب مديات إمكان تغيري الوص ّية ،بل قد ال يبعد حصول العلم

خاصة مع عدم وجود دا ٍع له للكذب .
بذلكّ ،

( )1الكايف 64 :7؛ وهتذيب األحكام 237 :9؛ 213 :6؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه  86 :3ـ .87
( )2الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى 113 :2؛ والتربيزي ،أوثق الوسائل182 :؛ واهلمداين،

مصباح الفقيه 169 :8؛ واإلصفهاين ،صالة املسافر34 :؛ ورضا الصدر ،االجتهاد والتقليد:

 279ـ .280

( )3اخلميني ،كتاب الطهارة .271 :4

( )4الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى .113 :2

( )5انظر :حسني احليل ،دليل العروة الوثقى 145 :1؛ واخلميني ،كتاب الطهارة 272 :4؛ وحممد
سعيد احلكيم ،مصباح املنهاج (التقليد).162 :

بأن الكالم مطلق شامل هلذه الصورة وغريها ،بل إ ّن الظاهر ّ
و ُاجيب ّ
أن ما أخرب به

الرجل املسلم الصادق مل يكن من باب تغيري الوص ّية؛ ّ
ألن دفع باقي املال إىل األخ كان

جمرد هذه القرينة ال يوجب القطع
عىل أساس املرياث ،وهلذا مل
ّ
خيتص بالثلث  .و ّ

بالصدق ،فلع ّله سمع الوص ّية السابقة من املويص أو غريه ،وأضاف الباقي من قبل نفسه،

بل إ ّن تعويل السائل عىل عنوان الرجل املسلم الصادق دليل عىل ّ
أن املرتكز يف ذهنه كفاية
قول املسلم الثقة يف إثبات املوضوعات ،فلو كان هذا باط ً
ال لوجب نفيه من قبل اإلمام .

أن عدم وجداننا دا ٍع للكذب ال يعني عدم وجودهّ ،
كام ّ
فلعل الناقل كان عىل خصام مع
أخ املويص ،فأراد أن حيرمه من هذا املرياث ،واملالبسات غري واضحة بالنسبة إلينا.

ور ّد بأنّه ّ
لعل املقصود من قوله :رجل مسلم صادق ،هو اجلزم بصدقه ،وكان سؤاله

منص ّب ًا عىل أنّه هل جيب إطالع الوارث عىل األمر كي يقبل بذلك ،أو يرفع األمر إىل
احلاكم ،أو بإمكانه أن ين ّفذ الوصية ويعطي الباقي إىل الوارث من دون إعالمه باألمر،

حذر ًا من عدم اقتناع الوارث بذلك ،وحت ّقق النزاع واملحاكمة ،فكان اجلواب بالعمل
بالوص ّية .بل لو فرض إمجال السؤال فالصحيح ّ
أن إمجال السؤال يؤ ّدي إىل إمجال
اجلواب ،ال إىل اإلطالق بمالك ترك االستفصال .

وأ ّما مركوز ّية خرب الثقة يف املوضوعات عند السائل ،فهو غري واضح؛ ألنّه يكفي يف

تربير سؤال السائل هنا احتامل احلج ّية فيه ،بعد نفي احتامهلا يف غريه ،وإال فلو كان
مركوز ًا ،فلامذا جاء يسأل عن املوضوع ومل يرتّب األثر بنفسه؟

ّ
استدل هبا عىل حج ّية خّب الثقة يف املوضوعات،
اخلاصة التي
مهم النصوص
ّ
هذا هو ّ
وقد تبني ضعف أغلبها من حيث الداللة إن مل نقل مجيعها ،مضاف ًا لضعف أسانيد ٍ
مجلة
ّ

( )1الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى  113 :2ـ .114
( )2مكارم الشريازي ،القواعد الفقه ّية  87 :2ـ .88

( )3احلائري ،مباحث األصول ق ،2ج 565 :2ـ  ،566اهلامش؛ والقضاء يف الفقه اإلسالمي281 :؛
وطرق إثبات االجتهاد واألعلم ّية ،جم ّلة فقه أهل البيت .25 :52

ٍ
ألهنا بعد ندرة ّ
بدرجة ما ،ال دلي ً
الدال منها ـ لو س ّلم ـ
منها ،فتصلح مؤ ّيد ًا
ال يف املقام؛ ّ
يصعب إلغاء خصوص ّيتها.

وعليه ،فالدليل العمدة عىل حج ّية خّب الثقة يف املوضوعات هو البناء العقالئي ،املؤ ّيد

ٍ
معم ٍم هنا هو السرية
فأهم
ـ يف اجلملة ـ ببعض النصوص القرآن ّية واحلديث ّية،
دليل ِّ
ّ
العقالئ ّية ،ويليها بعض األد ّلة التي تعطي احلجية ملا هو أوسع من دائرة األحكام ،وإن مل

تكن السعة مطلق ًة كآية النفر والكتامن والذكر والنبأ وصحيحة احلمريي وغري ذلك.

ثجنيجً :نظريّة ختصيص احلايّة بجألحتجم الشرعيّة

انطالق ًا مما تقدّ م ،يظهر ّ
أن احلديث البد أن يرتكّز عىل وجود مانع عن السرية املذكورة،

صح التعبري ـ دفع ًا ،وقد يكون رفع ًا ،فالدفع بمعنى ا ّدعاء
وهذا املانع قد يكون ـ إذا ّ

وجود حمذور ثبويت يعيق دليل السرية عن الشمول للموضوعات ،والرفع هو وجود

فعرب.
دليل إثبايت ّ
خيصص السرية أو يردع عنها ،ما شئت ّ

 1ـ املشتلة الثبنتيّة اإلمتجنيّة (معمضل املعقنليّة)

ّأما املحذور الثبويت ،فام يقال يف شأنه هو أنّه ال معنى لفرض حج ّية خرب الواحد يف

غري املجال األحكامي؛ ّ
ألن معنى احلجيّة هو التنجيز والتعذير ،وال معنى هلام إال يف جمال
تصور
العمل ،حيث يكون املك ّلف بفعله هذا معذور ًا أمام اهلل أو خمدان ًا أو مطالب ًا ،فكيف خي ّ
التنجيز يف قضايا التاريخ والوقائع اخلارج ّية أو العقائد وهكذا..؟!

ٍ
يت ملقولة احلج ّية ،ومعناه ّ
أن األد ّلة الدا ّلة عىل حجيّة
وهذا الدليل يرجع إىل
حتليل ثبو ّ
خرب الواحد حمكومة هلذا اإلطار الثبويت؛ ّ
ألن اإلثبات ال يمكن أن يتعدّ ى إطار الثبوت.
أن هذا الكالم يمكن النقاش فيه؛ وذلك:
إال ّ

احلج ّية يف باب املوضوعات مطلق ًا؛ بدليل ّ
أ ّوالًّ :
أن
إن هذا الكالم ال يمنع عن
ّ
الرشيعة أعطت ـ قطع ًا ـ احلج ّي َة خلرب الواحد أو الب ّينة الظن ّية يف القضاء واملنازعات

والقصاص وغري ذلك ،مما يرجع اإلخبار فيه كثري ًا إىل جمال املوضوعات ،فبعض األخبار

لتنجز أو ّ
تعذر ،وإنام ُترب عام من لوازمه التنجيز والتعذير ،وقد
ال ُترب مبارش ًة عن احلكم ّ

ثبت يف علم األصول ّ
حجة.
أن األمارات لوازمها ّ

ٍ
ثاني ًاّ :
صحيحة؛
غري
إن هذه النظر ّية التي ترى حرص تفسري احلج ّية بالتنجيز والتعذير خ

ّ
فرس احلج ّية
ألن السرية العقالئ ّية التي تخرشد إليها األد ّلة اللفظ ّية يف باب احلجج غالب ًا ،ال ت ّ
ٍ
دالالت أوسع ،فاالحتجاج بأخبار اآلحاد يف التارخي ّيات
هبذا املعنى فقط ،بل قد تعطي
سري ٌة قائمة ،بنا ًء عىل نظر ّية من يقول بحج ّية خرب الواحد الظني ،مع أنّه ال تأثريات عملية

حيتجون هلا أو عليها
جوارح ّية هلا يف كثري من األحيان ،وإنّام هي مواقف فكر ّية أو ثقافية ّ

بخرب الواحد .ونفس قيام سرية العقالء هنا ـ كام أسلفنا ـ عىل إطالق األخذ باآلحاد

شاهد عىل ّأهنم يرجعون إليها يف غري جمال التنجيز والتعذير باملعنى املتصل باجلوارح،

فهذا املبنى باطل .نعم احلج ّية يف جمال األحكام يلزم منها التنجيز والتعذير ،ال ّأهنا تعني

ذلك مطلق ًا.

هتمنا هنا االصطالحات التفسري ّية ملعنى احلج ّية ،من حيث احلج ّية املنطق ّية
وال ّ

هيمنا مبارش ًة رصد حال العقالء يف مرجع ّية خرب الواحد ـ أو
واألصول ّية وغري ذلك ،بل ّ

غريه من السبل الظن ّية ـ يف قضاياهم املختلفة ،بحيث يستندون إليه ويبنون عليه ،وهبذا
يكون معنى احلج ّية هو االستناد إىل يشء جلعله مرجع ًا يف األخذ والقبول أو الر ّد
ٍ
ثم
والرفض ،وليكون مستند ًا لالحتجاج به للنفس أو عىل الغري ضمن
سياق ما .ومن ّ

فلسنا مق ّيدين بمفهوم األصول ّيني للحج ّية ،ذلك املفهوم الذي قد يتأ ّطر بالسياقات
العمل ّية اجلوارح ّية ،انطالق ًا من كون أصول الفقه مساحة تنظري ّية للفقه املتصل بجانب

العمل عادةً.

ثالث ًاّ :
خاص بنظر ّية مثل صاحب الكفاية يف فهم احلجيّة ،أما عىل
إن هذا الدليل
ٌّ

نظر ّيات غريه فاألمر ليس كذلك ،فعىل نظر ّية املريزا النائيني يف تفسري احلج ّية بالعلمية
ً
حجة معناه صريورته عل ًام بالتع ّبد
والطريقية ،يفرتض أن يكون جعل خرب الواحد

واالعتبار ،واعتباره عل ًام مؤ ّداه التعامل معه كأنّه علم ،وال فرق يف العلم بني أن خخيرب عن
ٍ
أمر فيه تنجيز وتعذير ،وبني أن خيرب عام ال عالقة له بالتنجيز والتعذير.

صحته ،غري ّ
أن مدرسة املريزا النائيني تعاطت مع اعتبار الظ ّن
وهذا الكالم خيفرتض ّ
عل ًام عىل أنّه قانون متصل بجانب العمل ّيات والترشيع ّيات ،فاعتربت التنزيل أو التع ّبد

بلحاظ اآلثار العمل ّية ،هلذا سيأيت ّ
أن املريزا النائيني مل يقبل بالظ ّن يف األمور االعتقاد ّية،

كام ّ
أن السيد اخلوئي ربط حج ّية الظ ّن يف التارخي ّيات بقض ّية الصدق والكذب يف
اإلخبار  ،إال ّ
أن هذا ال يمنع من إمكان ّية تعميم هذه النظر ّية من حيث املبدأ لغري
مؤسسوها بذلك.
الترشيع ّيات ،حتى لو مل يقبل ّ

أي حمذور ثبويت إمكاين يف جعل الظ ّن اآلحادي معترب ًا
وعليه ،فالصحيح أنّه ال يوجد ّ

خاص ًة املوضوعات ذات الصلة باألحكام التطبيق ّية،
يف األحكام واملوضوعات مع ًا،
ّ
وسيأيت ما له صلة وثيقة هبذا األمر وما خيعدّ توسع ًة وبسط ًا له يف املحور القادم إن شاء

اهلل.

 2ـ املشتلة اإلثبجتيّة االسجدالليّة

وأما املحذور اإلثبايت ،وهو الذي وقع فيه اجلدل هنا ،فهو عبارة عن:
ّ

 2ـ  1ـ تهجفت البيّنة الشرعيّة مع حايّة خرب املنضنعجت ،نقد وتعليق

إذا أعطيت احلج ّية خلرب الواحد الثقة يف املوضوعات ّ
فإن هذا يلزم منه نسف مقولة

جمرد خرب
الب ّينة الرشع ّية املتي ّقن ثبوهتا يف الفقه اإلسالمي بمدارسه ،وذلك أنّه إذا كان ّ
ٍ
حج ًة ،فهذا معناه أنّه ال توجد رضورة
الثقة الواحد الذي ال
ينضم إليه خرب ثقة آخر ّ
ّ
ٍ
حج ًة ،ومعنى
تتم الب ّينة ،فلو أخرب الثقة بزنا زيد كان خربه ّ
النتظار شخص آخر كي ّ
حب اهلل،
( )1انظر :النائيني ،فوائد األصول 324 :3؛ واخلوئي ،مصباح األصول 239 :2؛ وحيدر ّ
مسألة املنهج يف الفكر الديني 300 :ـ .301

حج ّيته ترتيب اآلثار عليه لوحده ،وهذا يلغي فرض ّية البيّنة التي هي عبارة عن عدلني
اثنني ،وقد تكون أربع ًة كام يف حدّ الزنا نفسه ،فوجود مبدأ الب ّينة يف الفقه اإلسالمي يف
القضاء واجلنايات واجلزاء وغري ذلك ،يشكّل مانع ًا إثبات ّي ًا عن شمول دليل احلج ّية هنا

للموضوعات.

ويذهب بعض الفقهاء املعارصين إىل االعتقاد ّ
بأن هذا املانع لع ّله السبب الرئيس

خلف إنكار من أنكر من القدماء حج ّية اخلرب يف املوضوعات .

أن هذا العاتق هبذه الصيغة غري تام كام رشحناه يف موضع آخر ؛ إذ
لكن من الواضح ّ
إن غاية ما هنالك هو القول بحج ّية خرب الثقة يف املوضوعات ،إال ما ّ
يمكن أن يقالّ :
دل

الدليل عىل اشرتاط الب ّينة فيه ،كالقضاء واملنازعات واحلدود والقصاص ،فيبقى الباقي

عىل دليل احلج ّية العام ،وال حمذور يف ذلك؛ الحتامل ّ
أن الشارع يف مثل هذه األبواب قد
ٍ
ٍ
ٍ
حق
وحقوق
حساسية وخصومات
تشدّ د أكثر؛ ملا فيها من
خطرية للناس ،ومعه حيفظ ّ
الب ّينة ،كام يبقى خرب الثقة الواحد عىل حج ّيته يف غري موارد الب ّينة.

 2ـ  2ـ خرب مسعدة بن صدقة والجأصيل ملرجعيّة البيّنة خجصّة ،ردّ وتفنيد

خّب مسعدة بن صدقة املشهور ،والوارد عند األصول ّيني يف مباحث الرباءة عادةً ،عن
كل ٍ
اإلمام الصادق× :سمعته يقولّ « :
يشء هو لك حالل حتى تعلم أنّه حرا ٌم بعينه

فتدعه من قبل نفسك ،وذلك مثل الثوب يكون (عليك) قد اشرتيته وهو رسقة ،أو
حر قد باع نفسه ،أو خخدع فبيع (قهر ًا) أو قهر ،أو امرأة حتتك وهي
اململوك عندك ولع ّله ٌّ
أختك أو رضيعتك ،واألشياء ك ّلها عىل هذا حتى يستبني لك غري (هذا) ذلك ،أو تقوم

به الب ّينة» .

( )1مكارم الشريازي ،القواعد الفقه ّية  94 :2ـ .95

( )2انظر كتابنا :نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي.686 :

( )3الكايف  313 :5ـ 314؛ وهتذيب األحكام 226 :7؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،89 :17كتاب

تؤسس مبدأ الرباءة ،وترى أنّه ال قيمة ليشء ـ
وتقريب االستدالل هبذه الرواية ّأهنا ّ

ومنه اخلرب اآلحادي ـ حتى تقوم الب ّينة ،وهذا معناه أنّه ال قيمة خلرب الثقة ما مل يبلغ درجة

الب ّينة ،وهو املطلوب .

وقد أورد عىل االستدالل هبذا احلديث ـ ويورد ـ عدّ ة مالحظات:

املالحظة األوىل :ما ذكره الس ّيد اخلوئي ،من أنّه ال خيراد من الب ّينة هنا الب ّين خة املصطلحة

يف الفقه يف مباحث القضاء والشهادات وأمثاهلام؛ ّ
ألن هذا املعنى االصطالحي للب ّينة
تطور الفقه اإلسالمي ،وإال فكلمة الب ّينة يف اللغة العرب ّية تعني
مفهو ٌم حادث جاء مع ّ
مطلق بيان احلال ،أي السبيل الذي يستبني منه اإلن خ
األمر ،وهذا كام يصدق عىل الب ّينة
سان َ

باملعنى املصطلح ،كذلك يصدق عىل خرب الواحد الثقة ،فال تكون الرواي خة مانع ًة عن

حج ّية اخلرب يف املوضوعات أبد ًا ،حتى تقف يف وجه إطالق دليل حج ّية هذا اخلرب  ،بل
دليل حج ّيته وار ٌد عليها هنا.

ويف احلقيقة ّ
فإن تفسري الب ّينة يف الروايات هبذه الطريقة اجتا ٌه ذهب إليه السيد اخلوئي

يف أبحاثه الفقه ّية ،ورتب عليه ثمرات واستنتاجات عدّ ة يف الفقه اإلسالمي.

وقد تبع السيدَ اخلوئي يف ذلك خ
أمثال العالمة فضل اهلل ،حيث اعترب ّ
أن الشهادة من

مصاديق الب ّينة وليست تفسري ًا هلا ،وأنّه هبذا تصبح الب ّينة القضائية شاملة ّ
لكل وسيلة
الطب ـ مثل
تبني األمر ،بام يف ذلك الوسائل العلم ّية املعارصة يف
ّ
عقالئ ّية يصدق عليها ّ
الطب الرشعي والبصامت والبصمة الوراث ّية ـ وغريه ،وهلذا نجد يف أقضية أمري املؤمنني
ّ
التجارة ،أبواب ما يكتسب به ،باب  ،4ح.4

( )1انظر :احلكيم ،مستمسك العروة الوثقى  569 :8ـ 570؛ واخلميني ،كتاب الطهارة  270 :4ـ
271؛ وحممد سعيد احلكيم ،مصباح املنهاج (التقليد).162 :

( )2اخلوئي ،مباين العروة الوثقى ،كتاب النكاح 241 :2؛ وانظر :جواد التربيزي ،إرشاد الطالب :1
.375

تنوع ًا يف وسائل
كيف كان يستخدم طرق ًا أخرى يف التث ّبت القضائي ،ونجد يف الفقه ّ
اإلثبات كاليمني والشاهد الواحد وكذا اإلقرار مع ّ
أن الرواية النبو ّية ظاهرها احلرص يف

تعبريه :إنّام أقيض بينكم باأليامن والبيّنات .

أن مقولته يف هذه الرواية قد تواجه
ولسنا بصدد حتليل أو نقد نظر ّية اخلوئي الكل ّية ،إال ّ

مشاكل:

املشكلة األوىل :إنّه عىل تفسريه قد يلزم التكرار يف الرواية؛ ّ
فإن مجلة« :أو تقوم به

فأي فرق بني اجلملتني عىل
الب ّينة»،
تعبري آخر عن مجلة« :حتى يستبني لك غري هذا»ّ ،
ٌ
ضم اجلملتني إىل بعضهام قرينة عىل ّ
نظر ّيته؟! ومن هنا قد يقال ّ
أن املراد بالب ّينة املعنى
بأن ّ

حتمل
ّ
اخلاص  ،ما مل يلتزم بمثل عطف التفسري املتعارف يف لغة العرب ،بعد فرض ّ
خاصة مع كون النقل باملعنى حمتم ً
ال جد ًا.
العطف بـ (أو) لذلكّ ،

األول هو العلم الوجداين فيام الب ّينة هي احلجج
وأ ّما حماولة السيد فضل اهلل جعل ّ

النوعية العقالئ ّية والرشع ّية  ،فهو ما ال قرينة عليه يف الرواية بعد احلفاظ عىل الداللة
اللغو ّية للكلمة.

املشكلة الثانيةّ :
إن صدور هذه الرواية هبذا السياق يف عرص اإلمام جعفر الصادق

(148هـ) ،يوجب امليل نحو املعنى املصطلح ،فقد ّ
حتقق الوضع اجلديد ،فلو كانت

لصح هذا املعنى ،وهلذا ال خحتمل كلمة الب ّينة أو الب ّينات يف القرآن الكريم
الرواية نبو ّي ًة
ّ
عىل املعنى الفقهي املصطلح ،بل عىل املعنى اللغوي العام.

لكن هذه املشكلة يرفضها السيد اخلوئي وفق ظاهر بعض عباراته؛ ألنّه يرى ّ
أن هذا
ّ

( )1حممد حسني فضل اهلل ،فقه القضاء  53 :2ـ  276 ،59ـ .277

( )2رأيت هذا اإليراد ـ بعد تدويني له ـ عند السيد الصدر ،فانظر :بحوث يف رشح العروة الوثقى :2
 100ـ 101؛ والشيخ اللنكراين ،تفصيل الرشيعة (االجتهاد والتقليد).194 :

( )3حممد حسني فضل اهلل ،فقه القضاء .278 :2

التحول ّ
األئمة فقط  ،لك ّن
ّ
متأخر ،ويقبل بفرض احتامله يف الفرتات األخرية من عصور ّ
هذا الكالم منه حيتاج ملقاربة نصوص أهل السنّة ،فإذا كان هذا التعبري عندهم شائع ًا يف
صح له ما أراد ،ومن الواضح ّ
ّ
الشك يف األمر
أن
املعنى
اخلاص ّ
تعزز حصول النقل ،وإال ّ
ّ

هنا يقف لصاحله.

وال معنى لفرض وضوح النقل منذ العرص النبوي ـ كام حاوله الشيخ اللنكراين ـ

ّ
فإن كل نصوص العرص النبوي يمكن للسيد اخلوئي تفسريها هبذا التفسري كام أوضحنا،

كجعل الب ّينة املصطلحة مصداق ًا واستخدام الكلمة يف موردها تطبيق ّي ًا ال مفهوم ّي ًا ،فليس
هذا احتجاج ًا عليه بيشء ،فتأ ّمل جيد ًا.

املشكلة الثالثةّ :
النبي وحتى آخر
إن نصوص الب ّينة املصطلحة جاءت منذ عرص
ّ
األئمة ،فيلزم عىل الس ّيد اخلوئي تفسريها بمعناها العام أيض ًا ك ّلام جاءت ما مل
عصور
ّ

خيرج ذلك بدليل ،فـ (البيّنة عىل املدّ عي) ال مانع من شموهلا ملطلق الدليل ،وليس
اخلاص من النصوص
خصوص العدلني ،وهلذا يظهر من بعض الفقهاء فهم املعنى
ّ

حتى النبو ّية التي تطلق تعبري الب ّينة يف باب القضاء وغريه ،بل بعضهم جعله هو املعنى
ّ
استدل له بعضهم بأنّه لو خاريد املعنى العام لكان املنكر
املفهوم قبل الرشع نفسه  ،حتى

صاحب ب ّينة أيض ًا ،فاألصل معه .

ّ
ولعل السيد اخلوئي ال خيامنع من ذلك ،غايته يدّ عي وجود تقييد يف الدليل يف تلك

األبواب بتعدّ د الشاهد وعدالته .وإثبات ّ
أن هذا ـ املعنى املصطلح ـ هو معنى الب ّينة قبل
( )1انظر :اخلوئي ،التنقيح يف رشح العروة الوثقى (الطهارة)  ،317 :1و.166 :2
( )2انظر :تفصيل الرشيعة (االجتهاد والتقليد).194 :

( ) 3انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :مكارم الشريازي ،القواعد الفقه ّية 47 :2؛ والبجنوردي ،القواعد
الفقه ّية  10 :3ـ 11؛ وكني ،القضاء.259 :

( )4انظر :املراغي ،العناوين .655 :2

( )5انظر :البجنوردي ،القواعد الفقه ّية 11 :3؛ واللنكراين ،القواعد الفقه ّية .466 :1

الرشع يف غاية الصعوبة ،واألصل الذي يكون قول املنكر موافق ًا له ليس ب ّين ًة؛ إذ ال

فإن الدليل ّ
كاشف ّية فيه عن اخلارج حتى َ
التبني ،بل لو كانت فيه كاشف ّية ّ
دل
حيمل مفهوم ّ
بأن املنكر ال ب ّينة عنده ،وهذا ما يفهم منه ّ
أن البيّنة وظيفة املدّ عي ،ومل يقل ّ
عىل ّ
أن البيّنة
املرادة ال تشمل ما يكون ِ
جموهر ًا هلو ّية املنكر ،عنيت األصل.
والتحقيق أنّه يوجد هنا احتامل وجيه يمكن الذهاب إليه لو مل نتب َّن كالم السيد

اخلوئي ،وهو يف أن تكون كلمة الب ّينة قد حصل فيها النقل يف خصوص باب القضاء
ثم فعندما تخطلق يراد
واملنازعات ،وال يوجد ّ
أي شاهد عىل غري هذا يف النصوص ،ومن ّ

فإهنا تنرصف
منها ما فهمه الس ّيد اخلوئي ،وعندما تستخدم يف السياق القضائي ونحوه ّ

اخلاص ،وهبذا ترتفع املشكلتان األخريتان ،بل ترتفع املشكلة األوىل أيض ًا؛ إذ
إىل املعنى
ّ

يكون املعنى ّ
أن األمور جتري عىل األصل حتى يستبني لك ،وهذه هي الب ّينة باملعنى العام،
أو حتى تقوم به الب ّينة يف مواضعها يف مثل القضاء ،فنخرج عن األصل يف املوضعني،

وهبذا نحافظ عىل كلمة البيّنة هنا بمعناها املصطلح ،ويف الوقت عينه تسلم للس ّيد اخلوئي
النتيج خة التي أرادها من إبطال جعل خرب مسعدة بن صدقة دلي ً
ال عىل الردع عن السرية

العقالئ ّية.

ويتأ ّيد هذا ك ّله بام ذكره السيد اخلوئي  ،من أنّه لو فرض داللة الرواية عىل املدّ عى

لزم ُتصيصها كثري ًا بشكل مستهجن عرف ًا ،كمثل قول صاحب اليد واإلقرار
واالستصحاب وحكم احلاكم وغري ذلك من القواعد املتعدّ دة التي ُترق القاعدة عىل

هذا التفسري الذي يدّ عي احلرص فيها.

املالحظة الثانية :ما ذكره السيد الصدر ،من ّ
أن رواي ًة واحد ًة ال يمكنها أن تشكّل
ٍ
سرية عقالئ ّية مستحكمة؛ ّ
قوته ـ ك ًام وكيف ًا ـ
رادع ًا عن
فإن الردع البدّ وأن يتناسب يف ّ
( )1اخلوئي ،التنقيح (االجتهاد والتقليد).211 :

قوته كذلك ،وإال ال يصدق الردع .ورواي ٌة واحدة يصعب فيها
مع املردوع عنه يف ّ

ذلك .

وهذا اجلواب صحيح ،حتى لو متت الرواية سند ًا ،إال إذا ضممنا إليها غريها .بل قد

كمي يف الردع ـ ّ
بأن ظاهر الرواية ليس
يؤ ّيد هذا اإليراد ـ القائم عىل احلاجة لعنرص ّ

الردع ،بل اإلشارة إىل منهج خمتلف عن منهج العقالء ،ونحن ال نستبعد أن يكون الردع

قوة يف تقديم نظرة سلب ّية ملا هو املرتكز
عن بناءات عقالئية حمتاج عاد ًة لنصوص أكثر ّ

الكيفي يف الردع أيض ًا.
العنرص
عند العقالء ،وهبذا تفتقد هذه النصوص
ّ
َ
أن وجود هذا اخلرب ٍ
هذا ،وا ّدعاء ّ
كاف يف احتامل الردع ومل تصلنا سائر مرو ّياته ،ال
فإن السرية ما دامت منعقدة فاحتامل الردع غري ٍ
يؤثرّ ،
كاف يف نفي قبوهلا قبل جميء الردع
املستصحب ملا بعد ذلك عقالئ ّي ًا .هذا إذا مل نقل ّ
بأن احتامل الردع وارد يف خمتلف ما

ّ
استدل به من السري العقالئ ّية لو كان مثل هذا االحتامل هنا كافي ًا.

لكن الذي يظهر من الس ّيد احلائري عدم القبول باستصحاب عدم الردع أو
ردع لكان من املتو ّقع
باستصحاب حت ّقق اإلمضاء يف العرص النبوي ،رغم أنّه لو كان ٌ

وصوله ،فقد قال :وهذا أيض ًا قابل للمناقشة بأن يقالّ :
إن املستفاد من قوله ـ صىل اهلل

عليه وآله ـ يف صدر الرشيعة :قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا ،وسكوته عن سائر األمور،

ليس بأكثر من عدم اإللزام بحكم إلزامي غري اإليامن بالتوحيد والرسالة دون إقرار ّ
كل
النظم العقالئ ّية املوجودة .

فإن هذه الرواية ال تريد الداللة عىل سقوط اإللزام ّ
وهذا منه غري واضح؛ ّ
بكل

األول
املحرمات والواجبات غري اإليامن ،وليس هلا نظر هلذا ،كيف والقرآن ومنذ اليوم ّ
ّ

ينادي بالعمل الصالح ،بل هي يف سياق مراحل الدعوة األوىل ،والبدّ من فهمها يف
( )1الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى .100 :2
( )2احلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي.275 :

سياقها التارخييّ ،
وأن معيار الفالح هو خروجهم من الرشك نحو التوحيد ،الذي يشكّل
األساس واملنعطف ٍ
لنسق تد ّيني جديد ،وإال يلزم أن نفهم من هذه الرواية ّأهنا بإطالقها

من أد ّلة الرباءة ،بل ّ
احلل ،وهذا غري مفهوم عرف ًا منها.
ٍ
واحد ،من ضعف الرواية سند ًا  ،وهو صحيح،
املالحظة الثالثة :ما ذكره غري

توثيق بشأنه ،وقد سبق أن ت ّعرضنا له يف أبحاثنا الفقهيّة
فمسعدة بن صدقة مل يرد
ٌ
ٍ
حينئذ ،عالو ًة عىل أنّنا يمكن أن نضيف بأنّنا
واألصول ّية ،فال يمكن االستناد إىل الرواية

حيث نبني عىل حج ّية اخلرب املوثوق االطمئناين ال حيصل اطمئنان بصدور هذه الرواية

لوحدها ولو متّت سند ًا.

نعم ،عىل مباين مثل السيد اخلوئي الرجال ّية تعدّ الرواية موثق ًة ،كام وصفها هو نفسه

يف مباحثه األصول ّية  ،وإن كان يف بعض املواضع من كتبه مل يقبل سندها  ،لكن تقدّ م
مرة ّ
يصريه ثق ًة ،وأ ّما
أن ورود اسم الرجل يف كامل الزيارة وتفسري القمي ال ّ
منّا غري ّ

القول ّ
تفرده يف بعضها،
بأن رواية األجالء عنه يف اإللزام ّيات دليل توثيقهم له ّ
خاص ًة مع ّ
صحتهّ ،
جمرد الرواية املحدودة عنه ليس دلي ً
ال عىل
فقد بحثنا يف علم الرجال عدم ّ
وأن ّ

يشء ،ومثله دعوى كونه من املعاريف غري املطعون فيهم ،فإشكال الضعف السندي يف

حم ّله.

وأ ّما القول بجرب ضعف السند بعمل املشهور ،فغري واضح؛ إذ ال نحرز عمل املشهور

واستنادهم خلصوص هذه الرواية يف مباحث الرباءة أو حج ّية البيّنة يف املوضوعات،
( )1الروحاين ،املرتقى إىل الفقه األرقى 198 :2؛ والصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى 100 :2؛
والشريازي ،القواعد الفقه ّية 49 :2؛ واحلائري ،مباحث األصول ق ،2ج ،278 :3اهلامش1 :؛
وانظر :اخلميني ،كتاب البيع .212 :5

( )2انظر :اخلوئي ،مصباح األصول 273 :2؛ ووافقه يف ذلك غري واحد ،فانظر :جواد التربيزي،
إرشاد الطالب 375 :1؛ واللنكراين ،تفصيل الرشيعة (االجتهاد والتقليد).192 :

( )3انظر :التنقيح (الطهارة) .116 :1

والكربى ال تسلم عىل إطالقها كام تقدّ م.

أن االستناد إىل خّب مسعدة بن صدقة؛ إلثبات عدم حج ّية خّب الثقة يف
واملتحصل ّ
ّ

املوضوعات ،غري مقنع.

وهبذا يظهر ّ
األول والثاين غري وجيهني.
أن املحذور اإلثبايت ّ

 2ـ  3ـ النصنص اخلجصّة املجفرّقة ،رصد وتقنيم

املتفرقة التي تسلب احلج ّية عن خّب الواحد يف هذا املورد
هناك جمموعة من الروايات ّ

الردع
ضمه إىل خرب مسعدة بن صدقة املتقدّ م،
أو ذاك،
خ
ويتحصل من جمموعهاّ ،
ّ
خاص ًة مع ّ
عن السرية املذكورة يف أد ّلة حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات  ،وأبرز هذه الروايات هو

اآليت:

 1ـ خّب عبد اهلل بن سليامن ،عن أيب عبد اهلل× يف اجلبن ،قالّ « :
كل يشء لك حالل

حتى جييئك شاهدان يشهدان عندك ّ
أن فيه ميتة» .

والرواية ضعيفة السند ،بل قد نوقشت بمخالفتها للمعطيات الفقه ّية من حيث ّ
إن

األنفحة طاهرة ولو كانت من امليتة .

 2ـ معتّبة حممد بن مسلم ،قال« :سألته عن رجل ترك مملوك ًا بني نفر ،فشهد أحدهم

ّ
أن امل ّيت أعتقه .قال« :إن كان الشاهد مرض ّي ًا مل يضمن وجازت شهادته يف نصيبه،
واستسعى العبد يف ما كان للورثة» .

( ) 1خيشار إىل ّ
قوة
يتم االستدالل هبا هنا ،لكنّها تصلح إلضعاف ّ
أن هذه الروايات حتى لو مل ّ
اخلاصة عىل حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات ،والتي تقدّ مت ضمن الدليل
االستدالل بالروايات
ّ
السابع من أد ّلة النظر ّية األوىل  ،فالحظ.

( )2الكايف 339 :6؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،118 :25األطعمة املباحة ،باب  ،61ح.2
( )3الروحاين ،املرتقى إىل الفقه األرقى .198 :2

( )4كتاب من ال حيرضه الفقيه 119 :3؛ وهتذيب األحكام  234 :8ـ 235؛ وتفصيل وسائل الشيعة

وقريب من هذه الرواية ولع ّلها عينها ،خّب منصور ،قال :سألت أبا عبد اهلل عن رجل

حر ،قال« :جتاز شهادته يف نصيبه،
هلك وترك غالم ًا مملوك ًا ،فشهد بعض الورثة أ ّنه ّ
ويستسعى الغالم فيام كان لغريه من الورثة» .

فرغم كون الشاهد مرض ّي ًا ـ وهو تعبري آخر عن الوثاقة ـ ومع عدم كون املورد من
ِ
يكتف بشهادة الشاهد
موارد املنازعات وأبواب القضاء ،التي حتتاج إىل الب ّينة ،إال أنّه مل
إلثبات حرية اململوك بتاممه ،وإ ّنام حكم بحريته بمقدار اإلقرار ،وهذا ٍ
مناف حلج ّية خرب
ّ
ّ
الثقة .

خيشار إىل ّ
أن وصف (املريض) وقع هنا ضمن مجلة رشط ّية ،فإذا خفهم منها وجود مفهوم

النص يف هذه احلال ،خاصة ّ
وأن
للقض ّية ،فهذا يدعو للتو ّقف يف الداللة املستفادة من ّ
التعبري ورد ـ حسب النقل ـ يف جواب اإلمام ،بناء عىل نسبة الرتكيب الرشطي إليه.

 3ـ خّب طلحة بن زيد ،عن أيب عبد اهلل ،عن أبيه ،عن عيل× :أ ّنه كان ال جييز شهادة

رجل عىل رجل ،إال شهادة رجلني عىل رجل .وقريب منه خرب غياث بن إبراهيم .
وغريمها ممّا ّ
دل عىل عدم ثبوت الشهادة بخرب الواحد.

أن هذه الرواية يمكن التو ّقف عندها؛ وذلك ّأهنا حتتمل جد ًا أن تكون يف موارد
إال ّ

القضاء واحلدود وأمثاهلا التي حتكَّم فيها الب ّينات عادةً ،فال يمكن االستناد إليها للخروج

بقاعدة عا ّمة هنا.

 4ـ خّب اخلثعمي ،قال :سألت أبا احلسن موسى× عن أ ّم ولد يل صدوق (صدق)،

زعمت ّأهنا أرضعت جاري ًة يل أصدّ قها؟ قال :ال .
 ،88 :23كتاب العتق ،باب  ،52ح.1

( )1هتذيب األحكام 279 :6؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،88 :23كتاب العتق ،باب  ،52ح.2
( )2انظر :الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى .114 :2

( )3االستبصار 21 ،20 :3؛ وهتذيب األحكام 255 :6؛ وتفصيل وسائل الشيعة .403 :27
ً
مطلقة دون بيان
( )4الكايف 446 :5؛ وهتذيب األحكام 323 :7؛ ووردت يف قرب اإلسناد،304 :

حجة!
فاملرأة صدوق ثقة وال توجد خصومة ،ومع هذا مل يكن خربها ّ

حممد بن أيب نرص البزنطي ،عن أيب احلسن الرضا× ،يف املط ّلقة إن
 5ـ خّب أَحد بن ّ

ّ
واملتوىف عنها
قامت الب ّينة أ ّنه ط ّلقها منذ كذا وكذا ،وكان عدّ هتا انقضت فقد بانت.

زوجها تعتدّ حني يبلغها (اخلرب)؛ ألهنا تريد أن حتدّ له .

فهي ّ
تدل عىل إناطة ثبوت الوفاة املتقدّ مة أو الطالق املتقدّ م بعنوان الب ّينة ـ تار ًة ـ

املنرصف يف عرص صدور تلك الروايات إىل املعنى االصطالحي ،أو بعنوان شهادة

عدلني رصحي ًا ـ تار ًة أخرى يف روايات أخر ـ وهو واضح يف عدم االكتفاء بخرب الواحد،
مع عدم كون املورد من موارد املرافعة واخلصومة .

لكن يمكن التو ّقف هنا؛ وذلك ّ
أن كلمة الب ّينة قد خيراد منها املعنى العام ،وربام يتأ ّيد

عرب يف ذيل الرواية بتعبري (يبلغها اخلرب) ،وهذا ظاهر يف عنوانيّة بلوغ اخلرب ،ال
ذلك بأنّه ّ

الب ّينة باملعنى األخص .ولو غضضنا النظر عن ذلك؛ لوجود تعبري الشاهدين يف ٍ
نقل

آخرّ ،
القوي جد ًا ـ بحسب
مبني عىل تركيبة اجلملة الرشط ّية ،ومن
ّ
فإن االستدالل هنا ٌّ
طريقة النقل ـ أن يكون الرتكيب من الراوي ،بل ال حيرز هنا وجود مفهوم للجملة؛ ّ
ألن

املتك ّلم يف صدد بيان التمييز بني املط ّلقة واملتوىف عنها زوجها يف قض ّية العدّ ة ،وليست يف
مقام بيان معايري اخلرب الذي حيمل الطالق أو الوفاة ،ومعه فاستظهار املفهوم هنا صعب

عرف ًا.

 6ـ ما ّ
دل من الروايات عىل عدم ثبوت الشهادة يف رؤية اهلالل إال برجلني عدلني .

صح هذا التشدّ د.
حج ًة ملا ّ
فلو كان خرب الثقة ّ
خصوصية الصدق يف املرأة.

( )1علل الرشائع .509 :2

( )2انظر :الصدر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى  115 :2ـ .116

( ) 3ويمكن مراجعة سائر الروايات يف تفصيل وسائل الشيعة  286 :10ـ  ،292كتاب الصوم،
أحكام شهر رمضان ،باب .11

 7ـ ما جاء يف روايات غري املرافعة يف الرضاع والعدّ ة والطالق والنكاح وغريها ،من

عدم نفوذ شهادة النساء لو كانت املرأة واحدةً ،فلو كان خرب الثقة حج ًة هنا لكفت املرأة

الواحدة الثقة.

لكن هذه املجموعة من الروايات غاية ما تفيد ختصيص دليل حج ّية اخلّب يف
ّ
حجة مطلق ًا لو كان الناقل ذكر ًا أو أنثى إال يف هذه
املوضوعات؛ وذلك بالقول بأنّه ّ
ُتصص حجيّته بالذكر ،بل ّ
لعل بعض هذه النصوص ييش بأنّه لو كان
املوارد ،حيث ّ
اجلائي باخلرب رج ً
ال لكفى الواحد فيه ،فتكون مؤ ّيد ًة حلجيّة اخلرب يف املوضوعات.

بضم الرجل الواحد
 8ـ ما جاء يف روايات شهادة املرأة ،من أنّه ال تنفذ شهادهتا إال ّ

بأهنا تفيد عدم حج ّية إخبار املرأة لوحدها ،كام تفيد عدم
إليها ،حيث خق ّرب االستدالل ّ

لضم املرأة إليه أو
حج ّية إخبار الرجل لوحده ،إذ لو كفى لوحده مل تكن هناك حاجة
ّ
اعتبار شهادهتا نافذ ًة معه لفرض نفوذ شهادته لوحده .

وهذه النصوص ظاهر أغلبها أنّه بصدد احلديث عن الشهادة يف جماالهتا كاملرافعات
أن خرب الثقة الواحد غري ٍ
والقضاء واحلدود وغري ذلك ،ومن الواضح هنا ّ
كاف باالتفاق،

فال وجه جلعل هذه النصوص دلي ً
ال عىل بطالن حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات.

اإلسالمي ،من عدم حج ّية خرب الثقة الواحد يف
 9ـ ما هو مقطوع معلوم من الفقه
ّ

املوضوعات يف كتاب القضاء ،وكذلك احلال يف كتاب احلدود.

مرض ،كام صار واضح ًا.
وهذا لوحده معلو ٌم وهو يف نفسه غري ّ

املتفرقة يف األبواب املختلفة ،بالطرق
عامة من هذه الروايات ّ
ويمكن اخلروج بقاعدة ّ

التالية:

األول :القول ّ
وتوزعها عىل أبواب فقه ّية كثرية خيرشف
بأن كثرة هذه الروايات ّ
الطريق ّ

( )1انظر :احلائري ،مباحث األصول ،ق ،2ج ،562 :2اهلامش؛ هذا وقد استقىص السيد احلائري
مجلة هذه النصوص يف كتابه :القضاء يف الفقه اإلسالمي 275 :ـ 279؛ فراجع.

خمتصة بباب دون باب ،وهذه
بأهنا حتكي عن قاعدة عا ّمة غري ّ
بالفقيه عىل القطع واليقني ّ
القاعدة هي عدم حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات ،وهذه القاعدة تصلح بنفسها ـ لكثرة

رواياهتا ـ عىل الردع عن السرية العقالئ ّية.

وقد أورد السيد احلائري عىل هذا الطريق ّ
بأن هذا القطع خيفرتض فيه أن يأخذ جانب

القاسم املشرتك الذي تشرتك فيه أكثر هذه الروايات ،وهذا القاسم املشرتك هو املوارد

التي يرت ّقب فيها ّ
تدخل احلاكم الرشعي كاحلدود والنكاح والطالق واهلالل والقضاء
ال مبارش ًا كاهلالل واحلدود ،أو ّ
ونحو ذلك ،إما ّ
تدخ ً
تدخ ً
ال مرت ّقب ًا من حيث تعدّ د أطراف

القض ّية بام يؤ ّدي إىل وقوع تنازع ،كام يف النكاح والطالق ونحومها ،وأما ما يغلب عليه
الطابع الفردي كالطهارة والنجاسة ِ
وعدّ ة الطالق ،فروايات املنع عن خرب الواحد الثقة

فيه قليلة.

وعليه ،نلتزم بعدم حج ّية اخلرب اآلحادي يف القضايا التي تكون من شؤون احلاكم

الرشعي ،ال مطلق ًا.

لكن السيد احلائري عاد واستبعد هذا الكالم؛ ّ
ألن القضايا التي تبدو فرد ّي ًة قد تؤول
ّ

إىل التنازع كام يف عدّ ة الطالق ،أو رجوع الزوج يف العدّ ة ،بل حتى الطهارة والنجاسة

حيث قد خيتلف الطرفان يف أنّه هل باعه اجلبن طاهر ًا أو نجس ًا؟ وهكذا ،فهذا التفكيك
ٍ
حينئذ  .وعليه ،فهذا التقريب مقبول.
غري واضح
إال أنّنا يمكن أن نفرض قاس ًام مشرتك ًا آخر خيرجع هذه النصوص يف الغالب إىل باب

(حق الناس) ،وما له دور ـ نوع ًا ـ يف ترسيم العالقات بني الناس ،فروايات
احلقوق ّ
العدّ ة والرضاع والطالق والنكاح وأبواب الشهادات والقضاء ترجع بمجملها إىل باب
احلقوق والعالقات بحسب طبيعتها النوع ّية ،بمعنى أنّه من املمكن أن يكون هذا التشدّ د
( )1احلائري ،مباحث األصول ق ،2ج 563 :2ـ  ،564اهلامش؛ وانظر له أيض ًا :القضاء يف الفقه
اإلسالمي.282 :

يف هذا النوع من الشهادات ملا فيها بطبعها من حفظ احلقوق ،وهكذا احلال يف باب

احلدود والقصاص والدياتّ ،
فإن حقوق اآلخرين هي التي تفرض الب ّينة ،عىل خالف
ما هو خارج ـ نوع ًا وبحسب الفهم العريف والعقالئي له ـ عن باب احلقوق وترسيم

العالقات.

ويبقى مثل رؤية اهلالل ورواية اجلبن ،مما هو قليل العدد جد ًا وبعضه ضعيف السند،

قد يكون خلصوص ّية تع ّبدية أو ما شابه.

وهذا االحتامل املنطقي املعقول يعيق إمكان ّية التعميم يف النصوص ،ويقترص عىل

إسقاط حج ّية خرب الثقة الواحد يف جمال الشهادات الراجعة حلامية احلقوق وما يرتبط هبا،
خاص ًة يف األموال والفروج واألعراض والنفوس ،ومن
ولرتسيم العالقات بني الناس ّ

احلق ـ أن يتشدّ د الشارع يف إثباته.
املعقول ـ نظر ًا خلطورة ّ

وعليه ،فهذا الطريق غري واضح يف إسقاط حج ّية خرب الثقة يف املوضوعات مطلق ًا.

تم هذا الطريق فلامذا مل جيعلوا هذا الدليل بنفسه شاهد ًا عىل بطالن مبدأ حج ّية خرب
بل لو ّ
الثقة يف األحكام أيض ًا ،وقد كنّا حتدّ ثنا عن هذا املوضوع يف بحث حج ّية احلديث،

فراجع .

أن جمموعة النصوص احلديث ّية والقرآن ّية التي است ّ
هذا ،مضاف ًا إىل ّ
خدل هبا لصالح القول

بحج ّية خرب الثقة يف املوضوعات ربام يشكّل عائق ًا عن حتصيل وثوق هبذا التعميم
املقصود هنا ،بام هو أوسع من جمال احلقوق ،بل يشكل األمر جد ًا لو قبلنا بداللة آية النبأ

واعتربناها وارد ًة مورد القضايا اخلارج ّية.

الطريق الثاين :أن يقال ّ
املتفرقة وإن مل نجزم بإشارهتا إىل قاعدة عا ّمة
بأن هذه الروايات ّ

كربو ّية تطال متام املوضوعات ،إال أنّنا نحتمل ذلك ،ومع االحتامل ال يمكن االستناد إىل
حب اهلل ،حج ّية احلديث 307 :ـ .308
( )1انظرّ :

السرية العقالئية؛ الحتامل الردع عنها .

ومن الواضح ـ كام يقول الس ّيد احلائري ـ أنّه ال يمكن االستناد إىل االحتامل إلسقاط

إطالق آية النبأ أو غريها من اآليات والروايات الدا ّلة عىل احلجيّة املطلقة؛ لعدم اهندام

اإلطالق ـ فض ً
ال عن العموم ـ باحتامل التخصيص باملنفصل .

لك ّن الكالم يف مسألة السرية العقالئية ،لكن حيث ذكرنا االحتامل املتقدّ م القائم عىل
ٍ
فرض ّية احلقوق وترسيم العالقاتّ ،
حينئذ،
فإن احتامل الردع عن السرية ال نجده قو ّي ًا
وذلك أنّه ليس ّ
كل احتامل يف الردع يمكن أن خيسقط السرية يف داللتها ،بل ذاك االحتامل
املعتدّ به الذي جيعلنا نرت ّدد ح ّق ًا يف حصول اإلمضاء ،ونحن هنا ما دمنا نجد عود هذه
النصوص إىل جمال احلقوق ،فلامذا نبقى نرت ّدد نتيجة فرض احتامل التعميم؟!

أن ورود أخبار كثرية ّ
ويمكن أن نضيف أيض ًا ّ
تدل ـ ولو احتامالً ـ عىل حجيّة خرب

قوة احتامل
الثقة يف املوضوعات ،حتى لو مل نتمكّن من استنتاج قاعدة منها ،يضعف ّ
الردع هنا أكثر فأكثر ،كام هو واضح ،بل لو متّت داللة مثل آية النبأ ـ مع حفظ خصوص ّية
موردها ـ لصار احتامل الردع أكثر ضآل ًة.

أن العرف خيلغي خصوص ّية املورد يف ّ
الطريق الثالث :أن خيدّ عى ّ
كل واحدة من هذه
ٍ
حينئذ ّ
لكل شبهة موضوع ّية .
النصوص أو ينظر إليها نظرة جمموع ّية ،ف خيجري التعميم
األول يكون املرجع حصول القطع
األول ،هو أنّه يف ّ
والفرق بني هذا الطريق والطريق ّ

للفقيه من تراكم املوارد اجلزئ ّية بإرادة القاعدة ،عىل طريقة تنقيح املناط القطعي الكامن
خلف املفردات اجلزئ ّية ،أ ّما هنا فاملرجع ّية هي إلغاء العرف للخصوص ّيات ،فيكون
املعيار دالل ّي ًا تفسري ّي ًا.

( )1احلائري ،مباحث األصول ق ،2ج ،564 :2اهلامش.
( )2املصدر نفسه.

( )3احلائري ،القضاء يف الفقه اإلسالمي 282 :ـ 283؛ ومباحث األصول ق ،2ج ،564 :2اهلامش.

وعىل أ ّية حال ،فهذا الكالم مشكوك فيه ،فبعد وجاهة احتامل عودة هذه النصوص

إىل باب احلقوق وترسيم العالقات كام يف تقريبنا ،أو إىل باب ما حيتمل التنازع كام يف

تقريب الس ّيد احلائري ،ال خحيرز إلغاء العرف للخصوص ّية هبذا املقدار عىل ّ
األقل ،كيف
وقد رأينا ّ
حق الناس بأكثر ممّا يتشدّ د يف باب األحكام نفسها لو قيل
أن الشارع يتشدّ د يف ّ

بثبوت حج ّية خرب الواحد يف األحكام.

املتفرقة ال تصلح رادع ًا عن السرية العقالئ ّية مطلق ًا ،السيام
وعليه ،فهذه النصوص ّ

خاصة بعد املالحظات املورد ّية
مع تعميم هذه السرية للتارخي ّيات والعقائد وغريها،
ّ

ّ
الدال من هذه
التعرض هلا ،بام خينقص من عدد
سجلناها عند
املتفرقة فيها والتي ّ
ّ
ّ
النصوص جدّ ًا ،فراجع.

نجياة البحث يف حايّة اخلرب يف املنضنعجت

وبعد عدم الردع عن السرية ،وحصول بعض التعميم يف األد ّلة اللفظ ّية ،ال يبعد

القول بحج ّية خرب الثقة يف املوضوعات واألحكام ،وفاق ًا ملا أخذ يشتهر بني ّ
املتأخرين،
إال ما خرج بدليل أو خلصوص ّية فيه ،مثل باب القضاء والشهادات وغريها.

هذا ك ّله عىل مسلك املشهور القائلني بحج ّية خّب الواحدّ ،أما عىل مسلكنا من رفض

هذا الرأي ،فاألمر واضح ّبني يف عدم حجيّة غري خرب الوثوق االطمئناين يف مجيع املوارد
األحكام ّية واملوضوع ّية ،غايته أنّه لو حصل وثوق بصدور بعض نصوص البيّنة أخذ

بالب ّينة نفسها ـ ولو كانت ظنّ ًا ـ يف املوارد التي ثبتت حج ّيتها فيها بالعلم واالطمئنان.

احملنر الرابع

حايّة احلديث بني العلم والعمل أو
دور اآلحجد يف العقجئد والججريخ
والجفسري والجتنينيّجت

متهيد

املهمة للغاية يف نظر ّية السنّة املحك ّية يف الفكر اإلسالمي
تعدّ هذه املسألة من املسائل ّ

عموم ًا؛ إذ يف ضوئها نعرف هل يمكن أن تكون اآلحاد ذات قيمة ومرجع ّية يف قضايا
التاريخ ،ويف قضايا العقيدة ،ويف تفسري القرآن الكريم ،ويف مسائل ترجع للتكوين ّيات

وخواص األشياء والنباتات وتاريخ العامل تكوين ًا ،ومستقبله من عالمات
كالطب
ّ
الظهور وما بعده ،وأرشاط الساعة وأحداث القيامة والقرب وغريها أو ال؟
وبداي ًة ،البد من اإلشارة إىل نقاط:

 1ـ من الواضح أنّه إذا حصل اليقني بالصدور عرب التواتر أو حصل االطمئنان

تعرضنا هلا يف نظر ّية
والوثوق ،فال مشكلة يف األخذ باحلديث
ّ
النبوي ،طبق ًا للدائرة التي ّ
السنّة الواقعية ،إنّام الكالم يف اخلرب اآلحادي الظنّي الذي ال يرقى إىل اليقني وال

االطمئنان.

خيتص الكالم هنا بأخبار اآلحاد ،بل يشمل مطلق الظ ّن ،وهلذا بحث
 2ـ ال
ّ

األصول ّيون ّ
املتأخرون هذا املوضوع حتت عنوان الظ ّن يف أصول الدين ،وليس فقط الظ ّن
اخلربي ،وتركّز البحث يف ملحقات دليل االنسداد ،كام رأينا مع الشيخ مرتىض
األنصاري ومن بعده ،ومعنى ذلك ّ
أن هذا البحث سيشمل إمكانية االعتامد عىل الظواهر
الظنّية الدالل ّية أيض ًا يف هذه املجاالت ،وسيطال تلقائي ًا ظواهر القرآن نفسه أو ظواهر

احلديث املتواتر ما مل حيصل منها يقني أو اطمئنان.

كام ّ
خاصة العقائد منها،
أن هذا البحث سيطال إمكانات التقليد يف مثل هذه األمورّ ،

كام هو واضح ،بناء عىل تفسري التقليد باالتّباع غري املفيض إىل حصول املعرفة أو الوثوق.
 3ـ من الواضح ـ انطالق ًا من نظر ّية عدم حج ّية خرب الواحد الظنّي إال يف األحكام ـ

أنّه ال حج ّية خلرب الواحد الظنّي يف هذه امليادين املذكورة؛ ألهنا ال تندرج يف دائرة احلكم

الرشعي ،إال إذا تبنّى أصو ٌّيل احلج ّي َة هنا؛ لدليل خاص خيرجها عن عدم احلج ّية يف
ٍ
بطريقة ما ،أو ثبت ذلك بالب ّينة
املوضوعات ،أو متكّن من إدراجها مجيع ًا يف باب األحكام
الرشع ّية ولو أفادت الظ ّن ،بنا ًء عىل عموم حجيّة البيّنة ،وقد سبق أن أثبتنا حجيّة خرب

الواحد يف املوضوعات مبدئ ّي ًا.

ووفق ًا لذلك ،خيدرس هنا أنّه هل يوجد ما حيول دون االعتامد عىل الظ ّن يف هذه

املجاالت أو ّ
أن روح أد ّلة حج ّية خرب الواحد يف املوضوعات سوف تسمح باعتامد الظ ّن
يف هذه الدوائر هنا؟

ضت له ببعض التفصيل يف كتاب
تعر خ
 4ـ لن أبحث هنا يف تاريخ هذه املسألة ،فقد ّ

ّ
واملتأخرين،
(نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي) ،وطرحت جممل نظر ّيات املتقدّ مني
فراجع  .وسوف نتو ّقف بالتقويم الحق ًا مع هذه النظر ّيات.

أين تتمن اإلشتجليّة املركزيّة يف القمضيّة؟ شرح منقف الرافمضني

مضطرون ـ بعد فرض القول بحج ّية خرب الواحد من حيث املبدأ ـ إىل
ملاذا نحن
ّ

دراسة مديات حج ّيته يف ضوء حديثه عن العقائد أو التفسري غري األحكامي أو التاريخ

أو نحو ذلك؟

ّ
تتجىل اإلشكال ّية املركز ّية هنا عندما نريد صياغتها عىل مستوى القض ّية العقد ّية مثالً،

يف ّ
رب
أن املسائل العقائدية جيب فيها حتصيل العلم ،أو يؤخذ فيها حصول العلم ،وخ خ
( )1راجع :نظرية السنّة 694 :ـ .712

الواحد حتى لو خاعطيت احلج ّية له ال يصري عل ًام ،فكيف يمكن االعتامد عليه؟! وحتى لو

قلنا بمسلك جعل العلم ّية والطريقيةّ ،
يصري خرب الواحد عل ًام ،بل
فإن هذا املسلك ال ّ

ّ
يظل يف واقع أمره ظنّ ًا ،ففي هذه القضايا التي جيب فيها عق ً
ال أو رشع ًا حتصيل العلم أو
يؤخذ فيها حصول واقع العلم ،ال يكفي الظ ّن ،وعىل تقدير عدم متكّن اإلنسان من

حتصيل اليقني فإنّه يسقط عنه التكليف عقالً؛ الستحالة التكليف بغري املقدور ،وال
ٍ
حينئذ.
يوجد ما يلزمه باألخذ بالظ ّن
وهذا معناه ّ
أن كل يشء يلزم فيه حتصيل العلم أو يؤخذ العلم بخصوص ّياته التكوين ّية

دل ٌ
يف موضوعه ،ال معنى حلج ّية الظ ّن فيه مثل العقائد ّيات ،نعم لو ّ
دليل عىل حمور ّية عقد
القلب والتسليم يكفي بحيث إذا حصل ظ ّن فإنه يس ّلم اإلنسان بمضمونه حتى لو مل

وأهنا ـ حقيقة
يعمل به ،وهبذا تصبح هذه املسألة مرتبطة بشكل وثيق بحقيقة اإليامن ّ
اإليامن ـ تتصل باملعرفة العقل ّية لليشء فتكون تعبري ًا آخر عن العلم أو أهنا تتصل باألداء
النفيس جتاهه برصف النظر عن املستوى العقيل يف تق ّبله ،وسيأيت توضيح ذلك.

وهكذا لو أردنا ّ
أن نأخذ القض ّية عىل مستوى التفسري غري األحكامي للقرآين الكريم
أو التاريخ أو التكوين ّيات ،فإنّه ال معنى حلج ّية خرب الواحد أو حج ّية الظ ّن تع ّبد ًا يف ٍ
أمر

حج ًة يف التارخي ّيات؟ وما الذي
ال عالقة له باجلوانب العمل ّية ،فام قيمة أن يكون الظ ّن ّ

تضيفه حج ّية خرب الواحد عىل التاريخ لو قام خرب آحادي عىل ّ
أن امللك الفالين أو

السلطان الفالين قد فعل كذا وكذا يف عام كذا وكذا؟! فهل يصبح خرب الواحد بعد جعل

احلج ّية له أدا ًة معرف ّية حقيق ّية؟ بالتأكيد ليس األمر كذلك ،فليس سوى الظ ّن الذي يفيده

يغري من واقع احلال شيئ ًا هنا ما
خرب الواحد حتى قبل جعل احلج ّية له ،فجعل احلجيّة ال ّ
دامت ال توجد تأثريات عمالن ّية هلذا اجلعل يف مثل هذه املل ّفات القائمة عىل ال خبعد املعريف

وليس العميل.

ومن هنا ،سوف يأيت كيف ّ
أن بعض العلامء حاولوا مقاربة املوضوع عرب احلديث عن

أن جعل احلج ّية يف مثل هذه القض ّية يرتك تأثريه العميل عىل جواز اإلخبار ،الذي هو ٌ
ّ
فعل
ألي ظ ّن من الظنون ـ أن
من األفعال،
فيصح لك ـ بعد جعل احلج ّية خلرب الواحد أو ّ
ّ

خُترب عن تلك الواقعة التارخي ّية أو عن ذلك األمر التكويني بصيغة اإلسناد إىل الواقع ،فيام
مل يكن يمكنك ذلك قبل ذلك.

أن جوهر املشكلة يعود إىل نقطتني متثالن وجهني لعملة واحدة ،لو أردنا
يتبني ّ
هبذا ّ

التفكيك:

أـ ّ
إن طبيعة املدلول واملفاد بالظ ّن أو باخلرب اآلحادي من األمور التي ال معنى العتبار

الظ ّن فيها؛ ألنّه قد خاخذ فيها العلم بخصوص ّياته التكوين ّية.
ٍ
بـ ّ
ثم فام مل يكن
ليشء ما تع ّبد ًا
إن أصل جعل احلج ّية
يتضمن تأثري ًا عمل ّي ًا ،ومن ّ
ّ
هناك تأثري عميل للخرب املجعول له احلج ّية ،فال قيمة جلعل احلج ّية يف مورده؛ إذ ال معنى

فيه للتع ّبد واجلعل والتنزيل واالعتبار وغري ذلك من املقوالت القانون ّية اجلعل ّية.

املقجربة اإلمججليّة األوليّة للمنضنع ،شرح املنقف املفرتض للمييّدين

سنرشح هنا من خالل مقاربتنا للموضوع ما يمكن أن يطرح ّأول ّي ًا لصالح املؤ ّيدين
ٍ
صياغة أوىل ـ بعد البناء عىل حج ّية خرب الواحد الظنّي ،أو غريه
هنا ،وذلك أنّه يمكن ـ يف
من الظنون ـ أن يقال :من الطبيعي عند القائل بحج ّية خرب الواحد الظنّي أنّه ال يعتربه

حج ًة منطق ّي ًا؛ ّ
سبي ً
ألن الظ ّن ال يملك
ال منطق ّي ًا للوصول إىل الواقع ،بمعنى أنّه ال يراه ّ
البرشي والعقل
حج ًة يف ميدان العقل النظري ،إذن فالفكر
ّ
االعتبار املنطقي بحيث يكون ّ

املنطقي البعيد عن عامل احلجج األصول ّية االعتبار ّية ال يرى يف الظ ّن قيم ًة عىل مستوى
ّ

كشفه عن الواقع .نعم ،قد يعمل العقالء بالظنون أو يركنون إليها من باب الرضورات

أو حاجة النظام العام ،فلو تركوها يف باب القضاء مث ً
ال الخت ّلت احلياة وهكذا.

ونتيجة ذلك أنّه قبل ثبوت الرشع الذي خيعطينا التع ّبديات أو إمضاء السري العقالئ ّية،

نبوة النبي أو غري ذلكّ ،
فإن هذه األشياء التي
ال معنى حلج ّية الظ ّن يف مثل وجود اهلل أو ّ

اعتباره املنطقي من دوهنا ،ال
النص
للنص الديني بحيث ال يكمل هذا ّ
متثل البنية التحت ّية ّ
َ

معنى للحج ّية فيها ،أما احلج ّية املنطقية فواضح؛ ّ
ألن الظ ّن ليس معيار ًا يف البحث العلمي

يف إثبات األمور ،وأ ّما احلج ّية األصول ّية فأيض ًا واضح؛ ّ
متفرعة
ألن احلجيّة األصول ّية ّ
تتحرك عالقتنا به عىل أساس هذه احلج ّية ،فيقبل منّا
عىل املولو ّية ،فاملوىل هو الذي
ّ

االعتامد عىل الظ ّن أو ال يقبل ،فقبل ثبوت وجوده أو نصوصه ،كيف يمكن أن نقول ّ
بأن

حجة يف إثبات وجود اهلل أو نحو ذلك ،حتى لو قبلنا احلج ّية يف احلدس ّيات؟!
خرب الواحد ّ
إذنّ ،
لتكون املوضوع الذي تقوم احلج ّية عىل
كل يشء يتصل بتحقيق العنارص التحت ّية ّ

أساسه ،ال يمكن أن يثبت بالظ ّن ،ال عىل مستوى العقل النظري وال عىل مستوى العقل

العميل.

النص أو السكوت ثابت ًا
النص ومصدره أو داللته ،بحيث يكون ّ
إنّام الكالم يف ثبوت ّ

النبوة
لنا من حيث أصل املصداقيّة عىل نحو اليقني ،أي ثبت لنا وجود اهلل ،ثم ثبتت ّ

املحمد ّية ،وثبت القرآن الكريم بالقطع واليقني ،فهنا هل جيب حتصيل اليقني بسائر
النبوة والوالية والصفات واألسامء اإلهلية
مفردات العقيدة مثل اإلمامة واملعاد وتفاصيل ّ
نص ظنّي ،وقد ثبتت
تعرفت عىل اإلمامة من خالل ٍّ
ونحو ذلك أو ال؟ بمعنى أنّني لو ّ

حج ّية خرب الثقة بآية النبأ بداللة يقين ّية أو باإلمضاء القطعي للسرية العقالئ ّية ،فهل يكفي
هذا الظ ّن أو البد من اليقني؟

قد يقال بكفاية الظ ّن حتى يف مثل أصل اإلمامة واملعاد ،إال إذا قام ٌ
قطعي أو
دليل
ّ

ظنّي ّ
يدل عىل لزوم حتصيل العلم رشع ًا بمثل هذه األخبار ،فدليل حج ّية خرب الثقة ال

تقييد فيه ،وما دامت السرية العقالئ ّية عند القائلني باحلج ّية قائم ًة عىل األخذ باآلحاد،
وال نجدها متّيز بني الفقه وغريه ،إذ ًا فمقتىض السرية حج ّية خرب الثقة يف ّ
كل قضايا

العقيدة التي ال يتو ّقف عليها دليل حج ّية خرب الثقة نفسه ،وهذا هو املعيار احلقيقي ،إال

ما خرج بالدليل.

يم
وعليه ،فالتقسيم القائم عىل جعل العقائد أصوالً وفروع ًا أو ما شابه ذلك ،هو تقس ٌ
غري صحيح هنا ،بل الصحيح أن يقالّ :
كل قض ّية يتو ّقف ثبوت دليل حج ّية الظ ّن عليها،
جيب فيها حتصيل اليقني؛ لعدم حج ّية دليل احلجيّة نفسه من دوهناّ ،
وكل قض ّي ٍة ال يتو ّقف
خاص من ٍ
يفصل فيها ،فإن قام ٌ
عقل أو نقل عىل لزوم حتصيل
دليل
ّ
عليها دليل احلج ّيةَّ ،
العلم فيها أو أخذ العلم هبا يف هويتها ،مل ِ
يكف الظ ّن ،وإال ظللنا عىل القاعدة العا ّمة يف
ّ

حج ّية الظ ّن فيها.

أ ّما ما هي املسألة العقائد ّية التي قام عليها ٌ
خاص يف لزوم حتصيل العلم
دليل
ّ
الوجداين فيها ،فهذا ٌ
ثم فيجب يف البحث الكالمي أن
بحث
كالمي وليس أصول ّي ًا ،ومن ّ
ّ

نخثبت رضورة حتصيل العلم يف هذه املسألة العقد ّية أو عدم الرضورة ،فالس ّيد اخلوئي ـ
ال ـ يرى ّ
مث ً
أن هناك وجوب ًا رشع ّي ًا لتحصيل العلم باملعاد اجلسامين ،وعليه هو أن خيثبت

َ
مر خيتلف باختالف
الدليل
الرشعي عىل هذا الوجوب ولو عرب الظ ّن املعترب ،وهذا أ ٌ
ّ

نظر ّيات املتك ّلمني يف املقام.

بل يمكن الرت ّقي هنا للقول :حتى لو فرضنا وجود وجوب عقيل أو رشعي عىل

تكليفي ،بمعنى أنّني
وجوب
حتصيل العلم ،فام هو املراد من هذا الوجوب؟ هل هو
ٌ
ٌّ

رشطي ،أي أ ّنه ال جيب
مطالب بالسعي والبحث إىل أن حيصل يل العلم أو هو وجوب
ّ

عيل االعتقاد والتباين عىل املعاد اجلسامين ما مل حيصل يل علم؟
ّ

ّ
لعل ظاهر كالم مثل الس ّيد اخلوئي هو احلكم التكليفي ،وعىل هذا التقدير لو مل حيصل

اجلسامين ،وبذلت قصارى جهدي ،سقط التكليف بلزوم العلم الستحالة
علم باملعاد
يل ٌ
ّ
قر السيد اخلوئي نفسه ،لكن ملاذا ال يشملني دليل حج ّية
التكليف بغري املقدور ،كام ي ّ

الظ ّن اآلحادي ونحوه ،فإنّه ال ربط له باحلكم التكليفي السابق؟ فنحن ال نبحث يف

حج ّية الظ ّن مع إمكان العلم هنا فقط ،بل فرض عدم إمكانه هو املنظور أكثر.

وهذا معناه ّ
بحجة فيه،
أن
تقسيم مثل الس ّيد اخلوئي إىل ما جيب معرفته ،فالظ ّن ليس ّ
َ

غري واضح بنا ّء عىل
وما جيب التسليم به فالظ ّن ّ
حجة فيه عىل غري مسلك االنسداد ،خ

تفسري الوجوب هنا بالتكليفي.

وأ ّما عىل تفسري الوجوب هنا بغري التكليفي ،أي رشط االعتقاد باملعرفة اليقين ّية ،فهذا

حيتاج إىل دليل ،ويتبع نظر املتك ّلم يف هذه املسألة أو تلك ،كام قلنا.

األنصاري ـ :إن عدم أخذنا بالظ ّن يف القضايا
ومن املمكن أن يقال ـ كام ذكر الشيخ
ّ

العقائدية التي جيب فيها حتصيل العلم ناشئ من األخبار الكثرية الناهية عن القول بغري

مرصح ًا بعدم الفرق يف األمارة الظن ّية الواردة
علم ،والتي تأمر بالتو ّقف عند عدم العلمّ ،
هنا بني أن تكون خرب ًا صحيح السند وغريه.

وقد أورد الشيخ األنصاري هنا عىل هذا الكالم بإيراد تام حاصلهّ :إهنم إن أرادوا من

علم واقع ًا ،فهذا واضح ،وأما إذا
عدم وجوب األخذ باخلرب وتصديقه أنّه ال حيصل منه ٌ

أرادوا عدم وجوب التد ّين به فهو غري واضح؛ إذ ال يبعد شمول دليل حج ّية خرب الواحد

له؛ ّ
نوع من العمل بخرب الواحد ،وهذا ما يشمل اخلرب والظواهر أيض ًا.
ألن هذا التد ّين ٌ

وقد أسهب الشيخ األنصاري هنا يف دراسة كالم ّية حول مسألة ما هي االعتقادات

الواجب حتصيل العلم هبا؟ وما هو ّ
أقل ما جيب يف ذلك؟ وهل جيوز التقليد يف أصول
الدين أو ال؟ إىل غريها من املوضوعات التي قد تكون خارج ًة عن إطار بحثنا ،وإنّام

ترجع إىل علم الكالم ،وهلذا كانت بعض مصادر األنصاري هنا كالم ّي ًة كاملقاصد العل ّية

للشهيد الثاين ،ورشح الباب احلادي عرش للعالمة ّ
احليل .

وهبذا يظهر أنّه ال القول بحج ّية الظ ّن يف العقائد مطلق ًا صحيح ،وال عدم حجيته

تابع لنظر ّية املتك ّلم يف املجال الكالمي ،وإال فمقتىض القاعدة
مطلق ًا صحيح ،وإنّام األمر ٌ
( )1انظر :فرائد األصول  274 :1ـ .275

( )2انظر تفصيل بحثه يف فرائد األصول  275 :1ـ .289

هو شمول دليل حج ّية الظ ّن اآلحادي والداليل لكا ّفة القضايا العقائد ّية وغريها التي ال

يتو ّقف دليل حج ّية هذا الظن عليها منطق ّي ًا.

يتبني احلال يف مسألة حج ّية خرب الواحد يف التاريخ والتكوين ّيات وغريها،
ومن هذاّ ،

فقد صار أمرها واضح ًاّ ،
فإن العقالء يتبانون عىل العمل بأخبار الثقات فيها ،وكذا سرية
املترشعة ،بنا ًء عىل حج ّية خرب الثقة ،وحيث مل نجد متييز ًا حقيق ّي ًا مشهور ًا عند املتقدّ مني
ّ

بني اخلرب العميل واخلرب العلمي ،فيعمل بالسرية يف احتجاجها بالظ ّن يف التاريخ

والتكوينيات ـ عىل تقدير انعقاد هذه السرية ـ وليس من الرضوري ربط املسألة بالصدق

يصح أن نقولّ :
حيتجون
إن العقالء ّ
والكذب يف جمال اإلخبار كام فعل الس ّيد اخلوئي ،بل ّ

يف مثل هذه القضايا بأخبار اآلحاد ومع ذلك مل يردع الشارع ،مع أنّه من املرت ّقب رساية
تعاملهم يف التاريخ ونحوه إىل جمال الرشيعة بل الدين وقضايامها التارخي ّية ،ولوجدنا

مترشع ّية جديدة يف التعامل مع الروايات الفقه ّية وغريها ،مع أنّنا نجدهم
ظاهر ًة
ّ
يأخذون هبا مجيع ًا عىل وزان واحد ،فإ ّما أن نقول ّ
بأن معيارهم االطمئنان ،فننفي أصل
احلق ـ أو ّ
أن نقول بمعيار ّية الظ ّن يف اخلرب عندهم،
حج ّية خرب الثقة الظنّي ـ كام هو ّ
حج ًة حتّى يف التاريخ وأمثاله.
فنجعله ّ

وأ ّما إشكال ّية عدم معقول ّية احلج ّية يف غري األمور العمل ّية ،فقد سبق أن حتدّ ثنا عنها،

ّ
وأي
وأن املقصود هنا هو التباين والتسليم وتصحيح االحتجاج عىل اآلخرين بذلكّ ،
مان ٍع منه؟ وأين هي االستحالة فيه؟

الجمييز الظنّي الصدوري والداللي

يعدّ العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي من أبرز معاريض حج ّية الظ ّن يف غري
الفقهّ ،
وتعرضنا هلا يف
متفرقة يف تفسري امليزان وغريهّ ،
وتدل عىل ذلك نصوص كثرية له ّ

كتاب (نظر ّية السنّة)  ،لكنّه يف الوقت عينه قد يقال بأنّه مل يامنع من األخذ بظهورات
( )1انظر :نظرية السنّة 710 :ـ .712

القرآن يف غري الفقه ،رغم ّأهنا ظن ّية!
وهذه النظر ّية غري واضحة:

أ ـ فإن خاريد أنّه ال ظهورات ظنّية يف القرآن أو هي قليلة ،فهذه مناقشة يف موضوع

املسألة ،وتقع خارج إطار البحث ،وترفع إشكال ّية املفارقة عن الطباطبائي ،والظاهر ّ
أن

بعض تالمذته.
الطباطبائي يميل إىل ذلك بنفسه ،ويتبعه يف ذلك خ

ب ـ وإن أريد ّ
أن العقالء يعملون بالظ ّن الداليل يف العقائد والتكوينيات وأمثاهلام وال

يعملون بالظ ّن الصدوري فيها ،فهذا التمييز غري واضح؛ فإنّنا نجدهم يعملون بأخبار
اآلحاد ويتبانون عليها يف العقائد والفقه وغريمها عىل حدّ سواء ،ومل تظهر لنا نكتة التمييز
بني السريتني يف هذا املجال ،حتى نعرف ذلك.

وعليه ،فهذا التمييز غري واضح إذا رجع إىل مستوى البحث يف القاعدة ،ال إىل

مستوى تطبيقاهتا ومتظهراهتا.
بأن املستند للتمييز هو ما ّ
وربام يذهب ٌ
قائل للقول ّ
دل عىل رضورة الرجوع إىل الكتاب
والتد ّبر فيه ،فلو مل تكن ظهوراته ذات قيمة الهنار ّ
كل يشء عىل صعيد املعرفة الدين ّية.

لكن هذا الكالم غري واضح؛ إذ خيشبه قول من قال :لو سقطت حج ّية خرب الواحد
ّ
خ
الرجوع
الدليل
يبق منه يشء ،فنحن نريد الرجوع إىل الدين الذي خيثبت
الهنار الدين ومل َ
َ
إليه ،ال مطلق الدين كيفام كان ،فض ً
مرة بأنّنا وإن مل ننكر وجود الكثري
ال عن أنّنا قلنا غري ّ

من الدالالت الظنيّة يف القرآن ،لك ّن الدالالت املؤكّدة كثرية جد ًا.

فالصحيح ـ بنا ًء عىل حج ّية خرب الثقة الظنّي ـ عدم الفرق بني العلم ّيات والعمل ّيات،

إال فيام قلناه وأرشنا إليه.

هذه هي الصورة اإلمجال ّية ُلو ْج َهتَي النظر يف هذه القض ّية ،وقد حاولنا عرضها

واالنتصار لوجهتي النظر مع ًا بغية تقويتهام مع ًا .

األويل ّ
( )1خيشار إىل ّ
لكل فريق من خالل حتليل منطلقاته ونصوصه بصورة
أن هذه حماولتنا لالنتصار ّ

وبعد اتضاحها البدّ لنا من الدخول يف ُصلب املوضوع ومساحاته ،إلبداء موقفنا من

القض ّية؛ وذلك ضمن نطاقات ثالثة هي:

أوّالً :حايّة احلديث يف جمجل تفسري القرآ التريم و..

ق ّلام خطرح هذا البحث يف الدراسات اإلسالميّة عند مذاهب املسلمني بشكل مركّز،

خاصة عند غري اإلمام ّية ـ ّ
أن القائلني بحج ّية خرب الواحد يعملون به
وغالب ًا ما كنّا نجد ـ ّ

يف جمال تفسري القرآن الكريم أيض ًا ،ورغم أمه ّية هذا املوضوع عىل صعيد مناهج التفسري

ّ
املستقل له يف أصول التفسري ،بل ظهر ّ
مؤخر ًا يف جمال أصول
يتم التنظري
القرآين ،إال أنّه مل ّ
ليتم تل ّقيه عند العلامء املشتغلني بالقرآنيات والتفسري ،حيث الحظنا تداوله عند
الفقهّ ،

بعض علامء التفسري أو املشتغلني باملناهج التفسري ّية مثل السيد اخلوئي والشيخ فاضل
حممد هادي معرفت والشيخ صادق الرجياين
اللنكراين والعالمة الطباطبائي والشيخ ّ
وغريهم.

خيتص بتفسري النصوص القرآن ّية غري
وهذا البحث ـ خالف ًا ملا هو الشائع ـ ال
ّ

األحكام ّية ،بل يشمل تفسري نصوص األحاديث غري األحكام ّية أيض ًا ،فتن ّبه ،لكن ّ
ألن
جمال تفسري القرآن هو السائد هلذا يطرح البحث يف سياق تفسريي هبذا املعنى.

ّ
نص الشيخ الطويس
ولعل من أقدم النصوص التي تتحدّ ث عن هذا املوضوع هو ّ

(460هـ) ،حيث يقول يف مقدّ مة تفسري التبيان :وال ينبغي ألحد أن ينظر يف تفسري آية
ال ينبؤ ظاهرها عن املراد تفصي ً
املفرسين ،إال أن يكون التأويل جممع ًا
ال ،أو يق ّلد أحد ًا من ّ

املفرسين من خمحدت طرائقه ،ومدحت
عليه ،فيجب ا ّتباعه ملكان اإلمجاع؛ أل ّن من ّ
مذاهبه ،كابن عباس ،واحلسن ،وقتادة ،وجماهد ،وغريهم .ومنهم من ذ ّمت مذاهبه ،كأيب

املتأخرون ّ
صالح ،والسدي ،والكلبي ،وغريهم .هذا يف الطبقة األوىل .وأما ّ
فكل واحد
مك ّثفة ،ثم اإلضافة عليها من قبلنا ،فليس ّ
كل ما قلناه قاله الطرفان بالرضورة ،فالحظ وانتبه.

وتأول عىل ما يطابق أصله ،وال جيوز ألحد أن يق ّلد أحد ًا منهم ،بل
منهم نرص مذهبهّ ،

ينبغي أن يرجع إىل األد ّلة الصحيحة :إما العقل ّية ،أو الرشع ّية ،من إمجا ٍع عليه ،أو ٍ
نقل

خاصة إذا كان مما طريقه
عمن جيب ا ّتباع قوله ،وال خيقبل يف ذلك خرب واحدّ ،
متواتر بهّ ،

العلم ،ومتى كان التأويل حيتاج إىل شاهد من اللغة ،فال خيقبل من الشاهد إال ما كان

معلوم ًا بني أهل اللغة ،شائع ًا بينهم .وأ ّما طريقة اآلحاد من الروايات الشاردة واأللفاظ
النادرة ،فإ ّنه ال يقطع بذلك ،وال خجيعل شاهد ًا عىل كتاب اهلل. ..

ولكنّنا ال ندري هل يرفض الشيخ الطويس هنا خرب الواحد انطالق ًا من خصوص ّية

املجال التفسريي ،وأنّه ٌ
جمال ال يتق ّبل مفهوم حج ّية خرب الواحد ،أو ّ
أن ذلك منه كان
انسجام ًا مع بطالن أصل نظر ّية حج ّية خرب الواحد التي كان ذهب إليها خاستاذاه السيد
املرتىض والشيخ املفيد ،بل ذهب هو إليها يف غري موض ٍع من كتبه ،عدا مثل كتاب العدّ ة

نص متييزي يف موضوع بحثنا.
ثم من الصعب اعتبار الطويس أقدم ّ
يف أصول الفقه؟ ومن ّ
ولكي نكون عىل ب ّينة من أمرنا جيب أن نوضح ّ
أن املراد بحج ّية خرب الواحد يف التفسري

أو فقلّ :
إن الدائرة املؤثرة حلج ّية خرب الواحد يف التفسري تكمن يف النصوص التفسري ّية
املأثورة الواردة يف غري جمال آيات األحكام ،والتي ال نجد ما يشهد هلا من قرينة أو دليل

لغوي أو سياقي ،ال من الداخل القرآين وال من خارجه ،بحيث لو بقينا وتأمالتنا ملا ظهر

لنا هذا املعنى ،أ ّما لو كان هذا املعنى مفهوم ًا من قبل وقام عليه دليلّ ،
فإن اخلرب اآلحادي

املفرس من قبل.
لن يكون سوى مضيف وشاهد
ّ
لصحة ما فهمه ّ

مقو احتام ّيل يبلغ بنا رتبة الوثوق الشخيص
جمرد ٍّ
كام أ ّنه ليس املراد هنا صريورة اخلرب ّ

واالطمئنان بفهم هذه اآلية أو تلك ،فهذا يمكن األخذ به ولو كان اخلرب ضعيف ًا؛ وذلك

من باب تقوية قرائن الوثوق أيض ًا ،وهذا ك ّله يعني ّ
أن مفهوم حج ّية اخلرب يف التفسري

يعني لزوم التع ّبد بتفسري آية رغم ّ
أي شاهد يؤكّده.
أن هذا التفسري مل نقتنع به من خالل ّ
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النص القرآين ،فأخبار
ومن هذا النوع الروايات التفسري ّية التي ُترب عن قراءة من قراءات ّ

القراءات الواردة بطرق معتربة مشمولة لبحثنا هنا بالتأكيد ،كام ّ
أن أخبار النزول التي

تؤثر يف فهم اآلية هلا صلة ببحثنا كذلك.

بل ّ
لعل النصوص التفسري ّية يف آيات األحكام نفسها تصلح هنا ـ كام يراه بعض

أساتذتنا املعارصين ـ للدخول يف جانبها التفسريي ،وإن كانت مشمول ًة للحج ّية يف

جانبها احلكمي الذي تفيده يف الفقه ،فالرواية التفسري ّية آليات األحكام حتتوي تفسري ًا
األول ّ
حمل النقاش هنا.
وحك ًام؛ فنأخذ بالثاين ونضع ّ

هذا ،والبدّ أن خيعلم ّ
أن بحثنا ليس يف األخبار املتواترة يف تفسري آية أو املحت ّفة بقرينة

القطع ،وهذا واضح.

وملتابعة املواقف والتعليق عليها ،يمكننا رصد جمموعة أساس ّية عمدة منها تناولت هذا

اخلاصة بعد ذلك ،وذلك عىل النحو
ثم النظر يف التعليقات ،ثم طرح رؤيتنا
ّ
املوضوعّ ،

اآليت:

 1ـ نظريّة السيد اخلنئي يف مرجعيّة اآلحجد يف الجفسري ،وقفجت وتعليقجت

لتوجهه يف مرجع ّية األخبار اآلحاد ّية يف
تناول السيد اخلوئي ما يتصل بالبنية التحت ّية ّ

نتعرض لذلك بعون اهلل عند
جمال التفسري ،تناوهلا يف دراساته األصول ّية كام سوف ّ

احلديث عن حج ّية خرب الواحد يف العقائد ،وقد أعاد توظيفها يف دراساته التفسري ّية ،ففي

كتابه (البيان يف تفسري القرآن) ،وحتت عنوان( :مدارك التفسري) ،ذكر السيد اخلوئي

للمفرس
املفرس يف تفسريه لكتاب اهلل ،ورأى أنّه البدّ
ّ
متحدّ ث ًا عن املصادر التي يرجع إليها ّ

من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العريب الصحيح ،أو ي ّتبع ما حيكم به العقل الفطري

( )1انظر :مهدي مهريزي ،روايات تفسريى شيعه ،گونه شناسى وحج ّيت ،جم ّلة علوم حديث ،السنة
األول.34 :
اخلامسة عرشة ،العدد ّ

الصحيح؛ ّ
حجة ،أو يتبع ما ثبت عن املعصومني؛ من
فإن الظواهر وحكم العقل الفكري ّ

التمسك هبم ،فإذا ّ
دل الدليل
حيث كوهنم املراجع يف الدين ،والوارد يف النصوص لزوم
ّ
القطعي عىل قوهلم ،فال شبهة يف ذلك ،وهكذا لو ّ
حجة ،لك ّن
دل دليل ضعيف غري ّ
ٍ
دل عىل اعتباره ٌ
بطريق ظنّي ّ
دليل قطعي ،فام
تفسري لكتاب اهلل
الكالم فيام لو ورد عنهم
ٌ
هو املوقف؟

جييب اخلوئي هنا بالقول :قد يشكل يف حج ّية خرب الواحد الثقة إذا ورد عن
املعصومني عليهم السالم يف تفسري الكتاب ،ووجه اإلشكال يف ذلك ّ
أن معنى احلجيّة
التي ثبتت خلرب الواحد ،أو لغريه من األد ّلة الظنّية هو وجوب ترتيب اآلثار عليه عم ً
ال

يف حال اجلهل بالواقع ،كام ترت ّتب عىل الواقع لو خقطع به ،وهذا املعنى ال يتح ّقق إال إذا

كان مؤ ّدى اخلرب حك ًام رشع ّي ًا ،أو موضوع ًا قد ر ّتب الشارع عليه حك ًام رشع ّي ًا ،وهذا

الرشط قد ال يوجد يف خرب الواحد الذي خيروى عن املعصومني يف التفسري .وهذا
اإلشكال خالف التحقيق؛ فإ ّنا قد أوضحنا يف مباحث علم األصول ّ
أن معنى احلج ّية يف
األمارة الناظرة إىل الواقع ،هو جعلها عل ًام تع ّبد ّي ًا يف حكم الشارع ،فيكون الطريق املعترب
فرد ًا من أفراد العلم ،ولكنّه فر ٌد تع ّبدي ال وجداين ،فيرت ّتب عليه ك ّلام يرتتب عىل القطع
يصح أن خخيرب عىل طبق العلم الوجداين ،وال
فيصح اإلخبار عىل طبقه كام
من اآلثار،
ّ
ّ

فإهنم يعاملون الطريق املعترب
يكون من القول بغري علم .ويد ّلنا عىل ذلك سرية العقالء؛ ّ
ردع هلذه السرية
معاملة العلم الوجداين من غري فرق بني اآلثار ..ومل يثبت من الشارع ٌ
العقالئية املستمرة. ..

ويظهر من الس ّيد اخلوئي جمموعة نقاط:

أ ـ إنّه يعتمد يف تربيره االستناد خلرب الواحد عىل تفسري مدرسة املريزا النائيني

ثم فهو يتاميز عن تفسري أمثال اخلراساين يف
للحج ّية ،وهو جعل العلم ّية والطريق ّية ،ومن ّ
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جعل مفهوم احلج ّية قائ ًام فقط وفقط عىل خبعدَ ي التنجيز والتعذير.

لكن قد سبق منّا يف مواضع من بحوثنا ـ كام فيام بحثناه يف حج ّية احلديث ـ ّ
أن مسلك

جعل العلم ّية والطريق ّية مل يثبت من الناحية اإلثبات ّية ،وإن كان ممكن ًا من الناحية الثبوت ّية،
وفاق ًا يف ذلك ملثل الس ّيد اخلميني ،فراجع .

ب ـ رغم ذهابه إىل توسعة مفهوم احلج ّية بام يفتح عىل ما هو خارج بيان احلكم

الرشعي أو موضوع احلكم الرشعي ،إال ّ
أن البعد العميل اجلوارحي ما يزال حارض ًا يف

كالم السيد اخلوئي ،حيث نراه هنا ـ ويف بحث حج ّية الظ ّن يف العقائد كام سيأيت ـ يربط

ترتيب األثر عىل اخلرب اآلحادي باإلخبار عن مفاده ،فجعل احلج ّية خلرب الواحد نتيجتها

صحة اإلخبار به ،وهبذا أعاد اخلوئي ربط
ترتيب آثار العلم عليه ،ومن آثار العلم باليشء ّ
ٍ
بجانب سلوكي جوارحي يتصل بعالقة املك ّلف بغريه (مفهوم اإلخبار).
األمر
لكنّنا نالحظ عىل مقاربة السيد اخلوئي هناّ ،أهنا ـ مضاف ًا إىل إمكان ُترجيها عىل وفق

تفسري اخلراساين ملفهوم احلج ّية بعد ُت ّطي مبدأ حج ّية خرب الواحد يف املوضوعات ـ مل
ترشدنا إىل إمكان جعل اخلرب اآلحادي مرجع ًا تفسري ّي ًا معترب ًا رشع ًا ،بمعنى أنّني لو مل
خارد إخبار أحد بمفاد اخلرب التفسريي ،فهل هلذا اخلرب قيمة بحيث أستطيع بيني وبني نفيس

أن أعتمد عليه وأبني نفس ّي ًا عىل مفاده أو ال؟

هذا ما مل توضحه نصوص السيد اخلوئي ،بينام سنرى قريب ًا ّ
أن نصوص الشيخ معرفت

أن هذا هو اجلانب األشدّ قيمة؛ ّ
حاولت أن تقرتب منه ،وذلك ّ
ألن املفروض أنّنا ال
نتك ّلم يف مرجع ّية خرب الواحد يف إخبارنا لغرينا بتفسري القرآن ،بل نتك ّلم يف مرجع ّيته يف
ثم فإخبارنا لغرينا ال
اختيارنا الذايت تفسري ًا للقرآن مستندين فيه إىل اآلحاد الظن ّية ،ومن ّ
صحة احتجاجنا عليه باخلرب اآلحادي ،وال معنى
معنى له يف العمل ّية التفسريية غري ّ

ٍ
بشكل ما ـ من الناحية
لتصحيح االحتجاج إال إذا كان اخلرب قادر ًا عىل إثبات مفاده ـ
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( )1انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :حيدر ّ

العلم ّية ولو عرب التع ّبد الرشعي ،وهذا ك ّله ما مل توضحه مقاربة اخلوئي ومل جتب عنه،
وإن كنّا نحتمل أنّه ذكر تصحيح اإلخبار من باب املثال فقط.

وبعبارة أخرى :لقد كانت مقاربة اخلوئي أصول ّي ًة فقه ّي ًة أكثر منها تفسري ّية ،يف حني

كان يتك ّلم عن مدارك التفسري ومصادر املعرفة التفسري ّية.

بعض املعارصين هنا ،من ّ
وأما ما أورده ُ
أن هذا احلديث عن األثر العميل يلزم منه
ّ

الدور؛ ّ
ألن اعتبار اخلرب متو ّقف عىل األثر ،واألثر متو ّقف عىل اعتبار اخلرب ،فال معنى

لتصحيح اإلخبار هنا.

فيمكن أن جياب عنهّ ،
املصحح العتبار اخلرب هو األثر الناجم عن
بأن املراد من األثر
ّ

حجةّ ،
اعتبار اخلرب ،ال األثر يف نفسه ،بمعنى أنّنا إذا قلنا ّ
فإن منح احلجيّة
بأن هذا اخلرب ّ

للنبي أو اإلمام ،فليس املقصود
سيكون له تأثري عميل ،وهو الرتخيص باإلخبار والنسبة ّ

من تو ّقف اعتبار اخلرب عىل األثر كون األثر موجود ًا قبل االعتبار ،بل املراد من التصحيح
يصح للمعترب أن يعترب احلجيّة نظر ًا
هنا كون األثر موجود ًا عىل تقدير االعتبار ،بحيث
ّ

وأي استحالة يف ذلك ،وبعبارة أخرىّ :
إن األثر وإن
لكون اعتباره موجب ًا لرتتيب أثرّ ،

كان مرتتّب ًا عىل اعتبار اخلرب ،لك ّن اعتبار اخلرب ليس مرتتب ًا عىل واقع األثر قبل االعتبار،
بل مرتتّب عىل كون االعتبار ـ لو حت ّقق ـ موجب ًا لتحقيق ذلك األثر.

جـ ّ
إن املستند الرئيس للخوئي هنا هو السرية العقالئ ّية التي مل يردع الشارع عنها،

فالعقالء عنده ال يم ّيزون يف حج ّية اخلرب بني جمال احلكم الرشعي وموضوعه ،وجمال
التفسري وأمثاله ،خفريجع للسرية يف ذلك.

وهنا كان من املناسب جد ًا أن يرشدنا اخلوئي لطبيعة البناء العقالئي يف باب األخبار

عندما ال تتصل بجانب عميل سلوكي خارجي جوارحي ،بل بجانب ذايت نفيس أو عقيل

حجة يسريون عليه يف جمال التفسري؟
معريف ،فام معنى أن يعترب العقالء خرب الواحد الثقة ّ
ربر لإلخبار ،وهو
جمرد اإلخبار أو أنّه يتخ ّطى ذلك إىل ما هو سبب وم ّ
هل هو بمعنى ّ

اعتقادهم ّ
بأن إخبار الثقة يمكن عىل أساسه تبنّي مفهو ٍم ما واإليامن به بوصف التبنّي

رب ضعيف السند ّ
واإليامن فع ً
فإن العقالء ال
ال نفس ّي ًا مرفق ًا بظ ّن معترب ،بحيث لو قام خ ٌ

يعريون له باالً يف عمل ّية الفهم والبناء ،أ ّما اخلرب املعترب فهم جيعلونه مصدر ًا يف االحتجاج
واإلثبات ،رغم أنّه ال يبلغ هبم مرتبة اليقني ،متام ًا كام جيعلون االطمئنان مصدر ًا يف ذلك؟
د ـ الحظ بعض أساتذتنا الباحثني عىل الس ّيد اخلوئي هنا أنّه ال معنى جلعل احلج ّية

خلرب الظ ّن بتحويله إىل علم يف قضايا علم ّية ،فهو كقولنا لشخصّ :
إن عليك أن تعلم بام
ٍ
شخص أن يعلم أو يكون له علم تع ّبدي بيشء
فأي معنى ألن نطلب من
ال علم لك به! ّ

ال علم له به؟ هل يمكن ّ
تعقل مفهوم العلم التعبدي يف القضايا الراجعة للواقع املعريف

يف الذهن؟! .

ولكن هذا اإلشكال يمكن اجلواب عنه:
ّ

إن السيد اخلوئي ال يطلب جعل عدم العلم عل ًام يف واقع العقل ،فهو يدرك ّ
ّأوالًّ :
أن
يغري من الواقع شيئ ًا ،وهلذا ذهب نحو تفعيل تأثري التنزيل واالعتبار يف ٍ
أمر
االعتبار ال ّ

سلوكي ،وهو أ ّنك عندما خُترب عن مفاد اخلرب اآلحادي فال خُترب بغري علم رشع ًا وال يكون
يف قولك كذب أو نحوه ،فهذا اإليراد عىل اخلوئي يف غري حم ّله وال يف جهته الصحيحة.

ثاني ًاّ :
إن النقطة املركز ّية يف هذا اإليراد الذي يعدّ ال خعمدة يف باب العقائد والتفسري

والتكوينيات وغريها ،هو عدم التفكيك بني البناء النفيس والقلبي (اإليامن) وبني العلم،

فالعلم مقولة ذهنية معرف ّية ،فيام البناء واإليامن مقولة نفس ّية قلب ّية ،وحجيّة اخلرب أو الظ ّن

يف جمال غري عميل من أعامل اجلوارح معناها الفعل النفيس البنائي وتصحيح االحتجاج،

وهذا غري مرهون باجلانب اليقيني ،فتنزيل الظ ّن منزلة العلم يفيد ترتيب متام آثار العلم،
وال يفيد جعل غري العلم عل ًام ،ومن آثار العلم حصول البناء النفيس والسكينة النفس ّية

حممد عيل أيازي ،العالمة معرفت وحج ّية خرب الواحد يف التفسري ،جم ّلة نصوص معارصة،
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وعقد القلب عىل يشء ،وتصحيح االحتجاج وتربير اإلخبار ونحو ذلك ،وهذا يمكن

خاصة حول قض ّية اإليامن
شمول دليل التنزيل والتع ّبد له .هذا وستكون لنا وقفة
ّ
والتسليم قريب ًا عند تناول ما طرحه أمثال الشيخ مصباح اليزدي والشيخ صادق

الرجياين ،فانتظر.

 2ـ مداخلة الشيخ اللنتراني يف حايّة اخلرب الجفسريي ،ميزات ونقد جزئي

خ
الشيخ الفاضل اللنكراين السيدَ اخلوئي يف حج ّية الرواية التفسري ّية اآلحادية،
يوافق

احلجية واالعتبار بني القسمني؛ لوجود املالك يف
حيث يقول :والتحقيق أنّه ال فرق يف ّ

كلتا الصورتني .توضيح ذلك أنّه تار ًة خيستند يف باب حج ّية خرب الواحد إىل بناء العقالء
احلجية عىل ما ح ّقق وثبت يف حم ّله،
واستمرار سريهتم عىل ذلك ،كام هو العمدة من أد ّلة ّ

و خاخرى إىل األد ّلة الرشع ّية التع ّبدية من الكتاب والسنّة واإلمجاع ،لو فرض داللتها عىل

تأسييس:
دي
بيان حكم تع ّب ّ
ّ

األول ـ أي بناء العقالء ـ البدّ من مالحظة ّ
أن اعتامد العقالء عىل خرب الواحد
فعىل ّ

عميل ،أو ّأهنم يتعاملون
واالستناد إليه ،هل يكون يف خصوص مورد يرت ّتب عليه أثر
ّ

معه معاملة القطع يف مجيع ما يرتتّب عليه؟ الظاهر هو الثاين ،فكام ّأهنم إذا قطعوا بمجيء

عميل ومل يرت ّتب عىل
يصح اإلخبار به عندهم ،وإن مل يكن موضوع ًا ألثر
زيد من السفر ّ
ّ

جميئه ما يتع ّلق هبم يف مقام العمل؛ لعدم الفرق من هذه اجلهة بني ثبوت املجيء وعدمه،

يصح اإلخبار به عندهم ،استناد ًا إىل خرب
فكذلك إذا أخربهم ثق ٌة واحد بمجيء زيد
ّ

استمرت سرية العقالء عليها..
الواحد ،وجيري هذا األمر يف مجيع األمارات التي
ّ
حجية خرب الواحد هو بناء العقالء ،ال يبقى فرق معه
وباجلملة إذا كان املستند يف باب ّ

بني ما إذا أخرب عادل ّ
فرس اآلية الفالنية بام هو خالف ظاهرها،
بأن املعصوم عليه السالم ّ
وبني نفس ظواهر الكتاب التي ال دليل عىل اعتبارها إالّ بناء العقالء عىل العمل بظواهر

حجية
الكلامت ،وتشخيص املرادات من طريق األلفاظ واملكتوبات ..وعليه فال خفاء يف ّ
الرواية املعتربة يف باب التفسري مطلق ًا.

وعىل الثاين ،الذي يكون املستند هي األد ّلة الرشع ّية التع ّبد ّية ،فالظاهر أيض ًا عدم

يفرس باملن ّجز ّية
االختصاص؛ فإنّه ليس يف يشء منها عنوان « ّ
احلجية» وما يشاهبه حتّى ّ
واملعذر ّية الثابتتني يف باب التكاليف املتع ّلقة بالعمل؛ ّ
ّ
فإن مثل مفهوم آية النبأ عىل تقدير

حجية خرب الواحد إذا كان املخرب عادالً ،يكون مرجعه إىل جواز
ثبوته وداللته عىل ّ
تص
التبني عن قوله،
والتفحص عن صدقه ،وليس فيه ما خي ّ
ّ
االستناد إليه ،وعدم لزوم ّ

بباب األعامل .نعم ،ال حميص عن االلتزام باالختصاص بام إذا كان له ارتباط بالشارع،
وإضافة إليه بام أنّه شارع ،ولكن ذلك ال يستلزم خروج املقام؛ ّ
فإن اإلسناد إىل اهلل ـ

تبارك وتعاىل ـ وتشخيص مراده من الكتاب العزيز ،ولو مل يكن متع ّلق ًا بآية احلكم ،بل

باملواعظ والنصائح أو القصص واحلكايات أو غريمها من الشؤون التي ّ
يدل عليها

الكتاب أمر يرتبط بالشارع ال حمالة ،فيجوز اإلسناد إىل اهلل تعاىل بأنّه أخرب بعدم كون

عيسى عليه السالم مقتوالً وال مصلوب ًا ،وإن مل يكن هلذا اخلرب ارتباط بباب التكاليف

حجية خرب الواحد يف باب التفسري مطلق ًا .
أصالً .وباجلملة ال جمال لإلشكال يف ّ

أن اللنكراين حاول
وبمقارنة ما قدّ مه اللنكراين مع ما قدمه اخلوئي ،يظهر بوضوح ّ

خت ّطي ما طرحه اخلوئي ،وذلك عّب أمرين أساس ّيني مها:

 1ـ ُت ّطي أصل فكرة احلاجة يف حج ّية الرواية التفسري ّية إىل األثر العميل ،والذهاب

مبارشة خلف حتليل البناء العقالئي ،وأنّه ليس بناء يمنح احلج ّية بمالحظة األثر العميل
احلجية بمالحظة إمكان االستناد والنسبة إىل اهلل وإىل
واحلكم الفقهي ،بل هو بناء يمنح ّ

القرآن برصف النظر عن إخبار اآلخرين بذلك أو عدمه ،بنا ًء عىل تفسري مراده من النسبة

واإلسناد بغري معنى اإلخبار لآلخرين ،وهبذا بدا اللنكراين أقرب إىل الباحث يف التفسري
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وأصوله من الباحث يف أصول الفقه ومهوم الفقيه ،عىل خالف ما ظهر عليه السيد

اخلوئي.

وهذا هو الذي أملحنا إليه ،من ّ
أن العقالء ال يم ّيزون يف مرجع ّية الظ ّن الصدوري بني

القضايا العمل ّية والعلم ّية ،رشط أن ال تخرشط القض ّية نفسها بالعلم احلقيقي رشط ًا أكيد ًا.
بعض املعارصين هنا ّ
وقد ناقش ُ
بأن سرية العقالء ليست قائم ًة عىل التع ّبد وإنّام جتري

يف العمل باألخبار حيث يكون هناك وثوق أو اطمئنان ،فإذا مل تكن هناك قرينة تفسري ّية

نص ًا
فرس
شخص ّ
ٌ
فال يكون هناك وثوق أو اطمئنان باخلرب فال يكون ّ
حج ًة ،متام ًا كام لو ّ

خالف ًا للمعنى الظاهريّ ،
فإن العقالء يرفضون تفسريه؛ انطالق ًا من عملهم بالظواهر .
أن هذه املناقشة:
إال ّ

أ ـ إن خقصد منها ّ
أن أصل حج ّية اخلرب قائم عىل االطمئنان ،وأخبار اآلحاد يف التفسري

خروج
ال تفيد االطمئنان والعلم ،فهذا وإن كان يف نفسه وعىل نظر ّيتنا صحيح ًا ،لكنّه
ٌ
عن ّ
حمل البحث هنا؛ إذ من مفروضات البحث ومصادراته هنا القول بحج ّية خرب

الواحد الظنّي ،كام صار واضح ًا ،بل لو بني عىل هذا االفرتاض فال فرق هنا بني الفقه
وغريه.

ٍ
ب ـ وإ ّما إذا قصد ّ
بتفسري ال يفهمه أهل العرف ،تفتقد
أن الرواية التفسري ّية التي تأيت

الكاشف ّية النوع ّية التي فيها ،فهذا صحيح يف اجلملة ،بمعنى ّ
أن هذا املعنى الذي تأيت به
الرواية قد يكون يف بعض األحيان موجب ًا الستغراب العرف بحيث يستبعدون صدوره

النبي أو اإلمام أو الصحايب ،مما خيفقدها الظ ّن الصدوري ،فيفقدها احلج ّية؛ ّ
ألن
عن
ّ
احلج ّية العقالئ ّية هنا قائمة عىل الرجحان يف الكاشف ّية ،ال املرجوح ّية.

غري ّ
أن هذا الكالم ليس صحيح ًا عىل إطالقه ،ففي الكثري من الروايات التفسري ّية
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(مثل مجلة من روايات القراءات وروايات أسباب النزول وغريها) يمكن للعرف أن ال

يستبعد املعنى لكنّه ال يفهمه ،متام ًا كام ال يفهم أهل العرف والعقالء الكثري من مالكات
حج ًة يف
يرشعوهنا ،ومع ذلك يكون خرب الواحد ّ
األحكام بحيث لو خخ ّلوا وأنفسهم ال ّ
موردها؛ فإطالق ّ
غري صحيح .وال
أن األخبار التفسري ّية ضعيف َة ّ
القوة االحتامل ّية دائ ًام خ
مالزمة بني الظ ّن باملعنى القرآين الذي أتت به الرواية التفسري ّية وبني الظ ّن بصدور

الرواية ،وجود ًا وعدم ًا ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

 2ـ توسعة اللنكراين املرجع ّية االستدالل ّية ،من خصوص البناء العقالئي ،إىل

النصوص الرشع ّية ،وفق ًا ملن يرى ّ
جمرد
وأهنا ليست ّ
أن هذه النصوص ثابتة الداللةّ ،
مرشد للبناءات العقالئ ّية ،فهذه النصوص ليس فيها قيد البعد العميل الفقهي الذي ضيّق

األصول ّيون عىل أنفسهم به.

أن النقطة الثانية التي قدّ مها اللنكراين يمكن أن يالحظ عليها ّ
أن سياق آية النبأ
إال ّ

واضح يف ال خبعد العميل ،من حيث طبيعة التذييل التعلييل الوارد فيها ،وهو إصابة القوم

ّ
والتحذر ،أ ّما آية الكتامن
بجهالة ،وهكذا آية النفر بمالحظة ذيلها الوارد يف اإلنذار

فعنواهنا بيان الب ّينات واهلدى للناس وعدم كتامهنا ،وهو عنوان أعم من البعد العميل
وغري العميل ،بل وكذلك آية سؤال أهل الذكر ،حيث ال إشارة فيها للتقييد بمرجع ّيتهم
يف املعرفة الراجعة لقضايا العمل ،بل سياقها يكاد يكون أقرب لقضايا النظر والعقيدة.

ومن هنا ،يلزم التفصيل يف االستناد القرآين حلجيّة خرب الواحد بني نصوص مثل آية

األول من النصوص القرآنية
النبأ ونصوص مثل آية الذكر ،فعىل تقدير اعتامد النوع ّ

يصعب تعميم مفهوم احلج ّية اآليت منها ملا هو أوسع من قضايا العمل وشؤونه؛ ّ
ألن
السياق حيكم القض ّية هنا ما دمنا ال نعترب ّ
جمرد مرشد للبناء العقالئي،
أن هذه النصوص ّ

وأ ّما عىل تقدير اعتامد النوع الثاين من هذه النصوص ّ
فإن إمكان ّية التعميم ـ كام فعل
ومفصلة.
اللنكراين ـ واردة ،فمقاربته للنصوص القرآنية مل تكن كاملة ومستوعبة
ّ

أ ّما النصوص احلديثية ،فاألمر فيها كذلك؛ إذ بعض املجموعات احلديثيّة ال يظهر

منها ّأهنا تتسع ملا هو أكرب من دائرة العمل ،كام يف مثل صحيحة احلمريي الواردة يف سياق
لزوم السامع له والطاعة (فاسمع له وأطع) ،وهو سياق عمالين ،ومثل هذا السياق كثري

يف املجموعات احلديثيّة الدا ّلة عىل حجيّة خرب الواحد عندهم فلرياجع ،نعم بعض
النصوص أوسع من دائرة العمل ،مثل ما ورد بلسان أنّه ال خعذر ألحد من موالينا يف
التشكيك فيام يرويه عنّا ثقاتنا ،أو ما ورد يف بعض نصوص تصديق ما قاله بعض الرواة

بعد مراجعة اإلمام لكتبهم وغري ذلك.

وهذه املجموعات ال تعارض بينها بل هي مثبتة ،وبالتايل فاملجموعة األضيق تكون

متوافق ًة مع األوسع دائرة ال نافي ًة هلا ،وأ ّما القول بأنّنا نأخذ بالقدر املتي ّقن هنا ،وهو
الدائرة التي تعطي احلجيّة يف نطاق العمل ّيات ،فهذا تابع ملستويات حتصيل اليقني ،فربام

حيصل لألصويل اليقني من بعض هذه املجموعات التي ال تقييد فيها ،كام حصل مثله مع
السيد الصدر يف جمموعة صحيحة احلمريي ،حتى لو حصل اليقني من املجموع ك ّله

أيض ًا ،ومن ثم ال يكون ملزم ًا باألخذ هبذا القدر املتي ّقن ،كام هو واضح.

وأما ما ذكره بعض املعارصين من أنّه خيعقل للرشع أن جيعل احلج ّية للخرب الظنّي يف
ّ

مورد األمور العمل ّية من باب حفظ املصالح الرشع ّية (التزاحم احلفظي) ،لكن ما هي

األمور التي سوف حيفظها الشارع بجعل احلج ّية للخرب الظنّي يف األمور غري العمل ّية

كالتفسري؟! .

فيمكن اجلواب عليه بأنّه يكفي حضور هذه التفاسري التي تقدّ مها الروايات يف الذهن

الديني والتسليم هبا ،ولو متهيد ًا لوعي ما صدر منها واقع ًا وعي ًا عقالن ّي ًا الحق ًا ..يكفي

ذلك مصلح ًة للموىل هناّ ،
فلعل هذا التسليم يفيض إىل وعي أفضل للكتاب الكريم ،هذا
مضاف ًا إىل ّ
أن إشكال ّية استحالة التع ّبد بالظ ّن التي خاجيب عنها بمثل التزاحم احلفظي،

( )1انظر :أيازي ،العالمة معرفت وحج ّية خرب الواحد يف التفسري ،مصدر سابق.85 :

تخثبت إفضاء الظ ّن إىل املفسدة أو تفويت املصلحة ،األمر غري املحرز يف القضايا املعرف ّية

التفسري ّية ،إذ ليس هنا حتليل احلرام أو حتريم احلالل ،فغايته عدم وعي املصلحة من وراء

جعل احلج ّية ،ال وعي املفسدة يف ذلك ،حتى يكون مستحي ً
ال عقالً ،فنرفع اليد عن داللة
اإلطالق يف النصوص عىل جعل احلج ّية.

والنتيجةّ :
إن مقاربة الشيخ اللنكراين تتقدّ م خطو ًة ـ بمعنى من املعاين ـ عىل مقاربة

السيد اخلوئي ،بيد ّأهنا يف بعض جماالهتا يمكن النقاش فيها ،كام حتتاج لبنية تفصيل ّية ال

تطلق املوقف دون تفصيل األمر.

 3ـ منقف العالمة الطبجطبجئي من الرواية الجفسرييّة ،عرض وتبيني

يبدو لنا ّ
أن العالمة حممد حسني الطباطبائي من أكثر الشخص ّيات ّ
املتأخرة تشدّ د ًا يف

وثمة نصوص بالغة األمهية له
أمر اآلحاد والظنون يف املجال التفسريي والعقدي مع ًاّ ،

تكشف عن حت ّفظه الشديد هذا.

أي يشء اسمه خرب الواحد الظنّي يف العقائد والتفسري ،ويف ّ
كل ما
يرفض الطباطبائي ّ

كان من غري الفقه وما يتصل به ،سواء كان تا ّم السند أم ضعيفه ،وهلذا وجدناه يف تفسري
يؤخر البحث الروائي عن البحث التفسريي ،ال ّ
امليزانّ ،
أقل من ناحية العرض واإلثبات

والبيان ،عىل خالف نسق كبري متعارف يف التفسري الشيعي ،وهو نسق يستحرض عىل

النص الروائي يف عمل ّية التفسري.
الدوام ّ

نعول عىل
ولكي نفهم نظر ّية الطباطبائي نستعرض مواقفه يف كتبه ،فهو يقول :ال ّ

اآلحاد يف غري األحكام الفرع ّية عىل طبق امليزان العام العقالئي الذي عليه بناء اإلنسان

يف حياته  .ويرفض التعويل عىل اآلحاد يف فهم حقيقة إبليس واجل ّن وتناسلهم ،بل ال
( )1الطباطبائي ،امليزان .57 :6

بد ـ عنده ـ يف هذه املوضوعات من آية حمكمة أو حديث متواتر أو حمفوف بالقطع ،

ومعنى كون اآلحاد حمفوفة بام يفيد العلم والقطع هو :الوثوق التام الشخيص ،سواء يف
الوثوق النوعي ٍ
َ
أصول الدين أو التاريخ أو الفضائل أو غريها ،إال يف الفقهّ ،
كاف .
فإن
ويؤكّد الطباطبائي يف حاشيته عىل بحار األنوار أن ال حجيّة لآلحاد أبد ًا ـ ال من طريق

الرشع وال من طريق العقالء ـ يف غري الفقه .

نص حاس ٍم بالغ األمهية يقول الطباطبائيّ :
إن روايات التفسري إذا كانت آحاد ًا
ويف ّ

فال حج ّية هلا ،إال ما وافق مضامني اآليات ،واحلج ّية حمصورة يف الرشع ّيات ،فروايات

حجة رشع ًا ،أما احلج ّية العقالئ ّية فال مرسح هلا بعد
القصص والتفسري اآلحاد ّية غري ّ

الدس واجلعل يف أخبار التفسري والقصص ،إال ما تقوم القرائن القطعية ..عىل
توافر
ّ

صحة متنه .
ّ

ويمنح الطباطبائي املوقف وضوح ًا وقاطعي ًة عندما يقول :اتضح يف علم األصول

اتضاح ًا يتلو البداهة أن ال معنى حلجيّة أخبار اآلحاد يف غري األحكام كاملعارف

االعتقاد ّية واملوضوعات اخلارج ّية .

ويف سياق حديثه عن اآلية الرابعة واألربعني من سورة النحل ،والتي ّ
تدل عىل ّ
أن

يبني للناس ما ّنزل إليهم ،قال الطباطبائي ـ بعد إقراره بداللتها عىل حج ّية واقع
النبي ّ

سنّة النبي وأهل البيت ـ :هذا ك ّله يف نفس بياهنم املتل ّقى باملشافهة ،وأ ّما اخلرب احلاكي
( )1املصدر نفسه .66 ،62 :8
( )2املصدر نفسه .141 :8

( )3الطباطبائي ،احلاشية عىل بحار األنوار  ،336 :6اهلامش .2
( )4امليزان  211 :9ـ .212

( )5املصدر نفسه  .133 :14يشار إىل ّ
أن عرضه القض ّية هبذه الطريقة غري دقيق ،فاألمر ليس بدهي ّي ًا،
بل لو قصد نسبة ذلك إىل مجهور األصول ّيني ،فهو ليس حمرز ًا كذلك.

حجة؛ لكونه بياهنم،
له ،فام كان منه بيان ًا متواتر ًا أو حمفوف ًا بقرينة قطع ّية وما يلحق به فهو ّ
ٍ
ٍ
بمتواتر وال حمفوف ًا بالقرينة ،فال
خمالف لكنّه ليس
وأ ّما ما كان خمالف ًا للكتاب أو غري
األول ،وعدم إحراز البيان ّية يف الثاين ،وللتفصيل ٌّ
حمل
حج ّية فيه؛ لعدم كونه بيان ًا يف ّ
آخر .

وخيتلف الطباطبائي مع اخلوئي ،فإذا ذهب األخري إىل وجود معنى للحج ّية يف

األخبار اآلحادية العقائد ّية بلحاظ بعض اآلثار عىل مسلك العلم ّية والطريقية كام
أسلفناّ ،
أي معنى جلعل غري العلم عل ًام يف غري الفروع العمل ّية،
فإن الطباطبائي ال يرى ّ
وال أثر كذلك هلذه املقولة ،وإذا كان هذا األثر موجود ًا يف املوضوعات اخلارج ّية فهو

جزئي وحمدود ،واحلال ّ
أن الشارع سبحانه يقوم بناؤه عىل الك ّليات .
ٌّ

لكن كيف هو املنهج للتعامل مع أخبار اآلحاد غري الرشع ّية ،وهي كثرية جد ًا يف

التفسري وغريه؟!

اجلواب عند الطباطبائي جاه ٌز كذلك ،فالقاعدة عنده عىل الشكل اآليت :أما الكتاب

والسنّة القطعية فنأخذ هبام لزام ًا ،وأما اخلرب املخالف هلام فنطرحه لزوم ًا ،أما غري ذلك فال

دليل عىل قبوله أو ر ّده ،لكن ذلك ال يوجب طرحه حتى لو كان فاسد السند ،ما مل خيالف
العقل أو النقل الرصيح  .ومن هنا ،تظهر مسألة معيار حج ّية احلديث التفسريي عنده

صحة السند  ،فال حجية
أو فقل :غري الفقهي ،فاملهم يف غري الفقه موافقة الكتاب ال ّ
للخرب التفسريي بل مطلق اخلرب غري األحكامي إال مع هذه املوافقة .

ويذهب بعض الباحثني املعارصين إىل ّ
أن نظر ّية تفسري القرآن بالقرآن ونظر ّية

( )1املصدر نفسه .262 :12

( )2املصدر نفسه  ،351 :10و 205 ،27 ،25 :14ـ .206
( )3املصدر نفسه .293 :1
( )4املصدر نفسه .212 :9
( )5املصدر نفسه .265 :5

استقالل القرآن بالتفسري نفسه ،متثل األساس الذي ينبني عليه موقف العالمة

الطباطبائي من الرواية التفسري ّية اآلحاد ّية؛ فالطباطبائي بذهابه إىل ّ
نور وبيان
أن القرآن ٌ
ومبني وتبيان ،ي ّ
دل عىل ّ
ثم فال موجب
أن فهمه يكون من داخله ال من خارجه ،ومن ّ

للذهاب خلف مرجع ّية خارج ّية لفهم الكتاب الكريم ،ومن هذا النوع من املرجع ّيات
السنّ خة الظن ّية (الرواية اآلحادية التفسري ّية) .

نص شديد
حتى ّ
معني ،ففي ّ
أن العالمة الطباطبائي يرفض ختصيص القرآن بمعنى ّ

احلق أ ّن يف املقام تفصي ً
ال ،وبني
اخلطورة يقول الطباطبائي يف حاشيته عىل الكفاية:
ّ

الكتاب والسنّة فرق ًا .توضيح ذلك أ ّن قوله تعاىل :أفال يتد ّبرون القرآن ولو كان من عند

غري اهلل لوجدوا فيه اختالف ًا كثري ًا (اآلية) ،كام ّ
يدل عىل حج ّية ظهور الكتاب ،كام
سيجيء ،كذلك ّ
يدل عىل عدم حاجة الكتاب يف انكشاف مراداته إىل اخلارج عنه ،والزمه
املخصص يف عمومات الكتاب ،لكن ال ّ
املخصص
خمصص ،بل
إجياب الفحص عن
ّ
كل ّ
ّ
الواقع يف نفس الكتاب .وأ ّما نحو قوله تعاىل :ما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه..

املخصص
حجة ،فهو وإن كان مقتضاه حج ّية
ّ
اآلية ،مما جيعل بيان الرسول ـ وهو السنّة ـ ّ

الواقع يف السنّة ،ولزوم التخصيص به ،لك ّن اآليات النازلة يف غري األحكام الفرع ّية كام
أحيلت إىل البيان النبوي فيها ،كذلك أحيلت إىل العقول ،والزم ذلك كفاية البيان

الكتايب يف كشف املراد عنها ،عىل أ ّن سياق اآلية السابقة ـ أعني قوله تعاىل :أفال يتد ّبرون
ٍ
رافع لالختالف ،حتى عند من ال
إلخ ـ كاف يف ذلك؛ حيث إ ّن الزمها أ ّن الكتاب نفسه ٌ
يصغى إىل قول الرسول صىل اهلل عليه وآله ،كام أ ّن الزم سياقه عدم كفاية البيان العقيل
يف كشف املراد ورفع االختالف؛ إلثباته االختالف يف إدراكات العقول ونفيه االختالف

يف القرآن ،ومعناه نفي اعتبار البيان العقيل يف كشف مراداته ـ أعني التفسري بالرأي ـ
حجية احلديث يف تفسري القرآن ،دراسة يف نظر ّية العالمة
( )1انظر :كاظم قايض زاده ومريم اجلعفريّ ،
الطباطبائي ،جم ّلة نصوص معارصة ،العدد  30ـ  379 :31ـ .383

فافهم ذلك ،فظهر بام ذكرناّ :أوالً :إ ّن عمومات الكتاب يف غري األحكام الفرع ّية يقترص

خمصصها بام يف الكتاب ،من غري لزوم التعدّ ي إىل السنّة ،ومن غري جواز
يف الفحص عن ّ
والرأي يف التفسري .وثاني ًا :إ ّن عموماته يف األحكام الفرع ّية وعمومات
التعدّ ي إىل العقل ّ
تبني ّ
أن التفسري بالبيان العقيل غري جائز .
السنّة جيب الفحص فيها مطلق ًا .وثالث ًا :أيض ًا ّ
معنى هذا الكالم ّ
أن الطباطبائي حيرص العمل ّية التفسريية بإطار داخل ـ قرآين ،حتى

أنّه ال يقبل التخصيص من اخلارج يف غري األحكام الفرع ّية.

ويتكرس توطيد هذه العالقة بني تفسري القرآن بالقرآن وموقف الطباطبائي من الرواية
ّ

واملحصل ّ
املنهي عنه (يقصد
أن
نصه اآليت حيث يقول:
ّ
التفسري ّية ،عندما ننظر يف ّ
ّ
املفرس عىل نفسه من غري
التفسري بالرأي) إنام هو االستقالل يف تفسري القرآن واعتامد ّ

رجو ٍع إىل غريه ،والزمه وجوب االستمداد من الغري بالرجوع إليه ،وهذا الغري ال حمالة
إ ّما هو الكتاب أو السنّة ،وكونه هي السنّة ينايف القرآن ونفس السنّة اآلمرة بالرجوع إليه
وعرض األخبار عليه ،فال يبقى للرجوع إليه واالستمداد منه يف تفسري القرآن إال نفس

القرآن .

كانت هذه عصارة النظر ّية واملنهج اللذين خيتارمها الطباطبائي يف موضوع بحثنا،

وهبذا يبدو عىل النقيض من املسلك القائل بحج ّية احلديث اآلحادي يف التفسري القرآين.
وخالصة أفكاره:

عميل هلا ،ولو كان فهو
 1ـ ال معنى حلجيّة احلديث الظنّي يف التفسري؛ وال وجود ألثر
ّ

جزئي حمدود ال اعتبار به.

2ـ ّ
إن فهم القرآن البدّ أن يكون من داخله ،بل حتى ُتصيصه يف غري الفرع ّيات غري

ممكن من غري داخله.

( )1الطباطبائي ،حاشية الكفاية  162 :1ـ .163
( )2امليزان .77 :3

3ـ ّ
بالصحة
أي حديث ـ غري الفقه ـ إنّام تكون بموافقة الكتاب ال
ّ
إن معيار اعتبار ّ

السند ّية.

إن حج ّية السنّة ـ يف غري الفقه ـ منحرصة بام خحيرز أنّه ٌ
4ـ ّ
نبوي ،وهو غري متح ّقق
بيان ّ

يف السنّة املحك ّية غري اليقين ّية.
5ـ ّ
يعول عىل اآلحاد يف غري الفروع األحكام ّية ،بل العربة
إن امليزان العقالئي العام ال ّ
بالوثوق الشخيص التا ّم ،أ ّما يف األحكام فيكفي الوثوق النوعي الذي يقبل جمامعة الظ ّن.
وهذا امليزان العقالئي هو املستفاد رشع ًا من النصوص أيض ًا.

وقفجت حتليليّة ونقديّة ودفجعيّة مع اُطروحة الطبجطبجئي

إال أنّه البدّ هنا من بعض الوقفات التحليل ّية والتفكيك ّية والنقد ّية مع العالمة

الطباطبائي ،وذلك عىل الشكل اآليت:

 3ـ  1ـ بطال نظريّة بيجنيّة القرآ يف نفسهج ،تعليق نقدي

إن نقطة االرتكاز عند الطباطبائي ّ
الوقفة األوىلّ :
أن القرآن بيان ونور ،وقد وجدناه

النص القرآين ،والسؤال الذي خيطرح هنا
أي مرجع ّية تفسري ّية خارج ّ
يكرس ذلك لتحييد ّ
ّ
هو :إذا كان القرآن بيان ًا ونور ًا وهدى ومبين ًا ،فلامذا حار الطباطبائي نفسه ومعه العرشات
من علامء التفسري عرب التاريخ يف تفسري الكثري من نصوصه؟ حتى أنّه يف تفسري اآلية 102

من سورة البقرة حتدّ ث الطباطبائي نفسه عن وجود أكثر من مليون احتامل تفسريي

تتحمله هذه اآلية ،وأهنى التفاسري يف معنى الكوثر يف تفسري سورة الكوثر إىل ما يزيد عن
ّ
ستة وعرشين تفسري ًا ،وذكر بنفسه حوايل عرشة تفاسري ملعنى التأويل يف القرآن الكريم،
عند حديثه عن اآلية السابعة من سورة آل عمران.

ومن ح ّقنا أن نسأل الطباطبائي :كيف كان القرآن هدى ونور ًا وبيان ًا ال حيتاج ملن يبيّنه،

يف الوقت الذي حارت العقول يف تفسري الكثري من نصوصه؟ هذا يعني ّ
أن بعض

ٍ
ّ
لتفسري من اخلارج ،األمر الذي يفتح عىل مرجع ّية السنّة
األقل حتتاج
نصوصه عىل
واحلديث يف تفسري الكتاب الكريم .

هذه اإلشكال ّية تار ًة ندرسها يف نفسها ،وأخرى نعاجلها من حيث عالقتها بحج ّية

الرواية التفسري ّية:

أ ـ ّأما معاجلتها يف نفسها ،فهذا بحث ال يدخل ضمن نطاق دراستنا هنا ،وحيتاج

لدراسة مستق ّلة يف وضوح النصوص الدينية عموم ًا ،ومعنى هذا الوضوح .لكن من باب
النقض عىل املستشكل هنا يمكن أن نربكه من خالل ّ
املفرس من خارج الكتاب
أن النص ِّ

الكريم هل هو واضح املعنى أو أنّه حيتمل تفاسري عديدة أيض ًا؟ فهل النصوص احلديثية
واضحة املعنى يف تفسري القرآن أو أنّه قد وقعت خالفات كبرية يف فهم هذه النصوص

أيض ًا ـ فض ً
ال عن إثبات صدورها ـ ليس آخرها احلرية بني كون هذه النصوص تطبيق ّية
أو تفسري ّية ،وهي حرية تكمن متام ًا يف هو ّية النصوص التفسريية السائدة؟

وإذا قلنا ب ّ
أن بعض هذه النصوص يوجد قدر داليل متي ّقن منها واخلالفات وقعت يف

ٌ
بعض التفاصيل الدالل ّيةّ ،
صادق متام ًا يف الكتاب الكريم .أمل خيتلف
فإن هذا األمر بعينه
العلامء يف فهم روايات االستصحاب اختالف ًا عظي ًام يف مئات الصفحات؟ وكذلك يف
حديث الرفع ودالالته ،ويف مئات من الروايات واألحاديث؟

وهذا يعني ّ
النص احلديثي
أن النقد عىل الطباطبائي يف بيان ّية القرآن إلثبات احلاجة إىل ّ

ليكون القرآن واضح ًا ومبين ًا من خالله ،ال خينهي املشكلة ،بل يبقى التساؤل حول بيان ّية
ٍ
جواب عليه.
النص الديني ك ّله قائ ًام خيطالِب الفرقاء مجيع ًا بتقديم
ّ
وأما معاجلتها يف موضوع بحثنا ،فأعتقد ّ
بأن العالمة الطباطبائي مل خيفهم ج ّيد ًا
بـ ّ

النص القرآين واضح ّ
هنا ،فهو ال يريد أن يقول ّ
لكل إنسان بتامم تفاصيله وبشكل
بأن ّ
حجية احلديث يف تفسري القرآن ،دراسة يف نظر ّية العالمة
( )1انظر :كاظم قايض زاده ومريم اجلعفريّ ،
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بمجرد قراءته بحيث تنسبق املعاين منه إىل الذهن للجميع بدرجة واحدة وفور ًا،
قهري
ّ

بأن أدوات فهم هذا النص موجودة يف داخله ،برصف النظر عن ّ
بل يريد أن يقول ّ
أن
ٍ
لسبب أو آخر ،حيث العوائق الفهم ّية متعدّ دة املناشئ.
املفرس قد اكتشف ذلك أو ال،
ّ
وهذا يعني عنده ّ
أن الرواية التفسري ّية ال يمكن أن تلعب غري دور واحد ،وهو إرشادنا

نفرسه بالقرآن نفسه بمعونة السنّة،
إىل العنارص الدالل ّية املوجودة يف ا ّ
لنص القرآين لكي ّ
وهذا ما سيصبح واضح ًا عندما ننظر يف الوقفة الثانية اآلتية لفهم كالم الطباطبائي أكثر.

 3ـ  2ـ مآل نظريّة الطبجطبجئي إىل (حسبنج كججب اهلل)! تفنيد الجهمة

أن نظر ّية العالمة الطباطبائي تفيض مآالً
الوقفة الثانية :يذهب بعض املعارصين ،إىل ّ

إىل منهج (حسبنا كتاب اهلل) ،الذي يستبطن رفض السنّة الرشيفة وترك األخذ بقول
فأي دور للسنّة بعد نظر ّية تفسري القرآن بالقرآن
النبي والعرتة ،وهو مرفوض متام ًاّ ،
ّ

وإسقاط حج ّية الرواية التفسري ّية؟

حممد سند ـ أحد هؤالء املعارصين ـ بعد حديثه عن نظر ّية (حسبنا السنّة)
يقول الشيخ ّ

نصه :النظر ّية الثانية
التي ذهب إليها اإلخبار ّيون بإنكارهم حج ّية ظهورات الكتاب ،ما ّ

لصاحب تفسري امليزان وأتباعه ،وهي معاكسة لألوىل متام ًا ،ويمكن التعبري عنها بنظر ّية

حسبنا كتاب اهلل ،يف فهمه مآالً ال ابتدا ًء  .ويف كتابه (إسالم معيّة الثقلني) يقول السند:

ومن ثم كان شعار حسبنا كتاب اهلل شعار خداع وشعار تلبيس وتدليس وحتايل ،فهل

ّ
يمسونه..؟ وهذا هو نظري دعوى تفسري
ينفك الكتاب عن أهل الكتاب ّ
املطهرين الذين ّ
القرآن بالقرآن ،فإنّه كام ترى ليس إال تفسري القرآن بجهد برشي ظنّي قد خيطأ وقد

يصيب ،استعانة بالقرآن التي يقف عليها املجتهد بحدود فهمه البرشي من القرآن ،ال ّ
أن
( )1حممد سند ،سند األصول .195 :2

ويفرس املصحف الصامت بنفسه .
القرآن الوحي ينطق ّ

والسؤال الذي يطرح نفسه :هل الطباطبائي يمكن أن يكون من القائلني بنظر ّية حسبنا

كتاب اهلل؟ وما معنى ذلك؟ وهل (حسبنا كتاب اهلل مآالً) فيه مشكلة أصالً؟

يمكن اجلواب عن هذه القض ّية والر ّد عىل هذه اإلشكال ّية التي تثار ضدّ الطباطبائي

من خالل جمموعة نقاط:

1ـ ّ
إن النصوص التي عند الطباطبائي والتي تؤكّد أصل إيامنه بالسنّة الرشيفة أكثر

من أن خحتىص ،بل ال يعقل أن يكون الطباطبائي منكر ًا حلج ّية السنّة حتى ندرجه يف
مدرسة (حسبنا كتاب اهلل) ،بام حتمله هذه الكلمة من مدلول سلبي يف الثقافة العا ّمة،

فحجم استشهاده بنصوص السنّة أكرب من أن حتصيه دراسة .بل ّ
إن نفس نصوص

الطباطبائي املتصلة بنظر ّية تفسري القرآن بالقرآن وموضوع الرواية التفسري ّية شاهد عىل
أصل إيامنه بحج ّية السنّة ،فقد قبل الطباطبائي حج ّية اآلحاد يف الفقه ،وهذا يعني أنّه ال

جيد حرج ًا يف األخذ بالسنّة يف الفقه ولو مل يكن هلا وجود يف القرآن الكريم ،وإال ملا كان
هناك معنى ـ من هذه الزاوية ـ لتمييزه بني الرواية اآلحادية الفقه ّية وغري الفقه ّية.

2ـ ّ
إن نصوص العالمة الطباطبائي يف مرجع ّية احلديث يف فهم القرآن الكريم
واضحة ،وسوف نشري إىل بعضها ،ثم نحاول حتليل املوقف يف ّ
كل نص ،ورشح ماذا

يعني الطباطبائي من مرجع ّية احلديث يف فهم القرآن الكريم.

أ ـ يقول الطباطبائي يف سياق تأكيده لنظر ّيته هنا :تفاصيل األحكام مما ال سبيل إىل

تل ّقيه من غري بيان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم كام أرجعها القرآن إليه يف قوله تعاىل:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا (احلرش ،)7 :وما يف معناه من اآليات،

ال .ومن هنا يظهر ّ
وكذا تفاصيل القصص واملعاد مث ً
النبي صىل اهلل عليه وآله
أن شأن ّ
وسلم يف هذا املقام هو التعليم فحسب ،والتعليم إ ّنام هو هداية املع ّلم اخلبري ذهن املتع ّلم
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وإرشاده إىل ما يصعب عليه العلم به واحلصول عليه ال ما يمتنع فهمه من غري تعليم،

ٌ
تسهيل للطريق وتقريب للمقصد ال إجياد للطريق وخلق للمقصد ،واملع ّلم
فإ ّنام التعليم

يف تعليمه إ ّنام يروم ترتيب املطالب العلم ّية ونضدها عىل نحو يستسهله ذهن املتع ّلم

ويأنس به ،فال يقع يف جهد الرتتيب وكدّ التنظيم فيتلف العمر وموهبة القوة أو يرشف
عىل الغلط يف املعرفة .وهذا هو الذي يد ّل عليه أمثال قوله تعاىل :وأنزلنا إليك الذكر

لتبني للناس ما ّنزل إليهم اآلية (النحل ،)44 :وقوله تعاىل :ويع ّلمهم الكتاب واحلكمة
ّ

ويبني هلم ما يد ّل عليه
(اجلمعة،)2 :
فالنبي صىل اهلل عليه وآله وس ّلم إ ّنام يع ّلم الناس ّ
ّ
القرآن بنفسه ويبينه اهلل سبحانه بكالمه ،ويمكن للناس احلصول عليه باآلخرة؛ أل ّنه صىل

يبني هلم معاين ال طريق إىل فهمها من كالم اهلل تعاىلّ ،
فإن ذلك
اهلل عليه وآله وسلم (ال) ّ
فصلت آياته قرآن ًا عرب ّي ًا لقوم يعلمون (حم
ال ينطبق البتة عىل مثل قوله تعاىل :كتاب ّ

يب مبني (النحل ،)103 :عىل ّ
أن األخبار
السجدة ،)3 :وقوله تعاىل :وهذا لسان عر ّ
بالتمسك بالقرآن واألخذ به،
املتضمنة لوصيته
املتواترة عنه صىل اهلل عليه وآله وسلم
ّ
ّ

وعرض الروايات املنقولة عنه صىل اهلل عليه وآله وسلم عىل كتاب اهلل ال يستقيم معناها

إال مع كون مجيع ما نقل عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مما يمكن استفادته من

الكتاب ،ولو تو ّقف ذلك عىل بيان النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم كان من الدور الباطل،
وهو ظاهر .

ب ـ ويف سياق دفاعه أيض ًا عن منهجه التفسريي وأصول هذا املنهج يقول :وليس

هناك جمال للظ ّن أ ّن هذا املوضوع (القرآن يفهمه عا ّمة الناس) يتناىف مع املوضوع السابق

(إ ّن النبي األكرم (ص) وأهل بيته ،هم مراجع علم ّية للمعارف اإلسالم ّية ،والتي هي

حقيقة ّ
يدل عليها القرآن الكريم) .إ ّن بعض ًا من املعارف اإلسالميّة ،وهي األحكام
والقوانني الترشيع ّية ،فإ ّن القرآن الكريم يشري إىل الكل ّيات منها ،ويتو ّقف تفصيلها

( )1امليزان  84 :3ـ .85

بالرجوع إىل السنّة (حديث أهل البيت) مثل أحكام الصالة والصوم واملعامالت وسائر
العبادات .والبعض اآلخر كاالعتقادات واألخالق ،وإن كانت مضامينها وتفاصيلها

يفهمها العا ّمة ،لك ّن إدراك وفهم معانيها ،يستلزم اُتاذ هنج أهل البيت ،مع االستعانة
خاص ،والذي أصبح من
تفرس بعضها بعض ًا ،وال يمكن االستعانة برأي
ّ
فإهنا ّ
باآلياتّ ،
العادات والتقاليد ،وباتت النفس تستأنس به .

ج ـ وجييل الطباطبائي القض ّية يف موضع ثالث وهو يتحدّ ث عن تفسري القرآن بالرأي

وبيان املنهج الصحيح يف التفسري ،حيث يقول ـ وكأنّه بصدد اجلواب عن السؤال

املركزي الذي يقف هنا وهو :ما قيمة ّ
النبي وأهل
كل اجلهود التفسري ّية التي قدّ مها
ّ

البيت؟ وما الذي يمكننا أن ننتفع به منها؟ ـ يقول :فللقرآن الداللة عىل معانيه

والكشف عن املعارف اإلهل ّية ،وألهل البيت الداللة عىل الطريق وهداية الناس إىل
أغراضه ومقاصده ..عىل ّ
مج ًا غفري ًا من الروايات التفسري ّية الواردة عنهم عليهم
أن ّ

السالم مشتملة عىل االستدالل بآية عىل آية واالستشهاد بمعنى عىل معنى ،وال يستقيم
ّ
ويستقل به ذهنه؛ لوروده من طريقه
ذلك إال بكون املعنى مما يمكن أن يناله املخاطب

تبني ّ
املتعني يف التفسري االستمدا خد بالقرآن عىل فهمه وتفسري اآلية
أن
ّ
املتعني له ..وقد ّ
ّ

النبي وأهل بيته صىل اهلل عليه وعليهم وهتيئة
باآلية ،وذلك
بالتدرب باآلثار املنقولة عن ّ
ّ
مكتسب منها ،ثم الورود واهلل اهلادي .
ذوق
َ

د ـ بل الطباطبائي يعلن من مقدّ مة تفسريه عالقة تفسريه بالنصوص احلديث ّية ،حيث

تيرس
يقول يف ّ
متفرقات من أبحاث روائ ّية نورد ما ّ
نص مهم :ثم وضعنا يف ذيل البيانات ّ
لنا إيراده من الروايات املنقولة عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت سالم
مفرسي الصحابة
اهلل عليهم أمجعني من طرق العا ّمة
ّ
واخلاصة ،وأ ّما الروايات الواردة عن ّ

( )1الطباطبائي ،الشيعة يف اإلسالم.70 :
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حجة فيها عىل مسلم .وسي ّطلع
فإهنا عىل ما فيها من اخلطأ والتناقض ال ّ
والتابعنيّ ،

الباحث املتد ّبر يف الروايات املنقولة عنهم عليهم السالم ،أ ّن هذه الطريقة احلديثة التي
بنيت عليها بيانات هذا الكتاب ،أقدم الطرق املأثورة يف التفسري التي سلكها مع ّلموه

سالم اهلل عليهم .

هـ ـ وهكذا يرشح الطباطبائي رؤيته قائالً :وأ ّما ما ذكرنا من أ ّنه ال دليل خارجي

عىل نفي حجية ظواهر القرآن ،فألننا مل نجد هكذا دليل لذلك إال ما ا ّدعاه بعض من أ ّننا
يف فهم مرادات القرآن جيب أن نرجع إىل ما أثر عن الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم أو
ما أثر عنه وعن أهل بيته املعصومني عليهم السالم .ولك ّن هذا ا ّدعاء ال يمكن قبوله؛

ّ
واألئمة عليهم السالم جيب أن ختفهم من القرآن الكريم ،فكيف
ألن حج ّية قول الرسول
ّ

يتصور تو ّقف حج ّية ظواهره عىل أقواهلم عليهم السالم .بل نزيد عىل هذا ونقول :إ ّن
ّ
النبوة جيب أن نتش ّبث فيه بذيل القرآن الذي هو سند النبوة كام ذكرنا سابق ًا.
إثبات أصل ّ
وهذا الذي ذكرناه ال ينايف كون الرسول واألئمة عليهم السالم ،عليهم بيان جزئيّات

القوانني وتفاصيل أحكام الرشيعة التي مل نجدها يف ظواهر القرآن ،وأن يكونوا مرشدين

لتبني
إىل معارف الكتاب الكريم ،كام يظهر من اآليات التالية( :وأنزلنا إليك الذكر ّ

للناس ما نزل إليهم)( ،وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا)( .وما أرسلنا
من رسول إال ليطاع بإذن اهلل)( .هو الذي بعث يف األم ّيني رسوالً منهم يتلو عليهم آياته

ويز ّكيهم ويع ّلمهم الكتاب واحلكمة) .يفهم من هذه اآليات ّ
أن النبي صىل اهلل عليه وآله

يبني جزئيات وتفاصيل الرشيعة ،وهو املع ّلم اإلهلي للقرآن املجيد ،وحسب ما
هو الذي ّ

األئمة عليهم السالم هم خلفاء الرسول يف ذلك .وهذا ال ينايف
جاء يف حديث الثقلني
ّ
أن يدرك مراد القرآن من ظواهر آياته بعض من تتلمذ عىل املع ّلمني احلقيق ّيني وكان له
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ٌ
ذوق يف فهمه .

أن الطباطبائي ال ُينكر مرجع ّية السنّة وال مرجع ّية التفسري
ُيفهم من هذه النصوص ّ
النبي ،بل هو ينكر استقالل السنّة ـ يف غري تفاصيل األحكام ـ ٍ
بأمر ليس يف
اآليت من قبل ّ
النبي هي تعليم الناس كيف يفهمون كتاب اهلل ،وهذا
القرآن الكريم ،ومن ثم فوظيفة ّ

أن ما يقوله النبي هو يف كتاب اهلل ،غاية األمر أنّنا إذا مل نستطع ّ
يعني ّ
تعقله للوهلة األوىل،
النبي كيف ّية فهم هذا االستنتاج من اآلية؛ ّ
ّ
تتضمنه وإن مل
ألن اآلية
ّ
فإن علينا التع ّلم من ّ

النبوي هو دور تعليمي هنا ،وهذا ال يلغي مرجع ّيته.
نلتفت إليه للوهلة األوىل ،فالدور
ّ

أن مرجع ّية السنّة مرشوطة بالتعبيد ،بحيث ال تكون السنّة
ظن ّ
ّ
وكأن املستشكل هنا ّ

النبي شيئ ًا ،ومل نتمكّن ـ بل لن نتمكّن ـ من إدراكه إطالق ًا ،مع ّ
أن
مرجع ًا إال إذا قال ّ
أعم من املرجع ّية التعبيد ّية واملرجع ّية التعليم ّيةّ ،
تعليمه معصوم،
فإن
َ
مرجع ّية السنّة ّ

نوع من االتّباع له واإلقرار بمرجع ّية سنّته إليصالنا إىل حقيقة
واألخذ بمنهجه يف التفسري ٌ

األمر.

خيضاف إىل ذلكّ ،
أن العالمة الطباطبائي عندما يطرح احلديث عن دور السنّة يف

التفسري ويف التعامل مع القرآن الكريم ،فإنّه يقدّ م سلسلة من األدوار ،تبتدئ بتعليم األ ّمة

كيف ّية فهم الكتاب وآليات التعامل معه وعدم الوقوع يف ّ
ومتر
فخ التفسريات اخلاطئة لهّ ،
بالنصوص التطبيق ّية القائمة عىل قاعدة اجلري والتطبيق ،وهي نصوص يمكن األخذ هبا
عند الطباطبائي الذي يعدّ أحد من ّظري نظر ّية اجلري والتطبيق ،وهي تنظري يستبطن

متر بتعليم العالقات
مرجع ّية السنّة من حيث املبدأ ويبتعد عن فكرة حسبنا كتاب اهلل .كام ّ

بني النصوص القرآن ّية من حيث التقييد والتخصيص والنسخ وغري ذلك ،وهلذا ورد عن
أهل البيت ّ
ألهنم يعلمون سياقات النزول والناسخ واملنسوخ
أن العلم بالقرآن عندهم؛ ّ

وغري ذلك.
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إىل جانب ذلكّ ،
فإن نفس تفصيل الطباطبائي يف حج ّية الرواية التفسري ّية بني اخلرب

الظنّي اآلحادي واخلرب املتواتر املحفوف بالقرينةٌ ،
دليل عىل أنّه يقبل بمرجع ّية السنّة يف
فهم الكتاب ،غاية األمر أنّه ال يقبل بالسنن الظن ّية يف تفسري الكتاب ،فهل رفض أخبار

ٌ
مصداق لـ (حسبنا كتاب اهلل)؟! وهلذا نجده يتك ّلم برصاحة قائالً :وقد عرفت
اآلحاد

مما تقدّ م من أبحاثنا يف املحكم واملتشابه ّ
أن تفسري الكتاب العزيز بغري الكتاب والسنّة

القطع ّية ،من التفسري بالرأي املمنوع يف الكتاب والسنّة  .فام معنى هذا الكالم غري
قبوله بمرجع ّية السنّة اليقينيّة يف فهم القرآن الكريم؟ وكيف ينسجم هذا مع دعوى كونه

يفيض بنا إىل (حسبنا كتاب اهلل)؟

إن بعض املوارد اجلزئيّة رصحية من الطباطبائي يف اعتامده السنّة يف ٍ
بل ّ
أمر غري واضح

لديه من الكتاب العزيز ،مثل حديثه عن الصالة الوسطى ،حيث يقول :وال يظهر من

تفسريه السنّ خة ،وسيجيء ما ورد من
كالمه تعاىل ما هو املراد من الصالة الوسطى ،وإ ّنام
خ

الروايات يف تعيينه .

ويف كالمه عن مسح الرأس يف الوضوء يقول :وامسحوا برؤسكمّ ،
يدل عىل مسح

أي بعض من الرأس ،فمام هو خارج من مدلول اآلية،
بعض الرأس يف اجلملة ،وأ ّما أ ّنه ّ
صح أ ّنه جانب الناصية من الرأس .
واملتك ّفل لبيانه السنّة ،وقد ّ

ويف حديثه عن آية حدّ املحارب قال :وأ ّما الرتتيب أو التخيري بني أطراف الرتديد،

فإنام يستفاد أحدمها من قرينة خارج ّية حالية أو مقال ّية ،فاآلية غري خالية عن اإلمجال من
هذه اجلهة .وإ ّنام تب ّينها السنّة وسيجيء أ ّن املرو َّي. ..

ولع ّله يستفاد أيض ًا من كالمه يف تفسري السبع املثاين حيث يقول :السبع املثاين هي
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فرس يف عدّ ة من الروايات املأثورة عن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم
سورة احلمد ،عىل ما ّ

وأئمة أهل البيت عليهم السالم ،فال خيصغى إىل ما ذكره بعضهم أ ّهنا السبع الطوال ،وما
ّ
ذكره بعض آخر أ ّهنا احلواميم السبع ،وما قيل :إهنا سبع صحف من الصحف النازلة عىل
األنبياء؛ فال دليل عىل يشء منها من لفظ الكتاب وال من جهة السنّة .

أن حجم الشواهد واملعطيات من كالم العالمة الطباطبائي يفيض
وهبذا نخلص إىل ّ

إىل النتيجة التاليةّ :
يكرسها أساس ًا يف تفاصيل
إن الطباطبائي يؤمن بمرجع ّية السنّة ،بل ّ

األمور العمل ّية برصف النظر عن الكتاب يف غري موضع ،أ ّما يف فهم القرآن ـ بعيد ًا عن

الفقه مبدئ ّي ًا ـ فإنّه يرى ّ
أن السنّة تلعب أدوار ًا عمدهتا:

املفرس يف فضاء معريف قرآين يساعده عىل
أ ـ تعليم منهج تفسري القرآن ،ووضع ّ

استيحاء املعنى واستجالئه من كتاب اهلل تعاىل.

املفرس ،وهي عمل ّية ال
ب ـ تطبيق املفاهيم القرآنية عىل مصاديق قد ال يلتفت اليها ّ

ترتبط بالداللة القرآن ّية بقدر ما ترتبط بالعالقة بني القرآن والواقع املايض واحلارض
واملستقبل.

وعرب هذا ك ّله ،نعرف ّ
أن كلامت العالمة الطباطبائي وإن أوحت يف بعض مواردها

بيشء من التضارب ،وقد نشري الحق ًا إىل ّ
أن فيها بعض التناقضات املفاهيم ّية أيض ًا ،إال
أن كالمه منسجم يف أصل القض ّية وبعيدٌ متام البعد عن هتمة (حسبنا كتاب اهلل)ّ ،
ّ
وأن
هذه التهمة إنّام جاءت من اخللط بني السنّة التأسيس ّية الواقع ّية والسنّة التأسيسيّة

التفسري ّية مع وجود مفادها يف الكتاب الكريم؛ وهلذا وجدنا املستشكل هنا جيعل
الطباطبائي من القائلني بحسبنا كتاب اهلل مآالً ،ملتفت ًا إىل عدم اختيار وال ترصيح
الطباطبائي بمسلك حسبنا كتاب اهلل؛ ألنّه يريد أن يعترب ّ
املؤسسة يف غري
أن إنكار السنّة ّ
الفقه مآله إىل حرص املعرفة بالقرآن ،مع ّ
أن هذا اإلنكار ال يصنّف إنكار ًا ملرجع ّية السنّة،

( )1املصدر نفسه .191 :12

يصح منطق ّي ًا إقحامه حتت عنوان بالغ احلساسية مثل (حسبنا كتاب اهلل).
وال ّ

وهبذا نخلص إىل ّ
أي
أن منظومة الطباطبائي ال حتمل يف طياهتا ـ ال ابتدا ًء وال مآالً ـ ّ

هدر ملرجع ّية السنّة ،حتى لو ض ّيقت من مرجعيّة السنّة لصالح مرجع ّية الكتاب،
فإن ّ
فالتضييق يشء و (حسبنا كتاب اهلل) يشء آخرّ ،
كل نقاشنا هنا يف مديات د ّقة القول

ّ
بأن نظر ّية الطباطبائي تنتهي بنا إىل عدم مرجع ّية السنّة وعدم الرجوع إليهم يف الدين.

 3ـ  3ـ تهجفت البيجنيّة القرآنية بني الفقهيّجت وغريهج!

الوقفة الثالثةّ :
إن العالمة الطباطبائي يم ّيز يف بيان ّية القرآن بني تفاصيل األحكام

والقصص واملعاد وبني غريها ،ففي التفاصيل يمكن الرجوع للسنّة ،أ ّما يف غريها فال،
وهذا التفصيل منه غري مفهوم ،فهل قاعدة بيان ّية القرآن ُتضع لالستثناء بحيث يكون

منسجم مع أصالة التبيان ّية القرآنية التي
القرآن نور ًا وبيان ًا يف يشء دون يشء؟! وهل هذا
ٌ

يطرحها الطباطبائي؟! تبدو خبنيات التفسري عند الطباطبائي متهافتة .

أن هذا اإلشكال يفرض تساؤالً أسبق حول موضو ٍع خمتلف عن موضوع البيانيّة،
إال ّ

وهو موضوع كفاية القرآن ،فهل يف القرآن ّ
كل الدين أو ال؟ هذا املوضوع هو أحد

مفاتيح موضوع البيان ّية ،وذلك ّ
نص من نصوصه
أي ّ
أن العالمة الطباطبائي مل يقل يف ّ

كل الدين ّ
بأن يف القرآن ّ
وكل احلقيقة ،بل قال ّ
ّ
بأن ما يف القرآن يكشف عنه القرآن بنفسه

خاص جيب تع ّلمه من مصادر متعدّ دة ومنها السنّة .وهذا يعني ّ
أن
ضمن نظام داليل
ّ
تفاصيل األحكام أو غريها لو أرجعها الطباطبائي للسنّة فيجب أن نحدّ د :هل أرجعها

ٍ
بشكل طلسمي مثالً؟ فعىل
للسنّة لعدم وجودها يف القرآن أو لعدم ذكر القرآن هلا إال
األول ،وال
ويتم إشكال املستشكل ،دون التقدير ّ
التقدير الثاين حيصل التفصيل يف البيان ّية ّ

حجية احلديث يف تفسري القرآن ،دراسة يف نظر ّية العالمة
( )1انظر :كاظم قايض زاده ومريم اجلعفريّ ،
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يبدو يل ّ
أن الطباطبائي يدّ عي التقدير الثاين يف نصوصه ،فهي ال حتكي عن ذلك.
ٍ
وبعبارة أخرى :لو قال الطباطبائي :القرآن بنى نظامه الداليل عىل البيان ّية يف غري الفقه،
لصح ما قيل
النبي مثالً،
ّ
أ ّما تفاصيل الفقه فقدّ م دالالت مطلسمة فيها ال يفقهها اىل ّ
كل ما جاء به القرآن فهو بني ،غايته أنّه مل ِ
يأت ّ
أن ّ
إشكاالً عليه ،لكنّه يدّ عي ّ
بكل ما يف
ّ
تعرض القرآن للتفاصيل الفقه ّية ،وليس
الدين ،فخروج تفاصيل الفقه
ٌ
خروج عن أصل ّ

تعرضه هلا ،فانتبه.
خروج ًا عن مبدأ بيانيّة األسلوب القرآين للتفاصيل الفقهية بعد ّ
ّ
ولعل املستشكل يقصد ما سنشري إليه يف الوقفة الرابعة ،فانتظر.

 3ـ  4ـ إشتجليّة مسجند اكجشجف الجفصيل القرآني بني الفقه وغريه

الوقفة الرابعة :خيطر يف البال مداخلة نقد ّية ،وهي أنّه كيف تسنّى للطباطبائي

التفصيل بني الفقه ّيات وغريها؟ بمعنى آخر :كيف عرف الطباطبائي ّ
أن الفقه يمكن
خمصصه يف الكتاب نفسه
الرجوع إىل
املخصص السنّتي فيه ،أ ّما غري الفقه فالبدّ من رصد ّ
ّ

يبني لنا الطباطبائي
رصح به يف حاشية الكفاية وفق ما تقدّ م ـ؟ فهذا التمييز مل ّ
ـ عىل ما ّ

أن يف القرآن بيان ّ
الدليل عليه .فلو كان املستند مثل آية ّ
كل يشء ،فام هو الدليل عىل
خروج تفاصيل الفقه عن ذلك؟ وملاذا؟

قد خيستوحى من كالم الطباطبائي يف احلاشية عىل الكفاية ّ
أن النصوص غري الفقه ّية

تتم
خاحيلت إىل العقول ـ والزمه كفاية البيان الكتايب يف كشف املراد منها ـ بينام غريها مل ّ
إحالته ،وهذا منه غريب ،فإذا كان مقتىض األمر بالتد ّبر أو نصوص البيان ّية هو إحالتها

للعقول بمعنى كفاية البيان القرآين ،فكيف عرفنا ّ
تتم إحالتها
أن نصوص الفقه القرآن ّية مل ّ

للعقول أيض ًا بمعنى كفاية البيان القرآين فيها؟

ّ
النص الفقهي وغريه ،أو
إن التخصيص إ ّما أن يفهم عىل أنّه هتافت ،فال فرق فيه بني ّ

يرض بـ (لو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالف ًا كثري ًا) ،فال فرق فيه
يفهم عىل أنّه ال ّ

مرض ًا يف مكان دون آخر فهو غري
بني الفقه وغريه ،أ ّما التفصيل بجعل التخصيص ّ
واضح املستند ،فنظر ّية الطباطبائي تعاين من خأل يف خبنيتها التحت ّية.

أن أغلب املالحظات التي قيلت عىل الطباطبائي غري دقيقة ،نعم تواجه
وهبذا يظهر ّ

نتعرض هلا.
أصل نظر ّيته يف البيان ّية القرآنية تساؤالت خارجة عن موضوع بحثنا ،فال ّ

كام ال بأس باإلشارة إىل ّ
الدس واجلعل يف الروايات التفسري ّية عند
أن مشكلة
ّ

املسلمني ،كام أملح إليه الطباطبائي معترب ًا أنّه سبب يف فقداهنا احلج ّية العقالئ ّية ،تقف هنا
مصدر ًا أساس ّي ًا للرت ّيث؛ وذلك فيام لو أ ّدت بالباحث إىل فقدانه الظ ّن باألخبار بام فيها

احلجية يف خرب الثقة عىل التحقيق كام تقدّ م يف البحوث
أخبار الثقات ،ووجود الظ ّن رشط ّ

السابقة ،وهذا يعني ّ
أن عليه الرت ّيث لرفع املستوى إىل حالة الظ ّن ملنحه احلجيّة ،لو قيل

هبا ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

ويبقى من كالم الطباطبائي حديثه عن عدم حج ّية الظ ّن هنا؛ لعدم وجود أثر عميل،

التعرض
وعدم شمول احلجيّة العقالئية والرشع ّية ،وهو ما سبق احلديث فيه عند
ّ

لنظر ّيتي اخلوئي واللنكراين ،وقبل ذلك ،وسيأيت.

وما أبعد ما بني ما قاله الطباطبائي يف هذه النقطة (رشط األثر يف احلج ّية) ،وما أفاده

السيد اخلميني ،حيث ذهب قائ ً
ال يف بحث حج ّية اخلرب مع الواسطة .. :إ ّن الدليل
الوحيد هو البناء القطعي من العقالء عىل العمل بخرب الثقة ،وأ ّما أ ّن عدم كون حمكي

صحة التع ّبد أن يكون له أثر عميل ،بل املالك
قول الشيخ ذا أثر،
فمدفوع بأ ّنه ال يلزم يف ّ
ٌ

صحته عدم لزوم اللغو ّية يف إعامل التع ّبد أو إمضاء بناء العقالء ،كام يف املقام ،فإ ّن
يف ّ

جعل احلج ّية ّ
لكل واحد من الوسائط أو إمضاء بناء العقالء ،ليس أمر ًا لغو ًا .

فالعربة يف تصحيح احلج ّية هو عدم اللغو ّية ،فإذا استطعنا فهم حج ّية الظ ّن يف التفسري

أو العقائد يف ضوء نظر ّية البناء واإليامن والتسليم وعقد القلب ،كفى ذلك يف تصحيح
( )1اخلميني ،هتذيب األصول .194 :2

حج ّية خرب الواحد فيهام ،وسيأيت مزيد من البحث يف ذلك.

ونكتفي هبذا القدر من احلديث عن نظر ّية الطباطبائي ،وسيأيت املزيد حوهلا عند

حممد هادي معرفت والتعليقات عليها.
عرض نظر ّية الشيخ ّ

 4ـ نظريّة العالمة معرفت يف رواية الجفسري ،نقجشجت ومداخالت

مسج ً
ال مالحظاته
حممد هادي معرفت إىل حج ّية الرواية التفسري ّية،
ّ
يذهب الشيخ ّ
ٍ
مقالة قصرية له ـ أثارت جدالً ـ نخرشت حدود عام 2001م
عىل العالمة الطباطبائي ،ففي

واملفرسون،
يف إحدى املجالت البحث ّية ،ثم نرش ما هو عىل صلة هبا يف كتابيه :التفسري
ّ

والتفسري األثري اجلامع ..يبدأ معرفت بالسؤال التايل :هل يمكن االستفادة من

الروايات التفسريية يف فهم القرآن الكريم؟ ثم يطرح وجهة النظر الرافضة املنطلقة من

فكرة األثر العميل تار ًة والتع ّبد الرشعي أخرى ،وال معنى هلام يف غري األمور العمل ّية،
ثم يرشح أكثر نظر ّي َة
فيعرض لوجهة نظر الطويس والنائيني وغريمها باختصار شديدّ ،

الطباطبائي ،ويع ّلق عليها.

أن ركن نظر ّية الطباطبائي يقوم عىل:
يعتّب الشيخ معرفت ّ

أي جانب ذايت.
أمر توافقي تواضعي تع ّبدي ،فليس فيه ّ
أ ـ حج ّية خرب الواحد ٌ
ب ـ ليس خلرب الواحد كاشف ّية قطع ّية عن الواقع.

ج ـ أخبار العرض عىل الكتاب تخرجعنا للكتاب يف تقويم اخلرب ،فيلزم الدور لو رجعنا

للخرب يف تقويم الكتاب وفهمه.

و ُيديل الشيخ معرفت بدلوه هنا ،حيث يرى:

1ـ ّ
إن خرب الواحد ليست حج ّيته تع ّبد ّية ،بل حج ّية عقالئ ّية منطلقة من كاشف ّيته

الذات ّية ،أو فقل :هو ذو داللة ذاتيّة ،فام جيعل العقال َء يتعاملون مع خرب الواحد هو ما

حيمله من كاشف ّية ذات ّية أو داللة ذات ّية.

حج ًة ،فهذا يعني خسارتنا ّ
ريي
لكل هذا الرتاث التفس ّ
 2ـ إذا مل تكن الرواية التفسري ّية ّ

واألئمة والصحابة وغريهم.
النبي
ّ
اهلائل من ّ

3ـ ّ
إن علامء املسلمني ورموزهم كانوا عرب التاريخ يعملون بخرب الواحد بال تفصيل

بني الفقه وغريه ّ .
ولعل معرفت يريد االستدالل بالسرية املترشع ّية والقريب منها عىل
عدم التمييز يف حج ّية اخلرب بني الفقه وغريه.

مسلسل النقد على اُطروحة الشيخ معرفت

واجهت مقالة الشيخ معرفت هذه ،مجلة من االنتقادات واملداخالت ،وكان من أبرز

مرصح ًا باسم الشيخ أو من دون ذلك ـ ّ
كل من الشيخ صادق
من ّ
تعرض للموضوع ـ ّ

حممد عيل أيازي ،وغريمها.
الرجياين ،والسيد ّ

وثمة تعليقات هنا البدّ من النظر فيها ،وهي بدورها ستدخلنا ـ مع ّ
كل ما تقدّ م ـ يف
ّ

التصور النهائي عن املوضوع:
تكوين
ّ

 4ـ  1ـ مأزق (الداللة الذاتيّة) يف اآلحجد ،نقد الشيخ الراججني

التعليقة األوىل :ما ذكره الشيخ صادق الرجياين ،من أنّه ما معنى أن يكون خرب الواحد

ذا داللة ذاتية ،فاجلميع يقول بوجود الداللة الذاتية بنحو من األنحاءّ ،
إن داللة خرب

الواحد ظنّية ناقصة ،إالّ أهنا داللة ناقصة ذاتية ،وهذا الكشف الناقص يف الظنون ليس
أي ٍ
أمر بإمكان الذايت
تعبدي ًا وال عقدي ًا ،إنام هو من قبيل الكشف الذايت ،والسؤال هناّ :

حج ًة يف حدّ ذاهتا؛ وقد هنت بعض اآليات والروايات
إثباته؟ فـ (الداللة الناقصة) ليست ّ
عن العمل بالظن ،إال أن يكون ظن ًا خاص ًا خارج ًا بالدليل ،والدليل هو نفس ذلك املعني

يف احلجيّة التعبدية.
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إالّ ّ
أن الذي يظهر من كالم األستاذ معرفت أن املراد من الداللة الذاتية هو الداللة

التامة ،إنّه يرى ّ
املقر من قبل
أن أساس اعتبار خرب الواحد الثقة نابع من توافق العقالء ّ
وأقره الشارع مستنبط ًا من داللته التامة ،وال سبيل
الشارع ،لذا يكون ما قىض به العقالء ّ

للتع ّبد فيه إطالق ًا.

والبد أنه يعني من الداللة التا ّمة تلك التي ال حتتمل اخلالف مطلق ًا ،وهذا يعني ّ
أن

خرب الثقة قطعي الصدور ،ويف هذه احلالة يربز إشكاالن:

إن أخبار اآلحاد قطعية الصدور خارجة عن البحث؛ ّ
1ـ ّ
ألن قطعي الصدور ال

تعرض
حيتاج يف إثبات حج ّيته إىل توافق العقالء أو إقرار الشارع ،ومجيع أولئك الذين ّ

األستاذ معرفت آلرائهم وانتقدها كانوا يقولون بإمكانية العمل باخلرب القطعي الصدور

سواء يف التفسري أم االعتقاد ،إذ ًا ،فأصل البحث يدور حول األخبار الظنية الصدور.

وقد اعترب األستاذ معرفت ـ يف مواضع متعدّ دة من مقاله ـ ّ
أن العمل بخرب الواحد

قطعي الصدور
الثقة ممّا اتفق العقالء عليه وأمضاه الشارع أيض ًا ،فإن كان خرب الواحد
َّ

فام احلاجة لرأي العقالء وإمضاء الشارع؟ وهل يصدق هكذا نوع من التوافق واإلقرار

هنا؟ وقد ثبت يف مباحث (القطع) يف علم األصول ّ
أن العمل بالقطع غري قابل للنفي
واإلثبات ،ال من قبل العقالء وال من الشارع.

إن ادعاء كون خرب الواحد الثقة ذا داللة تامة عىل الصدور بعيد ّ
2ـ ّ
كل البعد عن

احلقيقة والواقع؛ فكيف ألخبار اآلحاد التي تعدّ دت وسائطها ورواهتا الذين ال يتجاوز

بعضهم ـ يف علم الرجال ـ حدود الظ ّن بوثاقته ،أن تكون قطعية الصدور عندنا؟!

أن الكثري من أخبار اآلحاد الثقات ظن ّية الصدورّ ،
وهبذا يظهر ّ
وأن هذا الظن وإن كان
ٍ
بحاجة إىل دليل ،وال خيتلف الدليل بني أن يكون ممّا توافق
قوي ًا أحيان ًا إالّ أن حجيته تبقى
ثم أمضاه الشارع ،أو ّ
حج ًة .
ظني الصدور ّ
أن الشارع بنفسه اعترب َّ
عليه العقالء ّ

علمي الكالم والتفسري ،جم ّلة نصوص معارصة ،العدد
( )1صادق الرجياين ،االستدالل الروائي يف َ
 236 :5ـ .238

سجلها الرجياين وغريه صحيحة هبذا التفسري للقض ّية ،ويبدو يل
وهذه املالحظة التي ّ

أن الشيخ معرفت يمكن أن يكون قد قصد أحد أمرين:
ّ
أ ـ إنّه أراد أن يقيم التع ّبد الرشعي عىل ٍ
أمر عقالين ،فكأنّه قصد ّ
أن اعتبار وحج ّية خرب
جمرد تع ّبد ّية ال تقف خلفها خصوص ّيات تربير ّية عقالن ّية ،بل الذي
الثقة ليست مسألة ّ
ٍ
حصل ّ
صفات ذاتية فيه متلك يف نفسها
أن خرب الواحد أخذ قيمته الرشع ّية من كونه حيمل
فقوة الكشف يف خرب الثقة هي التي محلت العقالء عىل
اعتبار ًا وقيم ًة عقالئ ّية وعقالن ّيةّ ،
الرجوع إليه يف أمورهم ،وما قام به الشارع ليس تأسيس ًا ٍ
ألمر جديد حتى نصفه بالتعبّد،

جمرد موافقة عىل سلوك العقالء املنطلق من خصوص ّية حيملها خرب الثقة ،وهي
بل هو ّ
خصوصية الكشف عن الواقع ،وهي خصوصيّة ذات ّية فيه.

ّ
فكأن معرفت أراد اخلروج من مفهوم التع ّبدية املحض إىل مفهوم االعتبار القائم عىل

خصوص ّية حقيق ّية يف اليشء املعتَرب ،بيد أنّه مل يكن مو ّفق ًا يف التعبري ،وال يف كيف ّية توظيف
هذه الفكرة يف االستنتاج ،كام ظهر من مداخلة الشيخ الرجياين.

ب ـ إنّه أراد من الداللة الذات ّية أو اخلصوص ّية الذات ّية ،ما ال حيتاج إىل تع ّبد باملعنى

ّ
فكأن الشيخ معرفت مل َير خرب الواحد الثقة مفيد ًا
الذي نعرفه يف خرب الواحد الظنّي،

للظ ّن حتى حيتاج إىل حج ّية تعبد ّية يف فضاء تكاليف دين ّية ،ويف الوقت عينه يدرك متام ًا
أنّه ال يفيد القطع وإال مل يكن هناك معنى للبحث يف حج ّيته وقيمته واعتباره ،لكنّه يفيد

عل ًام عقالئ ّي ًا ،ولع ّله هو االطمئنان الذي يبحثه األصول ّيون ،فالشيخ معرفت يريد إخراج

يتحول فيها خّب الثقة إىل خّب له
خّب الثقة من الظنون التي حتتاج لتع ّبد ،إىل مرحلة أعىل ّ
كاشف ّية ذاتية علم ّية باملفهوم العقالئي للكلمة ،وهذا ما أمضاه الشارع وتعامل معه

بالقبول والرتحاب ،فاملمىض هو جانب اإلراءة يف اخلّب عند العقالء ،ال اجلري العميل

منهم عىل وفق اخلّب.

فالشيخ معرفت يريد إرجاع اعتامد العقالء عىل خرب الثقة إىل خصوص ّية الكاشفية

فيه ،وهي كاشفية تا ّمة عقالئ ّي ًا ،رغم كوهنا ال تبلغ مستوى القطع الذي حيمل حج ّيته
الذاتية كام هو املعروف ،وهلذا نجد يف عبارة الشيخ معرفت يف مقدّ مته عىل تفسريه اجلامع

نصه :والذي يبدو لنا ّ
أن حج ّية خرب الواحد (اجلامع لرشائط االعتبار) مل تكن
األثري ما ّ
مستند ًة إىل دليل تع ّبدي (بأن تع ّبدنا الشارع به) ،وإنّام هي سرية عقالئية مشى عليها

عرفهم العام وجرى معهم الشارع احلكيم يف مرافقة رشيدة ،فال تع ّبد هناك إطالق ًا كي

خيلتمس ترتّب أثر عميل عليه أو يكون الشارع استهدف تكليف ّي ًا ،وإنّام هي مسايرة مع

أعراف العقالء يف مناهجهم لتنظيم احلياة العا ّمة ،وكان إخبار الثقة الضابط هو أحد

أسباب العلم عندهم ،فأمضاه الشارع وواكبهم يف هذا املنهج احلكيم ،وما ورد من آيات
وروايات بشأن اعتبار خرب الثقة األمني إنّام هي شواهد عىل هذا اإلمضاء واملوافقة ،ففي

جمرد تكليف بالتع ّبد حمض ًا .
احلقيقة إنّه إرشاد إىل ذلك االعتبار العام ،وليس ّ

علم
فخرب الثقة ليس عل ًام يف واقع األمر بحيث حيمل الكاشف ّية التا ّمة القطع ّية ،لكنّه ٌ
عند العقالء يفيدهم العلم بمفهومهم له ،ويتعاملون معه ويبنون عليه بوصفه عل ًام،

والرشيعة أمضت ذلك ،وخلف هذا االعتبار العقالئي توجد خصوص ّية ذاتية يف اخلرب

هي التي منحته هذه املكانة عند العقالء الذين ال يعرفون شيئ ًا اسمه التع ّبد.

فالذي يبدو يل ّ
أن معرفت أراد سلب صفة التع ّبد املحض عن خرب الواحد ليجعل
ٍ
عودة إىل مرجع ّية معرف ّية عقالئ ّية أمضاها الشارع ،وما دام مرجع ّي ًة
العودة إليه نحو
معرفيّة للواقع ،فاإلمضاء يوجب جعل حج ّية اخلرب شامل ًة لألمور غري العمل ّية.

وهبذا يتخ ّلص الشيخ معرفت من إشكاالت الشيخ الرجياين عدا مشكلة واحدة،

وهي واقعيّة اعتبار العقالء أخبار الوسائط وواقع الرتاث احلديثي بام حيمله من مشاكل
سند ّية ومضمون ّية خرب ًا مفيد ًا للعلم العقالئي ومن أسباب العلم عندهم ،فهذا أمر إن مل

نجزم بعدمه فهو مشكوك جدّ ًا ،ويكفي التشكيك يف كون العقالء يعتربون خرب الوسائط
( )1معرفت ،التفسري األثري اجلامع .128 :1

ضمن هذه احلال خرب ًا علم ّي ًا اطمئنان ّي ًا مادامت السرية دلي ً
ال لب ّي ًا .نعم لو اتفق أن حصل
لنا من ٍ
خ
الوثوق الشخيص أو االطمئنان أو
خرب هنا أو هناك أو من جمموعات خرب ّية
اليقني ،فال مانع من ذلك ،بل هو حاصل يف اجلملة كام هو واضح.

 4ـ  2ـ ثالثيّة :الجعبّد واألثر العملي والجنافق ،الجهجفت يف نظريّة معرفت

التعليقة الثانية :ما أورده أيض ًا الشيخ صادق الرجياين ،من أنّه يوجد هتافت يف كالم

معرفت فيام يتع ّلق بنفي التعبّد بالعمل بخرب الواحد الثقة فهو يقول ..( :وقد اتفق البرش

عىل أن يرتّبوا أثر ًا عىل إخبار الشخص املوثوق بكالمه ،وهذا ليس من قبيل العقد

والتوافق أو التع ّبد املحض ،بل ّ
إن نفس ميزة الكشف فيه هي التي متنحه هذه

الصالحية).

ٍ
حاجة للـ (التوافق)؟! وهل
فإذا مل يكن األمر من نوع العقد والتع ّبد املحض فهل من

يكون ترتيب األثر ـ حينئذ ـ توافق ّي ًا؟ هل يمكن أن نقول :إهنم يتعاملون معه بوصفه
واقع ًا حمرز ًا ومعلوم ًا؟ ّ
إن تعبري (اتفقوا عىل ترتيب األثر) ليس إالّ رضب ًا من التوافق
العميل بني العقالء يف أن يرتّبوا أثر ًا عىل خرب الواحد عىل غرار ترتيبهم يف األمر القطعي،

أو أهنم يتعاملون معه كام يتعاملون مع الواقع املعلوم ،لكن مجيع هذه التفسريات ال

تتجاوز مفهوم كوهنا (توافق ًا عمل ّي ًا).

أ ّما قضية صدق مفهوم (التعبّد) عىل (التوافق العميل) وعدمه ،فهو ال يؤثر كثري ًا عىل
ٍ
ناحية وممتنع من أخرى؛ فإذا كان املقصود من (التعبد) ما هو ٍ
خال
النتيجة؛ فهو ممكن من
أي مناط ومالك فلن يكون بناء العقالء يف باب حج ّية خرب الثقة تعبدي ًا؛ إذ البد من
من ّ

(التعبدي)
دخالة الداللة الظنية الناقصة خلرب الثقة يف بناء العقالء ،وإن كان املقصود من
ّ
املفتقر لبناء العقالء وتوافقهم العميلّ ،
فإن حج ّية خرب الواحد الثقة هنا ستغدو أمر ًا

تعبدي ًا؛ ّ
ألن داللتها هنا ليست تام ًة وبحاجة للتع ّبد والتوافق العميل .فليس ملوضوع
إطالق التع ّبد عىل توافق العقالء وعدمه دور يف أصل البحث.

بل ّ
إن قوله باتفاق البرش عىل ترتيب أثر عىل إخبار الثقة ،البد أن يكون أثر ًا منسج ًام

مع ما يتوافقون عليه من رأي ،فإن مل يكن هناك أثر خيذكر فام الفائدة من ترتيب األثر؟!
وما معنى االنسجام معه؟ وعندما يقول( :فيتعاملون معه كواقع ٍ
حمرز ومعلوم) يعني

أيض ًا ّ
عقالئي بحت؛ ليرتتب عن طريق هذا التوافق األثر املحرز واملعلوم
أن هذا التعامل
ّ

عىل خرب الواحد ،وإال ماذا سيكون معنى ذلك؟ فلو قيلّ :
إن البرش متفقون عىل ترتيب
األثر يف موض ٍع ما فيفرتض أن يكون أثر ًا ع ّينه العقالء أنفسهم وفق ًا ٍ
ألمر ما ،أما يف جمال
أي يشء يرتتب؟ .
االعتقاد والتفسري واألمور النظرية فام هو األثر املفرتض؟ وعىل ّ

أن الشيخ الرجياين ربام بالغ يف التو ّقف عند هذا التعبري الذي استخدمه
أظن ّ
لكنّني ّ

معرفت؛ وذلك ّ
أن مراد معرفت من اتفاق البرش يف مطلع كالمه املتقدّ م ،ليس التوافق،
وإنّام اإلمجاع الواقع بال تعاقد ،بل لكوهنم ينطلقون من عقالئ ّيتهم التي تدفعهم العتامد

خرب الثقة معيار ًا يف املعرفة احليات ّية ،ال منهج ًا يف السلوك واجلري العميل فقط ،وفق ًا

لتفسرينا الثاين لكالم معرفت آنف ًا ،فال هتافت يف كالمه هنا .متام ًا كام نقول اتفق البرش
عىل استحالة اجتامع النقيضنيّ ،
فإن االتّفاق هنا ليس تعاقد ّي ًا ،بل هو تعبري يراد منه
وضوح األمر املتفق عليه.

وأ ّما اإلشكال عىل توافق العقالء ،بأنّه البدّ وأن حيمل معه أثر ًا عمل ّي ًا ،وهو مفقود يف

اجلزئي عليه ،وسيأيت املزيد قريب ًا فانتظر.
القضايا املعرف ّية ،فقد تقدّ م التعليق
ّ

هل سيجمتّن األصنليّن من حلّ معمضل حايّة الداللة يف غري الفقهيّجت؟!

ولنا أن نشكل عىل الشيخ الرجياين ـ واألصول ّيني الرافضني هنا ـ نقض ًا ،بأنّه هل املعاين

التي نحصل عليها من نصوص الكتاب والسنّة يف التفسري والعقائد والتاريخ وغريها..

هل هي يقين ّية قطعيّة أو ّأهنا اطمئنان ّية وثوقيّة أو ّأهنا ظن ّية ترجيح ّية؟

علمي الكالم والتفسري ،جم ّلة نصوص معارصة ،العدد
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بأهنا يقين ّية قطع ّية ،فقد بالغ أعظم املبالغة ،فأين هو اليقني السينوي الربهاين
فإذا قال ّ

هنا حتى يأخذ حج ّيته وكاشف ّيته من نفسه؟! ولريشدنا إىل مقدّ مات الربهان التي جتعل
من (املستحيل) أن يكون املتك ّلم قد قصد معنى آخر غري ما فهمناه ،حتى يف أكثر

النصوص رصاحة ونصيّ ًة.

بأهنا مجيع ًا ظن ّية ،انسدّ باب املعرفة غري الفقه ّية من ّ
كل الكتاب والسنّة ،ومل
وإذا قال ّ
أي يشء غري الفقه؛ لبناء احلجيّة عىل التنجيز والتعذير
النص الديني ك ّله مرجع ًا يف ّ
يعد ّ
واألثر العميل عندهم.

ونعول عىل االطمئنان ،قلنا له ّ
بأن حج ّية
بأهنا اطمئنان ّية ولو أحيان ًا،
ّ
وإذا قال ّ
االطمئنان إمضائ ّي ًة أيض ًا بعد توافق العقالء عىل مرجع ّيته املعرف ّية ،فإذا كان التوافق
واإلمضاء موج َبني لفقدان االطمئنان والعلم العادي قدرة الكشف وصريورته كالظ ّن،

نص مطلق ًا يف غري الفقه ،دون إمكان ّية للفرار من هذا
أي ّ
لزم عدم إمكان االعتامد عىل ّ
املرة ،فهل يمكن للشيخ الرجياين أن يد ّلنا عىل أصل
االنسداد بحج ّية مطلق الظ ّن هذه ّ
مرجع ّية القرآن والسنّة يف غري الفقه؟! وكيف يمكن التصديق بعد هذا بمرجع ّيتهام؟!

هذا يعني أنّه لو قصد الشيخ معرفت هنا عنرص الكاشف ّية العقالئ ّية التا ّمة يف الوثوق

االطمئناين اآليت من خرب الثقة ،ولو مل تكن كاشف ّية قطع ّية هنائ ّية ،فال يمكن أن يورد عليه

ثم يصبح تع ّبد ّي ًا ،والبدّ من فرض أثر توافقوا عليه
الرجياين بأنّه يرجع إىل توافق ،ومن ّ

فيه؛ أل ّن نفس هذا اإلشكال سريتدّ عليه يف أصل مرجع ّية الكتاب والسنّة يف غري الفقه،

فتأ ّمل ج ّيد ًا.

 4ـ  3ـ ضعف الجهنيل بفقدا الرتا الجفسريي األثري!

ٍ
واحد عىل الركن الثاين املتقدّ م من أركان نظر ّية الشيخ
غري
التعليقة الثالثة :ما ّ
سجله خ

معرفت ،وهو أنّه لو مل نقل بحج ّية الرواية التفسري ّية فهذا يعني حرمان األ ّمة من تراث
واألئمة من قيمة إال يف عرص حضورهم
النبي
ّ
التفسري األثري متام ًا ،ولن يعود جلهود ّ

حتى نأخذ منهم احلديث مبارش ًة باليقني.

وذلك ّ
أن هذا الكالم يفرتض أنّه ال يمكن حتصيل اليقني يف هذه األخبار ،مع أنّه

ممك ٌن يف اجلملة ويف موارد متعدّ دة ،إما للتواتر أو للقرائن احلا ّفة ببعض األخبار .يضاف
إىل ذلك ّ
أن قيمة هذه األخبار ال تتو ّقف عىل احلجيّة باملفهوم التع ّبدي فهي مرشد

ومبني ملا مل يلتفت إليه العقل بحيث التفت إليه اآلن ،فلها دور تعليمي عظيم،
للحقيقة ّ
ألهنا تد ّلنا
فهل اآليات الدا ّلة عىل وجوب طاعة اهلل وشكره ووجوده تصبح بال معنى؛ ّ
عىل ما ندركه بعقولنا وتوقظنا لذلك؟! بل هل ينسدّ باب تفسري القرآن من دون التفسري
ال عن ّ
األثري حتى نتحدّ ث عن وض ٍع كارثي؟! هذا فض ً
أن روايات التفسري األثري ق ّلام
ٌ
ساقط عن
يوجد فيها خرب صحيح السند عىل رشوط الشيخ معرفت نفسه ،فأغلبها

االعتبار ولو قلنا بحجيّة الرواية التفسري ّية التي خخيرب هبا الثقة ،فراجع أعامل الشيخ
تم حتقيق حجم الروايات
معرفت يف رصده أل ّمهات كتب الرواية التفسري ّية ،بل هل ّ

الصحيحة السند من غريها يف الرواية التفسري ّية عموم ًا؟! .

بل يمكن أن نضيفّ ،
بأن هذه الطريقة يف التهويل ال يمكن أن تشكّل يف نفسها

استدالالً علم ّي ًا؛ فإذا كان جعل احلج ّية ممكن ًا ّ
ودل الدليل عليه ،ارتفعت املشكلة ،أ ّما إذا

كان جعل احلج ّية غري ممكن هنا ،فكيف نريد حتويل غري املمكن إىل ممكن بالتهويل بفقدان
يدل عليه ٌ
املوروث ،بل لو فرضناه ممكن ًا لكنّه مل ّ
دليل ،فهل بخوف فقدان املوروث يصبح
هنا ٌ
ربر ألخذ هذه الروايات أو يف سياق
دليل عىل احلج ّية؟! فهل نحن يف سياق اختالق امل ّ

( )1انظر :أيازي ،العالمة معرفت وحج ّية خرب الواحد يف التفسري ،جم ّلة نصوص معارصة ،العدد 44
علمي الكالم والتفسري ،جم ّلة نصوص
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قائالن به حج ّيت اخبار آحاد در حوزه تفسري ،جملة علوم حديث ،السنة السادسة عرشة ،العدد 1
ـ 14 :2؛ ومهريزي ،روايات تفسريى شيعه ،گونه شناسى وحج ّيت ،جم ّلة علوم حديث ،السنة

األول.34 :
اخلامسة عرشة ،العدد ّ

معرفة املوقف منها من البداية؟! ّ
إن طريقة معرفت مل تكن منهج ّية يف هذه النقطة فيام

يبدو يل.

 4ـ  4ـ انعدام اإلمججع والجنافق على حايّة اخلرب الجفسريي

التعليقة الرابعة :ما ذكره الشيخ صادق الرجياين أيض ًا ،من ّ
أن ما استشهد به الشيخ

معرفت أخري ًا من عمل العلامء عىل األخذ بخرب الثقة يف التفسري ،يمكن مناقشته ،وذلك:
أـ ّ
إن الكثري من املتقدّ مني خالفوا أصل حج ّية خرب الثقة ،كاملرتىض وابن إدريس

وغريمها ،فكيف يمكن ـ مع ذلك ـ ا ّدعاء تأييد كبار العلامء ومنذ البداية خلرب الواحد يف

التفسري؟!

ب ـ ليس البحث احلايل يف هذا املقال حول حج ّية خرب الواحد مطلق ًا ،إنّام هو حول

حج ّيته يف التفسري والعقائد؛ فالشيخ الطويس مع ما خينقل عنه من دعوى اإلمجاع عىل
العمل بخرب الواحد ،إالّ أنه عندما يصل إىل ذلك يف باب التفسري ينفي حجيته ،كام تقدّ م

نصه يف تفسري التبيان.
نقل ّ

بل ّ
إن الشيخ األنصاري يف بحث اعتبار الظ ّن يف أصول الدين من كتاب الرسائل

يقول :قال شيخنا الشهيد الثاين يف املقاصد العل ّية ـ بعد ذكر ّ
أن املعرفة بتفاصيل الربزخ
واملعاد غري الزمة ـ :وأما ما ورد عنه يف ذلك من طريق اآلحاد فال جيب التصديق به

مطلق ًا وإن كان طريقه صحيح ًا؛ ّ
ظني ،وقد اختلف يف جواز العمل به
ألن خرب الواحد ٌ

يف األحكام الرشعية الظنية ،فكيف باألحكام االعتقاد ّية العملية؟! وكذا ينقل عن

الطويس قوله باالتفاق عىل عدم جواز االعتامد عىل أخبار اآلحاد يف أصول الدين إال من
بعض َغ َف َل ِة أصحاب احلديث.
ومعه ،فام معنى االستناد إىل جري العلامء وسلوكهم عرب التاريخ هنا؟! .

علمي الكالم والتفسري ،جم ّلة نصوص معارصة ،العدد :5
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بل يمكننا أن نضيف بأنّه لو س ّلم جرهيم فام هو الوجه يف حج ّيته؟! واملسألة اجتهاد ّية

اجتهادي ّ
وحمل نقاش ونظر منذ قديم
واضحة ،بل أصلها ـ وهو حج ّية اخلرب ـ بنفسه
ّ

املترشعية يف هذا املجال حتتاج لدليل ،وسيأيت ما يفيد.
األ ّيام ،ودعوى انعقاد السرية
ّ

ومن هنا نخلص إىل ّ
أن ما قدّ مه الشيخ معرفت غري مقنع يف منهج طرحه وأد ّلته ،ما

مل نقم بتفسري كالمه ـ كام هو غري بعيد ـ بإرادته حج ّية الوثوق االطمئناين بالرواية
أمر صحيح؛ غري أنّه يواجه مأزق ًا ميدان ّي ًا ،من حيث انعدام رشوط
التفسري ّية ،وهذا ٌ

التح ّقق يف غالب األحيان ،عل ًام ّ
أن هذا املسلك ال يرهتن لوثاقة الراوي وحج ّية اخلرب
علمي :الرجال والدراية.
وفق قواعد الوثاقة وحرف ّيات َ

 5ـ املنقف املخججر من الرواية الجفسرييّة

الُتاذ موقف من الرواية التفسري ّية ـ يف ضوء املداخالت التي طرحناها مع املسامهات

السابقة والتعليقات عليها ـ يمكننا القول ّ
بأن نقطة االرتكاز األصل ّية يف موضوع بحثنا
تم
فرست احلج ّية بجانب التنجيز والتعذيرّ ،
هي مفهوم احلج ّية ،حيث الحظنا أنّه ك ّلام ّ

مضطرين اللتامس أثر عميل
ثم رصنا
ّ
إبعاد احلج ّية عن خرب الواحد يف التفسري ،ومن ّ
يمكن إخضاعه للتنجيز أو التعذير ،كام فعل اخلوئي .وإذا كان اخلوئي قد استنتج أثر ًا من

نوع تصحيح اإلخبار ،أو أمكننا فرض آثار خاخر من نوع حرمة النسبة بام يعاكس مفاد
تتغري ،واملفروض ّ
اخلرب اآلحاديّ ،
أن
فإن العمل ّية التفسري ّية يف ذاهتا ـ كام قلنا سابق ًا ـ مل ّ
بحثنا يف مرجع ّية الرواية يف التفسري ،ال يف مرجع ّيتها يف إخبار اآلخرين عن ٍ
أمر بوصف
اإلخبار فع ً
ال جوارح ّي ًا.

ومن هنا ،يمكن فهم احلج ّية يف التفسري بمعنى تصحيح االستناد إىل اخلّب اآلحادي يف

تكوين البناء النفيس التسليمي ،وعقد القلب واخلضوع هلذا املعنى التفسريي ،ولو مل أكن

يغري
متأكّد ًا من نسبته
للنبي ،وليس بمعنى حصول ّ
حتول حقيقي تكويني يف خافق الذهن ّ
ّ

الظني اآليت من خرب الواحد.
من طبيعة االنكشاف
ّ

إال ّ
تصور عقد
أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ،كام طرحه بعضهم فعالً :هل يمكن ّ

التصور فهل يوجد دليل
القلب والتسليم مع عدم حصول العلم عند العقل؟ ولو أمكن
ّ
عىل وجوب هذا التسليم يف هذه احلال؟ وما هو؟ .

وهذه اإلشكال ّية كان أثارها املح ّقق العراقي بلغة كل ّية ،حيث قال يف بدايات بحث

تفحص وحصل له الظ ّن يف أ ّنه هل يقوم ظنّه
نصه :يبقى الكالم فيام لو ّ
التع ّبد بالظ ّن ما ّ
مقام العلم يف ترتيب آثار العلم عليه من وجوب التد ّين واالنقياد بمظنونه أم ال؟

والتحقيق هو الثاين ،وهذا إذا كان الظ ّن احلاصل من الظنون املطلقة التي مل يثبت حج ّيتها

اخلاصة امل ّتبعة عندهم يف أمور معاشهم
لدى العقالء فظاهر ،وأ ّما لو كان من الظنون
ّ

ومعادهم ،فعدم قيام مثله مقام القطع يف ترتيب آثاره عليه من التد ّين والتسليم وعقد

القلب عىل طبقه ،إ ّنام هو من جهة كوهنا من اآلثار العقل ّية املخصوصة بالعلم؛ إذ حينئذ

ال خجيدي جم ّرد كونه من الطرق العقالئ ّية يف قيام مثله مقام العلم يف ترتب اآلثار املزبورة،

خصوص ًا مع عدم إطالق ألد ّلة اعتبار الظ ّن عق ً
ال أو رشع ًا بالنسبة إىل أمثال هذه األمور
التي يمكن ترتيبها عىل نفس الواقع من دون احتياج إىل تع ّينه بالظ ّن .

ويبدو من هذا املوقف وأمثاله ّ
أن عمل ّية التسليم وعقد القلب هي نتيجة قهر ّية

تغري شيئ ًا منها فال معنى للتسليم
ملستويات املعرفة العقل ّية باليشء ،فام دامت احلج ّية مل ّ
هنا ،كام ال يشملها دليل احلج ّية.

ومعنى هذا ك ّله ّ
أن العلم واالعتقاد وغري ذلك من األمور النظر ّية ال يمكن لتوافق

تغري منها شيئ ًا ،وال من آثارها التكوين ّية يف
العقالء أو للحج ّية الرشع ّية أو العقالئ ّية أن ّ
( )1انظر :املصدر نفسه.246 :
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أفق النفس واألحاسيس واملشاعر واالنفعاالت الذات ّية الداخل ّية.

أن معنى حج ّية خّب الواحد يف التفسري وأمثاله ليس
لكن الذي يبدو يل صحيح ًا ،هو ّ
ّ

ترتيب األثر اجلوارحي ،وإنّام عقد البناء النفيس:

القوة
حتول معريف يف ّ
أ ـ أ ّما معنى ذلك ،فهو أنّه ليس املراد بالبناء النفيس حصول ّ

االحتامل ّية للخرب بفعل إلقاء احلج ّية عليه ،فهذا واضح الفساد ،بل بمعنى حصول نو ٍع
صحة هذا التفسري إىل أن ينكشف اخلطأ ،فأنا أبني عىل ّ
أن هذا
من التباين النفيس عىل ّ

يتبني يل اخلطأ.
التفسري صحيح ،وأتفاعل نفس ّي ًا معه كأنّه
صادر من املعصوم فعالً ،حتى ّ
ٌ

وليس التسليم من شؤون اليقني العقيل فقط ،بل يمكن أن يكون التسليم من شؤون

ّ
فكأن حج ّية اخلرب تطلب منّي أن
فعل القلب نفسه ،بحيث يكون قرار ًا ذات ّي ًا باخلضوع،

وأريب نفيس عىل افرتاضه صحيح ًا وواقعيّ ًا،
أتو ّقف عن التفكري يف إمكان ّيات خطئه،
ّ
القوة
القوة االحتاملية الرتجيح ّية التي فيه ،بدل استذكار ّ
وأضاعف من التعامل مع ّ

االحتامل ّية األخرى املعاكسة ،وهلذا نجد ّ
أن الكثري من املتد ّينني إذا وقفوا عىل رواية

فإهنم يشعرون بنو ٍع من اخلضوع النفيس،
صحيحة السند حول تفسري آية قرآن ّية معيّنةّ ،
أن هذا هو معنى اآلية ،مع أنّك لو سألتَهم عن اليقني لقالوا ّ
ويرون ّ
بأن هذا يمكن أن ال

يكون قد صدر من املعصوم ،لك ّن البناء العقالئي عىل حج ّية اخلرب يدفعهم لنوع من

أمر يلمسه اإلنسان
التسليم وإغفال التعامل النفيس مع االحتامل املرجوح ،وهذا ٌ
بالوجدان ومراجعة احلالة النفس ّية للمؤمنني يف تعاملهم مع ٍ
أمور من هذا النوع.
ولكي خاجيل هذه الفكرة أكثر ،نم ّيز بني حصول العلم مع عدم حصول التسليم القلبي

والسكينة النفس ّية ،وبني حالة حصول التسليم والسكينة مع عدم حصول العلم ،فاحلالة

األوىل كاجلالس مع امليت فهو يعلم بأنّه لن يقوم ،لك ّن االحتامل الضئيل امللحق بالعدم
ٍ
خشية واضطراب وكأنّه حيتمل قيامه بنسبة التسعني يف
عنده ينمو ،فال خيس ّلم قلبه فيقع يف
املائة ،والعكس صحيح فقد نجد شخص ًا حيتمل قيام هذا امليت بنسبة العرشة يف املائة،

لكنّه يعيش طمأنين ًة وإيامن ًا بأنّه لن يقوم؛ ّ
ألن الثق َة أخربه عن املعصوم بذلك مثالً ،فال
حيصل يف نفسه يشء إطالق ًا ،بل يتعامل نفس ّي ًا وكأنّه لن يقوم أبد ًا.

فهذان الشخصان جلسا مع ًا بجانب امل ّيت ،واألثر اجلوارحي فيهام واحد ،لك ّن احلالة

اجلوانحيّة خمتلفة ،فعندما يأتيني تفسري من زيد من الناس لآلية وليس له شاهد ،فال

النبي ّ
بأن تفسري اآلية
حيصل يف قلبي تسليم أو خضوع ،بينام عندما يأتيني الثقة بخرب عن ّ
أي شاهد من داخل اآلية أيض ًا ،فإنّني حيصل يف قلبي نوع
هكذا ،وليس يعطني لذلك ّ

من التسليم والبناء عىل ّ
يتبني اخلطأ ،وهذا معنى حج ّية اخلرب يف
أن هذا هو التفسري حتى ّ

ح ّقي.

ّ
لصحة ما نقول هو ّ
بصحة ما
النص القرآين حتدّ ث عن يقني الكثري
ولعل ما يشهد
ّ
أن ّ
ّ
جاء به األنبياء ،لكنّهم ليسوا بمؤمنني ﴿ َو َج َحدُ وا َهبا َو ْاس َت ْي َقنَت َْها َأن ُف ُس ُه ْم ُظ ْل ًام َو ُع ُل ًّوا﴾،
ويتقوم بالتسليم باألمر الذي يبلغنا ،فيكون فع ً
ال اختيار ّي ًا
أمر فوق املعرفة،
ّ
فاإليامن ٌ
عندما تتو ّفر مقدّ ماته ،فالدين يطالبنا باإليامن عند حصول العلم لنا ،فلو كان اإليامن هو
العلم لكان أغلب الك ّفار الذين واجهوا األنبياء مؤمنني ،وهذا غريب جد ًا ،فجحودهم

التمرد الباطني عليها رغم
للنبوة بل بمعنى
جمرد اإلنكار العلني
ّ
ّ
ليس بمعنى ّ
العلم بواقع ّيتها.

ب ـ وأ ّما الدليل عىل وجوب هذا التسليم وعقد القلب ،فهو نفس دليل حج ّية اخلرب،

من حيث ّ
إن العقالء يعتمدون عىل األخبار يف األمور النظر ّية ،بمعنى حصول نوع من

ميل الحق لرتّبوه ،ال ّ
أن احلج ّية تلحق اخلرب
التسليم بمفادها بحيث لو كان هناك ٌ
أثر ع ّ
احلجة
عند جميء األثر ،فاحلج ّية ال تالحق األثر وتتبعه ،بل يمكن ترتيب األثر عىل األمر ّ

احلجة.
عندما يتو ّفر هذا األثر لذلك ّ

وقيمة هذه احلج ّية هي دفع املك ّلفني للتسليم بمجموعة مفاهيم بينها ما هو الصحيح؛

هبدف أن حيفظ املوىل سبحانه حضور املفاهيم الصحيحة يف جمموعة املفاهيم الدينية التي

عندهم وعدم ضياعها من أذهاهنم وحضورهم النفيس.

وال نقصد من منح احلج ّية للخرب ،منحه احلج ّية يف ظرف كونه مظنون الكذب أو

مظنون اخلطأ ،فقد قلنا سابق ًا بعدم حج ّية اخلرب الذي يكون كذلك فانتبه ،حتى ال ُتتلط
األمور هنا ،فهذه هي دائرة بحثنا يف هذا املقام.

والنتيجة إنّنا نتع ّقل جعل احلج ّية للظ ّن يف األمر التفسريي ،والسرية العقالئ ّية ـ إذا

صححنا قيامها عىل الظ ّن اخلربي ـ فهي منعقدة عليه ،بال فرق بني األثر اجلوارحي
ّ

واألثر اجلوانحي الذي تك ّلمنا عنه ،هلذا جتدهم ينظرون يف داخل نفوسهم ملن قال الثقة

عنه صف ًة غري أخالق ّية نظر ًة يبنون معها عىل سوئه ،رغم ّ
أن األثر اجلوارحي ال وجود له
أحيان ًا ،بل لع ّلنا نقول ّ
بأن العقالء إنّام يرتبون أثر ًا عمل ّي ًا عىل خرب الثقة؛ حلصول هذا

التسليم القلبي يف داخلهم خلربه مسبق ًا ،فيكون التسليم الباطني سابق ًا عىل التسليم
اجلوارحي الذي يعني ترتيب األثر اخلارجي ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

ثجنيجً :حايّة احلديث يف جمجل علم التالم واالعجقجدات الدينيّة

حيظى هذا املوضوع بأولو ّية عالية ،وقد كان ـ وما يزال ـ مرسح ًا للنقاش بني

املسلمني ،وداخل مذاهبهم ،فهل يمكن البناء عىل الظ ّن وخرب الواحد يف جمال األمور

العقائد ّية؟ وكيف؟ وهل يعقل ذلك؟ وما معناه؟ وما هو الدليل؟ وما هي النتائج املرتتّبة

عىل املواقف املختلفة يف هذا املوضوع؟

 1ـ وجنب النظر يف املسألة العقديّة ،نقطة االنطالق

يسري هذا املوضوع عاد ًة ضمن سياق حمدّ د ،يبدأ من وجوب النظر ملعرفة الباري

تعالی ،فهل جيب النظر والفحص عن وجود اهلل سبحانه بحيث نحسم مسألة اخلالق

ومستتبعاهتا أو ال؟ وإذا كان هذا الوجوب ثابت ًا علينا فام هو منشؤه ومن احلاكم والقايض

جمرد متهيد للدخول يف صلب املوضوع،
ألهنا ّ
أمر رسيع ًا عىل هذه القض ّية؛ ّ
به؟ وسوف ّ

أوسع مع ّ
أن للتوسعة جماالً.
فلن خاطيل ولن ّ

وأرى رضورة التمييز بني مفهومني لوجوب النظر الذي طرحه علامء الكالم ،ومها:

األول :أصل البحث والفحص واملتابعة للوصول إىل نتيجة يف قض ّية األلوه ّية
املفهوم ّ

ومستتبعاهتا.

املفهوم الثاين :رضورة كون الوصول إىل نتائج يف قض ّية األلوه ّية ومستتبعاهتا عرب

جمرد حصول العلم مهام كان منشؤه.
االستدالل والربهان ،وال يكفي ّ

ومن وجهة نظري ختتلف نوع ّية املرجع املعريف الذي نرجع إليه يف هذين املفهومني:

األول ،يمكن القول بأنّه من الطبيعي أن ال يكون منشأ هذا الوجوب ـ
ففي املفهوم ّ

األول الذي يشكّل نقطة الصفر يف انطالقة البناء العقدي ـ هو الرشع؛
يف حلظة تساؤلنا ّ
ٍ
ألن املفروض ّ
ّ
بثابت لنا يف هذه املرحلة؛ فال يوجد عنرص إلزام فيه جتاهنا
أن الرشع ليس
ربر ملا سلكه بعض العلامء املسلمني من الرجوع يف
عىل هذا الصعيد ،ومن ثم فال م ّ
النص بوصفه مرجع ّي ًة إلزامية فعليّة تنجيز ّية يف وجوب
اجلواب عن هذا التساؤل إىل ّ

النظر حال كون الناظر يف حلظة االنطالق ،بل املفرتض يف تلك اللحظة الرجوع إىل ما

ثبت لنا أنّه مصدر معريف وأخالقي؛ وليس إال العقل والوجدان الذايت.

نعم ،ليس هناك مانع من الرجوع للرشع يف أصل النظر يف بعض التفاصيل العقد ّية

والنبوة وحج ّية الرشع ،كام يف أصل اإلمامة بوصفها
تتفرع عىل حصول اإليامن باهلل
ّ
التي ّ
بالنبوة
أمر ًا عقد ّي ًا ـ كام يراه الشيعة ـ فال مانع من الرجوع للرشع يف ذلك بعد االعتقاد
ّ

والقرآن.

النص والعقل مع ًا ،بمعنى أنّه كام أنّه يمكن
وأما يف املفهوم الثاين ،فال مانع من مرجع ّية ّ
ّ

الرجوع للعقل ملعرفة هل أنّه جيب علينا النظر االستداليل يف القض ّية العقد ّية ،كذلك

يمكن الرجوع للرشع فيها ،لكن بعد فرض حصول اإليامن بالرشع ،ولو مل يكن هذا

اإليامن عن برهان ،بنا ًء عىل عدم وجود مانع من التفكيك بني الربهان والعلم واإليامن،

فاملتد ّين العامي يمكن أن خياطبه الرشع بوجوب حتصيل الدليل عىل ما آمن به ،ولو كان
هذا الذي آمن به هو أصل وجود اهلل.

خاص ًة َمن تقدّ م منهم
وعىل أ ّية حال ،فقد قدّ م علامء الكالم اإلسالمي مسامهات هناّ ،

ال أو نق ً
ـ مع دعوى اإلمجاع عىل الوجوب هنا عق ً
ال ـ وأبرز دليلني عندهم مها:

األول :ما ذكره غري واحد من ّ
أن معرفة اهلل دافعة للخوف احلاصل من
الدليل ّ

االختالف ،ودفع اخلوف حس ٌن بالرضورة  .ومعنى هذا الكالم ـ بصياغتنا ـ أنّه حيث

يوجد خالف يف قض ّية وجود اهلل سبحانهّ ،
وأن خلف وجوده سلسلة من التوابع وعىل

وأن يف خمالفتهم عقوباتّ ،
رأسها بعث األنبياءّ ،
فإن احتامل صدق هذا املشهد موجود،
ثم لزم البحث والفحص يف القض ّية اإلهل ّية؛ لدفع اخلوف الناتج من هذا االحتامل،
ومن ّ

يفرغ اإلنسان
أو لدفع الرضر املحتمل من وراء ذلك ،فام دام هذا االحتامل موجود ًا ،ومل ّ

ذاته من تأثرياته ّ
فإن العقل نفسه يقيض برضورة البحث والنظر يف هذه القض ّية املصري ّية،

ّ
األقل النظر فيها لألمن من العقاب املحتمل عىل تقدير
حلسمها سلب ًا أو إجياب ًا أو عىل

وجوده.

شك ّ
وال ّ
صحيح يف
مبني عىل التحسني والتقبيح العقل ّيني ،كام أنّه
ٌ
أن هذا االستدالل ّ

فأي إنسان يرجع لوجدانه و خيدرك صغرى املوضوع ،بحيث يتح ّقق
نفسه بنا ًء عىل ذلك؛ ّ
وحيت َِمل وجودهاّ ،
فإن العقل يدفعه للنظر لتأمني نفسه
يف نفسه َو ْع خي قض ّية اهلل وتأثرياهتا َ ْ
من املخاطر املزعومة ،فام مل يصل إىل قرار ووضوح يف األمر ،فإنّه يشعر بالتقصري.

وأ ّما ما ذكره بعض املتك ّلمني من أنّه قد ال يكون هذا اإلنسان مطلع ًا عىل وجود نقاش

( )1انظر :اإلجيي ،املواقف .147 :1

ّ
واحليل ،كشف املراد347 :؛ واملقداد
( ) 2انظر :الطويس ،االقتصاد فيام يتع ّلق باالعتقاد161 :؛

السيوري ،االعتامد يف رشح واجب االعتقاد48 :؛ ورشح الباب احلادي عرش18 :؛ والالهيجي،

شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم .431 :2

وجدل واختالف يف قض ّية األلوه ّية ومستتبعاهتا ،فال حيصل هلم خوف منها  ،فهو مفيد

يف نفي وجوب االستدالل والنظر االستداليل يف القض ّية ،ال يف نفي وجوب النظر،

بمعنى أنّنا أمام فكرتني:

أ ـ أصل وجوب النظر يف قض ّية األلوهيّة ومستتبعاهتا ،وهذا ال يمكن إبطال

االستدالل املتقدّ م فيه ،إال بإثبات ّ
أن الشخص لديه يقني بوجود اهلل ـ مث ً
ال ـ أو بعدم
وجوده ،فهنا ال معنى ملطالبته بوجوب النظر ،أ ّما يف غري ذلك ،ومع التفاته إىل القض ّية

فيلزمه الدليل املتقدّ م ،وغالب الناس ـ إن مل يكن مجيعهم ـ يلتفتون هلذا املوضوع.

ب ـ النظر االستداليل يف قض ّية األلوه ّية ومستتبعاهتا ،بمعنى أنّه حتى لو كان اإلنسان

مؤمن ًا باهلل فهل جيب عليه النظر االستداليل يف القض ّية أو يكفيه إيامنه؟

وهذا ٌ
ويصح الر ّد عليه ـ لو كان دليله هو الدليل
األول كام قلنا،
ّ
بحث آخر خيتلف عن ّ
األول هنا ـ بام تقدّ م من مناقشة بعض املتك ّلمني.
ّ
فإن هذه املناقشة ال ّ
إن كالمنا حال ّي ًا يف النقطة األوىلّ ،
وحيث ّ
حمل هلا.

الدليل الثاين :لزوم شكر املنعم ،حيث ذكروا ّ
أن مصدر نعم اإلنسان ليس نفسه بل

شخص آخر ،والعقل يدفع لشكر املنعم املحسن علينا ،وحيث ال يمكن الشكر إال
ٌ
بمعرفة املشكور ،ليكون الشكر متناسب ًا مع حاله ،فيلزم ـ عق ً
ال ـ معرفته متهيد ًا لشكره،
وبام ّ
أن املعرفة متو ّقفة علی النظر ،فوجب النظر الذي هو الفكر ،وهو عبارة عن ترتيب

يتوصل هبا إىل معرفة يشء آخر .
أمور ذهن ّية ّ

إال أنّه يمكن التح ّفظ عىل هذا االستدالل هنا؛ فإنّه:

أ ـ إن قصد به الربهنة عىل لزوم املعرفة االستدالل ّية باملنعم ،فهو واضح الفساد ،إذ
( )1انظر :اإلجيي ،املواقف .162 :1

ّ
واحليل ،كشف املراد347 :؛ وأجوبة املسائل املهنّائ ّية:
( )2انظر :املرتىض ،مجل العلم والعمل36 :؛

148؛ واملقداد السيوري ،االعتامد يف رشح واجب االعتقاد48 :؛ ورشح الباب احلادي عرش:
18؛ والالهيجي ،شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم .431 :2

بعد معرفته ـ من وجهة نظر الشخص نفسه ـ ولو من دون دليل ،كفى ذلك لتفعيل الشكر

بام يرفع الوجوب العقيل.

ب ـ وإن قصد الربهنة عىل أصل وجوب النظر والتأ ّملّ ،
فإن غاية ما حيكم به العقل

األعم ،ال وجوبه العقيل بحيث لو مل يفعل لكان
هنا هو خحسن الشكر باملعنى اجلامع
ّ
ٍ
بوجه من الوجوه ،وذلك أنّه قد
األول
مذموم ًا ،بل األمر هنا ال يمكن فكّه عن الدليل ّ

نحتمل أنّه ال يوجد مفهوم اإلنعام من العاقل حتى جيب الشكر ،فقد ال يكون هناك إل ٌه
أي عقل يلزمنا بالشكر هنا
أساس ًا ،بل تكون النعم من الطبيعة نفسها بال عاقل ّية ،ومعه ّ
ٍ
لشكر أو ال؟
قبل حتديد هو ّية املنعم ،واملفروض أنّنا ال نعرف هل حيتاج
ٍ
ٍ
خ
وبعبارة أخرىّ :
وجوب لوجوب شكر املنعم ،وليس
رشط
إن وجود املنعم العاقل
َ
رشط وجود ،فقبل معرفة وجود املنعم العاقل ال يمكن أن يكون حكم العقل بوجوب

ّ
فكأن املستد ّلني هنا استد ّلوا وهم فارغني عن
حمرك ًا لنا نحو وجوب معرفته،
شكر املنعم ّ
وجود اهلل تعاىل ،مع ّ
أن املفروض أن ينظروا يف حكم العقل يف ظرف عدم معرفة أصل

مسألة وجود اهلل؛ ألنّنا نبحث يف أصل مسألة النظر من نقطة الصفر ،نعم لو كنّا نبحث

يف لواحق عقد ّية أمكن احلديث يف مثل هذه احلال.

وبعبارة جامعة :أصل وجوب شكر املنعم هبذه الطريقة ّ
حمل تأ ّم ٍل شديد.

بل لو س ّلمنا بالوجوب ،فيمكن ّ
حتققه بال حاجة ملعرفة اخلالق بالتحديد ،بحيث
ِ
الشكر
الشكر
يتوجه إليه بعنوانه اإلمجايل فيشكره ،وإن خاريد من
يمكن للمك ّلف أن
ّ
خ
العميل بتنفيذ أوامره ،فهو غري حمرز الوجوب كام قلنا.

إن أصل الفحص العقائدي مرجعه اجلذري إىل لزوم دفع الرضر
وخالصة القولّ :

قوة وشدّ ة هذا املحتمل.
خاصة مع ّ
املحتملّ ،

 2ـ تقسيم املسجئل العقجئديّة ،بداية حتديد منهايّة املعججلة

بعد أن علمنا ّ
حاكم برضورة حتصيل املعرفة العقد ّية متهيد ًا لدفع الرضر
بأن العقل
ٌ

أن هذا العقل ّ
ٌ
تساؤل آخر :هل ّ
يظل يطالبني باملعرفة يف قض ّية
املحتمل ،يأيت فور ًا

اخلط ،أو ّ
ّ
أن هناك حدّ ًا من املعرفة العقد ّية بحيث لو
األلوه ّية ومستتبعاهتا عىل طول
وصلت إليه مل يعد يطالبني العقل باملزيد بنحو اللزوم؟

ولو أردنا إعادة صياغة هذا التساؤل فيمكن القولّ :
إن ما نجده اليوم من موضوعات

بدأت مشواري يف النظر واملعرفة فأنا ملز ٌم ـ عق ً
ال
عقائد ّية دين ّية يبلغ حج ًام هائالً ،فهل لو خ
أو رشع ًا ـ بمدى أو مساحة مع ّينة من املعرفة العقد ّية أو يلزم حتصيل اليقني ّ
بكل تفصيل

عقدي ولو كان بالغ اجلزئ ّية؟

ّ
ولعل هذا التساؤل هو ما دفع املتك ّلمني واألصول ّيني املسلمني للبحث ،فأ ّدى هبم إىل

تقسيم القضايا واملسائل الكالم ّية إىل قسمني:

ال أو رشع ًا ،أو عق ً
األول :هو ما جيب عىل املك ّلف ـ عق ً
ال ورشع ًا مع ًا ـ حتصيل
القسم ّ

ثم تكوين االعتقاد واإليامن به ،أو بحسب صياغة الشيخ األنصاري:
املعرفة به ،ومن ّ
ما جيب عىل املك ّلف االعتقاد والتد ّين به غري مرشوط بحصول العلم ،فيكون حتصيل

العلم من مقدّ مات الواجب املطلق فيجب .

القسم الثاين :هو ما ال جيب عىل املك ّلف حتصيل املعرفة به ،ال عق ً
ال وال رشع ًا ،لكن

لو اتفق أن حصلت له املعرفة به لزمه تكوين االعتقاد القلبي به وتشكيل إيامن وجداين

نفيس عىل وفقه ،أو فقل :هو ما جيب االعتقاد به والتد ّين إذا اتفق حصول العلم به.

َ
البحث املعروف بـ
وهذا التقسيم هو الذي (نتج أو) أنتج يف علم الكالم اإلسالمي

ّ
(أقل ما جيب عىل املك ّلف االعتقاد به) ،أو (ما جيب عىل املك ّلف االعتقاد به) ،وإن كانوا
توصلت إليه قناعاهتم الحق ًا يف
هناك بحسب ظاهر كلامهتم خياطبون املك ّلف وفق ًا ملا ّ
مسألة األلوهيّة ومستتبعاهتا ،بوصفهم متد ّينني ٍ
معني.
بدين ّ
لك ّن هذا التقسيم يفرض علينا مواجهة سؤال مركزيّ :
إن هذا التقسيم إىل اآلن

( )1انظر :األنصاري ،فرائد األصول .273 :1

األول أو الثاين؟
ثم كيف نتمكّن من متييز املسألة الفالن ّية ّأهنا من القسم ّ
افرتايض ،ومن ّ

بل كيف نعرف أنّه هل يوجد مصداق للقسم الثاين أو ال؟

يقر الشيخ األنصاري والسيد القزويني ّ
بأن متييز القسمني مسألة (يف غاية اإلشكال)،
ّ

ثم حيتمل األنصاري أن تكون عمومات النصوص التي حتمل ّ
احلث عىل املعرفة شامل ًة

ّ
لكل يشء ،مستدرك ًا ّ
لألوحدي من الناس .
بأن هذا ال يتو ّفر إال
ّ

وعىل أ ّية حال ،فالرأي السائد هنا تقريب ًا هو ما ذهب إليه غري واحد كالعالمة ّ
احليل،

حيث قال :أمجع العلامء كا ّفة عىل وجوب معرفة اهلل تعاىل ،وصفاته الثبوت ّية والسلب ّية،
والنبوة واإلمامة واملعاد
يصح عليه ،وما يمتنع عنه،
وما
ّ
ّ

األول ،وغريها من القسم الثاين.
املذكورات هي من القسم ّ

 .وهذا يعني ّ
أن هذه

األول ،حيث يقول يف مقدّ مات حديثه عن الصالة:
وعىل املنوال نفسه ،نجد الشهيد ّ

ونبوة نبيّنا
يصح عليه ،ويمتنع ،وعدله وحكمتهّ ،
وجيب أمام فعلها معرفة اهلل تعاىل ،وما ّ

لنبي
األئمة عليهم السالم ،واإلقرار بجميع ما جاء به ا ّ
حممد صىل اهلل عليه وآله ،وإمامة ّ
ّ
صىل اهلل عليه وآلهّ ،
ّ
كل ذلك بالدليل ،ال بالتقليد  .ومثله الشهيد الثاين واملح ّقق
الكركي .

وال توضح بعض هذه العبارات مساحة املعرفة الواجبة ،فهل املراد املعرفة بأصل

اإلمامة ،أو بتفاصيلها؟ وما هو احلدّ الالزم يف املعرفة بصفات اهلل؟ هل اال ّطالع عىل هذه

الصفات بعنواهنا أو اخلوض يف معرفتها ووعيها بعمق؟ وإن كان الراجح يف تفسريها ـ
( )1انظر :القزويني ،التعليقة عىل معامل األصول 384 :5؛ واألنصاري ،فرائد األصول  275 :1ـ
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خاصة بقرينة دعوى اإلمجاع ـ ّأهنا تريد اخلطوط العا ّمة يف هذه العناوين.
ّ

ّ
ولعل هذا بعينه هو ما قصده آخرون من التعبري بوجوب املعرفة بالك ّليات دون
التفاصيل ،وإن كان تعبري الك ّليات والتفاصيل تعبري ًا هالم ّي ًا ،فيام نحتاج هنا الستخدام

لغة أكثر وضوح ًا وحتديد ًا.

وعىل أ ّية حال ،فاملستند ملا ُذكر هنا:

1ـ ّ
تكليف بام ال يطاق وال يتو ّفر إال للعلامء والناقدين،
إن مطالبة الناس بالتفاصيل
ٌ

كام نقلنا آنف ًا عن الشيخ األنصاري.

أن هذا الوجه قد يناقش بأنّه ال مانع من الوجوب ،ومن ال يقدر فيسقط عنه
إال ّ

الوجوب ،إ ّما الستحالة التكليف بغري املقدور أو لقاعدة رفع احلرج.

أن املظنون ّ
أن األنصاري وغريه أرادوا هنا حتليل طبيعة هذا الوجوب لدى عرضه
إال ّ

عىل عموم املك ّلفنيّ ،
فإن مآله إىل متكّن عدد حمدود جد ًا من الناس ،وعليه فهو ليس إال
األول
وقوته ،فال معنى لتوجيه إلزام للجميع خيعلم من ّ
أشبه بالوجوب الكفائي يف روحه ّ
التمسك
أنّه ال يقدر عليه إال القليل النادر ،فهذه النكتة الثبوت ّية العقالن ّية متنع عن إمكان
ّ

بأي إطالق أو عموم دا ٍع للبحث بصورة عا ّمة ،فيفيض ذلك للشك يف شمول دليل
ّ
الوجوب هنا ،وانرصافه للكل ّيات.

ويبدو يل ّ
ربر استدالل ّي ًا رشط كون مستند الوجوب نص ّي ًا ،أ ّما
أن هذا الكالم م َّ

الوجوب العقيل ،لو ثبت ،فال يمكن رفع إشكالنا املتقدّ م بمثل هذا الكالم فيه ،كام هو

واضح.

 2ـ االستناد لبعض النصوص الروائ ّية الدالة عىل كفاية مثل هذه العناوين العا ّمة يف

حت ّقق اإليامن ،وذلك مثل:

الرواية األوىل :خرب عيسى بن َّ ِ
الرسي أيب اليسع ،قال  :قلت أليب عبد اهلل× :أخربين

قرص عن
بدعائم اإلسالم التي ال يسع أحد ًا التقصري عن معرفة يشء منها ،الذي من ّ
معرفة يشء منها فسد دينه ،ومل يقبل [اهلل] منه عمله ،ومن عرفها وعمل هبا صلح له دينه

وقبل منه عمله ومل يضق به مما هو فيه جلهل يشء من األمور جهله؟ فقال :شهادة أن ال

إله إال اهلل ،واإليامن ّ
حممد ًا رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله ،واإلقرار بام جاء به من عند
بأن ّ

حممد صىل اهلل
اهللّ ،
وحق يف األموال الزكاة ،والوالية التي أمر اهلل عز وجل هبا :والية آل ّ
عليه وآله. ..

الرواية الثانية :خرب (أيب بصري) ،قال :سمعته يسأل أبا عبد اهلل× ،فقال له :جعلت

فداك ،أخربين عن الدين الذي افرتض اهلل عز وجل عىل العباد ،ما ال يسعهم جهله وال

عيل  ،فأعاد عليه ،فقال :شهادة أن ال إله إال اهلل
يقبل منهم غريه ،ما هو؟ فقال :أعد َّ
ّ
حممد ًا رسول اهلل ّ
وحج البيت من
صىل اهلل عليه وآله ،وإقام الصالة وإيتاء الزكاة
ّ
وأن ّ
ال وصوم شهر رمضان  ،ثم سكت قلي ً
استطاع إليه سبي ً
مرتني
ال ،ثم قال :والوالية ـ ّ

الرب العبا َد يوم القيامة فيقول أال
ـ ،ثم قال :هذا الذي فرض اهلل عىل العباد ،وال يسأل ُّ
زدتني عىل ما افرتضت عليك؟ ولكن من زاد زاده اهللّ ،
إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

س ّن سنن ًا حسنة مجيلة ينبغي للناس األخذ هبا .

الرواية الثالثة :خرب عجالن أيب صالح قال :قلت أليب عبد اهلل× :أوقفني عىل

حدود اإليامن ،فقال :شهادة أن ال إله إال اهلل ّ
حممد ًا رسول اهلل ،واإلقرار بام جاء به
وأن ّ
وحج البيت ،ووالية
من عند اهلل ،وصالة اخلمس ،وأداء الزكاة ،وصوم شهر رمضان،
ّ

عدونا ،والدخول مع الصادقني .
ول ّينا ،وعداوة ّ
ونحو ذلك من الروايات.

إال أنّه يمكن املناقشة هنا بأنّه يوجد هنا بحثان جيب متييزمها عن بعضهام:

أ ـ ما هي معايري اإليامن بحيث من دوهنا خيرج اإلنسان عن اإلسالم أو التش ّيع أو
( )1الكايف  19 :2ـ .20
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اإليامن أو نحو ذلك ،وال ترتتّب عليه آثاره الدنيوية تار ًة واألخرو ّية أخرى؟ وهذا بحث

مستقل قائم بنفسه ،وال يتطابق مع بحثنا هنا؛ ّ
مقوم ًا لإليامن الزم املعرفة،
ألن ما يكون ّ
فينفعنا هنا ،لكن ليس ّ
يقوم اإليامن ،فال يلزم معرفته أو االعتقاد به رضورةً.
كل ما ال ّ

ب ـ ما هو الواجب يف املعرفة عموم ًا؟ فإنّه قد جيب حتصيل املعرفة بيشء وعقد القلب

عليه ،لك ّن املك ّلف إذا خالف ال خيرج من اإليامنّ ،
فإن التفكيك بني األمرين ممكن.

األول ،وليست بصدد املعيار الثاين،
والظاهر من هذه الروايات ّأهنا تريد حتديد املعيار ّ

وإال فهي مقطوعة الفساد؛ إذ ال ّ
شك يف وجوب معرفة الكثري من األحكام الرشعيّة
والعمل هبا غري الصالة والزكاة ،بل ّ
إن العديد من هذه الروايات مل تذكر املعاد ،وهذا

مثري للنظر ،بل يبدو منها االختالف يف بيان املفردات الالزمة زياد ًة ونقيصة .نعم الرواية
ٌ

األوىل قريبة جد ًا؛ بقرينة حديثها عن عدم رضر اجلهل بغري هذه األمور ،وهو ظاهر يف
عدم لزوم معرفتها.

فالذي أفهمه منها هو أ ّهنا بصدد بيان ما عليه مدار الدين ،ويشكّل األولو ّية األوىل،

وليست بصدد بيان ّ
كل الدين العقدي والعميل ،فال يصلح االستناد اليها هنا ،برصف
النظر عن أصل القبول هبا من حيث الصدور أو من حيث املجموع.

 3ـ ما هو الصحيح عندنا يف مقاربة هذا املوضوع هنا ،وذلك ّ
أن مستند وجوب

املعرفة تار ًة يكون عقلي ّا ،وأخرى يكون نص ّي ًا رشع ّي ًا ،فهنا حالتان:

احلالة األوىل :أن يكون مستند وجوب املعرفة عقل ّي ًا ،ومقتىض ذلك هو سقوط هذا
الوجوب العقيل بارتفاع موجبه ،فإذا كان ِ
املوجب هو عبارة عن خوف الرضر املحتمل،

ففي ّ
كل مورد يقف هذا اخلوف ويرتفع ويصبح احتامل الرضر ضئي ً
ال للغاية ال يبايل به

العقل ،يسقط الوجوب ،وال يلزمه بعد ذلك النظر وحتصيل املعرفة الزائدة ،وهذا قد

فرب شخص يرى ّ
أن املعرفة بخمسة أمور ترفع يف نفسه
خيتلف باختالف األشخاصّ ،

ورب آخر يرى ّأهنا ال ترفع ذلك يف نفسه ،وهذا يعني أنّه ال يمكن فرض
احتامل العقابّ ،

حتديد أو تعيني ّ
عنواين :الك ّل ّيات والتفاصيل العقد ّية.
كيل هنا ،كام ال يمكن احلديث عن
َ
بل لو ّ
أن شخص ًا قطع ـ اشتباه ًا ـ بعد الفحص بعدم وجود اهلل أساس ًا ،فمن الواضح

أنّه ال خيلزمه عقله بالبحث يف منظومة اعتقاد ّية الحقة عىل طريقة املنظومات الدين ّية.
ِ
املوجب للمعرفة لزوم شكر املنعمّ ،
فإن مقتضاه لزوم معرفته بنفسه
وأ ّما إذا كان
أي تفصيل عقدي آخر ،إال إذا أ َم َر
لتحقيق شكره ،وهذا يكفي فيه معرفة األلوه ّية دون ّ
اهللخ برضورة معرفة النبي أو غري ذلك فريجع املستند نص ّي ًا ،أو قلنا ّ
بأن معنى الشكر هو

اخلضوع له وااللتزام بأوامره ،األمر الذي يدفع نحو معرفة دينه ،ولك ّن هذا يلزم منه
صريورة الدين والفقه ك ّله (اإللزام ّيات) من املعارف الواجبة ،وال بأس به حتى لو مل

تسم عقد ّيات.
ّ

احلالة الثانية :أن يكون مستند وجوب املعرفة نص ّي ًا  ،ففي هذه احلال يلزم اتّباع

مديات داللة النصوص ،والذي يظهر من النصوص املفيدة للوثوق بالصدور أنّه ال دليل
تقوم اإليامن من جهة كالروايات التي تقدّ مت آنف ًا،
عىل وجوب معرفة غري ما يلزم يف ّ

وما يلزم يف تطبيق الرشع فيام يبتيل به اإلنسان من جهة أخرى ،كام هو املبحوث عندهم

يف الفقه.

أ ّما سائر األمور غري القضايا العا ّمة املشرتكة املوثوق بصدورها الواردة يف النصوص

النيص هنا حيتاج لتأ ّمل؛ ّ
فإن األفضل أن يقال يف تفسريه أ ّنه إذا
( )1حتديد معنى الوجوب الرشعي أو ّ
النص عند املك ّلف فهو واضح؛ وأ ّما إذا كان متع ّلق ًا ٍ
كان متع ّلق ًا ٍ
بأمر
بأمر الحق عىل ثبوت مرجع ّية ّ
النبي ـ فقد نشعر بأنّه ال معنى لصريورته
سابق عىل ثبوت مرجع ّية ّ
النص عنده ـ كوجوب معرفة ّ
ثم
النبوة عنده؛ فال حيمل ّ
مرجع ًا هلذا الشخص حيتكم إليه قبل ثبوت ّ
النص عنده جهة إلزام ،ومن ّ
لن يعنيه ـ وهو يف هذه احلال ـ موقف الرشيعة ،فيكون معنى الوجوب ّ
أن الرشيعة ترى واقع ًا
رضورة هذه العقائد؛ وترشد حلكم العقل هبا ،ال ّ
أن املرجع املعريف لإلنسان بواجب االعتقاد (قبل

اإليامن بالرشيعة) هو هذه النصوص ،فكأنّنا هنا نبحث يف وصف موقف هذه الرشيعة من هذا
املوضوع فقط ،فالحظ ج ّيد ًا.

تقوم اإليامن هبا وال عىل وجوب معرفتها ،بل الحظ رواية
املتقدّ مة ،فال دليل ال عىل ّ

إسامعيل اجلعفي ،قال :سألت أبا جعفر عليه السالم ،عن الدين الذي ال يسع العباد

جهله ،فقال :الدين واسع ،ولك ّن اخلوارج ض ّيقوا عىل أنفسهم من جهلهم  ،قلت:

جعلت فداك ،فأحدّ ثك بديني الذي أنا عليه؟ فقال :بىل  ،فقلت :أشهد أن ال إله إال

اهلل وأشهد ّ
حممد ًا عبده ورسوله ،واإلقرار بام جاء من عند اهلل ،وأتوالكم وأبرء من
أن ّ
عدوكم ومن ركب رقابكم وتأ ّمر عليكم وظلمكم ح ّقكم ،فقال :ما جهلت شيئ ًا ،هو
واهلل الذي نحن عليه .

فالحظ تعبريه بأنّك ما جهلت شيئ ًا ،فهو تعبري بالغي عن ّ
أن هذا املقدار يكفي وال

خيطلب أكثر منه.

تعليقجت منجزة سريعة على عيّنجت من تصنيف القمضجيج العقديّة

مقومات اإليامن وواجب
املهمة يف ّ
وال بأس هنا بعرض نامذج أساس ّية من املواقف ّ

التصور النهائي:
االعتقاد والتعليق عليها رسيع ًا؛ متهيد ًا لتكوين
ّ

 1ـ يقول الس ّيد القزويني :إ ّن الذي ينبغي أن خيذعن به هو ّ
أن معرفة اهلل تعاىل،
وصفاته الثبوت ّية الراجعة إىل إثبات العلم والقدرة ،وصفاته السلب ّية الراجعة إىل سلب

احلدوث واحلاجة ،ويندرج فيهام عدله يف مقابل الظلم واجلرب ،وحكمته يف مقابل صدور

ونبوة نب ّينا ّ
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وإمامة االثني عرش عليهم
القبيح منه فعالً وترك ًاّ ،
السالم ،واملعاد اجلسامين ،وسؤال القرب وعذابه ،ووجود اجلنّة والنار ،واحلساب
األولّ .
وأن كون كالمه تعاىل حادث ًا أو
والكتاب وامليزان والرصاط ،من قبيل القسم ّ

ونبوة سائر األنبياء وعصمة نبيّنا ّ
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وكونه
لفظ ّي ًا ،وعين ّية صفاتهّ ،
األئمة عليهم السالم،
أفضل خا ّمته أو أفضل من األنبياء أو من املالئكة أيض ًا ،وعصمة
ّ

وكوهنم أفضل من األنبياء أو من املالئكة أيض ًا ،وعلمهم بام كان وما يكون ،وكون

( )1الكايف .405 :2

علمهم حضور ّي ًا أو إراد ّي ًا ،وتفاصيل أحوال املعاد ومعانيها عىل وجه التفصيل ،من قبيل
القسم الثاين .

ويمكن التعليق عليه بأنّه كيف عرف ّ
أن سؤال القرب وامليزان من القسم االعتقادي

النبي ليست من هذا القسم؟ وما هي املعايري يف هذه العناوين التي
ّ
األول بينام عصمة ّ
وضعها؟ مع ّ
أن أمثال النصوص املتقدّ مة ـ وكذا سياقات النصوص القرآن ّية ـ ليست فيها

إشارة لذلك.

نص مهم له يقول فيه :وال يبعد أن خيناط
وقد حاول القزويني اجلواب عن املعيار يف ّ

بأن ك ّلام يوجد من املسائل املتع ّلقة باملعارف فيها األد ّلة القطع ّية املنضبطة ،فهو من القسم
األول كام يف وجود الصانع ،ومراتب توحيده ،وصفاته الكامل ّية ثبوت ّية وسلبيّة وعدله
ّ

ّ
نبوة نبيّنا؛ ملعجزاته ،وخوارق عاداته
وحكمته ،للعقل
املستقل يف مجيع ذلك .ويف ّ
أئمتنا أيض ًا؛ لتواتر النصوص بإمامتهم،
ومكارم أخالقه ،وحماسن أفعاله .ويف إمامة ّ
ومعجزاهتم ،وخوارق عاداهتم ،ومكارم أخالقهم .واملعاد اجلسامين ،وسؤال القرب

وعذابه واحلساب وامليزان والرصاط واجلنّة والنار ّ
كل يف اجلملة؛ لتواتر األخبار باجلميع

واألئمة عليهم السالم ،وتكاثر اآليات فيها ،وتظافر االخ ّمة عليها ،والرضورة
النبي
ّ
عن ّ
من الدين يف اجلميع ..بخالف ما مل يوجد فيه دليل قطعي منضبط فإنّه من القسم الثاين،
وإن كان قد يتّفق حصول القطع بتعاضد العقل الظنّي بالنقل ،أو تراكم الظنون ،أو

األئمة ،وتفاصيل
النبي ،وصفات ّ
االعتامد عىل قول العامل الثقة وما أشبه ذلك ،كصفات ّ
يوم اجلزاء ،واألحوال العارضة من حني املامت إىل انقضاء مدّ ة احلرش والنرش ،ومعاين

الرصاط وامليزان وتطائر الكتب وغري ذلك ،فإنّه من القسم الثاين ..وعىل هذا الضابط

األول؛ الستقالل العقل فيه ،وكذلك عصمة األنبياء
يكون عين ّية صفاته تعاىل من القسم ّ
النبي لوالها. ..
واألئمة؛ الرتفاع الوثوق بقوهلم يف اإلخبار عن اهلل أو عن ّ
ّ

( )1التعليقة عىل معامل األصول .384 :5
( )2املصدر نفسه  389 :5ـ .390

ويف كالمه مواضع للنظر؛ ّ
فإن مفهوم الدليل القطعي املنضبط مفهو ٌم هالمي للغاية؛

فام تعتربه أنت دليالً قطع ّي ًا منضبط ًا قد ال يكون مقنع ًا لآلخرين ،كيف وبعض الفالسفة

حق
فحق هلم ـ كام ّ
قام عندهم الدليل القطعي املنضبط عىل استحالة املعاد اجلسامينّ ،

لغريهم ـ تأويل ظواهر النصوص ،فلامذا كان املعاد اجلسامين مما قام عليه الدليل املنضبط،
ومل يكن املعاد الروحاين مما قام عليه الدليل القطعي املنضبط؟

ٍ
ولع ّله خي ّيل يل ّ
بدليل حاسم
أن القزويني حكّم قناعاته يف معايري اإليامن ،فام ثبت عنده

يتوصل هو شخص ّي ًا فيه إىل ذلك مل
اعتربه جزء ًا من واجب االعتقاد واملعرفة ،وما مل
ّ

األول تتبع يف تعيينها وجهة نظر ّ
إن مآل كالمه إىل ّ
يعتربه! ّ
كل
أن االعتقادات من القسم ّ
باحث يف طبيعة دليلها ،وهذا يؤ ّدي إىل تبادل وترديد وعدم تعيني هلا بشكل هنائي ،بل

ستكون نسب ّي ًة.

بل أساس ًا ما هو الدليل عىل معيار ّية العقل أو الدليل املنضبط يف وجوب املعرفة؟

عقل أو ٌ
كل مسألة دينية قام عليها ٌ
فهل ّ
دليل منضبط جتب املعرفة هبا ويدخل االعتقاد هبا

ضمن هو ّية اإليامن؟ وما الرابط بني املوضوعني ربط ًا منطق ّي ًا؟ ملاذا ال تكون بعض األمور
مما قام عليها دليل منضبط عقيل أو نقيل حاسم ،لكنّه مع ذلك ال يوجب اهلل عىل العباد
االعتقاد هبا إال إذا اتفق هلم حصول املعرفة هبا واال ّطالع عليها؟ فام هي العالقة املنطق ّية

بني رضورة االعتقاد بموضو ٍع ما وحتصيل املعرفة به ،وبني كون طبيعة املعرفة به عقل ّي ًة
أو استدالل ّي ًة منضبطة أو غري منضبطة؟ مل أفهم الفكرة جيّد ًاّ ،
القصور من عندي.
ولعل
َ

 2ـ ويقول الشهيد الثاين يف مباحث الشهادات من املسالك :املراد باألصول التي تر ّد

والنبوة واإلمامة واملعاد .أ ّما
شهادة املخالف فيها ،أصول مسائل التوحيد والعدل
ّ
فروعها من املعاين واألحوال وغريمها من فروع علم الكالم ،فال يقدح االختالف فيها؛

كثري شهري .وقد عدّ بعض
ّ
ألهنا مباحث ظنّية ،واالختالف فيها بني علامء الفرقة الواحدة ٌ
العلامء مجلة مما وقع اخلالف فيه منها بني املرتىض وشيخه املفيد ،فبلغ نحو ًا من مائة

مسألة ،فض ً
ال عن غريمها .

وكالمه يف غاية األمه ّية ،من حيث استجالئه سعة االختالف يف وجهات النظر يف

وأن الكثري من العقائد ّيات ّ
القضايا العقد ّيةّ ،
مر التاريخ.
حمل نقاش وخالف بينهم عىل ّ

لكن يمكن التعليق عليه ّ
فالنبوة
يصريها ظن ّي ًة،
ّ
بأن وقوع اخلالف يف بعض األمور ال ّ

واإلمامة وقعت ّ
حمل خالف بني األديان أو بني املذاهب وال خيلغي ذلك يقين ّيتها ،فاهلو ّية
اليقين ّية ال تأيت من اإلمجاع وعدم اخلالف ،بل من طبيعة املعطيات املتو ّفرة حول املوضوع

ٍ
شخص رغم كوهنا خالف ّي ًة
عند هذا الباحث أو ذاك ،وهلذا قد تكون مسأل ٌة ما يقين ّي ًة عند

يف األ ّمة ،وقد تكون غري يقين ّية عند آخر رغم كوهنا إمجاع ّي ًة يف األ ّمة ،عىل أنّه مل يرشح لنا
ما هي أصول هذه األصول اخلمسةّ ،
فإن َقصد نفسها فال بأس ،وإال لزم التبيني.

ونبوة
 3ـ ويقول املح ّقق األردبييل :الظاهر أنه (يقصد اإليامن) حيصل بمعرفة اهلل ّ

حممد صىل اهلل عليه وآله ،وتصديقه يف مجيع ما جاء به من األحكام وغريها مثل
نب ّينا ّ

املوت ،وعذاب القرب ،واحلرش ،والنرش ،والنار ،والثواب ،والعقاب ،والرصاط،

نبي بعده ،وبإمامة
وامليزان ،وغري ذلك ،من ّ
نبوة مجيع األنبياء ،والكتب السالفة ،وأ ّنه ال َّ
ٍ
األئمة االثني عرش ّ
واحد واحدّ ،
حي من وقت موت أبيه،
كل
وأن آخرهم قائمهمّ ،
ّ
وإمامته حتى يظهره اهلل تعاىل ،وأ ّنه إمام الزمان حتى تفنى الدنيا وينتهي التكليف .ك ّل
ذلك يكفي إمجاالً بطريق العلم اليقيني الذي ال حيتمل نقيضه ،وإن مل يكن برهان ّي ًا ،وهو

ظاهر .

فإن ظاهره أخذ ذلك يف اإليامن ،وملّا كان اإليامن واجب ًاّ ،
ّ
دل ذلك عىل وجوب

االعتقاد هبا وحتصيل املعرفة هبا.

كيل التصديق ،ال لزوم
لكن يمكن التعليق عليه أيض ًا بأنّه إذا أراد من تصديق ّ
النبي ّ َّ

( )1مسالك األفهام .172 :14

( )2جممع الفائدة والربهان .298 :12

بالنبوة ،أ ّما
االعتقاد هبذه املذكورات التي عدّ دها ،فهذا ج ّيد ،فإنّه من لوازم التصديق
ّ

لزوم االعتقاد هبذه املذكورات بعنواهنا يف حتقيق هو ّية اإليامن ،فهو يف نفسه ال دليل عليه،

إن مل يثبت مسبق ًا عند صاحبه ،وال خملزم لوجوب حتصيل املعرفة به.

وهكذا حديثه عن تفاصيل االعتقاد ،مثل ّ
تقوم
أن
حي؛ فام هو الدليل عىل ّ
ّ
املهدي ّ

املهدي ،لكنّه رأى ـ كام خينسب إىل أيب سهل
شخص بإمامة
اإليامن به؟ فلو اعتقد
ّ
ٌ
النوبختي ـ أنّه ّ
تويف وسيبعث آخر الزمان ليمأل األرض قسط ًا وعدالً ،فام هو الدليل عىل

أنّه خرج عن حدود االعتقاد الالزم يف اإليامن الذي ال يسعه جهله؟

يف تقديريّ ،
إن هذه العناوين ربام أثر فيها مفهوم منكر الرضوري ،ويمكننا القول هنا

خ
اإلنسان هذه احلقائق ثم جحدها ،فربام يمكن احلديث عن خروجه عن
بأنّه لو َعرف

مفهوم اإليامن مثالً ،أ ّما لو مل يعرفها فهل خيرج عن مفهوم اإليامن ما دام مؤمن ًا إمجاالً

باألركان األصل ّية اخلمسة العا ّمة أو الثالثة العا ّمة ،بحيث جيب عليه حتصيل املعرفة هبا

لتحصيل اإليامن املطلوب منه؟ ّ
قائم عىل مفهوم كفر منكر الرضوري بعنوانه،
إن هذا ٌ
وقد أثبت املح ّققون من الفقهاء ّ
املتأخرين بطالنه ،وما أثبتوه هو الصحيح ،فال نطيل.

األول والثاين وغريمها،
 4ـ وممّا قلناه يظهر التح ّفظ فيام نقلناه سابق ًا عن مثل الشهيد ّ

من أخذ معرفة بعض التفاصيل يف صفات اهلل تعاىل كالثبوت ّية والسلب ّية ،فام هو الدليل

عىل ّ
أن هذه التفاصيل الزمه يف هو ّية اإليامن؟ وما الدليل عىل وجوب االعتقاد هبا مطلق ًا

ووجوب معرفتها؟ بعيد ًا عن استقالل ّية مفهوم منكر الرضوري ،فلو قال شخص بعدم
ٍ
لشبهة عرضت له كام يقال ،فام
علم اهلل باجلزئ ّيات ،أو مل يؤمن بعلم اهلل هبا ومل يعتقد
الدليل عىل كفره أو ُت ّليه عن واجب االعتقاد؟
جيب التمييز ج ّيد ًا بني مفهوم االعتقاد الواجب واملعرفة الواجبة ،ومفهوم االعتقاد

خ
واخللط بينهام َخ َل َق وخيلق مشكل ًة عظيمة يف موضوع
الصحيح واملعرفة الصحيحة،

بحثنا ،فنحن ال نتك ّلم يف االعتقاد الصحيح الذي جيب الدفاع عنه عند من أدركه وفهمه،

ٍ
إنّام نتك ّلم يف وجود دليل عىل رضورة معرفة ّ
اعتقاد صحيحٍ عق ً
ال أو نقالً ،أو هذا
كل

ٌ
املعني يكون خارج ربقة اإليامن
االعتقاد أو ذاك ،بحيث لو مل يلتفت
إنسان هلذا االعتقاد ّ
ٍ
واجب عقيل أو رشعي َِحل َقه ،فدخول ابن الزنا للنار معتقدٌ (إذا
أو يكون متخ ّلف ًا عن

صنّفناه ضمن العقد ّيات) يراه بعض العلامء ،لكن لو مل يعتقد أحد به أو مل يلتفت أص ً
ال
إليه ،فهل ّ
خيتل بذلك إيامنه الواجب عليه؟ وهل يكون قد ترك تكليف ًا رشع ّي ًا أو عقل ّي ًا

بحيث ـ مث ً
ال ـ يلزمنا تنبيهه من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؟

هنا مكمن البحث ،وأعتقد ّ
بأن إضافتهم هذه التفاصيل هبدف إجياد التاميز يف اهلو ّية،

وفق ًا للرصاعات الكالمية الدين ّية واملذهب ّية القائمة.

أن النصوص الدين ّية ال تخلزمنا بغري ما ورد يف معيار إيامن الفرد من معرفة،
وهبذا يظهر ّ

ومن ثم يلزم حتديد معيار اإليامن بحدّ ه األدنى وطبق ًا ملا يراه الباحث يف هذه القض ّية

يمكن حتديد اجلواب عن املعرفة العقد ّية.

الرأي الراجح يف معيجر اإلميج ومج يلزم اعجقجده مطلقجً

والراجح عندي هو ّ
تتضمنه الصورة اإلمجال ّية لشهادة أن ال إله
أن معيار اإليامن هو ما
ّ

حممد ًا رسول اهلل ؛ ّ
إال اهلل ّ
تتضمن إثبات وجود اإلله الذي يعني
فإن الشهادة األوىل
ّ
وأن ّ
( ) 1ولكي تتضح الفكرة يمكنني القول :لو فرضنا ّ
أن شخص ًا اليوم يعيش يف مناطق نائية عن
املجتمعات ذات األغلب ّية املسلمة أو التي فيها مسلمون ،ثم ا ّطلع عىل اإلسالم ،فآمن بمضمون
َ
بنبوة األنبياء
الشهادتني إيامن ًا قلب ّي ًا صادق ًا ،ومل يقرأ بعدخ
القرآن وال السنّة ،فهل بعدم معرفته ّ
املتضمن يف عنوان
السابقني يكون بعدخ مل يؤمن واقع ًا؟ (برصف النظر عن احلكم الفقهي جتاهه
َّ
اإلسالم) ،وهل بعدم معرفته باإلمام يكون بعدخ غري مؤمن ومل ّ
حممد؟ أو
يتحقق منه اإليامن برسالة ّ
مؤمن ،فض ً
حممد عىل إمجاله ولو مل ي ّطلع
نقول :هو
ٌ
ال عن أن يكون مسل ًام ،ويلزمه اإلقرار بام جاء به ّ

عليه بعدخ  .نعم ال مانع من احلديث عن مراتب لإليامن ،بحيث من آمن بام هو أزيد فهو مؤمن
ٌ
بحث آخر ،إنّام نتك ّلم عن أصل اإليامن يف حدّ ه األدنى ،بحيث يكون هذا
بمرتبة أعىل ،فهذا

متفرد يف اخللق والتدبري
املتعايل املقدّ س اخلالق وأنّه واحد ال رشيك له يف يشء من أموره ّ

ال خيعبد غريهّ ،
يتضمن اإلقرار اإلمجايل بام يأيت به من عند اهلل
وأن حم ّمد ًا رسول اهلل ،وهو
ّ

أن ّ
طبق ًا ملا حتتويه كلمة (رسول) ،وهو يعني ّ
كل ما نعرف نسبته للرسول يلزم عدم
إنكاره ،بل يلزم التسليم له.

حممد بن سامل ،عن أيب جعفر عليه السالم ،قال .. :فبعث األنبياء
ويؤ ّيد ذلك بخّب ّ

إىل قومهم بشهادة أن ال إله إال اهلل واإلقرار بام جاء [به] من عند اهلل ،فمن آمن خملص ًا

ومات عىل ذلك أدخله اهلل اجلنّة بذلك ،وذلك ّ
أن اهلل ليس بظالم للعبيد ..فلام استجاب

نبي َمن استجاب له من قومه من املؤمنني ،جعل ّ
ّ
نبي منهم رشعة ومنهاج ًا،
لكل ٍّ
لكل ّ
سبيل وسنّة ..وأمر ّ
والرشعة واملنهاج ٌ
نبي باألخذ بالسبيل والسنّة ،وكان من السنّة
كل ّ

عز وجل هبا موسى عليه السالم ،أن جعل اهلل عليهم السبت ،وكان
والسبيل التي أمر اهلل ّ

ّ
تخف
من أع َظم السبت ومل
يستحل أن يفعل ذلك من خشية اهلل ،أدخله اهلل اجلنّة ومن اس ّ

ّ
حرم اهلل عليه من عمل الذي هناه اهلل عنه فيه ،أدخله اهلل عز وجل النار،
بح ّقه وا
ستحل ما ّ

حممد ًا ّ
صىل اهلل عليه وآله وهو بم ّكة عرش سنني ،فلم يمت بم ّكة يف تلك
ثم بعث اهلل ّ
ّ
العرش سنني أحد يشهد أن ال إله إال اهلل ّ
حممد ًا ّ
صىل اهلل عليه وآله رسول اهلل ،إال
وأن ّ

أدخله اهلل اجلنّة بإقراره ،وهو إيامن التصديق ،ومل ّ
يعذب اهلل أحد ًا ممن مات وهو م ّتب ٌع

ملحمد صىل اهلل عليه وآله عىل ذلك ،إال من أرشك بالرمحن. ..
ّ

فإنّه شاهد عىل ّ
أن مضمون الشهادتني ـ بالوعي (العامي) هلام ـ كان كافي ًا يف اجلانب

العقديّ ،
وأن الذي أتى يف املرحلة الالحقة هو الرشعة واملنهاج ،واملعرفة هناك غري

عقد ّية ،بل متهيد للعمل ،وهذا ٌ
بحث آخر .ولع ّله لذلك ع ّلق الشيخ األنصاري عىل هذه
إن الظاهر ّ
الرواية بقوله :ف ّ
أن حقيقة اإليامن التي خيرج اإلنسان هبا عن حدّ الكفر
الشخص ملحق ًا بزمرة املؤمنني عند اهلل وواقع ًا.

( )1الكايف  28 :2ـ .30

تتغري بعد انتشار الرشيعة .نعم ،ظهر يف الرشيعة أمور صارت
املوجب للخلود يف النار ،مل ّ
رضورية الثبوت من النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،فيعترب يف اإلسالم عدم إنكارها،

لك ّن هذا ال يوجب التغيري ،فإ ّن املقصود أ ّنه مل خيعترب يف اإليامن أزيد من التوحيد
والتصديق بالنبي ّ
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وبكونه رسوالً صادق ًا فيام يب ّلغ ،وليس املراد
معرفة تفاصيل ذلك ،وإال مل يكن من آمن بم ّكة من أهل اجلنّة أو كان حقيق خة اإليامن بعد

غريها يف صدر اإلسالم .
انتشار الرشيعة َ

تطور يف مساحة هو ّية
وكالمه صحيح ،غري أنّه يمكن التعليق عليه بإمكان حصول ّ

أمر ال يوجد دليل حاسم عىل
اإليامن بني بداية الدعوة وهنايتها قبيل وفاة النبي ،وهذا ٌ

نفيه ،حتى لو قلنا بأنّه ال يوجد دليل عىل إثباته ،وهبذا يدخل مسلمو مكّة اجلنّ َة ،لك ّن
حرم الحق ًا
تد ّينهم ليس كافي ًا ملسلمي املدينة ،متام ًا كام دخلوا اجلنّة بفعلهم َ
بعض ما ّ
وتركهم بعض ما خاوجب الحق ًا ،بحيث لو فعله أو تركه مسلمو املدينة لعوقبوا عليه،

وهلذا جعلنا هذه الرواية بمثابة املؤ ّيد فقط.

وعىل أ ّية حالّ ،
فلعل هذا أيض ًا ما قصده اخلواجة نصري الدين الطويس (672هـ) من

إن ّ
قوله يف رسالته يف ّ
أقل ما جيب االعتقاد بهّ :
أقل ما جيب اعتقاده عىل املك ّلف فهو ما

حممد رسول اهلل  .والظاهر أنّه أخذ هذا التعبري من اإلمام
ترمجه قول ال إله إال اهلل ّ
الغزايل (505هـ) .

النبوة
ّأما قضايا الصفات اإلهل ّية السلب ّية والثبوت ّية ،بام فيها العدل ،ومسائل تفاصيل ّ

ونبوة األنبياء ،واإلمامة واخلالفة وخمتلف قضايامها  ،فال دليل عىل
كالعصمة والعلمّ ،
( )1فرائد األصول .277 :1

( )2رسائل اخلواجه نصري الدين الطويس.470 :
( )3جمموعة رسائل اإلمام الغزايل.299 :

مبني عىل ما هو التحقيق من عدم كفر منكر اإلمامة بال جحود ،واقع ًا وظاهر ًا مع ًا ،كام
( )4هذا منّا ٌّ

نظر شديد عندي.
دخوهلا يف معيار إيامن الفرد  ،ويف املعاد ٌ

كام ّ
أئمة أهل البيت النبوي ،قد يقال بوجوب املعرفة هبا من
أن أصل مسألة إمامة ّ

وتقوم اإليامن هبا ،انطالق ًا من النصوص الشيع ّية املرو ّية عن أهل البيت،
األول بل ّ
النوع ّ
من نوع عدم قبول األعامل من دوهنا ،أو ّ
أن من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميت ًة

جاهل ّية ،أو غري ذلك من النصوص الكثرية الكاشفة عن وجوب معرفة اإلمام ،ويف
املسألة ٌ
بحث طويل وأوجه للنظر والتحليل ،نرتكه الساعة.

نعم ،ورد يف العرشات من اآليات القرآن ّية ـ ويف الروايات أيض ًا ـ تعبري (اعلموا)،

وغالب ًا ما كان متع ّلق ًا بصفات اهلل تعاىل ،وأحيان ًا تع ّلق باحلرش واملعاد ،كقوله تعاىل:
..وا َّت ُقوا اهللََّ
﴿َ ..وا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َم َع املُْتَّق َ
ني﴾ (البقرة ،)194 :وقولهَ ﴿ :

َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ َشديدُ ا ْلع َقاب﴾ (البقرة ،)196 :وقولهَ ..﴿ :وا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم
ون﴾ (البقرة ،)203 :وقولهَ ..﴿ :وا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّنك ُْم ُم َال ُقو ُه َو َب ِّرش
رش َ
إ َل ْيه ُ ْحت َ ُ
املُْ ْؤمنني﴾ (البقرة ،)223 :وقوله..﴿ :وا َّت ُقوا اهللََّ واع َلموا َأ َّن اهللََّ بك ُِّل َ ٍ
يم﴾
َ
َ
يشء َعل ٌ
َ ْ ُ
ْ
(البقرة ،)231 :وغريها.
فإن خفهم من ذلك صيغة ٍ
أمر مفيدة للوجوب ،ثبت لزوم املعرفة هبذا املقدار من
جمرد صيغة أدب ّية لغو ّية للخطاب هبدف بيان أمه ّية
بأهنا ّ
الصفات وباملعاد رشع ًا ،وإن قلنا ّ

أمر أو التهديد بأمر أو للفت االنتباه لإلعالم بأمر أو نحو ذلك فال داللة هلا يف املقام،

األول غري بعيد.
واألقرب الثاين ،وإن كان ّ

ونتيجة البحث يف موضوع التقسيم ـ وبحثنا فيه متهيد ٌّي خمترص للولوج يف أصل

هو ّ
حمقق يف علم الفقه.

( )1أرجو التن ّبه ،فنحن نتك ّلم يف ما هو مدار اإليامن ،ال يف ما هو مدار اإلسالم فقه ّي ًا بحيث ترتتّب
عليه آثاره من التوارث واملناكحة وغري ذلك ،فال ينبغي اخللط بني البحثني ،وإن كان الثاين يو ّفر
لألول عادةً.
مهمة ّ
معلومات ّ

املوضوع ـ ّ
أن ما يتضمنه الفهم العريف (العامي) العفوي من الشهادتني هو الالزم معرفته

املقوم لإليامن  ،وأ ّما غريه فال جتب معرفته عين ّي ًا ،بل يلزم عدم
مطلق ًا رشع ًا ،وهو املعيار ّ
إنكاره بعد ثبوته ،نعم ال يبعد ثبوت وجوب كفائي للمعرفة بام هو أزيد؛ لعناوين خاخر

كالدفاع عن اإلسالم أو غري ذلك.

أن حتديد املسألة الكالم ّية يشء وحتديد عقائد ّية ٍ
بأن الذي يبدو لنا ّ
ونختم هنا ّ
أمر ما

يش ٌء آخر ،فقد حيتاج علم الكالم ـ بوصفه عل ًام هيدف لدراسة الرؤية الكونية أو العقائد
حرصي عىل علم
الدينية ـ إىل سلسلة أبحاث ال تتصل مبارش ًة بالعقيدة لك ّن بحثها
ٌّ
الكالم ،فهنا نحن بحاجة إىل إدراج هذه القضية يف علم الكالم من ناحية تصنيف

العلوم؛ لك ّن هذا ال يعني أهنا صارت قضية عقائدية.
ٍ
مسألة أو عقائد ّيتها فليس املرجع يف ذلك واقع كتب
فعندما يراد البحث عن كالمية
املدونة عند املسلمني؛ ّ
ألن املفروض أننا نضع الناظم املنطقي للعلم واملم ّيز له ـ
الكالم ّ
املدون تارخيي ًا يف
قدر اإلمكان ـ عن سائر العلوم ،فتكون نتيجة بحثنا هي احلاكمة عىل ّ
لصحة ما نقول أننا ـ يف الغالب ـ نجد املصنَّف يف
علم الكالم ،وليس العكس؛ ويشهد
ّ
العلوم اإلسالمية مبتلي ًا بالكثري من التداخل وعدم التمييز ،بل خمتلف ًا من مر ٍ
حلة زمنية
يبت يف منهاجيات تصنيف
املدون التارخيي عن أن ّ
إىل أخرى ،وهذا يسقط مرجعية َّ

العلوم وفرزها عن بعضها ،فعلم الكالم شهد يف بعض الفرتات الكثري من األبحاث

التي عادت وأدرجت يف علم الفقه أو األصول فيام بعد ،حيث إ ّن مجل ًة مما بات يدرج

اليوم يف الفقه السيايس اإلسالمي كان سابق ًا يف علم الكالم وغري ذلك ،وتدرج مباحث

الوجود العا ّمة قدي ًام وما يتصل باملقوالت العرش يف علم الكالم (جتريد االعتقاد
ورشوحه أنموذج ًا) ،فيام باتت حرص ًا اليوم عىل علم الفلسفة وهكذا ،فالتصنيف
متحول ،وعليه فليس صحيح ًا لتصنيف انتامء مسألة إىل
التارخيي ليس مرجع ًا فهو بنفسه
ّ

( )1واإلمامة أيض ًا ـ بوصفها معرفة عقد ّية ،ال متهيد ًا للمعرفة الدينية ـ انطالق ًا من النصوص املشار
إليها آنف ًا ،وفق ًا للمشهور من تفسري هذه النصوص.

جمرد إدراجهم هلا يف علم الكالم
عل ٍم من العلوم هو الرجوع إىل واقع التصنيف فيها ،فإن ّ
مث ً
يصريها كالمية بالرضورة.
ال ال ّ

كام أنّه ليس هناك تالزم بني انتامء مسألة إىل علم الكالم وبني كوهنا معتقد ًا ديني ًا ،وهذه

نقطة بالغة األمهية؛ وذلك ّ
أن علم الكالم هو العلم اهلادف لتبيني العقائد الدينية وإثباهتا
واحلجة والدفاع عنها أمام اإلشكاليات التي تثار ضدّ ها  ،فموضوع علم
بالربهان
ّ
الكالم هو املعتقد الديني وهو املبدأ واملعاد مث ً
ال ،لك ّن األبحاث الكالمية ليست ك ّلها ـ

بالرضورة ـ بحث ًا مبارش ًا يف املعتقد ،فإذا كان من وظيفة علم الكالم الدفاع عن املعتقد

املتكلم للخوض يف تلك
فقد تثار شبهات تنتمي إىل مناخات علمية خمتلفة ،فيضط ّر
خ

يصب يف هناية املطاف
الشبهة للر ّد عليها ،فبحثه قد يصري خارج القض ّية العقائدية ،لكنه
ّ

يف خدمتها.

وعىل سبيل املثال ،أبحاث الوجود العامة التي ظ ّلت ولعدّ ة قرون جزء ًا من علم

الكالم ،فهي قضايا كالمية ـ ولو بنظرهم آنذاك ـ لكنّها ليست معتقدات جيب اإليامن
فمقوم كالمية املسألة ليس من الرضوري أن يثبت دائ ًام كوهنا اعتقاد ًا ديني ًا ،إذ ًا فحتى
هباّ ،

لو ثبت كون بحث مثل العصمة أو الشفاعة أو امليزان كالمي ًا ،فال يعني ذلك ّ
أن منكره
منكر ألمر عقائدي بالرضورة وهكذا.
ٌ

ٍ
من هنا ،يمكن القول ّ
مسألة ما هو أن يثبت بالدليل العقيل أو النقيل
مقوم عقائدية
بأن ّ

لزوم االعتقاد واإليامن هبا ديني ًا ولو بعد العلم هبا؛ وليس أن تثبت هي بنفسها بوصفها

حقيقة خارجية؛ أو أن تكون مفضي ًة إىل الوصول ملطلب عقائدي ،فإذا ّ
دل الدليل عىل

كنبوة النبي
كون قضية ما ـ ّ

ـ ممّا يلزم االعتقاد به ،وليس ترتيب األثر عليه أو كونه

خادم ًا لقضية عقائدية أو ما شابه ذلك فقط ،فهذا يعني أهنا من املعتقدات التي جيب
بحثها يف علم الكالم.

( )1انظر :عضد الدين اإلجيي ،املواقف يف علم الكالم7 :؛ وشوارق اإلهلام (مع حواشيه) 5 :ـ 9؛
وعبد الكريم رسوش ،قبض وبسط تئوريك رشيعت 65 :ـ .66

 3ـ الظنّ يف االعجقجدات بني احلايّة والتفجية

بعد أن اتضح ّ
أن القضايا العقد ّية تنقسم إىل قسمني :ما جيب االعتقاد به مطلق ًا وما

جيب االعتقاد به عىل تقدير حصول املعرفة به ،يظهر هنا البحث الرئيس :ما هو دور الظ ّن
يف القسم األول من العقائد وما هو دوره يف القسم الثاين؟ هل هو حجة؟ هل هو ٍ
كاف
ّ
ّ
أو ال؟ وسنبحث املوضوع يف ضوء القسمني املتقدّ مني.

 3ـ  1ـ الظنّ يف االعجقجدات املطلقة (أصنل االعجقجد)

نقصد هنا من االعتقادات املطلقة ،تلك التي جيب عىل املك ّلف أن حيصل عليها

مطلق ًا ،إ ّما وجوب ًا رشع ّي ًا أو عقل ّي ًا أو مها مع ًا ،وهي املشتهرة بينهم بك ّليات العقائد ،أو

املعارف ،أو أصول االعتقاد ،أو ّ
أقل ما جيب عىل املك ّلف االعتقاد به ،أو غري ذلك من
التعابري التي قد ُتتلف جهات نظرها يف بعض الزوايا.

والبحث هنا ـ انسجام ًا مع ما طرحه الشيخ األنصاري ـ تار ًة يقع يف القادر عىل

حتصيل العلم ،وأخرى يف العاجز.

 3ـ  1ـ  1ـ احلتم الجتليفي للمعرفة اليقينيّة والظنيّة

ماذا لو ّ
النبي
أن املك ّلف كان قادر ًا عىل الدراسة والسؤال وحتصيل العلم بأصل ّ
نبوة ّ

مثالً ،هل يلزمه ذلك أو يمكنه أن يكتفي بتحصيل الظ ّن؟ وماذا لو كان غري قادر؟

الكالم هنا برصف النظر عن دليل حج ّية الظ ّن اخلربي ونحوه ،ونبحث ّأوالً يف حكم

القادر ،ثم يف حكم العاجز:
أ ـ حكم القادر

املعروف بينهم هنا وجوب حتصيل املعرفة ملن هو قادر عىل ذلك ،كام سبق أن حتدّ ثنا

ّ
غض النظر عن اإلمجاع الذي ال قيمة له هنا ،بعد وضوح
إىل اآلن عنه ،و
استدل له ـ بعد ّ
مدرك ّيته واجتهاد ّية املسألة ـ بالكثري من النصوص القرآن ّية واحلديث ّية احلا ّثة عىل وجوب

اإليامن والتف ّقه والعلم واملعرفة والتصديق واإلقرار والشهادة والتد ّين وعدم الرخصة
يف اجلهل والشك ومتابعة الظ ّن ،وهي نصوص كثرية ،بل الظاهر احلكم بعدم إيامن هذا

النبي من دون علم،
الشخص  .بل لع ّله ال معنى ألن يشهد اإلنسان بوحدان ّية اهلل ّ
ونبوة ّ

يتضمن العلم.
فهذا العنوان
ّ
لكن التحقيق أنّه:
ّ

دائر مدار موضوعه ،وهو شكر
أ ـ إذا كان مستند وجوب املعرفة هو دليل العقل؛ فإنّه ٌ

املنعم تار ًة ورفع الرضر املحتمل أخرى ،وهنا إذا كان اإلنسان ظا ّن ًا بوجود اهلل ،ربام قيل

التوجه إليه لشكره ،بل قد يرتفع احتامل الرضر عنه بعبادته له ظا ّن ًا بوجوده،
بأنّه أمكنه
ّ
ّ
ما مل حيتمل جد ًا ّ
وسيعذبه مث ً
ال وأنّه يريد منه اليقني.
أن اهلل ال يقبل هذا منه
ٍ
وبعبارة أخرىّ :
إن املعرفة يف مستندها العقيل غري مطلوبة لذاهتا؛ فإذا أمكن حتقيق
غاياهتا مل تعد رضور ّي ًة ،فلو تسنّى لنا ـ كام سيأيت وتقدّ م نظريه ـ التفكيك بني العلم
تصور حت ّقق غاية املعرفة التي هي اإليامن وعقد القلب حتى مع
والتد ّين واإليامن ،أمكن ّ

الظ ّن ،فعندما يظ ّن بوجود اهلل فيمكن فرض عقد القلب عىل ذلك ثم التد ّين به ،ثم
ٍ
استحالة يف ذلك؟
وأي
ترتيب اآلثار املتو ّقعة عليهّ ،
بل ربام يمكن فرض حت ّقق رفع مقتىض حكم العقل هنا حتى مع الشك ،وذلك
ٍ
توجه إليه وعبادته
بسلوك سبيل االحتياط ،فإنّه إذا احتمل وجود إله ،أمكنه االحتياط بال ّ
والرجاء منه وشكره ،بل والعمل بام تتط ّلبه رشائع األديان بحيث حيتاط فيها بنو ٍع من
االحتياط الرافع الحتامل الرضر ،فإذا زال االحتامل كفاه ذلك ،وال توجد غرابة يف هذا

األمر بمعنى إمكان حت ّققه يف اجلملة.

أن الصحيح هو ّ
رز
أن مقتىض دليل العقل لزوم حتصيل اليقني؛ وذلك أنّه ال خحي خ
إال ّ

ال إال بعد معرفته ،فإنّه لو كان ظا ّن ًا به ّ
خ
اإلنسان حت ّقق شكر املنعم املأمور به عق ً
فإن هذا
( )1انظر :فرائد األصول  281 :1ـ .282

جيامع احتامل كون املنعم احلقيقي هو غري املنعم املظنون ،وبالتايل ال يمكن إحراز ّ
أن

شكر للمنعم احلقيقي الذي هو الواجب بحكم
املتوجه إىل املنعم املظنون هو
الشكر
ّ
ٌ
العقل ،فال معنى لالكتفاء بالظ ّن هنا يف إشباع حيث ّية لزوم شكر املنعم.

واألمر يغدو أوضح عىل مستوى دليل لزوم دفع الرضر املحتمل ،فإنّه ال يمكن ذلك

ثم يبقى
مع عدم اليقني ،إذ مع الظ ّن يبقى احتامل كون املعبود هو غري املظنون ،ومن ّ

احتامل الرضر يف عبادة هذا املظنون قائ ًام ،فيلزم دفع احتامل الرضر بتحصيل اليقني

باأللوه ّية وغريها.

ّ
الشك ألكثر من حمتمل؛ إذ هذا
بل ال معنى لالحتياط هنا بتوجيه الشكر والعبادة مع

حيتمل معه الرضر؛ ّ
تصور الشكر للعنوان
ألن فيه رشك ًا ،وفيه احتامل الرضر ،نعم يمكن ّ
العام ولو مع عدم معرفته.

فالصحيح ّ
أن مقتىض حكم العقل لزوم حتصيل اليقني باملعارف العقد ّية االساسيّة

تفريغ ًا للذ ّمة عن عهدة الشكر ورفع الرضر.

وأما إذا كان مستند وجوب املعرفة هو النصوص الدين ّية ،فهنا موضوعان:
بـ ّ

الشك يف ّ
ّ
أمر حسن ،وهو غاية منشودة تر ّغب
األول:
املوضوع ّ
أن حتصيل اليقني ٌ

وحتسنها ،أ ّما وجوبه فبعض النصوص غاية ما ّ
تدل عليه لزوم اإلقرار
فيها النصوص
ّ

أعم من العلم ،وبعضها ظاهر يف تع ّلم املسائل الفقه ّية،
واالعتقاد واإليامن ،وهي ّ
وبعضها ظاهر يف وجوب حتصيل العلم دون حتديد متع ّلقه ،بمعنى ّ
مطلوب أ ّما
أن العلم
ٌ

هل هو مطلوب مطلق ًا أو يف اجلملة؟ فهذا ما ال توجد إشارة إليه ،مثل احلديث عن ّ
أن

طلب العلم فريضة ،بل ربام ال يستظهر من بعض النصوص الوجوب العيني ،وإنّام
خصوص الوجوب الكفائي.

إال ّ
أن النصوص الروائ ّية املتقدّ مة يف البحث السابق ،والنصوص القرآن ّية كذلك،

ومنها نصوص عدم حجيّة الظ ّن وكفايته اآلتية قريب ًا؛ إذ هي تذ ّم الكافرين عىل بنائهم

صحة ذلك ولزوم حتصيل املعرفة
عىل الظ ّن يف أصول االعتقاد ،األمر الكاشف عن عدم ّ

دون الظ ّن ..هذه النصوص ك ّلها ظاهرة يف لزوم املعرفة وعدم جواز اجلهل (ال يسعهم

جمرد تعبري
جهله) ،فاألقرب القول بلزوم حتصيل العلم ،لكن هل هو بنحو الذات أو ّ
غريي هبدف حت ّقق اإليامن املفروض حت ّققه جدالً هنا؟ هذا حيتاج لتأ ّمل ،وقد قال نصري

النص الرصيح
الدين الطويس :الظ ّن ممكن الزوال ،ويف زواله خطر عظيم ،وقد ورد ّ

فتعني األمر بتحصيل اليقني قطع ًا  .ويؤ ّيد ّ
كل ما نقول
باألمر باالحرتاز عن اخلطرّ ،
بالشهرة املدّ عاة وباإلمجاع املدّ عى يف كلامت أمثال املح ّقق الالهيجي ،والسيد عبد اهلل

شرب .
ّ

بل انتامء هذا الشخص للمسلمني واملؤمنني مشكوك فيستصحب كونه خارج ًا عنهم،

وإن كان من غري اليسري اجلزم بكفره؛ انطالق ًا من النصوص التي حتدّ ثت عن عدم كفر

ّ
الشاك ،وبح خثها يف حم ّله.

ٍ
لوجوب رشعي بتحصيل العلم؟ واملراد
املوضوع الثاين :هل هناك معنى هنا أساس ًا

هبذا السؤال ّ
أن الرشيعة عندما أوجبت حتصيل العلم بأصول العقائد فامذا تقصد؟ هل

ُتاطب الشخص الذي ال يؤمن هبا بعدخ وتلزمه بالعلم بعقائدها واملفروض أنّه ال يؤمن
صحة هذه األصول ّ
هبا أو ّ
وأن االنتامء إليها
أن وجوب العلم هنا ليس سوى تعبري عن ّ

خيدخل اإلنسان يف اإليامن وينجيه من العذاب؟ هل هذا الوجوب إنشائي خحكمي أو انّه
إخباري ِحكمي؟
ّ
مبني عىل البحث املعروف يف ّ
أن الكافر مك ّلف بالفروع أو ال،
اجلواب عن هذا األمر ٌّ

فإذا خبني عىل أنّه مك ّلف هبا ،فالرشيعة تلزمه بذلك حتى لو كانت تعرف أنّه لن يستمع

( )1نصري الدين الطويس ،تلخيص (نقد) املحصل.56 :

حق اليقني يف معرفة
وشربّ ،
( )2انظر :الالهيجي ،شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم 431 :2؛ ّ
أصول الدين.571 :

مثالً ،فهي تكشف عن وجود مصلحة أكيدة يف ذلك وتقول له ّ
بأن واقع االعتبار يلزمه

بتحصيل املعرفة هبذا .وخماطبتخه يف ظرف عدم العلم ممكنة ،بمعنى رضورة السعي

لتحصيل العلم هبذه القض ّية.

فكأهنا تقول :املفرتض يف لوح الواقع االعتباري حتصيل اليقني هبذا
بل لو ُت ّطينا هذا ّ

األمر ،وهذا ال معنى له إال الدعوة نحو البحث للوصول إىل يقني ،فهو وجوب أخالقي

واقعي يف خافق عامل االعتبار واملاينبغ ّيات ،برصف النظر عن إمكان خماطبة فالن أو فالن

به ،أو معذور ّية فالن أو فالن جتاهه.

املترشعية قائمة عىل عدم لزوم حتصيل اليقنيّ ،
قد يقالّ :
فإن الناس كانت
إن السرية
ّ

تؤمن بإمامة أهل البيت الواحد تلو اآلخر عرب األمارات والقرائن ،وعرب إخبارات

الثقات ،ومن الطبيعي أنّه ال حيصل العلم ّ
لكل واحد منهم ،ومع ذلك كان يكتفي بذلك

دون رد ٍع رشعي ،وهذا كاشف عن كفاية الظ ّن ،وكيف يكون هلم علم وأمثال كبار
األئمة وقعوا يف الشك والريب؟!
أصحاب ّ

لكنّه يمكن أن جياب بأنّه من غري املعلوم أنّه مل تكن حتصل هلم حالة وثوق واطمئنان

وجمر خد االختالفات ووقوع االلتباسات ال يعني عدم
من جتميع القرائن واألمارات هذهّ .

حتصيل االطمئنان بعد انجالء األمر ،بل لو جزمنا بوجود حاالت ظ ّن باإلمامة ملا أمكن
ّ
الظان للعلم ،فلع ّله كان يسأل حيث يتسنّى
اجلزم ـ بعد حمدود ّيتها ـ بإمكان حتصيل هذا

موسعة ،واملفروض
له ،ومل يكن ذلك باألمر امليسور أن يسافر أو يبحث بطريقة علم ّية ّ
ّ
أن بحثنا يف القادر ال يف العاجز ،بل لو خس ّلم فلامذا ال يكون هذا قرين ًة عىل عدم كون
اإلمامة من أصول االعتقاد؟

وكأنّه حصل خلط هنا بني لزوم حتصيل العلم وبني كون املعرفة استدالل ّي ًة ،وبح خثنا

األول ،فانتبه.
يف ّ

الظن ـ أنّه ال خحيرز أخذ العلم يف احلكم الوضعي
واملتحصل ـ بعيد ًا عن دليل حج ّية ّ
ّ

ّ
املقر يف املؤمنني ،لوال االستصحاب ،مع عدم
هنا ،وهو دخول هذا الشخص
الظان ّ
إحراز كونه كافر ًا قطع ًا ،وأ ّما احلكم التكليفي ،فال يبعد القول بوجوب حتصيله للمعرفة

بأصول العقائد وتقوية إيامنه بذلك ولو كانت معرف ًة غري استدالل ّية ،وجوب ًا عقل ّي ًا
ورشع ّي ًا مع ًا.

ب ـ حكم العاجز

ثم ـ
لو عجز عن حتصيل العلم ،فمن الواضح أنّه ال خيلزم بذلك؛ ملكان عجزه ،ومن ّ

ووفق ًا ملا تقدّ م ـ يمكن إلزامه رشع ًا بتحصيل الظ ّن بالعقيدة األساسيّة لو أمكنه ،ما دام

يمكنه اإليامن وعقد القلب وفق ًا هلذا الظ ّن ،واملفروض وجوهبام.

 3ـ  1ـ  2ـ مديجت مشنل دليل احلايّة للظنّ يف أصنل االعجقجد

مرادنا هنا أن ندرس هل ّ
أن دليل حج ّية خرب الواحد يشمل اخلرب اآلحادي الوارد يف

أصول العقيدة أو ال؟ ومعنى هذا الكالم ّ
أن الرشيعة هل ترى حجيّة خرب الواحد أو

حج ّية الظهور يف إثبات أمر عقدي ولو كان مصنّف ًا يف عداد األصول العقد ّية؟ كام لو قام
خرب واحد عىل املعاد أو عىل صفة من صفات اهلل أو نحو ذلك واعتربناها من أصول

تقوم هو ّية وأصل إيامن الفرد ،وإن كان
االعتقادات التي يلزم االعتقاد هبا مطلق ًا أو التي ّ
طرح هذا األمر يف أصل وجود اهلل وأمثال ذلك بال معنى.

الكالم هنا البدّ أن يكون يف ضوء أدلة حج ّية خّب الواحد ،وما هي بالتحديد ،وذلك

أنّه:

 1ـ إذا بنينا عىل ّ
عميل ،وهو
أن دليل احلج ّية هو آية النبأ ،فالظاهر كوهنا يف سياق
ّ
إصابة القوم بجهالة ،ومنرصفة عن احلج ّية يف ٍ
أمر عقدي ،لك ّن آية النفر والكتامن والذكر
مطلقة ال اختصاص فيها بمجال العمليات.

 2ـ أ ّما النصوص احلديث ّية ،فرغم ّ
أن الكثري منها ـ ومنه صحيحة احلمريي ـ وارد يف

سياق الرشع ّيات والعمل ّيات ،لك ّن بعضها مطلق ،إال ّ
أن حتصيل تواتر إمجايل من هذا

البعض حيتاج لتأ ّمل شديد.

 3ـ وأ ّما اإلمجاع ،فقدره املتي ّقن هو العمل ّيات ،أ ّما العقد ّيات فإن مل نحرز عدم
اإلمجاع ،فمن الصعب جد ًا إحرازه.
تفرق بني العلم ّيات والعمل ّيات،
 4ـ وأ ّما السرية العقالئ ّية ،فقد سبق أن ب ّينا ّأهنا ال ّ

املترشعية فرغم عدم تفريقها ،لك ّن اجلزم بانعقادها عىل حج ّية اخلرب يف أصول
أ ّما السرية
ّ
العقائد يف غاية الصعوبة.

وهبذا يظهر ّ
أن بعض األد ّلة يمكن القول بشموله للعقد ّيات ،فيام بعضها اآلخر ال

معنى له هنا ،ومن الواضح ّ
أن شمول هذه األد ّلة ألصول االعتقاد جيب أن يكون له
موضوع ،فأصل مسألة وجود اهلل ال معنى للحج ّية الظن ّية فيها باخلرب؛ إذ هي مسألة

حدس ّية كام قلنا سابق ًا ،ودليل احلج ّية ال يشمل اخلرب احلديس كام تقدّ م.

إال أنّه رغم وجود إطالقات بدو ّية يف بعض النصوص واألد ّلة هنا ،غري أنّه يلزم

ُتصيصها باألد ّلة الدا ّلة عىل عدم حج ّية الظ ّن ،والتي تقع مبارش ًة يف سياق البحوث
رشكَائك ُْم َم ْن َي ْبدَ ُأ َْ
اخل ْل َق ُث َّم
العقد ّية األصل ّية كالتوحيد ،فقد قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َه ْل م ْن ُ َ
رشكَائك ُْم َم ْن َ َْيدي إ َىل َْ
ُيعيدُ ُه ُقل اهللَُّ َي ْبدَ ُأ َْ
احل ِّق
اخل ْل َق ُث َّم ُيعيدُ ُه َف َأنَّى ت ُْؤ َفك َ
ُون ُق ْل َه ْل م ْن ُ َ
ُقل اهللَُّ َ َْيدي ل ْل َح ِّق َأ َف َم ْن َ َْيدي إ َىل َْ
احل ِّق َأ َح ُّق َأ ْن ُي َّت َب َع َأ َّم ْن َال ََيدِّ ي إ َّال َأ ْن ُ َْيدَ ى َف َام َلك ُْم
ون َو َما َيتَّب ُع َأ ْك َث ُر ُه ْم إ َّال َظنًّا إ َّن ال َّظ َّن َال ُيغْني م َن َْ
َك ْي َ
يم ب َام
ف َ ْحتك ُُم َ
احل ِّق َش ْيئًا إ َّن اهللََّ َعل ٌ
ون﴾ (يونس 34 :ـ .)36
َي ْف َع ُل َ
الال َت َوا ْل ُعزَّى َو َمنَا َة ال َّثال َث َة ْاألُ ْخ َرى َأ َلك ُُم َّ
وقال تعاىلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْيت ُُم َّ
الذك َُر َو َل ُه ْاألُ ْنثَى
وها َأ ْنت ُْم َو َآ َباؤُ ك ُْم َما َأ ْنز ََل اهللَُّ َهبا م ْن ُس ْل َط ٍ
ت ْل َ
ان
ك إ ًذا ق ْس َم ٌة ضيزَى إ ْن ه َي إ َّال َأ ْس َام ٌء َس َّم ْيت ُُم َ
ُون
ين َال ُي ْؤمن َ
إ ْن َيتَّب ُع َ
اء ُه ْم م ْن َر ِّهب ُم ُْاهلدَ ى ..إ َّن ا َّلذ َ
ون إ َّال ال َّظ َّن َو َما َ ْهت َوى ْاألَ ْن ُف ُس َو َل َقدْ َج َ
ون إ َّال ال َّظ َّن َوإ َّن ال َّظ َّن
ون املَْ َالئ َك َة ت َْسم َي َة ْاألُ ْن َثى َو َما َُهل ْم به م ْن ع ْل ٍم إ ْن َيتَّب ُع َ
ب ْاآلَخ َرة َل ُي َس ُّم َ
َال ُيغْني م َن َْ
احل ِّق َش ْيئًا﴾ (النجم 19 :ـ .)28

يسى ا ْب َن َم ْر َي َم َر ُس َ
ول اهللَّ َو َما َق َت ُلو ُه َو َما َص َل ُبو ُه
وقال تعاىلَ ﴿ :و َق ْوهل ْم إنَّا َق َت ْلنَا املَْس َ
يح ع َ

اخ َت َل ُفوا فيه َلفي َش ٍّ
اع ال َّظ ِّن َو َما
ين ْ
ك م ْن ُه َما َُهل ْم به م ْن ع ْل ٍم إ َّال ا ِّت َب َ
َو َلك ْن ُش ِّب َه َُهل ْم َوإ َّن ا َّلذ َ

َق َت ُلو ُه َيقينًا﴾ (النساء. )157 :

َ
ول ا َّلذ َ َ
وقال سبحانهَ ﴿ :س َي ُق ُ
رش ْكنَا َو َال َآ َباؤُ نَا َو َال َح َّر ْمنَا م ْن
رشكُوا َل ْو َش َ
اء اهللَُّ َما أ ْ َ
ين أ ْ َ
يش ٍء ك ََذل َ
ين م ْن َق ْبله ْم َحتَّى َذا ُقوا َب ْأ َسنَا ُق ْل َه ْل عنْدَ ك ُْم م ْن ع ْل ٍم َفتُخْ ر ُجو ُه
ك ك ََّذ َب ا َّلذ َ
َ ْ

ون إ َّال ال َّظ َّن َوإ ْن َأ ْنت ُْم إ َّال َخت ُْر ُصو َن﴾ (األنعام ،)148 :وقال تعاىلَ ﴿ :أ َال إ َّن هللَّ
َلنَا إ ْن َتتَّب ُع َ
ون إ َّال
َاء إ ْن َيتَّب ُع َ
ين َيدْ ُع َ
الس َام َوات َو َم ْن يف ْاألَ ْرض َو َما َيتَّب ُع ا َّلذ َ
َم ْن يف َّ
رشك َ
ون م ْن ُدون اهللَّ ُ َ
ال َّظ َّن َوإ ْن ُه ْم إ َّال َ ْ
ون﴾ (يونس.)66 :
خي ُر ُص َ
ّ
فإن روح هذه النصوص القرآن ّية قائمة عىل ّأهنم اعتمدوا الظ ّن يف أساس ّيات االعتقاد

كالتوحيد وغريه ،وهو مرفوض من حيث املنهج ،ف خيفهم من ذلك ّ
أن الظ ّن ليس بمعيار
ّ
األقل ،عنيت وجود اهلل
التوصل إىل القضايا العقد ّية التي من هذا النوع عىل
قرآن ّي ًا يف
ّ
والتوحيد وغري ذلك من أساس ّيات العقيدة ،وهذا خيلخل من صورة اإلطالق املوجود
يف بعض النصوص األخرى ،ويورث الشك يف انعقاده يف مثل هذه األمور ،ومن ث ّم

فعقد القلب عىل وفق الظ ّن والتد ّين به مرفوض.

ّ
ولعل ما ين ّبه عىل خطأ حج ّية الظ ّن يف هذه القضايا ّ
تصحح
أن هذه احلجيّة سوف
ّ

أمر
االعتقاد بمفهو ٍم ما بوصفه أساس ًا عقد ّي ًا ،ثم ترتيب آثار الكفر عىل من ينكره ،وهذا ٌ

وقررت القاعدة كفر منكر
بالغ اخلطورة ،فلو ثبتت عقيد ٌة أساس ّية ما بخرب الواحدّ ،
العقيدة األساس ّية ،فيلزم تكفري هذا الشخص ،ولع ّله من ّبه لبطالن هذه الدعوى هنا.

عميل،
هذا ،وأ ّما القول بعدم وجود معنى للحج ّية يف باب العقائد؛ ألنّه ال يوجد أثر
ّ

( )1الديانة املسيحية ديانة قائمة عقد ّي ًا يف مجلة ما تقوم عىل واقعة تارخي ّية ،وهي الصلب؛ ّ
ألن الصلب
التجسد والتثليث ،هلذا ليس هو مسألة تارخي ّية
تقوم عليه فكرة الفداء والكفارة ،ويمتزج بفكرة
ّ
متس جوهر االعتقاد املسيحي.
بحتة ،يريد القرآن أن ينفيها ،بل هي مسألة ّ

تعرضنا له بالكالم سابق ًا يف هذا املحور فراجع حتى ال
وال معنى للتنجيز والتعذير ،فقد ّ

وعرجنا عىل حماولة السيد
نعيد ،وهناك ب ّينا احلديث عن األثر اجلوانحي واجلوارحيّ ،

اخلوئي.

والنتيجة :إنّه مل يقم دليل عىل حج ّية الظ ّن يف أصول االعتقادات بال ٍ
فرق بني من هو

قادر عىل حتصيل اليقني أو عاجز عن ذلك.

 3ـ  2ـ الظنّ يف االعجقجدات الجفصيليّة

إذا انتقلنا من البحث يف أصول العقائد نحو تفاصيل االعتقادات ،يعود السؤال نفسه

ليطرح جمدّ د ًا :هل يمكن البناء عىل الظ ّن لعقد القلب عىل مقتضاه والتد ّين به واالنتامء
العقدي ملعطياته أو ال؟ وهل ّ
اخلاص أو غريه يشمل الظنون العقد ّية
أن دليل حج ّية الظ ّن
ّ

التفصيل ّية بحيث يلزم عقد القلب عىل مفاد الظ ّن أو ال؟

يبدو أنّه يوجد انقسام هنا ،بني ٍ
قائل بإمكان ذلك وشمول أد ّلة احلج ّية له ،وبني

ٍ
وحممد
خاصة يف الوسط السنّي ،كام يف اخلالف بني مثل األلباين
رافض لذلك بشدّ ةّ ،
ّ

الغزايل ويوسف القرضاوي وغريهم من ّ
املتأخرين ،ونحن نشري لكال االجتاهني لننظر

يف مستنداهتام:

 3ـ  2ـ  1ـ نظريّة املنع عن الظنّ االعجقجدي ،مسجندات ووجنه

يذهب هذا االجتاه إىل املنع عن الرجوع للظ ّن يف القضايا العقد ّية مطلق ًا ،واملنطلق يف

ذلك ـ بحسب مراجعة الكلامت واملواقف والتحليل االفرتايض ـ هو:

األولّ :
قائم عىل رفض مرجع ّية الظ ّن يف العقائد مطلق ًا ،واإلمجاع
الدليل ّ
إن اإلمجاع ٌ

حجة.
ّ

لكن هذا الدليل بات ضعيف ًا؛ فمضاف ًا لعدم وجود إمجاع مقنع هنا ،ال دليل عىل
ّ

حج ّيته يف قض ّية اجتهاد ّية حتليل ّية واضحة املدرك ّية ،بل قد نسب الشيخ الطويس العمل

باآلحاد هنا إىل من وصفهم ب َغ َف َلة أصحاب احلديث  ،وهذا ّ
يدل عىل وجود تيار قديم
يف هذا السياق ،وإن كان اإلنصاف ّ
أن التث ّبت من وجود قائلني بالظ ّن يف العقائد ليس
خاصة بني املتقدّ مني ،ولو أمكن فالعدد حمدود جد ًا ،وقد رشحنا هذا األمر
أمر ًا سهالًّ ،

يف كتاب نظر ّية السنّة ،فلرياجع.

الدليل الثاين :ما ذكره الشهيد الثاين ،من االستناد إىل وقوع االختالف يف مرجع ّية

الظ ّن يف املجال العميل وباب األحكام ،فإذا كان ذلك املجال خمتلف ًا فيه فكيف باألمور

االعتقاد ّية التي يكون حاهلا واضح ًا أكثر؟! .

وهذا الكالم غري مقنع أيض ًا؛ فإنّه إن خقصد به بيان اإلمجاع عىل املوضوع فقد تقدّ م

اجلواب عنه ،وإن قصد منه استئناف دليل آخر فهو غري مفهوم ،فلنفرض ّأهنم اختلفوا

يف الظ ّن األحكامي ،فهل هذا ٌ
دليل قائم بنفسه عىل بطالن الظ ّن العقدي؟! تبدو املقاربة
غريبة بعض اليشء.

وقد يقالّ :
يبني أمه ّية العقائد ،فإذا كانت حج ّية اخلرب يف الفقه
إن الشهيد الثاين يريد أن ّ

ّ
حمل نظر ،فكيف بالعقائد ،فبطريق أوىل ينبغي القول بعدم احلج ّية فيها.

ويناقش بام تقدّ م ،بل ّ
إن إطالق القول بأمه ّية وأولو ّية بعض العقائد التفصيل ّية عىل
حمل ٍ
بعض األحكام الفقه ّية ّ
نظر شديد بل منع ،فموضوعات الدماء وللفروج
واألعراض واالموال واحلقوق واحليث ّيات االجتامعيّة لألفراد واجلامعات ،ال يعلم أمه ّية

املوضوع العقائدي التفصييل وأولو ّيته عليها يف اخلطورة والتقديم واحلساسية.

الدليل الثالثّ :
متقومة يف هو ّيتها بعمل ّية االعتقاد ،واالعتقاد ال
إن القضايا العقد ّية ّ

ٌ
احتامل ترجيحي ال
معنى له إال حصول اليقني ،إذ مع الظ ّن ال يكون هناك اعتقاد ،بل

غري ،وهذا يعني ّ
أن الرجوع للظ ّن يف العقائد ّيات يلغي هويتها الذاتية املطلوبة وكفى هبذا
( )1انظر :العدّ ة يف أصول الفقه .131 :1

( )2انظر :املقاصد العل ّية45 :؛ وحقائق اإليامن 56 :ـ .57

مانع ًا عن الرجوع له.

واجلواب عن هذا الدليل صار واضح ًا ممّا قلناه يف البحوث السابقة ،وذلك عرب عمل ّية

التفكيك بني مفهوم العلم من جهة ومفهوم التد ّين واإليامن وعقد القلب والتسليم من

جهة ثانيةّ ،
فإن الالزم يف العقائد هو الثاين ،وقد سبق أن ب ّينا أنّه ممكن مع الظ ّن ـ بعد
قو ًة واستحكام ًا عاد ًة بني الناس.
فرض حج ّيته ـ وإن كان مع اليقني هو أكثر ّ

الشيخ األنصاري حني قال :وإن أرادوا التد ّين به الذي
أقر بروح هذه الفكرة
ُ
وقد ّ

بمجرد االعتقاد ـ كام يظهر من بعض
ذكرنا وجوبه يف االعتقاد ّيات وعدم االكتفاء فيها
ّ
األخبار الدا ّلة عىل ّ
وأقر به ..ـ فال
أن فرض اللسان القول والتعبري عام عقد عليه القلب ّ
نوع ٍ
فإن ما ّ
عمل باخلربّ ،
مانع من وجوبه يف مورد خرب الواحد ،بنا ًء عىل ّ
دل عىل
أن هذا خ

وجوب تصديق العادل ال يأبى الشمول ملثل ذلك .

خ
ومثل األنصاري عد ٌد من كبار العلامء يف أصل التمييز بني العلم وعقد القلب .

وهبذا خيعلم أنّنا ال نريد من حج ّية اخلرب العقدي إثبات ٍ
أمر ما إثبات ًا واقع ّي ًا خارج ّي ًا

ٍ
بشكل منطقي ،فليس دور احلج ّية هنا بالذي ينفع الفيلسوف أو املتك ّلم يف عملية
نوع من العمل التد ّيني والفعل اإليامين ال أكثر ،وقد
وصوهلام للحقيقة اخلارج ّية ،بل هي ٌ

مرة؛ نظر ًا لكونه يشكّل عقدة القائلني برفض احلج ّية هنا.
أملحنا هلذا األمر غري ّ

الدليل الرابع :عدم شمول أد ّلة احلج ّية للظ ّن العقدي ،إ ّما النرصافها عنها ،أو لعدم

وجود معنى للحج ّية التنجيز ّية والتعذير ّية يف جمال االعتقادات والتي هي غري جوارحيّة،

بل نصوص النهي عن الظ ّن تتصل بالظ ّن العقدي مطلق ًا ،فكيف مع ذلك يمكن جعل
( )1فرائد األصول .275 :1

( )2انظر :حمسن احلكيم ،حقائق األصول 211 :2؛ واخلراساين ،درر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد:

 168ـ 169؛ واملشكيني ،حوايش الكفاية  496 :3ـ 497؛ واإلصفهاين ،هناية الدراية 371 :2

ـ .376

الظ ّن مرجع ًا يف العقائد التفصيل ّية ،بحيث يكون االعتقاد هبا الزم ًا ِو ْف َق خه؟!

وهذا الكالم يمكن التعليق عليه ،بام سيأيت عند عرض أد ّلة نظر ّية احلج ّية يف العقائد

التفصيل ّية ،حيث سنرصد األد ّلة ونرى هل ّأهنا تساعد عىل ذلك أو ال ،وهل يوجد فيها

انرصاف ح ّق ًا أو ال .كام سبق أن حتدّ ثنا عن ّ
أن احلج ّية هنا يمكن التامس أثر سلوكي هلا،
جوانحي يتمثل بالتد ّين وعقد القلب والتسليم والبناء الذايت ،فال نعيد.
غاية األمر أنّه
ٌّ
بالظن العقدي:
بالظن تتصل
بأن نصوص النهي عن العمل
ّأما القول ّ
ّ
ّ

أن موردها ذلك ،فهذا صحيح ،لكنّنا رأينا ّ
فإن خاريد به ّ
أـ ّ
أن موردها أصول

االعتقادات ال العقائد التفصيل ّية ،عدا موضع واحد (النجم 19 :ـ  )28تقدّ م آنف ًا ،يلوح

منه الشمول ملعتقد تفصييل يتصل بجنس املالئكة من حيث الذكورة واألنوثة ،إذا مل نربط

ذلك بموضوع التوحيد ونسبة اإلناث إىل اهلل.

ب ـ وأ ّما إذا خاريد أنّه مطلق ،خرج منه الظ ّن األحكامي ،فيبقى الظ ّن العقدي حتت

عمومات النهي ،فهذا ليس سوى عود للقول بعدم شمول دليل احلجيّة للظ ّن العقدي،
وإال فلن يكون هناك ٌ
فرق بني األحكام والعقائد يف اخلروج عن حتت العمومات بدليل

احلج ّية نفسه ،وسيأيت الكالم فيه فانتظر.

أن مركز البحث هو رصد أد ّلة احلج ّية ،فإذا ثبت ّ
وهبذا يظهر ّ
أن أد ّلة حج ّية خرب

تم املوقف الثاين ،وإال فاملوقف
الواحد أو الظهور شاملة للظنون العقد ّية التفصيل ّيةّ ،
املتعني ،وهو عدم ثبوت مرجع ّية الظ ّن يف االعتقادات التفصيل ّية.
ّ
األول هو ّ

و خاشري أخري ًا إىل ّ
بحجة كثرة الروايات املوضوعة فيها ويف
أن ترك األخبار العقد ّية
ّ

أمثاهلا ،كام سبقت اإلشارة ملثل ذلك يف كالم الطباطبائي ،ال عالقة له ببحثنا ،فإنّنا نبحث

بأن ّ
أن شخص ًا قال ّ
يف القاعدة ،ال يف املسار امليداين لواقع الروايات العقد ّية ،فلو ّ
كل
الروايات العقدية ال حيصل يل منها ظن وال وثوق وال أجد فيها خرب ٍ
ثقة أو غري ذلك،
ٌّ
ّ
أمر آخر ،وهلذا نحن هنا مل نبحث يف الرتاث التفسريي أو العقدي الروائي عند
فهذا ٌ

تعرضنا
املسلمني من حيث املشاكل التي يعاين منها عىل مستوى النقل التارخيي ،وإنّام ّ
ٍ
بحث آخر كتبناه حول التفسري األثري للقرآن الكريم ،فراجع .
لبعض ذلك يف

 3ـ  2ـ  2ـ نظريّة مرجعيّة الظنّ االعجقجدي ،أدلّة ومرجّحجت

رغم ّ
بقوة هلذا الرأي يف الوسط اإلمامي يبدو صعب ًا
أن التح ّقق من وجود من مال ّ

بعض اليشء ،غري ّ
أن بعض العلامء توحي عباراهتم بذلك ،فراجع ما أحلنا عليه آنف ًا.

وربام يبدو من طرح هذه القض ّية ّ
أن الكثري ممّن يرجعون للخرب يف العقائد يعتقدون
ٍ
بقرينة قطع ّية عا ّمة ،فالشيخ ابن تيمية أو بعض رموز التيار السلفي،
مسبق ًا باحتفافه

عندما يتحدّ ثون عن هذا املوضوعّ ،
فإن املستنتج من كلامت بعضهم ـ أحيان ًا ـ ّأهنم يعنون
ثم فمن املمكن أن
مثل اخلرب الوارد يف الصحيحني ،مما
ّ
احتف بإمجاع األ ّمة عليه ،ومن ّ

يكون املراد اخلرب املحفوف بقرينة القطع ،أو يكون املراد أحيان ًا القول بكون خرب الثقة
يفيد العلم بنفسه ،كام هو رأي بعض املتك ّلمني واألصوليني القدامى ،وإن كانت بعض

خاصة ّ
احلاف بصحيح البخاري مث ً
ال ينفتح ـ
وأن اإلمجاع
ّ
العبارات واضحة يف األعمّ ،
كام بحثناه يف كتابنا :املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي ـ عىل كونه قرينة القطع

بالصدور أو قرينة القطع باحلج ّية ،بام خيشبه االنقسام اإلخباري اإلمامي حول اعتبار
الكتب األربعة.

لكن مع ذلك توجد نصوص يمكن مقارنتها عندهم ،تثبت وجود ت ّيار يف األ ّمة ،يرى

ظن ّية خرب الواحد ،ويف الوقت عينه مرجع ّيته يف العقائد  .وال نريد هنا أن نخوض يف
بحث تارخي توثيقي؛ ّ
فإن جماله خارج نطاق هذا الكتاب ،فراجع فقد كختب يف هذا
الكثري.

حب اهلل ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  431 :1ـ .493
( )1انظر :حيدر ّ

حممد عبد اهلل عويضة ،حج ّية خرب الواحد يف األحكام والعقائد78 :
( )2انظر ـ ملزيد من التفصيل ـّ :
ـ .114

ّ
ومؤخر ًا ظهرت كلامت تعطي إحيا ًء بحج ّية اخلرب يف العقائد التفصيل ّية ،فالشيخ آصف

حمسني يبدو عليه املوافقة املبدئ ّية عىل حج ّية اخلرب يف العقائد ،ويف بعض كلامته يقبل

باآلحاد رشط أن ال تكون املسألة من أصول العقائد وال يكون للعقل ٌ
سبيل إليها وال

تكون ممّا اعترب فيه العلم الوجداين .

عىل ّ
خط آخر ،يبدو من بعض أعالم املدرسة التفكيك ّية اخلراسان ّية املعارصة ،القبول

باخلرب يف العقائد قبوالً اضطرار ّي ًا ،فقد ذكر السيد جعفر سيدان ،موقف ًا ّ ً
مهام هنا يف إطار

حواره املشهور مع الشيخ عبد اهلل جوادي آميل ،حول املعاد اجلسامين ،ذكر موقف ًا ربام
يمكن اعتباره موقف التفكيك ّيني ،رافض ًا دعوى خحم َ ِ
او ِره ّ
حجة يف العقائد.
أن اآلحاد غري ّ
وخالصة فكرته أنّه البدّ يف العقائد من الرجوع إىل األحاديث املتواترة أو القطع ّية،

فإن وجدت فبها ونعمت ،وإن فقدنا هذا النوع من النصوص رجعنا إىل تلك التي تفيد

الوثوق واالطمئنان ،وإن مل تعطنا اجلزم النهائي ،وإن مل تتوفر مثل هذه النصوص كان

من املنطقي الرجوع إىل الدليل الذي يفيد الظ ّن ما دام رواي ًة عن أحد املعصومني

معتربة .

ويظهر من الشيخ نارص مكارم الشريازي القول بعدم حج ّية الظ ّن وأخبار اآلحاد عند

انفتاح باب العلم والعلمي ،مع األخذ باحلج ّية مع االنسداد ،معترب ًا ذلك حكم العقل .

حممد سند االنتصار هلذا االجتاه ،عىل ما جاء يف كتابه يف اإلمامة
ويبدو من الشيخ ّ

احلق 31 :1؛ ومرشعة بحار األنوار  12 :1ـ 13؛ وانظر حواري
( )1انظر :آصف حمسني ،رصاط ّ

الشخيص معه ،وامللحق بكتايب :نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي.785 :
( ) 2انظر :جعفر سيدان ،حوار حول املعاد الصدرائي ،جم ّلة نصوص معارصة  133 :2ـ 134؛
وكتاب املدرسة التفكيك ّية وجدل املعرفة الدين ّية.252 :

( )3انظر :الشريازي ،أنوار األصول  .490 :2واجلدير ذكره ّ
أن األنصاري واخلوئي رفضا احلج ّية
الظن املطلق بعكس مفاد قول الشريازي؛ ّ
ألن موضوع دليل االنسداد هناك غري
عىل مسلك
ّ
ّ
متحقق ،فانظر هلام :فرائد األصول 275 :1؛ واخلوئي ،مصباح األصول  236 :2ـ .239

اإلهل ّية .

وينطلق هذا الفريق من توليفة أمرين مع ًا:

أ ـ معقول ّية مرجع ّية الظ ّن يف العقائد التفصيل ّية ،عرب عمل ّية التفكيك املتقدّ مة بني العلم

واإليامن وعقد القلب ،ومعقول ّية جريان احلج ّية يف جمال االعتقادات ،وهذا ما أثبتناه

مهمة يف تقديري عىل كالم الشيخ صادق الرجياين يف
سابق ًا .وقد سبق أن ع ّلقنا بتعليقة ّ

فإهنا ـ يف
قض ّية حج ّية االطمئنان عند احلديث عن حج ّية الرواية التفسري ّية ،فانظرها ّ

تقديري ـ مفصل ّية.

وعليه ،فالقول ّ
بأن القسم الثاين من العقائد ال جيب االعتقاد به إال بعد حصول العلم،

أي مفارقة ،وذلك
واملفروض عدم حصول العلم يف مورد اخلرب،
صحيح دون أن يلزم ّ
ٌ

ّ
أن املدّ عى هنا هو كون دليل احلج ّية هو الذي يلزمنا بالتسليم ،ال نفس دليل وجوب

االعتقاد منفص ً
ال عن دليل احلج ّية هنا.

ب ـ شمول أد ّلة احلجيّة للظ ّن العقدي التفصييل ،وهذه هي النقطة املركز ّية هنا.

ّ
األول من االعتقادات ـ تعطي وجود
مر يف القسم ّ
إن مراجعة أد ّلة احلج ّية ـ كام ّ

إطالقات يف بعض النصوص القرآن ّية والروائ ّية لصالح الظ ّن العقدي ،دون وجود حمذور

ونصوص النهي عن العمل بالظ ّن قد ب ّينا شكل اإلجابة
أو انرصاف حيث ال موجب هلام.
خ

عنها.

لكن العمدة هنا يف تقديري دليالن:
ّ

األول :مرجع ّية السرية العقالئ ّية ،بالشكل الذي رشحناه يف مبحث حج ّية
الدليل ّ

الرواية التفسري ّيةّ ،
فإن العقالء ال يم ّيزون يف تصديق الثقة بني األثر اجلوارحي واألثر

املعرب عنه بالتسليم واإلقرار.
النفيس ّ

املترشعة يف أخذهم
املترشع ّية ،فإنّنا ال نجد عين ًا وال أثر ًا لتمييز
الدليل الثاين :السرية
ّ
ّ

( )1انظر :اإلمامة اإلهل ّية  21 :1ـ .38

بأخبار الثقات بمالحظة مضمون اخلرب بني كونه عمل ّي ًا أو علم ّي ًا ،وهي قضيّة لو كانت

حممد بن مسلم بخرب كانوا ينظرون يف اخلرب فإن
لظهرت وبانت بوضوح ،فهل إذا جاء ّ

كان مضمونه عقد ّي ًا تو ّقفوا يف األخذ به ،وإال أخذوا به؟ ّ
إن ظاهر ًة من هذا النوع لو
كانت لظهرت وبانت يف طريقة تعاملهم مع أخبار الثقات ،مع أنّنا ال نجد شيئ ًا من هذا
النوع.

بل األخطر من ذلك واألهم ،أنّه لو كانت الدالالت ظهور ّي ًة كام هو الغالب عىل ما

النبي أو اإلمام أو الصحايب عن يشء
شخص
هو املعروف عندهم ،وسأل الراوي
َ
ّ
وأجابه ،هل كان الراوي يتو ّقف يف األخذ به لو كان مضمونه عقد ّي ًا؛ نظر ًا لعدم إمكان

تع ّقل حج ّية الظهور الظنّي؟! لو كان هناك يش ٌء من هذا القبيل فامذا كان يتو ّقع أن يرتك
ذلك يف النصوص والرتاث الواصل إلينا؟

وأما ما ذكره بعض املعارصين ،من أنّه لو حرصنا حج ّية اخلرب يف العقائد باملتواتر
هذاّ ،

يبق لنا
ثم مل َ
أو املعلوم الصدور لزم طرح مجيع روايات أهل البيت يف هذا املجال ،ومن ّ

يشء .

فهو غري وجيه ،فهذا النوع من األد ّلة سبق أن ناقشناه مرار ًا ،فام هو الدليل عىل لزوم

احلفاظ عىل هذه النصوص إذا مل يشملها دليل احلج ّية؟ وإذا كان يشملها ،فام فائدة هذه
ال عن أنّه افرتض ـ ضمن ًا ـ ّ
املقاربة االستدالل ّية هبذه الصيغة؟ هذا فض ً
أن العقائد أغلبها
ّ
ّ
وكأن النصوص املعلومة املحفوفة ال وجود هلا
وكأن القرآن غري موجود،
من الروايات،

ّ
وكأن العقل ال ناقة له وال مجل مطلق ًا!
أساس ًا،

نجياة البحث واملنقف املخججر يف الظ ّن االعجقجدي
الظن يف االعتقادات هي اآليت:
ونتيجة البحث يف حجية ّ

( )1انظر :جعفر مرتىض ،خلف ّيات مأساة الزهراء .134 :2

تتقوم هبا حقيقة واقع اإليامن ،واملتمثلة
 1ـ ّأما األصول العقد ّية ،وهي عندنا تلك التي ّ

املتضمنتني لتح ّقق اإلقرار والتسليم اإلمجايل ّ
بكل ما يأيت به
باملفاد البسيط للشهادتني،
ّ
النبي ولو مل خيعرف بالتفصيل ،بحيث إذا خعرف تفصيالً س ّلم به كذلك ..هذه األصول
ّ

جيب عق ً
ثم ال معنى حلج ّيته الدينيّة
ال ورشع ًا حتصيل العلم فيها ،وال يكفي الظ ّن ،ومن ّ
قبل ثبوت حج ّية الوحي والرشع نفسه عند املك ّلف.
وأما التفاصيل العقد ّية ،أو االعتقادات التي تتلو األصول العقد ّية ،وال تندرج
2ـ ّ

ضمنها يف حقيقة األمر ،فإنّه ال جيب البحث فيها وحتصيل املعرفة اليقينيّة وجوب ًا عيني ًا
ّأول ّي ًا ،بل يكفي فيها اإلقرار اإلمجايل هبا عىل ما هي عليه يف الواقع؛ إذ مل ّ
يدل دليل عىل
وجوب معرفتها .لكن لو علم هبا لزمه االعتقاد هبا والتسليم وعدم الر ّد واإلنكار.

ويف هذا النوع من االعتقاد ّيات ،يكفي الظ ّن ،حيث ال جيب العلم ،بل يمكن االكتفاء

با ّ
لشك ،بمعنى عدم لزوم التجاوز عنه نحواملعرفة تكليف ًا ،لكن لو قام الدليل الظنّي
املعترب عىل خمفاد واحدة منها ،لزم االعتقاد هبا بمعنى عقد القلب عليها والتسليم والبناء
يتغري بكون الدليل
واإليامن بام فيها ،وإن كان واقع الظ ّن عىل مستوى االحتامل الذهني ال ّ

الظنّي معترب ًا.

وهذا ما خينتج ّ
أن تفاصيل االعتقادات ال جيب فيها حتصيل العلم ،ويكون الظ ّن املعترب

حج ًة ،ومؤ ّداه لزوم التسليم اجلوانحي ،بوصفه أدا ًء سلوك ّي ًا فرد ّي ًا تد ّيني ًا من املك ّلف،
فيها ّ

ال بوصف احلجيّة معيار ًا استدالل ّي ًا إلثبات الواقع؛ إذ ال يمكن هبذه األد ّلة الظن ّية إثبات

الواقع اخلارجي أبد ًا.

قد تقول :لو دخل الظ ّن الفقهي والتفسريي والعقدي يف دليل حج ّية الظ ّن ،مع

شمول احلج ّية للموضوعات واألحكام مع ًا ،وللصدور والداللة مع ًا ،لزم ُتصيص
األكثر يف عمومات النهي عن اتّباع الظ ّن ،وهذا باطل؛ ألنّه مستهج ٌن عرف ًا.

واجلواب :إنّه ـ لو س ّلم أنّه يلزم ُتصيص األكثرّ ،
حجة
فإن الظن الصدوري والداليل ّ

بمعايري ودوائر معيّنة ال مطلق ًا ـ ال ّ
يدل ذلك عىل عدم حج ّية الظ ّن يف العقائد ،بل هو
إشكال متساوي النسبة ّ
لكل املجاالت بام فيها الفقه ،وربام يكون هذا مؤ ّيد ًا إلبطال دليل

حج ّية الظ ّن من رأس ،كام هو خمتارنا يف أصل حج ّية الصدور والداللة ،فتأ ّمل.

عيل التأكيد هنا عىل سلسلة أمور مل نبحثها؛ ألنّنا نراها غري
هذا ما ّ
توصلنا إليه ،وجيب ّ

متع ّلقة بسياق البحث الذي نحن فيه من جهة النظر الذي ننظره يف هذا الكتاب ،وهي

نتعرض هلا يف مناسبات خا َخر ،ويوجد فيام بينها
مل ّفات بالغة األمه ّية يف حدّ نفسها ،عسانا ّ
تداخل وتواشج واضحني ،وأبرزها:

أ ـ ما هي هو ّية العلم املطلوب يف العقائديات التي حيكم فيها بوجوب حتصيل العلم؟

هل املراد العلم الربهاين النايف الحتامل اخلالف نفي ًا استحال ّي ًا أو أنّه يكفي العلم العادي

األخص أو يكفي اليقني
العريف االطمئناين؟ وبعبارة أخرى :هل املطلوب العلم باملعنى
ّ

باملعنى األعم؟

ب ـ هل العلم املطلوب يف القضايا العقائد ّية هو العلم القائم عىل االستدالل ،أو

ربر
يكفي العلم الناشئ من ّ
أي منشأ ولو مل يكن استدالل ّي ًا؟ وهل يكفي العلم ولو غري امل ّ
ربر؟
موضوع ّي ًا يف النظر املنطقي أو البدّ من العلم املوضوعي امل ّ

ج ـ هل تكفي املعرفة التقليد ّية (أي املعرفة اآلتية من التقليد) يف العقائد ّيات أو ّ
أن

املعرفة التقليد ّية ال قيمة هلا مطلق ًا؟ وهذا السؤال راجع ومتصل بالسؤالني السابقني.

وأيض ًا هل يمكن البناء عىل التقليد غري املنتج للعلم يف العقائد ّيات ،أو ّ
أن التقليد املمكن
فيها هو ذاك التقليد الذي يفيض باملق ِّلد إىل حصول نوع من العلم واالطمئنان أو أنّه ال

يصح التقليد مطلق ًا؟
ّ

هذا ،وأجدّ د التذكري بأنّني هنا أبحث ّ
كل هذه البحوث عىل مباين القوم ،أ ّما عىل

مسلكنا فأصل حج ّية الظ ّن الصدوري والداليل غري ثابت ،ال يف الفقه وال يف غريه ،لكن
واملترشعية
عىل طريقتهم يف مرجع ّيات االستدالل هنا ،يلزمهم األخذ بالسرية العقالئ ّية
ّ

يف باب تفاصيل االعتقاد.

ثجلثجً :حايّة احلديث يف جمجل الجتنينيجت والججريخ والطبّ و..

عىل غرار البحث يف حج ّية الرواية التفسري ّية ،كان البحث يف حج ّية الرواية التكوين ّية،

عنيت الظ َّن القائم عىل الواقع ّيات اخلارج ّية التي ال تصنّف يف عداد األنطولوج ّيات
خ
بالنص الديني (العقائد ـ التفسري) ،مثل الظ ّن
العقد ّية ،وال اهلرمنوطيق ّيات املتصلة
ّ

وخواص األشياء كالنباتات
والروايات التارخي ّية والقصص ّية والسرية واملستقبل ّيات
ّ
الطب ،ووقائع الكون يف منشئه أو سريورته وصريورته ،وصفات الشعوب
ونصوص
ّ
واألقوام ،وغري ذلك.

إن هذا البحث مل َ
ّ
حيظ بالدراسات اجلا ّدة عىل مستوى مباحث احلج ّية ،والبحث

الوحيد الذي نال اهتامم ًا هنا يف هذه املجموعة هو حجيّة الظ ّن العقدي ،ومؤخر ًا بدأ
احلديث عن حج ّية الرواية التارخي ّية والطب ّية وغري ذلك يطرح عىل بساط البحث ،وروح
البحث صارت منجلي ًة من خالل ما تقدّ م ،لكنّنا نحاول رصد املوضوع من خالل

التعرض ملجموعة نقاط وطروحات هنا ،كاآليت:
ّ

 1ـ مقجربة السيّد اخلنئي للرواية الجتنينيّة ،رصد وتعليق

امللف ،فهو ال يقف عند القضية
تصور ًا تفصيلي ًا نسب ّي ًا يف هذا
ّ
يقدّ م السيد اخلوئي ّ

العقائد ّية ،بل يتعدّ اها إىل مطلق القضايا غري الفقه ّية العمل ّية ،ففي ملحقات بحثه حول

دليل االنسداد ،يتحدّ ث اخلوئي عن جمالني حلج ّية الظ ّن يف غري الفقه مها:

املجال األول :وهو املجال العقائدي ،ويرى القضايا العقدية عىل نوعني:

أ ـ ما جيب معرفته عقالً ،كمعرفة الباري ،أو رشع ًا كاملعاد اجلسامين ،ويف هذا النوع

ال يكفي الظ ّن عنده أبد ًا ،نعم ،عىل تقدير عجز اإلنسان عن الوصول إىل العلم ال يك ّلف

به؛ الستحالة التكليف بغري املقدور.

ب ـ القضايا التي جيب فيها التسليم وعقد القلب عليها ،كتفاصيل الربزخ واملعاد،

وهذا النوع من العقد ّيات يبني اخلوئي النتيجة فيه عىل تفصيل ،فإذا كنا من القائلني

حجة.
حج ًة بال تفصيل ،وأ ّما عىل االنسداد ،فال يكون ّ
بحج ّية الظن اخلاص ،كان ّ

املجال الثاين :وهو املجال التارخيي والتكويني ،وهنا خيعيد اخلوئي بناء نظر ّيته ،وفق

البناءين السالفني ،فيذهب إىل أنّه:

حجة عىل الظ ّن املطلق القائم عىل دليل االنسدادّ ،
أ ـ إذا قلنا ّ
فإن هذه
بأن اآلحاد ّ

حجة أبد ًا ومطلق ًا.
األخبار ال تكون ّ

حج ًة عىل مسلك الطريق ّية والعلم ّية،
ب ـ أما إذا بنيناها عىل الظ ّن اخلاص ،كان اخلرب ّ

لكن ال يف تصويب الواقع اخلارجي ،بل يف جتويز اإلخبار عن هذا الواقع بام يمنع عن

صريورة هذا اإلخبار كذب ًا .أ ّما عىل مسلك املنجزية واملعذر ّية يف فهم احلج ّية ،فال حج ّية

إخبار بغري
للخرب؛ إذ ال يصري اخلرب عل ًام بجعل احلج ّية له ،فال جيوز اإلخبار بمفاده ،ألنّه
ٌ
علم ،وهو حرام .

فإن
وإذا كان اخلوئي قد تو ّقف بعض اليشء يف الروايات التارخي ّية من منطلق
أصويلّ ،
ّ

السيد اخلميني قد حت ّفظ عليها من منطلق ميداين ،إذ كانت نصوص التاريخ ـ دون
الروايات املرو ّية عن أهل البيت ـ غري من ّقحة ومل يدرسوا رجال سندها عىل خالف احلال

يف الروايات .

وقد صار التعليق واضح ًا هنا ،ممّا أسلفناه سابق ًا ،وذلك:

ّأوالًّ :
احلق مع السيد اخلوئي يف أنّه عىل االنسداد ال معنى للحج ّية؛ إذ مقدّ مات
إن ّ

دليل االنسداد ال جتري يف املقام؛ لقيامها عىل مفهوم التكاليف الرشع ّية املعلومة،
( ) 1انظر :اخلوئي ،مصباح األصول  236 ،189 :2ـ 239؛ وراجع موافقة الس ّيد عبد األعىل
السبزواري هلذه النظر ّية يف أركاهنا الرئيسة ،يف كتاب :هتذيب األصول .155 ،154 ،151 :2

( )2انظر :اخلميني ،كشف األرسار (فاريس) ،292 :و(عريب) 326 :ـ 327؛ وكتاب البيع  71 :3ـ
.72

واملفروض ّ
أي تكليف رشعي يف نفسها ،فتكون خارج ًة عن
أن هذه الروايات ليس فيها ّ

دائرة عمل دليل االنسداد ،بل قد أشكلنا عىل دليل االنسداد وغريه يف حم ّله بأنّه يلزم عدم

شموله للنصوص الرتخيص ّية؛ إذ ال تنجيز فيها ،واملفروض قيام دليل االنسداد عىل فكرة
التنجيز من خالل مفهوم العلم اإلمجايل الذي تستبطنه مقدّ ماته األوىل .

ثاني ًاّ :
إن ما ع ّلق به اخلوئي عىل مسلك التنجيز والتعذير ،ربام يمكن الفرار منه عرب

القول بحج ّية خرب الواحد يف املوضوعات ،بوصف اخلرب التكويني حم ّقق ًا ملوضوع جواز
اإلخبار ،فتكون احلج ّية بمعنى تنجيز أو تعذير اإلخبار نفسه ،ال تنجيز أو تعذير مؤ ّدى
ّ
الدال عىل حج ّية اخلرب يشمل هذه األخبار بمعنى التعذير يف اإلخبار
اخلرب ،فالدليل

بمفادها ،ال بمعنى إثبات مؤ ّداها أو تنجيزه أو تعذيره ،فهذا متام ًا كشمول دليل احلجيّة

لإلخبار عن نجاسة الثوب ّ
تنجز التكليف بعدم الصالة فيه مثالً ،ال بمعنى
فإن معناه ّ
تنجز نفس النجاسة وثبوهتا يف الثوب .فإذا خقبل هذا الكالم مل يعد هناك فرق بني مسلك
ّ
خاصة ّ
وأن مسلك العلم ّية يبني القض ّية
املنجزية ومسلك العلم ّية يف موضوع مسألتناّ ،
ّ
عىل اعتبار الظ ّن عل ًام بمالحظة اآلثار العمل ّية هلذا العلم أيض ًا ،ال مطلق ًا.

 2ـ نظريّة العالمة حممد حسني كجشف الغطجء ،تأمّالت ومالحظجت

يتناول اإلمام حممد حسني آل كاشف الغطاء (1373هـ) مسألة أخبار اآلحاد يف غري

الفقه ،استطراد ًا ،يف كتابه( :األرض والرتبة احلسين ّية) ،حيث يستعرض بعض روايات

خواص هذه الرتبة ،مما حيوجه إىل احلديث عن جدوائ ّية هذه الروايات ،حيث كان بعضها
ّ
غريب ًا عن الذهن العادي ،فيه ما حيكي عن خوارق وكرامات.

تصوراته عن هذا النوع من األخبار الظنّية،
من هنا ،ينطلق كاشف الغطاء يف رصد ّ

فيقسم طوائف أخبار اآلحاد إىل ثالث:
ّ

حب اهلل ،حج ّية احلديث 645 :ـ .658 ،646
( )1انظر :حيدر ّ

الطائفة األوىل :األخبار املتع ّلقة باألخالق ّيات واملواعظ واإلرشاد وهتذيب النفس وما

وخواص النبات والثامر واألدعية ،واألحراز،
الطب،
شابه ذلك ،ويلحق هبا عنده
ّ
ّ
والطالسم ،وفضل السور القرآنية واملستح ّبات ونحو ذلك.

حجة مطلق ًا ،أي سواء يف ذلك
ويرى كاشف الغطاء أن اآلحاد يف هذه الطائفة ّ

املجتهد وغريه ،فكام يمكن للمجتهد الرجوع إىل هذه الروايات وتبنّيها ،كذلك يمكن

صح سندها أم ال ،إال إذا قام الدليل
لغريه أن يرجع إليها ويتبنّاها ،كام ّأهنا حجة مطلق ًا ّ
عىل كذهبا.

ّ
ولعل ما دفع كاشف الغطاء لتبنّي موقف متسامح من هذه الطائفة ،كوهنا تعنى

بتهذيب األخالق ،وال يرتتب عليها حكم رشعي ،وربام يكون لنظر ّية التسامح يف أد ّلة
السنن دور يف خلق هذا التساهل هنا.

الطائفة الثانية :األخبار املتع ّلقة بقضايا الفقه واألحكام العمل ّية ،واحلكم الذي يراه

كاشف الغطاء هنا ،ال خيتلف عن السائد يف املدرسة األصول ّية املتوارثة ،إنّه يأخذ باخلرب
الواحد ضمن رشوطه األصول ّية والرجالية دون غريه ،وللمجتهد فقط دون غريه.

الطائفة الثالثةّ :
كل ما يتع ّلق بقضايا العقيدة أو األمور التكوين ّية ،وقضايا األفالك

والعامل.

ويقدّ م كاشف الغطاء تفصي ً
أن هذه األخبار تنقسم إىل قسمني:
ال هنا ،حيث يرى ّ

األول :ما طابق الرباهني العقل ّية ،بحيث كان مضمون اخلرب الواحد مطابق ًا ملا
القسم ّ

يصح،
صح سنده أم مل
ّ
توصلت إليه الرباهني اليقين ّية ،فهنا يؤخذ هبذا اخلرب ،سواء ّ
ّ

بصحته.
لوصولنا إىل اليقني
ّ

القسم الثاين :ما ال يطابق الرباهني ،وهذا بدوره ينشطر إىل نوعني:

النوع األول :ما خيالف الرباهني العقل ّية ،أي أنّه ال يطابقها من حيث إنّه خيالفها ،فلو

د ّلت رواية عىل ما خيالف حك ًام عقل ّي ًا قطع ّي ًا مربهن ًا عليه ،فهل نأخذ هبا أو ال؟

جييب كاشف الغطاء بوجود حالتني للرواية ،خيتلف نمط التعامل معها عىل أساسهام

مها:

احلالة األوىل :أن تكون الرواية صحيحة السند ،واحلكم هنا هو التو ّقف ،ال األخذ هبا

وال رفضها.

احلالة الثانية :أن ال تكون الرواية صحيحة السند ،وحكمها يف هذه احلالة أن تخطرح

وتوضع جانب ًا.

و خيالحظ يف موقف كاشف الغطاء من هذا النوع من الروايات التح ّفظ لصالح

الرواية ،فرغم مواجهتها لقط ٍع برهاين إال أنّه ال يطرحها ،بل يتو ّقف يف أمرها ،مما ّ
يدل

عىل حت ّفظه املشار إليه.

النوع الثاين :ما ال يطابق الرباهني العقلية ،لكنّه ال خيالفها ،فال تخثبته هذه الرباهني وال

تنفيه ،وهنا أيض ًا يطرح كاشف الغطاء صورتني مها:

الصورة األوىل :أن يكون احلديث صحيح السند ،واحلكم هو لزوم األخذ به؛ إذ ال

موجب لطرحه ،أو حتى التو ّقف فيه.

الصورة الثانية :أن ال يكون صحيح السند ،فإن أمكن تأويله فعلنا ذلك ،وإال تو ّقفنا

فيه .

التأمالت واالنتقادات
هذه هي حصيلة نظر ّية كاشف الغطاء هنا ،ولنا جمموعة من ّ

والتحليالت؛ وذلك:

ّأوالً :من الواضح ّ
أن نظر ّية كاشف الغطاء تنحاز لصالح الرواية ،فهو مل يرفض اخلرب

يف جمموع هذه األقسام ،إال يف:
أ ـ اخلرب الضعيف يف الفقه.

ب ـ اخلرب الضعيف املخالف للربهان يف العقيدة.

( )1انظر :كاشف الغطاء ،األرض والرتبة احلسينية 47 :ـ .51

أما الباقي ،فلم يرفضه وإن تو ّقف فيه ،وهذا يكشف عن حت ّفظ؛ إذ مع قيام الربهان

العقيل عىل بطالن يشء ملاذا نتو ّقف يف ر ّد رواية ّ
تدل عليه إذا كانت صحيحة السند إذا مل

نكن نحمل موقف ًا متح ّفظ ًا وحمتاط ًا لصالح اخلرب الواحد؟ إذ ًا ،هذا هو الطابع العام

لنظر ّية كاشف الغطاء.

األول من القسم الثاين يف الطائفة
لكن مقاربته هذه ـ يف احلالة األوىل من حالتي النوع ّ
ّ

الثالثة ـ غري صحيحةّ ،
فإن معنى قيام الربهان العقيل عىل اخلالف هو فقدان اخلرب
قوة الظ ّن بالصدور؛ إذ ال يمكن اجتامع العلم باليشء مع الظ ّن بعدمه ،أو
الصحيح ّ

العكس ،ومع فقدان الظ ّن ـ بل وأحيان ًا حتى االحتامل ـ بالصدور ،ما هو الوجه يف عدم
ربر التو ّقف هنا؟ وملاذا
إسقاط حج ّية اخلرب واإلفتاء بمساواته للخرب الضعيف؟ وما هو م ّ

ال نرفضها بعد القول بعدم صدور الباطل من املعصوم املساوق هنا للجزم

بعدم الصدور؟

نعم ،قد يقصد كاشف الغطاء من التو ّقف هو احتامل الصدور مع عدم كون املراد

ٍ
لسبب أو آلخر؛ كالصدور تق ّي ًة ،أو مع احتامل وجود تفسري آخر للحديث ،وهذا
جد ّي ًا
أمر آخر يمكن القبول به لو حت ّققت رشوطه املوضوع ّية.
ٌ

ب
ثاني ًا :قد ال يبدو واضح ًا متييز كاشف الغطاء بني
خواص النباتات ومسائل الط ّ
ّ

وبني قضايا الفلك والعامل والتكوينيات ،فكام ّ
أمور تكوين ّية تلك كذلك.
أن هذه ٌ

إال أنّه من املحتمل ّ
أن كاشف الغطاء فهم الروايات الطب ّية والنبات ّية ونحوها فه ًام

اخلواص واآلثار ،بقدر ما نظر إليها من زاوية
عمل ّي ًا ،أي مل ينظر إليها من زاوية إنبائها عن
ّ

ّ
وكأن
التقوي أو الوقاية أو املداواة أو غري ذلك،
إقدام املرء عىل استعامهلا لالستشفاء أو ّ
الرواية التي تقول مثالً :من خواص اهلندباء هو الشفاء من داء القرحة ،إنّام تقول :إذا
ابتخليت بداء القرحة فك ْخل اهلندباء ،فرتجع لرواية استحبابيّة مثالً ،وهلذا أدرجها يف القسم

العميل ،ومل خيدرجها يف التكوين ّيات ،وكان فصله هلا عن الفقه قائ ًام عىل عدم وجود خبعد

ربر إجراء قاعدة التسامح فيها.
فقهي إلزامي فيها عادةً ،األمر الذي ي ّ

ّ
ولعل هذه اخلصوص ّية وأمثاهلا كانت من األسباب التي دفعت لتبنّي بعض العلامء

َ
القول ّ
بأن القضايا الطب ّية من علوم الوحي والسمع ّيات ،ال
املسلمني ـ كالشيخ املفيد ـ
التجربة وال البرش ،ولك ّن هذا القول غري صحيح عىل إطالقه؛ عىل ما خبحث يف حم ّله.

وعليه ،يمكننا هنا التعليق عىل كاشف الغطاء ّ
جمرد كون مضمون اخلرب يمكن أن
بأن ّ

ٍ
حكم تكليفي ،كام لو كان اخلرب يفيد بيان تأثري ما ّدة نبات ّية مع ّينة يف
يكون مورد ًا لشمول
ٍ
جمرد ذلك ال يعني ّ
مرض ما ،فيأيت دليل ّ
أن هذه
عالج
احلث عىل العالج من األمراضّ ..
الروايات ظاهرة يف الطلب دائ ًام ،بل هي ظاهرة يف اإلخبار عن ٍ
يدل ٌ
أمر ّ
دليل آخر ـ

بداللة عا ّمة ـ عىل ّ
احلث عىل استعامله عند احلاجة.

بل لو س ّلمنا استظهار الطلب من هذه النصوص بر ّمتها بالداللة االلتزام ّية ،لكن يف

بعض املوارد ربام يكون من الواجب استخدام هذه العالجات ،فكيف ندرج مثل هذه

النصوص يف قاعدة التسامح ونضعها ضمن الطائفة األوىل التي يكفي فيها اخلرب

الضعيف؟! بمعنى ّ
سم ما مث ً
ال لو ورد يف رواية من الروايات الطب ّية،
أن عالج تناول ٍّ
وكان هلا داللة التزاميّة ،فقد يقال ّ
بأن احلكم يف هذه احلال هو الوجوب ال االستحباب

حتى نجري قاعدة التسامح؛ ّ
ألن نوع ّية املرض أو املشكلة الصح ّية أنّه لو مل تعالج أل ّدى

إىل رضر غري جائز السكوت عنه يف بدن اإلنسان ،بل ربام أ ّدى إىل املوت ،وبالتايل فإطالق
الطب يف الطائفة األوىل يف كلامت كاشف الغطاء غري دقيق ،لو فهمنا منها
إدراج نصوص
ّ

الطلب بالداللة االلتزام ّية.

ثالث ًا :يظهر من كاشف الغطاء يف املجموعة األوىل ،أنّه يرى فيها جريان قاعدة

التسامح يف أد ّلة السنن ،وهلذا مل يم ّيز فيها بني اخلرب الصحيح والضعيف ،كام ّ
أن عدم

راجع ـ فيام يبدو ـ إىل قناعته ّ
بأن قاعدة التسامح ال تعني جعل
متييزه بني املجتهد والعامي
ٌ
اخلرب الضعيف صحيح ًا ،لتكون التطبيقات من شؤون املجتهد ،بل ترجع إىل حت ّقق

استحباب ثانوي مرتّب عىل عنوان البلوغ ،ف خيفتي الفقيه باستحباب ما يبلغك عليه

ثواب ،وتكون رؤية املق ِّلد للرواية االستحباب ّية حتقيق ًا ملوضوع ذلك االستحباب ّ
الكيل
الذي يثبت للفقيه بأخبار التسامح نفسها.

لكن سوف يأيت ّ
أن قاعدة التسامح غري ثابتة حتى هبذا املعنى ،فام أفاده من حجيّة
الرواية الضعيفة هنا يف املجموعة األوىل يف غري حم ّله ،بل هو كذلك حتى لو قلنا بقاعدة

التسامح؛ ّ
مرجوح نسب ًة للمعاين األخرى ،كام سوف يأيت البحث عنه
ألن هذا املعنى فيها
ٌ

بالتفصيل إن شاء اهلل.

رابع ًاّ :
األول من الطائفة الثالثة ،من األخذ
إن ما اختاره كاشف الغطاء يف القسم ّ

غري صحيح؛ ّ
بصحة مضمون اخلرب نتيجة قيام
ألن اليقني
صح سنده أم مل
ّ
ّ
باخلرب ّ
يصح ،خ
للنبي ،عىل ما بحثناه يف نظر ّية نقد املتن
الرباهني العقل ّية عليه ،ال يعني تصحيح نسبته
ّ

سابق ًا ،وغايته إمكان القول بصدور هذا املضمون العقدي عنه ،ال كون هذه الرواية التي

يدي هي الصادر عنه ،بل ّ
إن أصل صدور هذا املضمون مشكوك فيه يف الكثري من
بني ّ
أن األرض تدور حول الشمس ،فام هو املوجب إلثبات ّ
املواضع ،فلو ثبت يل باليقني ّ
أن

ملز ٌم
عقدي أو
أمر
ديني َ
ّ
رشعي ّ
ّ
املعصوم قال ذلك من األساس ،طاملا أنّه ال خيعلم أنّه ٌ
ببيانه ،لو ثبت أنّه عىل عل ٍم به أساس ًا؟!
وعليه ،فالصحيح يف هذا القسم أن خيرجع إىل وسائل اإلثبات احلديثي والتارخيي ،فإن

قدرت عىل إثبات الصدور فبها ،وإال مل خيسند اخلرب للمعصوم أبد ًا ،رغم سالمة مضمونه.
خامس ًاّ :
إن كاشف الغطاء وضع تقسي ًام يراعي فيه احلالة الغالبة لطبيعة املرو ّيات،

لكن قد خيناقش بأنّه ملاذا فصل بني املجموعة الثانية التي تتصل بالفقه ّيات واملجموعة
الثالثة التي تتصل بالعقائد والتكوين ّيات ،مع أنّه كان بإمكانه ـ نظر ّي ًا ـ أن جيعلهام قس ًام

واحد ًا ،فيقول :نصوص الفقه والعقائد والتكوين إ ّما أن ُتالف الرباهني العقل ّية أو

صحة السند و خيطرح عىل
توافقها أو ال ُتالف وال توافق،
واألول يتو ّقف فيه عىل تقدير ّ
ّ
تقدير الضعف السندي ،والثاين يؤخذ به فيهام؛ ألنّه ما دامت موافقة العقل تعطي يقين ًا

ربر
ّ
بالصحة فال فرق بني الفقه وغريه وبني ضعف السند فيهام وغريه ،وإال فام هو م ّ
الصحة السند ّية ،وإال فيتو ّقف.
التمييز؟ وعىل الثالث يؤخذ به مطلق ًا عىل تقدير
ّ

ّ
ولعل منطلقه هو غلبة عدم تو ّفر دليل عقيل يوافق أو خيالف قض ّي ًة فقه ّية ،لك ّن هذا

ال يمنع من جعل التقسيم أكثر شمول ّي ًة واستيعاب ًا.

سادس ًا :املالحظ عىل كاشف الغطاء عدم استيعاب الصور املحتملة ،فلم يرشدنا إىل

حالة تعارض الرواية الصحيحة أو الضعيفة يف الفقه والعقائد والتكوين مع القرآن

ّ
يؤرقه يف رصد
خصص عالقة الرواية بالعقل،
الكريم ،بل ّ
وكأن هذا هو الذي كان ّ

روايات الرتبة احلسين ّية يف حواره مع الطرف اآلخر.

كام مل يرصد كاشف الغطاء عالقة الروايات الطب ّية والتكوين ّية وغريها بالعلوم

خسمى دلي ً
ال عقل ّي ًا بقدر ما قد تعطي أحيان ًا رجحان ًا
التجرب ّية غري الربهان ّية ،والتي قد ال ت ّ

النص احلديثي ،فالروايات مث ً
ال تنهى عن رشب
القوة االحتامل ّية يف ّ
ربام يفيض إىل ضعف ّ
حتث عىل سؤر املؤمن ،مع ّ
املاء الكثري أو ّ
أن املعطيات العلم ّية التجربيّة ترى عكس ذلك،

اليقني أو الربهان بالرضورة ،فام هو املوقف؟ وملاذا؟
دون أن تبلغ فيام تراه
َ

رب الضعيف ،فهل نخثبته هبا كام أثبت كاشف الغطاء
بل قد توافق هذه
خ
املعطيات اخل َ

األول من الطائفة
رب
َ
الضعيف بموافقته للرباهني العقل ّية عند حديثه عن القسم ّ
اخل َ
الثالثة؟

بل يف بعض األحيان نحن قد نواجه ظنّ ًا آتي ًا من العقل النظري أو العميل ،خيالف مفاد

احلديث ،فام هو املوقف؟ كام لو حصل ظ ّن بقبح ّ
حل املوىل ـ فسخ ًا أو طالق ًا ـ لزجية أ َمته

ال إال رغب ًة من املوىل يف مقاربتها رغم ّ
بعبده؛ ليس ليشء مث ً
أن عندها أرسة وحيا ًة زوج ّية؟
مزوج ًة ،رغم عدم الرضر عليه يف
أو بقبح فسخ مشرتي األ ّمة لزواجها لو اشرتاها ّ

زواجها؟ .

خب الفقه ،وعىل سبيل املثال :اخلوئي ،منهاج الصاحلني .276 :2
( )1انظر حول هذين احلكمني خكت َ

ّ
إن مجيع هذه الصور مل يستوعبها كاشف الغطاء ،وهبذا كان تقسيمه غري جامع ،إال
ٍ
مكان آخر.
إذا قيل بأنّه بناه عىل نتائج يف
ٍ
بموقف
نكتفي هبذا القدر من التعليق عىل مسامهة كاشف الغطاء ،لنحاول اخلروج

خمتار من هذه القض ّية.

 3ـ النظريّة املخججرة يف الرواية الجتنينيّة

يبدو يل ّ
أن الرواية التكوين ّية ـ والتي ال تندرج ضمن الفقه وال التفسري وال العقائد ـ

حتتاج للدراسة من عدّ ة جوانب ،وتقوم عىل بنيات حتت ّية خيفرتض دراستها يف حم ّله.
وأهم املصادرات القبل ّية هنا ،هو:

 1ـ هل املعصوم وهو يتك ّلم يف قض ّية تكوين ّية ،يتك ّلم بام هو صاحب دين أو بام هو

شخص لديه معلومات تكوين ّية ،يريد من نقلها لآلخرين تنمية معارفهم بالوجود املحيط
هبم كي ينتفعوا هبذا العلم يف حياهتم؟ وبعبارة أخرى :هل يتك ّلم بوصف كالمه إخبار ًا

عن قضيّة دين ّية وبحكم وظيفته يف بيان الدين أو أنّه ال دليل عىل ذلك؟ وبعبارة ثالثة:
هل هذه املعلومات التكوين ّية جز ٌء من الدين أو ال ،انطالق ًا من أنّه ليس ّ
حق
كل ما هو ّ

فهو دين وإن كان ّ
حق؟
كل ما هو دين فهو ّ

 2ـ إذا فصلنا ما يقدّ مه املعصوم من معطيات تكوين ّية عن دائرة الدين ،فهل املعلومات

التي يملكها املعصوم حول قض ّية تكوين ّية مطابقة للواقع بالرضورة أو ال؟ وهذا ما يتصل

بعصمته عن اخلطأ مطلق ًا ،دون عصمته يف الذنب والتبليغ والسهو والنسيان ،فإذا قيل
بعدم وجود دليل عىل عصمته عن اخلطأ يف املوضوعات اخلارج ّية أمكن أن خيطأ هنا
ويشتبه يف تقدير املعلومات ،وأ ّما إذا قيل بشمول العصمة ّ
لكل هذه الدوائر انتفى احتامل

اخلطأ قهر ًا.

ومعنى ذلك ّ
النبي يمكن أن يكون قد استقى هذه املعلومات من ثقافة عرصه ،ومل
أن ّ

ْرب هبا عن اهلل تعاىل ،وهذا ما يفتح عىل تساؤل جوهري :ما هي وظيفتنا جتاه هذه
خخي َ ْ
النبي أو اإلمام يف حتصيلها أو بياهنا؟ هل نحن مك ّلفون
املعلومات إذا مل نقل بعصمة ّ

بالتصديق هبا تع ّبد ًا لو سمعناها منه مبارش ًة أو ال؟

 3ـ انسجام ًا مع املوضوع السابق ،يأيت هنا البحث املعروف يف ّ
الطب النبوي
أن
ّ

يب برشي ؟ وقد انقسم العلامء جتاه
علم سمعي
علم جتر ّ
وحيي أو أنّه ٌ
ّ
وأمثاله ،هل هو ٌ
موضوع بحثنا هنا:
هذه القض ّية إىل ثالثة ت ّيارات ،نشري إليها وإن مل يكن هذا
َ

الطب النبوي و ..ومن أبرز الرموز هنا:
األول :وهو القائل بوحي ّية
ّ
الت ّيار ّ

الطب صحيح ،والعلم به ثابت ،وطريقه
أ ـ الشيخ املفيد (413هـ) ،حيث يقول:
ّ

الوحي ،وإ ّنام أخذه العلامء به عن األنبياء عليهم السالم؛ وذلك أ ّنه ال طريق إىل علم

حقيقة الداء إال بالسمع ،وال سبيل إىل معرفة الدواء إال بالتوقيف ،فثبت ّ
أن طريق ذلك

هو السمع عن العامل باخلف ّيات تعاىل .

ب ـ ابن قيم اجلوز ّية (751هـ) ،حيث قال :وليس ط ّبه ّ
كطب
صىل اهلل عليه وس ّلم
ّ
األطباءّ ،
طب النبي ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم متي ّق ٌن قطعي إهلي صادر عن الوحي،
فإن ّ
وطب غريه أكثره حدس وظنون وجتارب ،وال ينكر عدم
النبوة ،وكامل العقل.
ُّ
ومشكاة ّ

النبوة ،فإ ّنه إ ّنام ينتفع به من تل ّقاه بالقبول واعتقاد الشفاء له،
بطب ّ
انتفاع كثري من املرىض ّ
تلق
وكامل التل ّقي له باإليامن واإلذعان .فهذا القرآن الذي هو شفاء ملا يف الصدور ،إن مل خي ّ

هذا التل ّقي مل حيصل به شفاء الصدور من أدوائها ،بل ال يزيد املنافقني إال رجس ًا إىل
( )1ال بأس باإلشارة هنا إىل ّ
والطب التقليدي القديم ،بمعنى أنّه ليس
النبوي
الطب
أن هناك فرق ًا بني
ّ
ّ
ّ
ّ
الطب احلديث القائم عىل الكيميائ ّيات واملواد املصنّعة وغريها،
كل من ينترص
للطب القديم ضدّ
ّ
ّ

الطب
الطب ،هلذا خيرجى التمييز بني مرجع ّية
النبوي ،ومن ثم فهو معتقد بدين ّية
بالطب
فهو مؤمن
ّ
ّ
ّ
ّ
الطب أحيان ًا خبعد ًا دين ّي ًا ،ومرجع ّية الطب القديم التي قد
النبوي عند بعض املعارصين والتي متنح
ّ
ّ
الطب أو نبو ّيته ،فقد تتداخالن وقد تتخارجان.
أي بال أحيان ًا ملوضوع دين ّية
ّ
ال تعري ّ

( )2املفيد ،تصحيح اعتقادات اإلمام ّية.144 :

النبوة ال يناسب إال
فطب ّ
طب األبدان منه؟! ّ
رجسهم ،ومرض ًا إىل مرضهم .وأين يقع ّ
األبدان الطيّبة ،كام ّ
أن شفاء القرآن ال يناسب إال األرواح الطيّبة ،والقلوب احليّة.
النبوة كإعراضهم عن االستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء
طب ّ
فإعراض الناس عن ّ
ٍ
ّ
املحل وعدم
لقصور يف الدواء ،ولكن خلبث الطبيعة ،وفساد
النافع .وليس ذلك

قبوله .

للطب النبويّ ،
النبي حصل عىل
الت ّيار الثاين :وهم القائلون باألصول البرش ّية
ّ
وأن ّ

هذه العلوم من ثقافة عرصه.

ابن خلدون (808هـ) ،حيث يقول :وللبادية من أهل
ومن أبرز القائلني هبذا القول ُ
ٍ
جتربة قارصة عىل بعض األشخاص متوارث ًا عن
طب يبنونه يف غالب األمر عىل
العمران ٌّ
ٍ
طبيعي وال عىل
قانون
يصح منه البعض ،إال أ ّنه ليس عىل
احلي وعجائزه ،وربام ّ
ّ
مشايخ ّ

كثري ،وكان فيهم أط ّباء معروفون
موافقة املزاج ،وكان عند العرب من هذا
ّ
الطب ٌ
والطب املنقول يف الرشع ّيات من هذا القبيل ،وليس من
كاحلارث بن كلدة وغريه.
ُّ
أمر كان عادي ًا للعرب (عند العرب) .
الوحي يف يشء ،وإ ّنام هو ٌ

الت ّيار الثالث :وهو التيار الذي حياول التلفيق بني الرأيني السابقني ،فريى ّ
أن نصوص

النبوي عىل نوعني :ما هو وحي ،وما هو جتارب برش ّية.
الطب
ّ
ّ

ومن أنصار هذا التيار الشيخ أبو سليامن اخلطايب الشافعي (388هـ) ،والذي يقول:

طب اليونان ّيني الذي يستعمله أكثر الناس يف
الطب عىل نوعني:
الطب القيايس ،وهو ّ
ّ
ّ

وطب العرب واهلند ،وهو الطب التجاريب ..إذا
واسطة (أوسط) بلدان أقاليم األرض،
ّ

النبي صىل اهلل عليه وآله من الداء فإ ّنام هو عىل مذهب العرب ،إال
تأ ّملت أكثر ما يصفه ّ

فإن ذلك فوق ّ
النبوي الذي طريقه الوحيّ ،
كل ما يدركه األطباء
ص به من العلم
ّ
ما خخ ّ

النبوي 27 :ـ .28
الطب
( )1ابن قيم اجلوز ّية:
ّ
ّ

( )2ابن خلدون ،املقدّ مة (تاريخ ابن خلدون .493 :)1

ربك
أو حييط (به) خ
بحكمه احلكامء واأللباء ،وقد يكون بعض تلك األشفية من ناحية الت ّ

بدعائه وتعويذه ونفثهّ ،
صواب وحس ٌن (مجيل) ،بعصمة اهلل
وكل ما قاله من ذلك وفعله
ٌ
إ ّياه أن يقول إال صدق ًا وأن يفعل إال ح ّق ًا .

وهبذا يفرتض حتديد املوقف من النصوص الطب ّية ،هل هي وحي أو جتربة؟ وإذا كانت

جترب ًة أو ما حصل عليه من جتارب عرصه ،فهل َن ْق خل خه هلا خ
صحتها مطلق ًا أو ال تشملها
دليل ّ
أد ّلة العصمة؟ أو أنّه يعمل عىل الظاهر ال عىل العلوم الواقع ّية؟

هذه ك ّلها أسئلة رضور ّية مفتاح ّية لدراسة موضو ٍع من هذا النوع ،وهي تسبق بحث

حج ّية اخلرب وقيمته ،وترتك أثر ًا يف طبيعة استنتاجاتنا هنا.
وعليه ،هنا حالتان:

احلالة األوىل :أن نعتقد ّ
بأن مفاد هذه األخبار هو ـ عىل تقدير صدقها ـ ليس جزء ًا من

الدين الذي جيب األخذ ّ
بكل أجزائه ،وهنا صورتان:

الصورة األوىل :أن يقال بعدم وحيّية النصوص التكوين ّية أو عدم إحراز وح ّييتها،

ويقال أيض ًا ّ
بأن دليل العصمة ال يشمل مثل هذه األمور التي ال تنتمي للدين وليست

جزء ًا من التبليغ أو من شؤون العمل ،ففي هذه احلال ال معنى حلج ّية الرواية التكوين ّية
أساس ًا؛ ال ّ
أي أثر ال عىل املستوى
ألن دليل احلج ّية ال يشملها ،بل ألنّه لو شملها لن يرتك ّ
املعريف وال عىل املستوى العميل ،غايته تصديق الثقة يف نقله ،واملفروض ّ
أن املنقول ال

النبي.
يرجع ليشء يف نفسه حتى لو سمعناه من شخص ّ

الصورة الثانية :أن يقال بشمول دليل العصمة هلذه النصوص ،سواء حصل عليها

أي سبيل آخر ،وأنّه يتحدّ ث من خالهلا عن لوح الواقع ال عىل
النبي من الوحي أو من ّ
ّ
تتصور احلجيّة يف اجلملة ال باجلملة؛ وذلك
الوظيفة الظاهر ّية ،ففي مثل هذه احلال قد ّ

( )1أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري  2107 :4ـ ( 2108باب الدواء بالعسل)؛ ونقله عنه
املجليس يف بحار األنوار .137 :59
أيض ًا ـ باختالف بسيط ـ
ُّ

ّ
أن مفاد هذه النصوص عىل نوعني:

الطب الوقائي أو العالجي،
األول :ما يكون له ارتدادات عمالن ّية ،كنصوص
ّ
النوع ّ

وهنا قد يقال بشمول دليل احلج ّية له ،لك ّن الصحيح أنّه ال معنى لذلك؛ ّ
ألن غاية ما

هنالك حصول ظ ّن بنفع هذا الدواء أو عدم نفعه ،واملفروض أنّه ال معنى لذلك من

الناحية الدين ّية ،إال ترتيب األثر عىل حصول الظ ّن لو كان هلذا الظ ّن يف نفسه أثر ،سواء

حج ًة أو ال ،ال ترتيب األثر عىل حج ّية هذا الظ ّن.
فرض ّ

أي ارتدادات متو ّقعة ،كبعض نصوص الفلك مثالً ،ففي
النوع الثاين :ما ال يكون له ّ

ألن املفروض ّ
هذه احلال ال معنى للحج ّية هنا؛ ّ
املحكي باخلرب ليس أمر ًا عمل ّي ًا وال
أن
ّ

أي تأثري جوارحي وال جوانحي ،ما دام ليس جزء ًا من الدين ،وإن كان
عقد ّي ًا  ،فليس له ّ
فأي معنى عقالئي للحج ّية يف هذا املورد؟!
واقع ًا وحقيق ًةّ ،

نعم ،يف احلالة األوىل بصورتيها ،يمكن فرض احلج ّية هنا بمالحظة اآلثار اجلانب ّية،

كالنسبة للمعصوم وتصحيح اإلخبار وغري ذلك ،ال بمالحظة عالقتنا بنفس مفاد اخلرب

ومضمونه.

احلالة الثانية :أن نعتقد بأ ّن مفاد هذه األخبار هو ـ عىل تقدير صدقها ـ جز ٌء من الدين

الذي جيب األخذ ّ
للنبي ،والبدّ
ثم فمصدره الوحي أو تصديق الوحي ّ
بكل أجزائه ،ومن ّ
من فرض العصمة هنا لكون النطاق نطاق تبليغ الدين.

وهنا ،يلزم شمول دليل احلج ّية هلذه األخبار؛ ّ
ديني يمثل جزء ًا من
ألن مفادها ٌّ
الرسالة التي بعثه اهلل لتبليغها للناس كي يؤمنوا هبا ويصدّ قوا وخيضعوا هلا ويس ّلموا؛
سمينا هذا املفاد
النبي ومحل القلب عىل اخلضوع ملا يقوله يف الدين ،سواء ّ
وجيب تصديق ّ

عنيت
برشي نحن اصطنعناه،
عقد ّي ًا أو أخرجناه عن دائرة االعتقادات ،فهذا التقسيم
خ
ٌّ

تقسيم الدين إىل أحكام وأخالق وعقائد ،وإال فاملفرتض القول بأنّه جيب أخذ الرسالة
النبي وعقد القلب عليه واإلقرار به ،فيكون شمول دليل
ك ّلها والدين ك ّله وتصديقه من ّ

احلج ّية مؤثر ًا يف نفس تل ّقينا ملفاد اخلرب.

إال ّ
أن اجلزم بدين ّية هذه املوضوعات ك ّلها قد يغدو صعب ًا وليس سهل اإلثبات،

وحيتاج لدراسة مستق ّلة.

مهمة هنا يف هذا النوع من األخبار واألحاديث،
وجيب أن نشري أخري ًا إىل ثالث نقاط ّ

أعني األخبار التكوين ّية ،وهي:

1ـ ّ
إن النصوص التارخي ّية جيب التفصيل فيها ،بني النصوص احلاكية عن أفعال

املعصوم ـ إجياب ًا أو سلب ًا ،عم ً
ألهنا
ال أو ترك ًا ـ فهذه يفرتض شمول دليل احلجيّة هلا؛ ّ

تتضمن حك ًام فقه ّي ًا من خالل حج ّية الفعل بناء عىل حج ّية الفعل النبوي مثالً ،أ ّما غري
ّ
ذلك من نصوص التاريخ فهي مشمولة للبحث السابق يف حج ّية الرواية التارخي ّية.

2ـ ّ
إن جمال نقد املتن يف هذا النوع من النصوص (التكوين ّيات) واس ٌع جدّ ًا ،نتيجة

إمكان ّية حماكمة مضموهنا عىل أرض الواقع ،مع خبعده عن احتامل ّيات التق ّية وغريه ،وهذا
ما يدعونا اليوم جلعل املعرفة العقل ّية والتجربيّة املؤكّدة إحدى وسائل التث ّبت من الكثري
الطب والفلك وأمثاهلام أم يف قضايا التاريخ.
من هذه النصوص ،سواء يف
ّ

التحري والتدقيق التارخيي
 3ـ التث ّبت من صدور هذه النصوص عرب ممارسة عمل ّيات
ّ

واحلديثيّ ،
فإن الكثري من هذه النصوص ال حيصل ال وثوق بصدوره ،وال شمول دليل

حج ّية اخلرب له ،وال معنى للتساهل هنا؛ لعدم جريان قاعدة التسامح ـ لو قيل هبا ـ يف
مفص ً
ال يف املحور األخري من هذا الكتاب ،إال إذا خفهمت
مثل هذه األمور ،كام سيأيت بحثه ّ

نصوص مثل الطب عىل ّأهنا تريد توجيه أمر التزامي استحبايب ،كام تقدّ م عند احلديث

عن نظر ّية الشيخ كاشف الغطاء.

وهلذا نجد ّ
أن مصادر طب ّية بأكملها تعاين من أزمة تث ّبت تارخيي وحديثي ،ككتاب

األئمة البني بسطام النيسابور ّيني ،وتفصيل هذا يف حم ّله.
ّ
طب ّ

النبي
طب
ولع ّله من هنا أيض ًا خيفهم كالم املجليس ،وهو يتحدّ ث عن كتاب ّ
ّ

النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله ،وإن كان أكثر أخباره من
للمستغفري فيقول :وكتاب ّ
طب ّ

طرق املخالفني ،لكنّه مشهور متداول بني علامئنا .

والطب
يب القديم
ومن هنا ،من الرضوري ممارسة مقارنات بني نصوص
ّ
الطب العر ّ
ّ

وطب جالينوس قبل اإلسالم ،وبني هذه النصوص؛ للتأكّد من
والطب اليوناين
اهلندي
ّ
ّ

ّ
الطب اليوناين مث ً
للنبي والصحابة وأهل
ال ـ عىل ما قيل ـ
أن الرواة مل يقوموا بنسبة
ّ
ّ
ٍ
ديني عليها.
البيت
ّ
النبوي؛ إلضفاء خبعد ّ

نججئج البحث يف حايّة الرواية بني العلم والعمل

توصلنا إليه يف هذا املوضوع ،هو أنّه لو قلنا بحج ّية اخلرب اآلحادي الظنّي ،وال
الذي ّ

نقول به أساس ًا ،فـ:

أـ ّ
إن احلج ّية شاملة للرواية التفسري ّية والعقد ّية (يف تفاصيل االعتقادات دون

أصوهلا) ،بمعنى البناء النفيس التد ّيني عىل طبق مفاد اخلرب ،وقابل ّية االحتجاج الديني به،

حجة منطق ّية تخثبت الواقع.
ال صريورة اخلرب ّ

تتضمن ـ ولو التزام ًا ـ
ب ـ أ ّما الرواية التكوين ّية والتارخي ّية والطب ّية وغريها ،فإن مل
ّ

النبي وأفعاله بوصفها
أمر ًا عمل ّي ًا جوارح ّي ًا أو جوانح ّي ًا مبارش ًا ،كام يف تاريخ شخص ّ
مرجع ًا دين ّي ًا ،فال معنى للحج ّية فيها ،إال بمعنى ترتيب آثار جانب ّية كتصحيح اإلخبار

ونحو ذلك.

( )1بحار األنوار .42 :1

حممد باقر البهبودي ،حوار صحيفة كيهان معه ،العدد  ،31لعام 1986م ،حتت عنوان (با
( )2انظرّ :
استاد حممد باقر هببودى در عرصه روايت ودرايت حديث).7 :

احملنر اخلجمس

حايّة احلديث بني قنانني العقنبجت
(احلدود) وغريهج

متهيدٌ يف تجريخ املسألة عند املذاهب

ذهبت الشافع ّية واحلنابلة وأبو يوسف وأبو بكر الرازي من احلنف ّية ،وأكثر الناس إىل

قبول خرب الواحد يف ّ
كل ما يوجب احلدّ  ،ويسقط بالشبهة ،وذكر ّ
الكرخي وأبا عبد
أن
ّ
اهلل البرصي وأكثر احلنف ّية ،منعوا العمل بخرب الواحد يف جمال احلدود ،وقيل ّ
بأن مجهور
اجلصاص هو القول بجواز االعتامد عىل خرب
العلامء واملنقول عن أيب يوسف ،واختاره ّ

الواحد يف احلدود وما يندفع بالشبهاتّ ،
خي ذكر عدم اجلواز ،وإليه مال فخر
وأن الكر ّ
األئمة وصاحب التنقيح  .و خيفهم من بعض الكلامت القول ّ
بأن اخلرب
اإلسالم وشمس ّ
يرجح عىل املثبت له؛ ّ
ألن احلدود تدرأ بالشبهات .
النايف للحدّ ّ

ويعدّ هذا الرأي تفصي ً
ال يف حج ّية خرب الواحد بني األبواب التي تخدرأ بالشبهات

كاحلدود ،وبني غريها ،بعدم احلج ّية يف األوىل واحلج ّية يف الثانية ،ويكون ـ من َث ّم ـ تقييد ًا
وتفصي ً
ال يف دائرة حج ّية خرب الواحد.

ومل أجد أثر ًا فاعالً هلذه النظر ّية أو روحها عند الشيعة اإلمام ّية ،فلم يطرحوها ومل

يتداولوها ،عدا ما وجدته من بعض الكلامت ذات الصلة هنا وهناك ،وأبرزها:

أ ـ ما ذكره املح ّقق ّ
احليل (676هـ) ،عند حديثه عن إقامة احلدّ والتعزير عىل الصبي

( )1انظر :اآلمدي ،اإلحكام 117 :2؛ والزركيش ،البحر املحيط 405 :3؛ والشنقيطي ،خرب الواحد
وحج ّيته.264 :

( )2انظر :الرازي ،املحصول .441 :5

غري البالغ ،حيث يقول ـ مع ّلق ًا عىل ما ذكره الشيخ الطويس ـ :وما ذكره الشيخ رمحه اهلل

خرب واحد ال خحيكم به يف احلدود؛ لعدم إفادته اليقني ،واحلدُّ يسقط باالحتامل .

ب ـ استحسان الس ّيد عيل الطباطبائي (1231هـ) هذا الكالم من املح ّقق ّ
احليل .

خ
حممد جواد مغن ّية (1400هـ) ،وذلك
ج ـ ما ع ّلق به يف مسألة الزنا بذات حمرم،
الشيخ ّ

بالقول :ونحن ال نميل للقول باخلرب الواحد يف الدماء ،وإن كانت من الفروع ،ال من
األصول .

نصه:
تكرر إقامة احلدّ وهذا ّ
د ـ ما قاله الس ّيد أمحد اخلوانساري (1405هـ) ،يف مسألة ّ

هذا ،ويف املقام شبه ٌة خاخرى وهي ّ
أن اعتبار خرب الثقة أو العدل مع توثيق بعض علامء

الرجال أو تعديله من جهة بناء العقالء أو االستفادة من بعض األخبار ال خيلو عن

اإلشكال يف الدّ ماء ،مع شدّ ة االهتامم يف الدماء ،أال ترى ّ
أن العقالء يف األمور اخلطرية
ال يكتفون بخرب الثقة مع اكتفائهم يف غريها به .

هذا ما وجدناه ،إال أنّه باإلمجال ال يوجد هذا التفصيل عند الشيعة اإلماميّة بوصفه

رأي ًا مطروح ًا للتداول ،بل ّ
لعل املح ّقق ّ
احليل إنّام ذكر ذلك من باب وضوح عدم حج ّية
اخلرب الواحد الظنّي عنده ،وأوضح ّيته يف هذا الباب ،طبق ًا ملا بحثناه حول نظر ّيته يف خرب

الواحد يف كتابنا :نظر ّية السنّة .

مسجندات نظريّة الجفصيل يف احلايّة بني احلدود وغريهج

وعىل أ ّية حال ،فالبد لنا هنا من النظر يف أد ّلة القائلني باملنع عن جريان خرب الواحد

( )1احليل ،نكت النهاية .324 :3

( )2رياض املسائل  84 :16ـ .85

( )3مغن ّية ،فقه اإلمام جعفر الصادق .254 :6
( )4اخلوانساري ،جامع املدارك .35 :7

( )5انظر :نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي 92 :ـ .96

الظنّي يف احلدود ،مع االلتفات إىل أنّنا نمنع حجيّة خرب الواحد مطلق ًا ،لكنّنا نبني البحث

التنزل عىل أصوهلم ونظر ّياهتم.
هنا عىل ّ

وأبرز ما يمكن طرحه هنا من أد ّلة هلذه النظر ّية التفصيل ّية ،هو اآليت:

 1ـ قجعدة االحجيجط يف الدمجء و ..وخطنرة املنضنع

األول :خطورة أبواب احلدود ودخول القتل والدم واملال والفرج فيها ،فالبدّ
الدليل ّ

جمرد ظ ٍّن حيتمل
رب الواحد ّ
فيها من االحتياط ،بل هي قائمة عىل االحتياط أساس ًا ،وخ خ

اخلالف ،فكيف نعمل به يف أخطر أبواب الرشيعة عىل مصالح الناس واملجتمع؟! من

هنا نجد يف ثنايا كلامت الناقدين املعارصين للسنّة الرشيفة ّأهنم يتح ّفظون من األخذ
باآلحاد يف مثل جمال احلدود وحرمات الناس.
ويمكن التعليق عىل هذا الدليل:

أي دليل عىل
ّأوالًّ :
إن هذا الدليل هبذا املقدار ال يكفي عىل إطالقه؛ ألنّه إذا مل يثبت ّ

حج ّية خرب الواحد ـ كام هو الصحيح ـ كان ذلك كافي ًا ،بال حاجة إىل ّ
جتشم عناء إخراج
باب احلدود وأمثاله ،أما إذا ثبت الدليل عىل حج ّية خرب الواحد ،فالبدّ من النظر يف
الدليل نفسه؛ لنجد هل يشمل هذا الدليل جمال احلدود أو ال؟

أ ـ وإذا رجعنا إىل اآليات القرآن ّية ،وجدناها ـ عىل تقدير االستدالل هبا ـ دا ّل ًة يف

اجلملة عىل شمول حج ّية خرب الواحد لباب الدماء وأمثالهّ ،
فإن آية النبأ ـ مثالً ـ مطلقة،
ٍ
مورد خحيتمل معه إعالن حرب عىل بني املصطلق ،كام تفيد الرواية
وأهنا وردت يف
السيام ّ
التارخي ّية ،فلو كان اجلائي باخلرب عادالً لشنّت احلرب عليهم ،وألصيبوا من قبل
املسلمني ،فهي واضحة الداللة عىل حج ّية خرب الواحد يف جمال الدم واجلهاد واحلرب

من خالل اإلطالق أو خصوص ّية املورد.

ّ
املستدل هبا عىل حج ّية خرب الواحد يف اجلملة ،فهي دا ّل ٌة
وهكذا احلال يف سائر اآليات

خمصص وال مق ّيد ،فآية سؤال أهل الذكر ال
بإطالقها عىل الشمول للحدود وغريها ،بال ّ

تقييد فيها بكون سؤاهلم يف غري باب احلدود ،وهكذا.

ب ـ وأ ّما إذا رجعنا إىل الروايات ،واستفدنا منها حجيّة خرب الواحد ،كان إطالقها

خاصة مثل رواية العمري (صحيحة احلمريي) ،فهي مل حتدّ د األخذ بأخبار
أيض ًا مفيد ًاّ ،

أي رواية متنع عن األخذ بخرب الثقة يف باب احلدود
الثقات بغري احلدود ،وال توجد بينها ّ

سائر الروايات ،فالروايات شاملة للحدود وغريها.
حتى تق ّيد َ

إال إذا قيلّ :
بأن اآليات والروايات مشرية ومرشدة إىل البناء العقالئي ،وا ُّد ِع َي عدم

عمل العقالء بخرب الواحد يف احلدود ،فهنا تتق ّيد اآليات والروايات بحدود البناء

العقالئي الذي تخرشد إليه.

ج ـ وأ ّما السرية املترشع ّية عىل القول هبا هنا ،فهي أيض ًا شاملة للحدود وغريها؛ إذ مل

النبي والصحابة يف الوسط
نسمع بوجود جدل بني
املترشعة يف هذا املوضوع يف عرص ّ
ّ

السنّي ،وال يف القرون اهلجر ّية األوىل بينهم يف الوسط اإلمامي ،بل كانوا يتناقلون
األخبار ك ّلها ،بال متييز بني أخبار احلدود وغريها ،مما ظاهرهم فيه العمل هبا.
د ـ وكذلك احلال يف اإلمجاع إذا كان شيعي ًا ،حيث مل نجد حديث ًا عن التمييز بني احلدود

وغريها بني قدماء األصحاب ،أما إذا أدخلنا يف احلسبان إمجاع املسلمني ،فقد يناقش فيه

ٍ
بعض من أعالم احلنف ّية ورجاالهتم ،وبعض ّ
متأخري اإلمام ّية.
بعد خروج

هـ ـ وأ ّما السرية العقالئ ّية ،فاإلنصاف أنّه حتى لو قلنا بحج ّية خرب الثقة ،ال حيرز

عمل العقالء باآلحاد الظنّية يف القضايا اخلطرية ـ وقد رشحنا هذا املوضوع بالتفصيل يف

كتابنا حج ّية احلديث ـ إال عند الرضورة ،كام يف بعض جمال القضاء ،حيث تنعدم السبل
األخرى ،ويكفي عدم إحراز عملهم أو بنائهم للقول بعدم شمول احلجيّة للمقام ،بعد

أن كانت السرية دلي ً
ال لب ّي ًا.

خيتص هذا التمييز الذي ذكره بعض األحناف باحلدود،
وبناء عليه ،ال ُيفرتض أن ال ّ
ً
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بل يشمل مطلق القضايا اخلطرية ،فاألهم من احلدود هو باب اجلهاد واحلرب ،فيجب
ٍ
إن ّ
حينئذ تعميم هذا التفصيل للتمييز بني اخلطرية وغريها ،إن مل نقلّ :
كل الفقه والدين

خطري.

وعليه ،فأد ّلة حج ّية خرب الثقة ظاهرة يف الشمول للحدود وغريها ،إال بناء العقالء
ٍ
مرشدات للبناء العقالئي فسوف
منها ،عىل ما ب ّيناه يف حم ّله ،فإذا قيل بكون سائر األد ّلة

ويتم التفصيل بني اخلطري وغريه مطلق ًا ،ال بني احلدود وغريها ،وإال
تتق ّيد بتق ّيده ل ّب ًاّ ،
أمكن التعميم ،وبطل التفصيل املدّ عى لو د ّلت سائر األد ّلة ،وانعقد فيها إطالق أو

عموم؛ ّ
ألن عدم وجود اإلطالق يف دليل السرية ال ينفي وجوده يف غريها ،وال يفرض

مترشعيّة
ذلك تقييدَ دليل السرية لإلطالقات إذا استحكم اإلطالق ،ما مل تكن السرية ّ
مبن ّية عىل هذا التفصيل أيض ًا ،أو كانت عقالئ ّي ًة أيض ًا وهلا لسان نفي للحج ّية يف األمور

وجمرد خطورة الدم وغري ذلك ال يفيد
اخلطرية .ومعه ،يعمل بدليل احلج ّية حيث يثبتّ ،

مترشعي بني احلدود وغريه ،لظهر
ما دام الدليل موجود ًاّ ،
خاص ًة وأنّه لو كان هناك متييز ّ
وبان يف ألسنة النصوص واألسئلة.

إن قض ّية بناء الدم والفروج و ..عىل االحتياط ،إن خقصد هبا االحتياط مع وجود
ثاني ًاّ :
مرخص ،فهذا االحتياط غري ِ
ملزم؛ لوجود الدليل الرشعي ّ
رشعي ّ
املرخص حسب
دليل
ّ
الفرض ،وإن خقصد االحتياط مع عدم وجود دليل ّ
مرخص؛ فهو أيض ًا غري ملزم عىل
إطالقه؛ ّ
ألن املورد جتري فيه حينئذ األصول العمل ّية والعدميّة ،وتؤخذ النتيجة من هذه
األصول عىل تقدير جرياهنا يف هذا املورد أو ذاك ،وإنّام خيصار إىل االحتياط امللزم يف
املقررة يف أصول الفقه اإلسالمي ،مثل العلم اإلمجايل ونحوه ،إذ ًا ال معنى
موارده
ّ
اخلاصة ّ

اخلاصة ،بال متييز بني باب احلدود
لالحتياط يف املنظومة األصول ّية ،إال يف مواردها
ّ
وغريه.

ثالث ًاّ :
إن االحتياط يف جمال احلدود قد ال يكون واضح ًا برتك إقامة احلدّ أو بفعله،

وتوضيح هذه القضية ّ
أن خرب الواحد عىل املستوى احلكمي ،وشهادة الشاهد عىل

املستوى املوضوعي ،متثل سب ً
ال ظن ّية إلثبات احلدّ عىل العايص ،فهنا إذا كان املقصود

باالحتياط أن نخسقط احلدّ عنه ،فقد يكون يف إسقاط احلدود خمالف ٌة لالحتياط نفسه،
عندما ننظر إليه بمنظار جمموعي اجتامعي فوقاين عام ،فلو أسقطنا العقوبة مثالً عىل من
رسق؛ احتياط ًا يف احلدود ،لربام أ ّدى ذلك إىل شيوع الرسقة ،وهذا ينتج عدم حت ّقق
االحتياط يف حقوق املجتمع التي منها أمنه وسالمته واستقراره.

أنموذج االحتياط ،بل قد يكون يف إقامته ما هو التحقيق
فليس إسقاط احلدّ دوم ًا هو
خ

هلذا األنموذج ،وجعل إسقاط احلد هو أنموذج االحتياط دوم ًا نظر ٌة يغلب عليها الطابع

الفردي ،نعم إقامة احلد دوم ًا ليس دلي ً
لرشعي الثابت
ال عىل االحتياط ،إال إذا قام الدليل ا
ّ

عىل هذا احلد.

خوف شيوع الزنا نفسه ،فيقع نوع من التعارض
بل يف إسقاط احلدّ عن اجلاين بالزنا،
خ

والتزاحم بني املصالح (أعني بني حفظ الدماء وحفظ الفروج).

رابع ًا :إنّه إذا كانت احلدود قائم ًة عىل االحتياط ،فهذا أقىص ما خينتج عدم األخذ

بالروايات اآلحاد ّية املش ّيدة للحدّ يف باب احلدود ،فلامذا ال نأخذ بالرواية اآلحادية الدا ّلة
عىل عدم وجود حدّ يف هذا املورد أو ذاك ،أو ّ
تدل عىل ُتفيف مستوى العقوبة يف هذا
املورد أو ذاك ،بعد العلم بأصل ثبوهتا فيه ،مع ّأهنا توافق قاعدة االحتياط بحسب

تفسريهم هلا؟

فلو وردت روايات ّ
تدل عىل ثبوت احلدّ باجللد يف خجر ٍم ما ،وحصل يقني بصدور هذه

الروايات يف اجلملة ،واختلفت هذه الروايات فيام بينهاّ ،
فإن األخذ بأق ّلها عقوب ًة ليس
منجسم معه ،بعد حصول العلم بأصل العقوبة يف
خمالف ًا لالحتياط املدّ عى هنا ،بل هو
ٌ

املورد .وهذا يعني أنّه ينبغي التفصيل داخل كتاب احلدود نفسه طبق ًا هلذا الدليل.

ّ
ولعل القائلني هبذا التفصيل يقصدون هذا املقدار من األحكام الوارد يف باب احلدود،

ال مطلق باب احلدود ،ولو من باب أنّه يرجع لنو ٍع من العمل بالعلم والقدر املتي ّقن.

خاص ّ
خامس ًا :إنّنا ّ
دل عىل االحتياط يف باب احلدود؛ باملعنى
نشك يف وجود دليل
ّ

الذي خيفهم هنا؛ إذ ما هو احلديث أو اآلية ّ
الداالن عىل تأسيس قاعدة احتياط يف باب
قوهتا فسوف يأيت
احلدود؟ فإذا كان املقصود قاعدة درء احلدود بالشبهات أو ما هو يف ّ

أمرها والكالم فيها ،وأما إذا قصد وجود قاعدة احتياط ّية أخرى يف هذا الباب ،فهذا ما
ٍ
مورد ما،
احلجة الرشع ّية والقانون ّية ـ حك ًام وموضوع ًا ـ عىل
ال دليل عليه ،إذ إ ّما أن تقوم ّ
فأي معنى لالحتياط حينئذ ،إال إذا عنى الرتايض
فيرتتّب احلكم ،أو ال تقوم ،فال يرتتّبّ ،

وأمثاله.

بل الذي يقرأ بعض روايات باب احلدود ،ال جيد فيها هذه القاعدة ،بل قد جيد إرصار ًا

عىل تطبيق القوانني اجلزائ ّية واجلنائ ّية ،ففي بعض الروايات :من ع ّطل حدّ ًا من حدود
اهلل ،فقد عاندين وطلب بذلك مضا ّديت  ،ويف بعضها :إذا قامت الب ّينة فليس لإلمام

أن يعفو ، ..ويف بعضها ورد :هذا حدّ من حدود اهلل ال يض ّيع  ،وورد أيض ًا :ال

يش ّفع يف حدّ

 ،ويف بعضها :ليس يف احلدود نظر ساعة  ،ويف بعضها :إقامة حدّ

احلاضة عىل
خري من مطر أربعني صباح ًا  ،وغريها من الروايات الشيع ّية والسنّية
ّ
تطبيق القوانني اجلزائ ّية يف املجتمع ،فكيف نجعل االحتياط يف خصوص ترك إقامة هذه
القوانني؟!

خاصة يف باب احلدود ،بعنوان
أي دليل عىل وجود قاعدة ّ
ونتيجة احلديث :إنّه مل يقم ّ
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قاعدة االحتياط ،وإن استعان الفقهاء كثري ًا هبذا األمرّ ،
ولعل هلم قصد ًا آخر سوف يأيت
إن شاء اهلل تعاىل ،وأد ّلة حج ّية خرب الثقة تشمل احلدود وغريها ،إال السرية العقالئ ّية،
العقالئي.
وكذا اآليات والروايات إذا فهمنا منها اإلرشاد املحض إىل البناء
ّ

يشء آخر ،وهو أنّنا
أن املراد بقاعدة االحتياط هنا
إال أنّه مع ذلك ك ّله ،ربام ُيدّ عى ّ
ٌ

نظرنا يف بناء قواعد إثبات اجلرم يف باب احلدود ،فوجدناها متشدّ دة جد ًا ،فال يثبت اجلرم

إال بشاهدين عدلني أو بأربعة شهود عدول ،وكذلك ال يثبت يف بعض اجلرائم بإقرار
واحد ،بل حيتاج لتعدّ د اإلقرارات ،كام يتشدّ د يف الشاهد من حيث الذكورة واألنوثة عىل

أساس احتامل ّيات اخلطأ يف شهادة املرأة ،وهذا ك ّله ّ
يدل عىل ّ
أن اإلثبات اجلرمي يف احلدود

مرشوط بحصول اليقني النوعي؛ ّ
ٌ
ألن مثل هذا النوع من التشدّ د يف إثبات اجلريمة يالزمه

املرشع ال يقيم احلدّ إال بعد اليقني أو شبه اليقني بثبوت اجلرم عىل املتهم ،ومعه كيف
كون ّ

خيعقل أن يبني باب احلدود والقصاص واملنازعات القضائ ّية (الدماء واألموال والفروج)
عىل رواية آحاد ّية رواها ثقة وليس عدالً مثالً ،أو روهتا امرأة واحدة مثالً؟!

ومنطقي جدّ ًا ،وينفع يف التشكيك العام يف أد ّلة إثبات حج ّية خّب
وهذا الكالم عقالئي
ّ

الواحد يف شموهلا لباب احلدود ،لكن بإمكان الفريق اآلخر أن يتع ّلل باحتامل الرضورة،
ِ
املرشع احلج ّية يف باب احلدود خلرب الواحد لضاعت احلدود ،ومع
بفرض أنّه لو مل يعط ّ
مثل هذا االحتامل يمكن تع ّقل منح احلج ّية خلرب الواحد يف باب احلدود.
لكن هذه املحاولة غري مقنعة يف خصوص باب احلدود؛ ّ
ألن األخذ بام هو متي ّقن من
ّ
العقوبات مع إعطاء احلاكم الرشعي صالحية ترشيع عقوبات زمن ّية حمدّ دة لو اقتضت
الرضورة ولو حتت عنوان التعزيرٍ ،
كاف يف رفع هذه اإلشكال ّية.
وقد يقالّ :
إن غاية هذا الدليل هو اإللزام بتعدّ د الرواية والطريق حتى يصبح السند

حج ًة يف باب احلدود ،وهذا غري سقوط حجية خرب الواحد يف باب احلدود بالرضورة،
ّ

فقد يلزم لألخذ باخلرب أن يرويه ثقتان أو أربعة ،حتى لو مل حيصل منه العلم ،وهبذا ال

يساوق هذا الدليل بالرضورة رشط العلم يف حج ّية اخلرب يف باب احلدود ،وإال فلو كان
تم التمييز بني شاهدين وأربعة شهود ،ما دام الشاهدان
العلم هو املأخوذ هناك ،فلامذا ّ

أي من
يفيدان العلم بوقوع اجلرم مثالً؟! وملاذا مل يظهر قيد العلم بصدق الشاهدين يف ّ
نصوص باب الشهادات؟! وعليه فغايته ّ
أن خرب الواحد مرشوط برشط التعدّ د والعدالة
والذكورة يف خصوص باب احلدود ،وهذا غري سقوط حج ّية خرب الواحد من رأس فيه.
إن ما نفهمه من أد ّلة حجية خّب الواحد ّأهنا ـ لو متّت ـ ال حيرز شموهلا
والنتيجةّ :

لألمور اخلطرية ،وتفسرينا األخري لقاعدة االحتياط يؤ ّيد ذلك تأييد ًا ،وينتج عنه عدم
عرض ،أو عىل ّ
جريان خّب الواحد يف باب احلدود وأمثاله ،يف خصوص ما فيه دم أو ٌ
األقل
البدّ من الب ّينة التي تُثبت مفاد حكم يف باب احلدود ونحوه.

ّ
املترشع ّية ،و ُبني عىل إفادهتا حج ّية خّب الثقة الظني،
استدل بالسرية
إال إذا قيل بأنّه لو
ّ

فإهنا ال مت ّيز بني اخلطري وغريه وبني احلدود وغريها ،إذ لو كان لظهر وبان ،فتصلح ُمع ْينَ ًة
ّ

ومكرس ًة له ،دون أن متنع السري ُة العقالئية عنه،
لفهم اإلطالق يف نصوص الكتاب والسنّة
ّ
وإن مل تدل سرية العقالء بنفسها عليه.

 2ـ قجعدة درء احلدود بجلشبهجت

حتول فيام بعد إىل قاعدة فقه ّية
الدليل الثاين :االستناد إىل احلديث املشهور ،الذي ّ

كبرية ،وهو حديث الدرء ،وقاعدة الدرء ،وهو :ادرؤا احلدود بالشبهات ،ومعناه :ادفعوا

بمجرد عروض الشبهة.
احلدّ النازل عىل املتهم
ّ

وطريقة االستفادة من هذا احلديث هناّ ،
أن خرب الواحد ليس بعل ٍم وال يقني ،بل

تعتوره الشبهة واالحتامالت ،وحيث إنّنا مطالبون بدفع احلدود بالشبهات ،لزم دفع احلدّ
ٍ
بطريق ظنّي ،وهو خرب الواحد ،وهبذا يظهر
عن املتّهم عندما يكون ثبوت احلدّ عليه

خاص ،فال حج ّية للخرب
التفصيل يف حج ّية خرب الواحد بني احلدود التي ورد فيها دليل
ّ
خاص مثل هذا ،فيبقى اخلرب فيها عىل
فيها ،وبني غري احلدود التي مل يرد فيها دليل
ّ

ّ
خيصص دليل حج ّية خرب الواحد ،وكأنّه أيض ًا يردع
حج ّيته.
وكأن حديث الدرء يق ّيد أو ّ
عن السرية العقالئ ّية يف مورد احلدود عىل تقدير جرياهنا فيه.

فصلوا كام يظهر ويلوح من بعض كلامهتم التي
هذا الدليل هو العمدة هنا ،عند الذين ّ

أرشنا إىل بعضها سابق ًا .

وقاعدة الدرء من القواعد التي أخذ هبا ـ عىل ما يبدو ـ املسلمون كا ّفة ،عدا املذهب

الظاهري  ،حيث وجدنا ابن حزم األندليس ير ّد مجيع أد ّلة هذه القاعدة ورواياهتا،

ويتمسك بقوله تعاىل﴿ :ت ْل َ
ك ُحدُ و ُد اهللّ َف َ
وها﴾ (البقرة ، )229 :وسيأيت ـ إن
ال َت ْعتَدُ َ
ّ
شاء اهلل ـ حتليل موقف ابن حزم.

ومن هنا ،ا ّدعي قيام اإلمجاع عىل هذه القاعدة  ،بل عىل حدّ تعبري بعض الفقهاء ـ

ّ
واستدل هبا ال
وهو الس ّيد عبد األعىل السبزواري ـّ :إهنا مما خارسل إرسال املس ّلامت
عليها  ،وربام هلذا الوضوح ـ أو ٍ
ألمر آخر ـ مل تخدرج هذه القاعدة يف العديد من الكتب
املخصصة لدراسة القواعد الفقه ّية وأمثاهلا ،فلم يذكرها السيد بحر العلوم يف بلغة
ّ
الفقيه ،والنراقي يف عوائد األيام ،والشهيد األ ّول يف القواعد والفوائد ،والس ّيد

البجنوردي يف القواعد الفقه ّية ،والشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا يف رشح القواعد
الفقه ّية ،وكذا ّ
حممدي ،و خاستاذنا
كل من :الشيخ نارص مكارم الشريازي ،وأيب احلسن ّ

الشيخ باقر اإليرواين ،والشيخ حممد تقي الفقيه يف قواعدهم الفقه ّية وغريهم..

( )1انظر أيض ًا :الشنقيطي ،خرب الواحد وحج ّيته 265 :ـ .267
( )2انظر :سعيد بن مسفر الدّ غار الوادعي ،أثر الشبهات يف درء احلدود.59 :
( )3انظر :ابن حزمّ ،
املحىل  153 :11ـ .154
( )4انظر :الوادعي ،أثر الشبهات يف درء احلدود ،61 :نق ً
ال عن املغني البن قدامة ،كام نسبه إىل الكامل
بن اهلامم يف ص63؛ وعبد القادر عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي يف املذاهب اخلمسة مقارن ًا
باملذهب الوضعي334 :؛ ويمكن مراجعة تفاصيل أنواع الشبهة عند املذاهب األربعة ـ مما يفيد
االعرتاف هبذه القاعدة ـ يف املوسوعة الفقه ّية (الكويت ّية)  25 :24ـ .31
(ّ )5
مهذب األحكام .226 :27

ٍ
بشكل عام ّ
ثم
وعىل أ ّية حال ،ولدراسة هذه القاعدة
وكيل ،البدّ من تفسريها ّأوالًّ ،
البحث يف مستندها ومنشئها؛ لنرى هل هلذه القاعدة وجود بحيث تؤثر عىل حج ّية خرب

وُتصصها أو ال؟
الواحد
ّ
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يمكن ذكر عدّ ة تفسريات هلذه القاعدة ،وهي:

األول :ما ذكره بعضهم ـ وهو الذي يمثل املقدار املتي ّقن من هذه القاعدة
التفسري ّ

تصب يف صالح
حسب تت ّبع الكتب الفقه ّية التي ذكرت جمموع ًة كبرية من النامذج التي
ّ
هذا املقدار ـ من ّ
أن القاعدة تعني :عدم إقامة احلدّ عىل العمل الذي يقع اشتباه ًا ،فاملراد
من الشبهة هنا هو حت ّقق العمل الذي عليه احلدّ مع اجلهل باملوضوع أو احلكم ،كام هو

احلال يف الوطء عن شبهة. ..

وهذا التفسري للقاعدة حيرص مدلوهلا بالشبهة من طرف املتهم باجلرم نفسه ،ويدرء هبا

عن القايض أو الشهود أو غريهم ،فالفاعل إذا قام بالعمل الذي ترتتّب عليه عقوبة

مع ّينة ،لك ّن إتيانه هبذا العمل كان عن شبهة حكم ّية أو موضوع ّية ،مل يرتتّب عليه احلدّ ،

سمى اليوم يف عرف القانون
وهذا التفسري للشبهة هو ـ كام يراه ٌ
بعض ـ نفس (ما خي ّ
الوضعي بظروف التخفيف ،وإن كانت الشبهة أقوى؛ ّ
ألن ظروف التخفيف ال متنع

العقاب ،ولكنّها جتعله خفيف ًا عىل اجلاين) ،بخالف الشبهة التي قد ترفع العقاب من
أساسه.

وهذا املقدار من تفسري القاعدة ،تدعمه ـ بعيد ًا عن األد ّلة املشهورة اآلتية هلذه القاعدة

املقررة ديني ًا ،سواء عىل صعيد علم الكالم أم أصول الفقه أم التحديدات
ـ األصول ّ
العامة للجرائم يف الفقه نفسه ،حيث أخذت العمد ّية املختزنة للعلم يف تعريف العديد

( )1حممد كاظم املصطفوي ،القواعد (مائة قاعدة).113 :

( )2أمحد بكري ،درء احلدود بالشبهات ،حول ّيات اجلامعة التونسية ،العدد .78 :17

من اجلرائم املعاقب عليها كالزنا.

طرو الشبهة من طرف القايض نفسه ،ال املتهم ،بمعنى
التفسري الثاين :أن تعني القاعدة ّ

ّ
مطالب بتحصيل كا ّفة الرشوط املأخوذة يف عمل ّية إصدار احلكم ،وهذا
أن هذا القايض
ٌ

ما يتط ّلب منه الفراغ عن مرحلة التحديد حكم ّي ًا ،فيستكمل الصورة االجتهاد ّية للمسألة
ٍ
املقررة عنده الستنباط األحكام؛ فلو ّ
شاهد
شك يف لزوم
مورد البحث ،وفق القواعد ّ
خامس يف الزنا مث ً
حيق له إصدار احلكم عىل أساس أربعة شهود ،ما مل يفرغ عن
ال ال ّ
الدراسة االجتهاد ّية للمسألة.

لك ّن الشبهة هنا هبذا املعنى ،خيفرتض هبا أن تزول بعد فراغ املجتهد عن التتحقيق
ٍ
ٍ
ٍ
بحكم ما ،ال فرق يف ذلك ،هذا عىل
أصل أو مع القطع
بأمارة أو
بالتمسك
والبحث،
ّ

صعيد الشبهة احلكميّة.

أما عىل صعيد الشبهة املوضوع ّية ،فاألمر كذلك ،فلو مل خحيرز احلاكم عدالة الشهود

حجة ومعتربة عىل عدالتهم.
مثالً ،در َء احلدَّ عن اجلاين حتى تقوم أد ّل ٌة ّ

وهذا التفسري جيعل الشبهة تعني اشتباه احلكم أو املوضوع عىل القايض ،بحيث تزول

املقررات الرشع ّية الظاهر ّية عىل فرض عدم حسم النتائج.
ّ
بالتوصل إىل نتيجة ،أو اتّباع ّ

كام ّ
أن هذا املقدار من تفسري القاعدة تستدعيه ـ أيض ًا ـ األد ّلة العامة يف الفقه وأصوله،
فمقتىض هذه األد ّلة العمل عن ب ّي ٍنة اجتهاد ّية ،وحتديد مفردات القض ّية خارج ًا ،طبق ًا

املقرر رشع ًا يف املرحلة السابقة.
للقانون القضائي ّ

أن فيه خالف ًا بني الفقهاء والقانون ّيني ،حتى لو
وهذان التفسريان للقاعدة ،ممّا ال ُيظن ّ

بطل حديث درء احلدود من رأس.

التفسري الثالث :أن تعني القاعدة عروض الشبهة عىل طرف القايض نفسه أيض ًا ،لكن

بمعنى الشبهة الواقع ّية ال الظاهر ّية كام يف التفسري السابق ،أي اشتباه الواقع نفسه ،وهذا

معناه ـ حك ًام وموضوع ًا ـ ّ
أن ما يزيل القاعدة املذكورة ليس سوى انكشاف الواقع

بدليل معترب ،مل ِ
ٍ
يكف.
للحاكم انكشاف ًا قطع ّي ًا ،فلو انكشف انكشاف ًا ظنّي ًا ،ولو

ونتيجة ذلك حصول نوع من املعارضة بني األمارات والنصوص الواردة يف القضاء
بأن الظهور العريف يف شهادة الشاهد ٍ
كاف ،و ّ
ال ّ
وبني هذه القاعدة ،فاألمارات تقول مث ً
أن
الشاهدين كافيان ولو مل يفد كالمهام القطع بالصدق ،لك ّن مفاد هذه القاعدة درء احلد يف
مورد الظهور والشاهدين مع عدم القطع؛ ّ
ألن فيهام اشتباه ًا للواقع ،وشبهة يف حتديده،
واحلدود تدرأ بالشبهات.

بل هكذا احلال أيض ًا عىل صعيد األصول العمل ّية اجلارية يف باب القضاء ،فقد يدّ عى

أن ظاهر قاعدة الدرء هو تقدّ مها عىل هذه األصول ،أو ال ّ
ّ
أقل استقرار التعارض بينهام،

ذلك ك ّله فيام لو أ ّدت األمارات أو األصول إىل إثبات العقوبة.

وهذا التفسري للقاعدة هو معركة الرأي هنا ،فنحن لدينا أد ّلة عىل االكتفاء ببعض

السبل الظن ّية التي يستخدمها القضاء الرشعي والوضعي ،وهي ٌ
سبل ال توضح الواقع
دوم ًا ،ففي موردها اشتبا خه الواقع ،فهل جتري قاعدة الدرء لرفع احلدّ عن ّ
كل جناية
مشكوكة حتى لو متّت السبل القضائ ّية الظاهر ّية التي تخدين اجلاين أو ال؟

وهكذا خرب الواحد الذي يقدّ م لنا أحكام ًا رشع ّية يف باب احلدود والقضاء عموم ًا،
الواقع بالتامم
فهل تلغيه قاعدة الدرء عىل أساس وجود شبهة يف مورده ،حيث ال خحي ِرز لنا
َ
فتخصص أدل خة حج ّية خرب الواحد بقاعدة الدرء أو ال؟
والكامل واليقني،
َّ

التفسري الرابع :أن يكون املراد بقاعدة الدرء حصول الشبهة لدى القايض واجلاين،
ٍ
تفسري للقاعدة ،أو عىل نحو اجلميع ّية ،فيشمل هذا
إ ّما عىل نحو املجموع ّية ،وهو أبعد

التفسري التفاسري الثالثة املتقدّ مة.

من هنا خيعلم ّ
األولني للقاعدة ال إشكال فيهام عند أحد ،ومها ال يرتكان
أن التفسريين ّ

أي أثر عىل نظر ّية حج ّية خرب الواحد ،بل هي األسبق منهام خرتب ًة ،إنّام املهم هو التفسري
ّ
الثالث ،ومنه يظهر حال التفسري الرابع.

األول والثاين لقاعدة الدرء فقط،
فأي دليل سوف يأيت الحق ًا ،إذا أثبت املعنى ّ
وعليهّ ،

خصص َ
دليل
يرض بقانون حج ّية خرب الواحد؛ وأ ّما إذا أثبت
التفسري الثالث هلا ّ
َ
فهو ال ّ

احلجية بغري مورد احلدود ،من هنا جيب النظر يف مدرك القاعدة ومستندها ومدى

اعتباره ،ومديات داللته ومعطياته.
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توجد عدّ ة أد ّلة ذكرها العلامء املسلمون هلذه القاعدة ـ كام اختلفت األقوال بني من

خرجها عىل أس ٍ
اس آخر ـ وسوف ندرس مدرك القاعدة ،وننظر يف
اعتّبها نص ّي ًة ومن ّ
َمدَ يات داللته عىل التفاسري األربعة املتقدّ مة ،لنرى ـ وهو األهم هنا بالنسبة إلينا ـ هل

تستطيع هذه املستندات لقاعدة الدرء أن تثبت التفسري الثالث ،بحيث تكون هلا القدرة

عىل ختصيص أو تقييد إطالقات أو عمومات أد ّلة حج ّية خّب الواحد أو ال؟
وأبرز األد ّلة ،هو اآليت:

ٍ
نصوص وردت عن بعض الصحابة ،عىل مستوى
األول :ما جاء يف جمموعة
الدليل ّ

القول أو الفعل ،مثل ما ورد عن ابن مسعود أنّه قال :ادرؤا احلدود بالشبهة  ،وما

روي عن عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان من ّأهنام عذرا جاري ًة زنت وهي أعجم ّية،
وا ّدعت ّأهنا مل تعلم التحريم ،وغريها من الروايات .

أن هذه الروايات بأمجعها ـ حتى لو متّت سند ًا ـ ّ
إال ّ
تدل عىل موقف بعض الصحابة

واجتهادهم ،فلم تخنقل فيها رواية عن رسول اهلل

حتى نأخذ هبا ،وإنّام هي أقوال

توصلنا يف مباحثنا يف حجيّة السنّة  ،إىل ّ
أن سنّة الصحايب
الصحابة وآراؤهم ،وقد ّ
مترشع ّية كاشفة ،وهو ما ال
حج ًة علينا ،ما مل يصل األمر إىل حدّ سرية
ومذهبه ليس ّ
ّ

( )1املناوي ،فيض القدير .294 :1

( )2انظر :الوادعي ،أثر الشبهات يف درء احلدود 59 :ـ .62

حب اهلل ،حج ّية السنّة يف الفكر اإلسالمي 349 :ـ .368
( )3انظر :حيدر ّ

وجود له هنا.

ويعزز فرض ّية االجتهاد هنا ّ
أن يف بعض هذه الروايات خالف ًا بني الصحابة أنفسهم؛
ّ

عيل بن أيب طالب وعبد الرمحن بن عوف هو إقامة
قصة املرأة األعجميّة كان خ
ففي ّ
رأي ّ

احلدّ  ،فيام كان رأي عثامن إسقاط احلدّ .

خيضاف إىل ذلك ّ
أن هذه الروايات حتى لو متّت ،فهي ال تفيد أزيد من التفسريين

خاص عليهام.
بأهنام ثابتان حتى لو مل يقم دليل
ّ
ّ
األولني لقاعدة الدرء ،وقد قلنا سابق ًا ّ

التمسك بأصالة االحتياط ،إ ّما املطلقة أو تلك التي يف األموال والدماء
الدليل الثاين:
ّ

والفروج .

وقد أسلفنا احلديث عن هذه القاعدة ،واجلواب عنها آنف ًا ،فأ ّما قاعدة االحتياط

وأن الصحيح هو أصالة الرباءة ،ال ّ
املطلقة فقد ثبت يف علم األصول بطالهناّ ،
أقل

اخلاصة بباب الفروج والدم ،فال دليل
الرشع ّية منها احلاكمة عىل االحتياط العقيل ،وأما
ّ
عىل أصل من هذا النوع من كتاب أو سنّة إذا قامت األد ّلة املعتربة يف موردها ،نعم مقتىض
ٍ
لتحقيق
أصالة االحتياط يف هذه املوارد هو ممارسة املزيد من التث ّبت وإجراء القايض

شامل ومستوعب يف األد ّلة والشواهد والب ّينات واإلقرارات واأليامن ،وعدم
االستعجال يف إصدار احلكم ،وعدم ّاهتام الربيء حتى تثبت إدانته ،وأمثال هذه املفاهيم
التي ال ّ
األول والثاين
شك فيها رشع ًا وعرف ًا وعقالئ ّي ًا وإنسان ّي ًا ،وهي متثل التفسري ّ

املتقدّ َمني للقاعدة.

نعم ،لو قام ٌ
دليل خاص عىل قاعدة االحتياط يف الدماء بغري هذا املعنى ،كان بإمكانه

أن يع ّطل األصول العمل ّية غري االحتياط ّية؛ لكونه أضيق دائر ًة منها ،وربام مل يكن بإمكانه
الوقوف أمام األمارات؛ لتقدّ م األمارة عىل ما روحه األصول العمل ّية عىل ما ح ّقق يف
القصة عند :الشافعي ،اختالف احلديث507 :؛ واملسند168 :؛ ومسند ابن حنبل 291 :2؛
( )1انظر ّ
والبيهقي ،السنن الكربى  238 :8ـ  239و..
( )2انظر :السبزواريّ ،
مهذب األحكام 228 :27؛ وحممد حسن الر ّباين ،قاعدة الدرء 67 :ـ .70

أصول الفقه.

هذا ك ّله عىل غري التقريب الذي قدّ مناه لقاعدة االحتياط هنا وعالقتها بدليل حج ّية

اخلرب ،فراجع.

الدليل الثالث :االستناد إىل اإلمجاع  ،حيث أخذ هبذه القاعدة املسلمون كا ّفة عىل

تنوع مذاهبهم ،عدا املذهب الظاهري.
ّ

إال أنّه يمكن مناقشة دليل اإلمجاع هنا:
ِ
األول والثاين أو
ّأوالً :إنّه ال خحيرز َمعقدخ اإلمجاع هنا ،فهل أمجعوا عىل القاعدة بمعناها ّ
عىل غري ذلك؟ وحيث ّ
األوالن ،فيقترص عليهام ،وال خحيرز
إن القدر املتي ّقن هو املعنيان ّ
انعقاد صغرى اإلمجاع يف غريمهاّ ،
ولعل قدماء فقهاء الشيعة مل يكونوا قائلني بغري هذين

املعنيني أيض ًا.

حجة؛ ّ
ألن أد ّلته األخرى موجودة،
ثاني ًا :حتى لو حت ّققنا من انعقاد اإلمجاع ،فهو غري ّ

السيام احلديث املشهور القادم املوجود عند املسلمني مجيع ًا ،ومعه فيكون هذا اإلمجاع

مدرك ّي ًا أو حمتمل املدرك ّية جد ًا ،فال حج ّية فيه.

الدليل الرابع :ما ذكره بعض الباحثني ،من إمكانية اكتشاف هذه القاعدة عن طرق

متفرقة تلتقي لصالح هذه القاعدة ،من قبيل ما ّ
دل عىل لزوم رصاحة
جتميع موارد ّ
الشهادة ود ّقتها  ،وما ّ
نص عىل
دل عىل ثبوت اخليار للشهود يف الشهادة أو
ّ
التسرت ،وما ّ
وقصة املرأة
قصة ماعز بن مالك ّ
ترجيح التوبة عىل اإلقرار  ،وكذلك ما ورد يف ّ
( ) 1انظر :أثر الشبهات يف درء احلدود61 :؛ وعبد اخلالق بن املفضل أمحدون ،مقال :قاعدة درء
احلدود بالشبهات وأثرها يف الفقه اإلسالمي اجلنائي ،جم ّلة البحوث الفقه ّية املعارصة ،السنة
السابعة1416 ،هـ ،العدد 31 ،25 :27؛ والرباين ،قاعدة الدرء 63 :ـ .66

( )2انظر :تفصيل وسائل الشيعة ،ج ،27كتاب الشهادات ،باب  20و.43
( )3املصدر نفسه ،باب  ،16ح 1ـ .6

الغامدية  ،عىل أساس ّأهنا كانت حماولة من رسول اهلل

فإذا عدل تصبح حماكمته مورد ًا للشبهة ،فيسقط احلدّ عنه .

لعدل ماعز عن إقراره،

بل يمكن تطوير هذا الدليل ،عرب القول بنظر ّية ابتناء احلدود عىل التخفيف

ثم فتكون هذه الشواهد
والتحقيق ،كام ّ
نص عىل ذلك بعض الفقهاء والباحثني  ،ومن ّ

ك ّلها دا ّل ًة عىل مبدأ التخفيف هنا ،وهو ما يمكنه أن يشكّل مدرك ًا لقاعدة الدرء.

ويناقش هذا الدليل:
ّأوالً :بام قلناه سابق ًا ،من وجود شواهد عكسيّة تتشدّ د يف إجراء احلدّ  ،كالشفاعة
والكفالة وحدّ شهود الفرية وتأخري احلدود ،ونظر ساعة فيها و ..فهذا ك ّله ّ
يدل عىل

اهتامم الشارع بإقامة احلدّ  ،ال ُتفيفه.

ثاني ًاّ :
إن األمر بالتسرت عىل الزاين وعدم الشهادة ضدّ ه ،وكذا ترجيح توبة الزاين مث ً
ال

عىل إقراره أمام املحكمة ..ك ّلها أمور ال عالقة هلا ببحثنا هنا؛ ألنّنا ال ندّ عي رغبة اإلسالم

يف إقامة احلدّ والسعي حلشد االهتامات كي تخقام احلدود ،وإنّام رغبته بإجراء العقوبات
بشكل حاسم ،لكن بعد ثبوت اجلرم رشع ًا وقانون ًا ،فوظيفة الشهود واجلاين يشء ،فيام
ّ
فكأن الشارع ال يرغب بفتح
وظيفة املحكمة يشء آخر ،وال ينبغي اخللط بني الوظيفتني،

ملف القضية يف املحكمة ،لكن لو خفتحت ّ
فإن منهج التعامل معها سيكون حاس ًام ،ال
ّ

وأي غرابة يف هذا التمييز؟
ُتفيف ّي ًا مثالًّ ،

( )1انظر خرب ماعز يف :صحيح البخاري 24 :8؛ ومسند أمحد 270 ،238 :1؛ وسنن أيب داود :2

345؛ وسنن البيهقي 226 :8؛ وسنن النسائي  ،279 :4و ..وخرب الغامدية يف صحيح مسلم :5
 119ـ 120؛ وسنن البيهقي 84 :6؛ وبحار األنوار  366 :21ـ .367

( )2انظر :عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي.337 :

ّ
واملهذب البارع 51 :5؛ وجممع الفائدة
( ) 3انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :إيضاح الفوائد 454 :3؛
ّ
ومهذب األحكام
والربهان 7 :13؛ واجلزائري ،التحفة السن ّية33 :؛ واحلدائق النارضة 38 :22؛
260 :27؛ وجواهر الكالم 298 :41؛ ومسالك األفهام 513 ،374 :14؛ والرباين ،قاعدة

الدرء 62 :ـ  71 ،63ـ 72؛ وغري ذلك.

ثالث ًاّ :
قصة ماعز واملرأة الغامد ّية ،ال تفيد التخفيف يف احلدود ،بوصفه مبدأ
إن مثل ّ

فوق ّي ًا حيكم عىل سائر األد ّلة؛ السيام ّ
القصتني جاءتا يف صدر اإلسالم؛
وأن هاتني
ّ
واملسلمون حديثو ٍ
عهد بالدين ،فقد ال يكون مفهوم الزنا واضح ًا عندهم ،ولذلك تشدّ د
الرسول يف السؤال؛ كي ال يقع اشتباه ،مضاف ًا إىل أنّه قد يرى رسول اهلل

تأخري احلدّ

عن املرأة الغامدية ملصلحة استثنائية هي مسألة وضع محلها وإرضاع مولودها ،فخوف ًا
ٍ
بمخلوق آخرّ ،
أخ َر احلدَّ عنها إىل ما بعد االطمئنان عليه ،وهذا
من إحلاق جناية أو أذ ّية
ما تفيده الرواية املنقولة ،حيث ّ
إن عقوبتها كانت الرجم.
وكذلك احلال يف مسألة التشدّ د يف إثبات مثل جريمة الزنا من خالل أربعة شهود

يرون الدخول ،حيث ح ّققنا يف دراسة مستق ّلة ـ وفاق ًا للس ّيد اخلوئي ،وخالف ًا للمشهور
احليس عىل بيان ذكرناه هناك .
ـ أنّه ال تشرتط املعاينة هبذه الطريقة ،بل اليقني ّ

األولني
وعليه فهذه الشواهد الصغرية ال تصلح لتأسيس قاعدة أوسع من التفسريين ّ

لقاعدة الدرء كام هو واضح ،بل ّ
لعل الكثري ممّن طرح هذه األدلة مل يقصد غري هذا،
فراجع.

ومن هذا ،يظهر ّ
التمسك بأصالة عدم اجلرم أو بأصالة الرباءة عن إقامة احلدّ  ،أو
أن
ّ

بحكم العقل بعدم إقامة احلدّ قبل اليقني ،وغري ذلك من التعابري  ،ك ّله ج ّيد ولو بنحو

األولني للقاعدة عىل أبعد تقدير ،بينام نحن نبحث عن
املؤ ّيد ،لكن خلصوص التفسريين ّ
تفس ٍري يقدر عىل فرض التخصيص أو التقييد يف إطالقات وعمومات أد ّلة حجيّة اخلرب،
بعد التسليم بوجودها ،فانتبه هلذا ج ّيد ًا.

دل عىل درء احلدّ عن املسلم قدر املستطاع وأشباه ذلك ،وما ّ
الدليل اخلامس :ما ّ
دل

عىل عدم الرجم مع الظ ّن بال ب ّينة ،وعدم احلدّ بال ب ّينة ،وهي:

حب اهلل ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  257 :1ـ .301
( )1انظر :حيدر ّ

( )2انظر :جممع الفائدة والربهان 46 ،43 :13؛ والرباين ،قاعدة الدرء 66 :ـ  70 ،67ـ .71

أ ـ خرب ابن ع ّباسّ ،
أن رسول اهلل

اهلاد :هي املرأة التي قال رسول اهلل

العن بني العجالين وامرأته ،فقال شدّ اد بن

 :لو كنت رامج ًا أحد ًا بغري ب ّينة لرمجتها ؟ فقال:

ال ،تلك امرأة كانت قد أعلنت يف اإلسالم .
ب ـ وعن ابن عباس أيض ًا ـ يف ٍ
صححه بعضهم ـ قال :قال رسول اهلل
خرب ّ

:

لو كنت رامج ًا أحد ًا بغري ب ّينة لرمجت فالنة ،فقد ظهر منها الريبة يف منطقها وهيئتها ومن

يدخل عليها .

ج ـ ما عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل

مدفع ًا .

د ـ ما عن عائشة ،قالت :قال رسول اهلل

 :ادفعوا احلدود ما وجدتم هلا
 :ادرؤوا احلدود عن املسلمني ما

استطعتم ،فإن كان له خمرج فخ ّلوا سبيلهّ ،
خري من أن خيطئ
فإن اإلمام أن خيطئ يف العفو ٌ

يف العقوبة .

هـ ـ خرب احللبي ،قال :سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن رجل ثقب بيت ًا ف خاخذ قبل

أن يصل إىل يشء ،قال :يعاقب ،فإن خاخذ وقد أخرج متاع ًا فعليه القطع  ،قال :وسألته
عن رجل أخذوه وقد محل كارة من ثياب ،وقال :صاحب البيت أعطانيها ،قال :يدرأ

عنه القطع إال أن يقوم عليه الب ّينة ،فإن قامت الب ّينة عليه قطع..

.

ّ
استدل به بعض الباحثني ـ هو السعي للتو ّقف يف إجراء
فظاهر هذه الروايات ـ كام

( )1الشوكاين ،نيل األوطار 116 :7؛ ومسند الشافعي258 :؛ وصحيح مسلم  ،210 :4و..
( )2انظر :سنن ابن ماجة 855 :2؛ وفتح الباري .160 :12
( )3نيل األوطار 117 :7؛ وكنز العامل .336 :5

( )4نيل األوطار 117 :7؛ وسنن ابن ماجة .850 :2

( )5سنن الرتمذي  438 :2ـ 439؛ ونيل األوطار .117 :7
( )6الكايف 224 :7؛ وهتذيب األحكام .107 :10

( )7الوادعي ،أثر الشبهات يف درء احلدود 58 :ـ 60؛ وأمحدون ،قاعدة درء احلدود بالشبهات.33 :

احلدّ قدر املستطاع ،وما أمكن التامس املخرج والعذر للجاين ،وهو ما يفيد مؤ ّدى ونتيجة
ٍ
تطبيقات عمل ّي ًة هلا.
قاعدة درء احلدود ،ويمثل
لكن جياب عن هذا الدليل:

ّأوالًّ :
إن احلديث الثالث والرابع ،ض ّعفهام مجاعة من أهل السنّة أنفسهم ومن غري

الشيعة اإلمام ّية ،مثل الكحالين (1182هـ) يف سبل السالم  ،بل ذكر الشوكاين ّ
أن سند

خرب أيب هريرة فيه إبراهيم بن الفضل وهو ضعيف ،أما سند خرب عائشة ففيه يزيد بن

زياد ،وهو ضعيف أيض ًا  .وذكر ضعف خرب أيب هريرة املباركفوري والعجلوين
واأللباين .

وإشكاالهتم السند ّية صحيحة؛ فإبراهيم بن الفضل جمهول شيعي ًا ،ومض ّعف سني ًا ،

أما يزيد بن زياد الدمشقي فهو حسب الظاهر مهمل شيعي ًا جد ًا ،ومض ّعف سني ًا .

فاخلربان الثالث والرابع ال خيستند إليهام.

ثاني ًاّ :
األولني ال يدالن عىل أزيد من التفسري الثاين املتقدّ م لقاعدة الدرء؛
إن اخلربين ّ

ذلك ّأهنام يركّزان عىل ّ
أن هناك قوانني يف القضاء وموازين جيب مراعاهتا ،وأنّه ال يمكن

للقايض أن حيكم بتخميناته دون مراعاة قوانني املحاكامت وأصوهلا ،هلذا ربط رسول اهلل
األمر بالرجم بمسألة الب ّينة التي قد تفيد اليقني بمعناها اللغوي ،وقد تفيد الظ ّن باملعنى

( )1سبل السالم .15 :4

( )2الشوكاين ،نيل األوطار  117 :7ـ 118؛ وانظر :ابن حجر ،الدراية يف ُتريج أحاديث اهلداية :2
 94ـ .95

( )3حتفة األحوذي 573 :4؛ والعجلوين ،كشف اخلفاء 72 :1؛ واأللباين ،إرواء الغليل .26 :8

( )4انظر :ابن حنبل ،العلل 400 :2؛ والبخاري ،التاريخ الصغري 90 :2؛ والتاريخ الكبري 311 :1؛

والنسائي ،كتاب الضعفاء واملرتوكني146 :؛ وضعفاء العقييل  60 :1ـ 61؛ واجلرح والتعديل

123 :2؛ وابن حبان ،كتاب املجروحني  104 :1ـ 105؛ وابن عدي ،الكامل  230 :1ـ ،232

و..

( )5انظر :الرازي ،اجلرح والتعديل  ،324 :1و.262 :9

املصطلحي .وقد سبق أن قلناّ :
إن التفسري الثاين للقاعدة تقتضيه األد ّلة العامة يف الفقه

وأصول الفقه ،وأنّه ال يؤثر عىل قانون حج ّية خرب الواحد.

ثالث ًاّ :
إن اخلربين األخريين ـ حتى لو متّا سند ًا ـ ال يدالن عىل ما يزيد عىل التفسري

الثاين للقاعدة أيض ًا؛ إذ املفروض ّ
أن املراد بقوله :ما استطعتم ،أو ما وجدتم ،ليس
ربرة رشع ًا وفق أصول املحاكامت القضائ ّية
االستطاعة التكوين ّية ،بل االستطاعة امل ّ
واجلزائية واجلنائية؛ وإال لو كان املراد االستطاعة التكوين ّية للزم األمر بتعطيل قوانني

العقوبات.

من هنا فالذي يبدو من الروايتني أنّه حيث يمكن للقايض أن جيد خل ً
ملف
ال يف ّ

البت باحلكم ضدّ املتهم ،فيجب عليه مالحظة هذه
القض ّية حيول ـ رشع ًا وقانون ًا ـ دون ّ

الثغرة والتو ّقف عندها  ،وعدم االستعجال بإصدار احلكم إال بعد اكتامل ّ
كل عنارص

اإلثبات الرشعي والقانوين ،فهذه الروايات تع ّلق األمر عىل وجود املدفع واملخرج،
ٍ
مرحلة مسبقة من حتديد هذه املخرج ،ال ّأهنا تكون دلي ً
ال عىل إسقاط احلكم بعد
فالبد يف
ثبوته ،أو تقييد وسيلة إثباتيّة خحكم ّية كخرب الواحد ثبتت بإطالق دليل احلج ّية.
ويتبني ّ
أن هذا الدليل ال ينهض ـ ال
وهبذا ك ّله ،يظهر املوقف من الرواية األخرية،
ّ

داللة وال سند ًا ـ عىل املطلوب.

حديث (ادرؤوا احلدود بجلشبهجت) ،دراسة يف املصجدر واألسجنيد واملجن

الدليل السادس :وهو أهم األد ّلة التي اعتمد عليها الفقه اإلسالمي إلثبات قاعدة

الدرء ،وهو احلديث املشهور :ادرؤوا احلدود بالشبهات  ،فقد ورد هذا احلديث يف

مصادر الشيعة والسنّة ،من هنا ،البدّ من دراسته سند ًا ومتن ًا:

(ّ )1
لعل مثل هذه النصوص تنفع يف رشعنة مهنة املحاماة من حيث املبدأ ،وكوهنا بحث ًا عن الثغرات
يف القض ّية رشع ًا وقانون ًا ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

أ ـ أما الدراسة السندية ،فقد ورد هذا احلديث يف عدّ ة مصادر إسالم ّية ،وهي:

 1ـ كتب املبسوط واخلالف والتبيان ،للشيخ الطويس (460هـ)  ،وجممع البيان

للطربيس  ،لكنّه جاء هناك مرس ً
ال بال سند ،فال حج ّية له.
اهلل

 2ـ كتاب من ال حيرضه الفقيه ،للشيخ الصدوق (381هـ) ،منقوالً عن رسول
ٌ
مرسل جد ًا وال سند له  ،فإن خبني عىل حج ّية مراسيل الصدوق مطلق ًا
 ،لكنّه

أو عىل حج ّية خصوص ما صدّ ر بكلمة (قال) ونحوها ،كان هذا اخلرب تام السند ،وإالـ

كام هو الصحيح ،وفق ما تقدّ م يف الفصل السابق ـ فال اعتبار هبذا اخلرب.

 3ـ الصدوق يف املقنع  ،وقد جاء اخلرب أيض ًا مرس ً
ال عن أمري املؤمنني× بال سند

أصالً.

 4ـ القايض النعامن يف دعائم اإلسالم  ،وقد جاء اخلرب فيه (عن الصادق× يف
 ،لكنّه مرسل بال سند أصالً.

نسخة) عن النبي

 5ـ ما نقله الطربيس يف مشكاة األنوار ،عن كتاب املحاسن عن الصادق× عن

رسول اهلل

 ،وهو مرسل جد ًا ال سند له.

 6ـ ابن أيب مجهور األحسائي (880هـ) يف عوايل اللئايل  ،وهو مرسل جد ًا بال سند

عن رسول اهلل

.

( ) 1املبسوط  ،66 :3و ،202 ،199 :4و43 :8؛ واخلالف  ،253 :4و ،529 :5و404 :6؛
والتبيان .352 :5

( )2جممع البيان .261 :1

( )3كتاب من ال حيرضه الفقيه .74 :4

( )4املقنع437 ،436 :؛ وانظر :مستدرك الوسائل  57 ،26 :18ـ .58

( )5دعائم اإلسالم 472 ،465 :2؛ وانظر :مستدرك الوسائل .26 :18
( )6مشكاة األنوار.367 :

( )7عوايل اللئايل  ،236 :1و.349 :2

 7ـ احلراين يف حتف العقول  ،نقله مرس ً
ال جد ًا بال سند.

نص بعض العلامء عىل
فهذا احلديث عىل املستوى اإلمامي ،ال سند له أصالً ،ومن هنا ّ

ضعف هذا اخلرب .

 8ـ كام روى هذا اخلرب اإلمام حييى بن احلسني (298هـ) ،يف كتاب األحكام مرس ً
ال

بال سند .

 9ـ وكذا اإلمام أمحد املرتىض (840هـ) ،أحد فقهاء الزيدية ،حيث ذكره مرس ً
ال بال

سند يف رشح األزهار .

أما عىل املستوى السنّي ،فقد جاء هذا احلديث يف عدّ ة مصادر أيض ًا:

 10ـ السيوطي (911هـ) يف اجلامع الصغري ،ذكر الرواية مرسل ًة بال سند أص ً
ال .
 11ـ املتقي اهلندي (975هـ) يف كنز العامل ،ذكر احلديث مرس ً
ال أيض ًا بال سند .

 12ـ العجلوين (1162هـ) يف كشف اخلفاء ،وذكر أنّه موجود يف مسند أيب حنيفة

عن ابن عباس مرفوع ًا ،وابن السمعاين نقله عن عمر بن عبد العزيز مرس ً
ال عن رسول
اهلل ،وقد نقل العجلوين عن السمعاين عن ابن حجر ّ
أن يف سند هذا احلديث من ال خيعرف،

وأن ابن حجر قالّ :
ّ
إن هذا احلديث مشهور عىل األلسنة ،واملعروف يف كتب احلديث أنه
من قول عمر بن اخلطاب ،وقد رسد العجلوين نقل هذا احلديث عن الصحابة ال عن

( )1حتف العقول.128 :

( )2انظر :املصطفوي ،القواعد113 :؛ واخلوئي ،مباين تكملة املنهاج154 :1؛ ويظهر الغمز فيه من

املنتظري ،دراسات يف والية الفقيه 313 :2؛ وهو رصيح التربيزي يف رصاط النجاة 551 :1؛

صححه الفاضل اللنكراين يف تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة ،كتاب احلدود 23 :ـ
وإن ّ
 ،24ولع ّله بنا ًء عىل الشهرة ،ال عىل مفهوم التصحيح السندي الرجايل.

( )3األحكام .222 :2

( )4رشح األزهار .338 :4
( )5اجلامع الصغري .52 :1

( )6كنز العامل .309 ،305 :5

رسول اهلل ،وذكر أكثر أهل السنّة األحاديث األربعة املتقدّ مة يف الدليل اخلامس هنا ،وقد
أسلفنا احلديث فيها ،ونقل العجلوين احلديث ـ بالواسطة ـ عن عيل ٍ
بسند ،قالواّ :
إن فيه
املختار بن نافع ،وهو ضعيف احلديث .

كام ذكر األلباين املعارص ّ
أن هذا احلديث ضعيف؛ وأشار إىل مجلة مما ذكره العجلوين،

فال نعيد .

فهذا احلديث ضعيف ّ
بكل مصادره ،مرسل عن املعصوم جد ًا يف مصادر السنّة

رصح بضعفه ـ مضاف ًا إىل ما تقدّ م ـ بعض الباحثني السنّة املعارصين ،
والشيعة ،وقد ّ
وطبق ًا لقواعد نقد السند ،مل يسلم سندٌ هلذا احلديث أبد ًا ،بل يكاد يكون ال سند له إىل

النبي أو اإلمام لو تأ ّملنا املصادر حسب الظاهر ،فيكون ضعيف ًا جد ًا ال خيستند إليه .هذا
ّ

ك ّله مضاف ًا إىل بعض النصوص املتقدّ مة التي ح ّققنا حاهلا يف األد ّلة السابقة ،فال نعيد.
يتمم هذا احلديث سند ًا وصدور ًا بمحاوالت:
وقد ّ

املحاولة األوىلّ :
مشتهر بني الفقهاء كا ّفة ،وقد تل ّقوه بالقبول  ،بل
إن هذا احلديث
ٌ

هو ما أخذت به القوانني الوضع ّية  ،بل إنّه مما تواتر لدى الفريقني  ،بل ّ
إن كثرة طرقه
فبضم هذا ك ّله إىل
النبي ،
ونقله بروايات كثرية عن النبي ،يؤكّدان فيه ّ
ّ
صحة نسبته إىل ّ

ٌ
وثوق بصدور هذه الرواية.
بعضه حيصل

( )1راجع :العجلوين ،كشف اخلفاء  71 :1ـ .72

( )7األلباين ،إرواء الغليل  343 :7ـ  ،345و.25 :8

( ) 3الشنقيطي ،خرب الواحد وحج ّيته267 :؛ وانظر الوادعي ،أثر الشبهات يف درء احلدود59 :؛
ومقالة قاعدة درء احلدود بالشبهات 25 :ـ .27

( )4عودة ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي.334 :

( )5الوادعي ،أثر الشبهات يف درء احلدود.62 :
( )6بحار األنوار  ،700 :30اهلامش.

( )7أمحدون ،قاعدة درء احلدود ،مصدر سابق.31 ،25 :

عرب ابن إدريس ّ
احليل عن هذه الرواية باملجمع عليه ،واملتفق عليه  ،ويف موضع
وقد ّ

آخر قال .. :فإنّه قال عليه السالم وروته األ ّمة وأمجعت عليه بغري خالف ، ..وا ّدعى

اإلمجاع عىل هذا اخلرب العال ّمة احليل يف خمتلف الشيعة  ،ووصفه األردبييل باملشهور بل

العاميل يف مفتاح الكرامة ،
اخلاصة والعا ّمة  ،كام وصفه باملشهور
املتفق ،واملشهور بني
ّ
ُّ
وغريه  ،وأرصح النصوص هنا ما قاله صاحب الرياض من وصف اخلرب ّ
الدال عىل
درء احلدود بالشبهة باملتواتر  ،ولع ّله يقصد لفظ هذا احلديث.

أن هذه املحاولة غري واضحة ـ برصف النظر عن ال خبعد السندي ـ فإذا درسنا
إال ّ

احلديث فإنّه يصعب احلصول عىل التواتر أو حتى الوثوق بصدوره لو قرصنا نظرنا عىل

املصادر احلديث ّية والتارخي ّية؛ ّ
ألن احلديث ال سند له أص ً
ال يف األغلب ّية الساحقة من
ولعل ّ
املصادر ،ويف متام املصادر الشيع ّية ،فال طريق لهّ ،
كل واحد أخذ عن اآلخر ،وهلذا

ال بال سند ،والغريب ّ
جاء اخلرب عند اجلميع فيام بعد مرس ً
أن الطويس والكليني وسائر
حمدّ ثي لشيعة الكبار مل ينقلوا هذا اخلرب يف مصادرهم احلديث ّية رغم أمهيّته ،فلو كان هلذا
احلديث أسانيد متعدّ دة الستبعدنا الكذب يف اجلميع ،لكنّه بال سند.

أما عند أهل السنّة ،فلم نجده كثري ًا يف مصادر احلديث ،حيث خلت منه الكتب

التسعة السنّية ،وظهر عند ّ
املتأخرين أكثر ،فمع عدم السند ـ واحلال هذه ـ كيف حيصل
وثوق بالصدور؟! فاإلنصاف ّ
ٌ
أن دعوى تواتر اخلرب أو الوثوق بصدوره من شهرته

( )1الرسائر .520 ،485 ،448 ،446 :3
( )2املصدر نفسه .475 :3

( )3خمتلف الشيعة .255 :9

( )4جممع الفائدة  ،198 :3و.489 :12
( )5مفتاح الكرامة .609 :9

( )6انظر :رياض املسائل 426 :13؛ وجامع املدارك .3 :7
( )7رياض املسائل .611 :13

الروائ ّية وتداوله غري واضحة.

املحاولة الثانية :دعوى انجبار ضعف اخلرب سند ًا بعمل الفقهاء املسلمني به،

واستنادهم إليه سنّ ًة وشيعة ،وتناقله يف كتبهم .والنصوص املتقدّ مة يف املحاولة األوىل

ينفع أغلبها هنا أيض ًا ،فبقانون اجلرب يؤخذ هبذا اخلرب.

والذي ّ
يدل أكثر فأكثر عىل اعرتاف الفقهاء بهّ ،أهنم أوردوا نفس تعبري الرواية يف

موارد كثرية جد ًا يف كلامهتم ،وهذا التعبري ال مرجع له سوى هذا اخلرب ،وهذا ما خيشكّل

النبوي يف املباحث الفقه ّية ،واستنادهم إليه فيها ،فإذا كانت
شاهد ًا عىل نفوذ هذا احلديث
ّ
الشهرة الروائ ّية التي استندت إليها املحاولة األوىل غري كافية ،فالشهرة العمل ّية هنا جترب

ضعف السند وتعطيه احلج ّية.

وجياب عن هذه املحاولة ّ
بأن اشتهار هذه القاعدة ال يعني االعرتاف هبذا احلديث،
ُ

فهذه القاعدة يمكن تفسريها وتبنّيها يف اجلملة حتى لو سقط هذا احلديث سند ًا ،وعندما

استعمل الفقهاء تعبري :درء احلدود بالشبهات ،أوردوه يف حاالت وطء الشبهة وأمثاهلا

يف غالب احلاالت ،وهذه املوارد قامت األد ّلة عىل درء احلدّ فيها حتى لو بطل هذا

احلديث ،فلع ّلهم استحسنوا تركيبة احلديث املوجزة وتبنّوها ،ال أهنم تبنّوا احلديث نفسه

لينجرب ضع خفه السندي بذلك ،فنحن نشكّك يف صغرى االستناد هنا.

منقول عن عمر بن اخلطاب وبعض الصحابةّ ،
ٌ
بل قد تقدّ م ّ
فلعل
أن هذا احلديث

الشهرة عند أهل السنّة جاءت من نسبة احلديث إىل هذه الشخص ّيات التي يأخذون يف
اجلملة بأقواهلا.

يضاف إىل ذلك بطالن قاعدة اجلرب كربو ّي ًا إال مع حصول الوثوق ،ونحن بعد أن

ا ّطلعنا عىل هذا اخلرب ومصادره ،كيف نثق بتشخيصات علامء مثل صاحب الرياض وابن
إدريس والعالمة واملجليس وغريهم با ّدعاء ثبوت اخلرب؟! ّ
فلعل اشتهار هذه القاعدة
نص اخلرب جعلهم يعتمدون عىل الرواية ،لو ثبت صغرو ّي ًا
الصحيحة وتطابق متنها مع ّ

بتت ّبع املوارد أهنم اعتمدوا عليها فقط ال عىل غريها معها.
وعليه ،فدعوى االنجبار هنا غري واضحة.

املحاولة الثالثة :دعوى ّ
موافق
أن هذا احلديث ،وإن ضعف سند ًا ،إال أنّه تا ّم متن ًا
ٌ

للعقل واالعتبار ،وقد تبنّته القوانني الوضع ّية ،وهبذا يؤخذ به .

تم ـ كفت األدلة األخرى التي أمتّت متن هذا احلديث ،وال
لك ّن هذا الكالم ـ لو ّ

جمرد عدم وجود خدش يف ٍ
النبي أو اإلمام أو الصحايب،
متن ما لتصحيح نسبته إىل ّ
يكفي ّ

عل ًام أنّه لو خاريد به التفسري الثالث لربام خدش به تعطيله العقوبات بشكل نسبي ،وخمالفته

إلطالقات وعمومات الكتاب والسنّة الدا ّلة ـ حسب الفرض ـ عىل حج ّية خرب الواحد،
بام يشمل مثل باب احلدود.

إن هذا احلديث ضعيف سند ًا ،ال ُيستند إليه بنفسه بوصفه حديث ًا رشيف ًا يف
والنتيجةّ :

يمس ال ُبنية األصول ّية لفهم
خاص ًة ما كان منها من هذا النوع الذي ّ
إثبات نتائج اجتهاد ّيةّ ،

الدين.

هذا ك ّله عىل مستوى الدراسة الصدور ّية هلذا احلديث.

ب ـ أما الدراسة املتن ّية املضمون ّية ،فتوجد عدّ ة نقاط:

النقطة األوىل :ذهب السيد السبزواري إىل تفسري الشبهة املذكورة يف احلديث بالشبهة

التي يطرحها األصول ّيون يف مباحث الرباءة من علم أصول الفقه ،وهبذا تكون أد ّلة

قاعدة الرباءة كافي ًة يف إثبات مضمون هذا احلديث .

وقد نستنتج ـ وفق ًا لذلك ـ ّ
األولني لقاعدة
أن قاعدة الرباءة ال تعطي سوى التفسريين ّ

الدرء؛ ّ
ألن الشبهة فيها إ ّما موضوع ّية أو حكمية ،فتشمل عىل أحسن حال التفسريين
مع ًا ،وال تستوعب التفسري الثالث الذي هو ّ
حمل النزاع هنا؛ وذلك ّ
أن املفروض قيام

( )1أمحدون ،درء احلدود بالشبهات ،مصدر سابق.31 :
( )2السبزواريّ ،
مهذب األحكام .229 ،227 :27

ٍ
أماري عىل احلكم يف املقام ،وهو أد ّلة حج ّية خرب الواحد ،بعد الفراغ عن عدم
دليل
ّ
وجود ٍ
عجز يف مقتيض هذا الدليل للشمول لباب احلدود ،فكيف يمكن ملثل دليل حج ّية

ٍ
عميل أن يتقدّ م عىل دليل حج ّية أمارة من األمارات؟!
أصل
ّ

بعض الفقهاء ّ
خمتص ـ ظاهر ًا ـ بالشبهة عند الفاعل
النقطة الثانية :ذكر خ
أن هذا احلديث ٌّ
أن ظاهر احلديث التأسيس ٍ
ال احلاكم؛ ذلك ّ
ألمر جديد ،وإذا كان املراد الشبهة لدى

خ
احلديث تأسيس ّيته؛ ذلك أنّه مل يقل أحدٌ من املسلمني :إنّه مع قيام الب ّينة
احلاكم َف َقدَ
الرشع ّية خيمنع احلاكم من إجراء احلد ،كام ّ
أن عدم إقامته احلدّ عند عدم الدليل الرشعي ـ

واملتحصل ّ
أن ظهور
نص تأسييس؛ لوضوحه.
ّ
حك ًام أو موضوع ًا ـ مما ال حيتاج إىل ّ
خمتص ًا بالفاعل كوطء الشبهة ،
نع عن شموله للحاكم ،فيكون ّ
احلديث يف التأسيس ما ٌ

وهبذا ال ّ
األول لقاعدة الدرء.
يدل احلديث عىل أكثر من التفسري ّ
أن هذا الكالم ٌ
قابل للمناقشة؛ وذلك:
إال ّ

ّأوالً :بالنقض؛ إذ املسألة عىل املنوال نفسه من طرف الفاعل ،أفهل خيناقش أحدٌ من

املسلمني يف عدم ثبوت العقوبة عىل الوطء شبه ًة؟ وأال تستدعيه الطبيعة اإلنسانيّة
العقالئ ّية احلاكمة يف مثل هذه املوارد ولو بنحو التخفيف؟ فإذا كانت التأسيس ّية غري
واضحة يف مورد احلاكم ،ففي مورد الفاعل ليست بالتي ُتتلف عنها اختالف ًا فاحش ًا.

ّ
باحلل ،حيث ال يوجد ما يمنع عن شمول احلديث للحاكم؛ ذلك ّ
أن هذا
ثاني ًا:

تكون املنظومة احلقوق ّية
نبوي ،أي أنّه صدر يف بدايات ّ
احلديث يف غالب مصادره املنقولة ٌّ
ثم فال يمكن مقارنة الوعي احلقوقي العام عند املسلمني اليوم
واملفاهيم ّية الدين ّية ،ومن ّ

بام كان عليه يف بدايات عرص الرسالةّ ،
ولعل الرواية صدرت يف بدايات اهلجرة النبو ّية،

حيث مل يكن املسلمون عىل دراية باألحكام القانون ّية اإلسالم ّية ،وصدور مثل هذا
( ) 1انظر :إسامعيل الصدر ،تعليقة عىل الترشيع اجلنائي اإلسالمي 335 :ـ 336؛ والفاضل
اللنكراين ،تفصيل الرشيعة ،مصدر سابق 23 :ـ .24

احلديث ـ للتنبيه عىل رضورة حتصيل القايض للثبوت الرشعي فيام حيكم به ـ يف مثل هذا

اجلو ،مما ال غرابة فيه وال منافاة للتأسيس هبذا املعنى ،بل حتى اخلرب املنقول يف كتاب
ّ

املقنع عن عيل× ،ال خبعد يف صدوره عىل هذا النحو ،بعد أن كانت الكثري من النصوص
األئمة من أهل البيت عىل هذه الشاكلة ،بحسب اختالفات موضوعاهتا
التي أتت يف زمن ّ
تأسييس هبذا املعنى الزمني التارخيي ويف سياقه
ووعي املسلمني هلا ،وعليه فاحلديث
ٌّ

اص.
اخل ّ

هذا ك ّله ،إذا قبلنا ّ
أن احلديث أص ً
ظاهر يف التأسيسيّة.
ال
ٌ

فهذه املناقشة غري صحيحة ،فال مانع من شمول احلديث ـ لو َث َب َت ـ للفاعل واحلاكم

مع ًا.

النقطة الثالثة :السؤال األساس هنا :ما هو املراد بالشبهات يف احلديث؟

املحىل بالالم يف هذه الكلمة هو العموم ّ
ظاهر اجلمع ّ
لكل شبهة ،ولو مل ينعقد عموم،

فال ّ
أقل من اإلطالق ،وهبذا تكون التفاسري األربعة املتقدّ مة لقاعدة الدرء مشمولة هلذه

الرواية.

وهنا نقول:

خاص ًة بعد مناقشة السيد إسامعيل الصدر ـ
األول والثاين ،فقد قلنا ـ ّ
أ ـ ّأما التفسري ّ

أنّه ال مانع من شمول احلديث هلام ،بل مها ثابتان حتى لو مل يشملهام احلديث.
ب ـ وأما التفسري الثالث ،ففيه حالتان:

جلرم والعقوبة،
احلالة األوىل :حالة قيام الدليل الرشعي ـ حك ًام وموضوع ًا ـ عىل ا خ

وثبوت موجب احلدّ عىل اجلاين بالب ّينة أو غريها ،فهنا قد يقال بأنّه ال جمال لشمول الدرء

هلذا املورد؛ ّ
ألن الزمه تعطيل باب احلدود يف أغلب موارده؛ إذ ق ّلام يسلم مور ٌد ال تكون
فيه شبه ٌة حكم ّية أو موضوع ّية عىل مستوى الواقع ،فقد يلزم نقض الغرض من وراء

ترشيع أحكام احلدود ،وخصوص ًا إذا قلنا ـ كام ذكره بعض الفقهاء ـ ّ
بأن كلمة احلدود

يعم القصاص والتعزير أيض ًا؛ إذ يف ذلك ضياع احلقوق وسدّ باب
هنا يراد منها ما ّ
القانون اجلزائي واجلنائي كام هو واضح ،فيكون هذا بنفسه مانع ًا عن استفادة اإلطالق
من احلديث ،وإن مل تقبل هبذا فال ّ
أقل من ّ
أن األخذ باحلديث قد يلزم منه ُتصيص األكثر
يف وسائل إثبات احلكم واملوضوع يف باب القضاء.

ٍ
عميل ال قيام دليل رشعي؛ وهنا ال
أصل
احلالة الثانية :حالة ثبوت احلدّ نتيجة إجراء
ّ

يوجد مانع من تقديم حديث الدرء عىل أد ّلة باب احلدود ،ومثاله ما لو ثبت اجلرم،
وشككنا يف إقامة احلدّ عىل هذا اجلاين أو عدمه ،فمقتىض االستصحاب إقامة احلدّ عليه

اآلن ،وحيث املورد شبهة ،فيسقط احلدّ  ،و خيعترب كام لو خاقيم ،بعد فرض االستصحاب

أص ً
ال عمل ّي ًا.

ونكتة التقديم قد تكون هي حكومة حديث الدرء عىل أد ّلة األصول العمل ّية املثبتة

ّ
ولعل الفقهاء كان نظرهم غالب ًا يف قاعدة الدرء ،غري التفسريين
للحدّ ؛ لنظره إليها.
األولني ،إىل مثل هذا املورد.
ّ

ّ
ولعل نكتة التقديم ما أشار إليه السيد عيل اخلامنئي ،يف حديثه حول إجراء
كام

االستصحاب لرتتيب أحكام الكفر عىل الصابئة ،ومن ثم جواز القتل وما شابه ذلك يف

ح ّقهم ،حيث ذكر ّ
أن االستصحاب ال جيري يف املسائل اخلطرية ،بمعنى عدم إمكان ّية
بمجرد قيام االستصحاب عليهّ ،
فإن هذا خالف مذاق الشارع،
حساس جدّ ًا
ّ
إنفاذ حك ٍم ّ

السيام فيام يرتبط بالدماء  .فلو قبلنا بام ذكره بنحو القاعدة لزم عدم إمكان إجراء
خاصة منها ما يقوم عىل القتل ـ نتيجة إجراء أصول عمل ّية أو نحو ذلك،
احلدود ـ
ّ

والتفصيل يف حم ّله.

وبام تقدّ م يظهر احلال يف التفسري الرابع لقاعدة الدرء.

( )1انظر :اخلامنئي ،بحث حول الصابئة ،جم ّلة فقه أهل البيت^ ،قم ،العدد  ،28 :4لعام 1997م؛
وجم ّلة املنهاج ،بريوت ،العدد  26 :9ـ 1998 ،27م.

ونستنتج مما تقدّ م ما ييل:

األول والثاين لقاعدة الدرء.
 1ـ احلديث شامل باإلطالق للتفسريين ّ
 2ـ احلديث غري شامل للتفسري الثالث ّ
بكل امتداداته.

مثبت احلدّ أص ً
ال عمل ّي ًا.
 3ـ ال مانع من شمول احلديث للتفسري الثالث ،فيام لو كان خ

هذا ،وقد ُيستشكل هنا ّ
بأن إجراء احلديث يف مورد األصول العمل ّية بمالك احلكومة

والنظر ،قد يسمح بإجرائه يف سائر الطرق الظن ّية يف باب القضاء؛ إذا كان دليلها غري

ال هناك ٌ
خاص بالقضاء ،فمث ً
فرق بني دليل ثبوت احلدود واجلرائم بالب ّينة ،وبني دليل
ّ

حج ّية خرب الثقة الوارد يف القضاء وغريه؛ ّ
األول الزمه ـ لو
فإن تقديم حديث الدرء عىل ّ
س ّلمنا ـ عبث ّية ترشيع الب ّينات لو قلنا بق ّلة جمال حتصيل اليقني منها ،وفرضنا اختصاصها

بباب القضاء والعقوبات ونحوها ،عىل خالف تقديمه عىل الثاين ،فال يؤ ّدي إال إىل
إسقاط حج ّية خرب الواحد يف القضاء عىل مستوى الشبهة احلكم ّية؛ وهذا ما ال ضري فيه؛

حيث ال يلزم منه ُتصيص األكثر املستهجن عرف ًا ،وال عبثيّة أصل جعل احلج ّية خلرب
الثقة.

وعىل أ ّية حال ،فأصل احلديث مل َيثبت ،والذي حيسم املوقف فيه أمران:

أ ـ سقوط احلديث عن االعتبار السندي والصدوري.

التحري وعدم وجدان سبيل ّ
بـ ّ
حلل املوقف،
أن املراد بالشبهة لغ ًة وعرف ًا ما فيه حالة
ّ

التحري يف املوقف العميل ،إما بنا ًء عىل مسلك
فأد ّلة حج ّية الطرق واألمارات ترفع هذا
ّ

جعل الطريق ّية أو حتى عىل غريه ،فال يتقدّ م هذا احلديث عىل احلجج ،نعم قد يتقدّ م عىل
رب الواحد من احلجج فال يتقدّ م حديث الدرء عىل دليل
األصول العمل ّية كام قلنا ،وخ خ

حج ّية خرب الواحد ،إال عىل املداخلة األخرية التي قلناها ،وقد تكون غري بعيدة يف
اجلملة.

وعليه ،فقاعدة الدرء ال تصلح دلي ً
ال لتقييد قانون حج ّية خّب الواحد مطلق ًا.

خيشار إىل أنّه قد تقدّ م ّ
أن املذهب الظاهري يرفض قاعدة درء احلدود بالشبهات كام

ّ
املحىل ،فقد ناقش ابن حزم أد ّلة املثبتني للقاعدة من الروايات
رشحه ابن حزم نفسه يف
والنصوص ،بضعف سندها باإلرسال أو الوقوف عىل الصحابة ،ومن هنا رفض القاعدة

متسك ًا بقوله تعاىل﴿ :ت ْل َ
وها﴾ (البقرة. )229 :
ك ُحدُ و ُد اهلل َفال َت ْعتَدُ َ
ّ

األولني لقاعدة
والذي يبدو أ ّن ابن حزم قد وافق ـ من خالل كالمه ـ عىل التفسريين ّ

بحجة ّ
أن فيه تعدّ ي ًا عىل حدود اهلل
الدرء ،وكان
يصب مناقشاته عىل ما هو أزيد منهامّ ،
ّ

وتعطي ً
بعض من تطبيق ابن حزم القاعدة ـ
ربر ما ذكره ٌ
ال للحدود الرشعيّة ،وهو ما ي ّ

بمعنى الشبهة من طرف الفاعل ـ يف الكثري من املوارد الفقه ّية يف كتبه ومذهبه .

ولع ّله ـ برصف النظر عن مسألة حج ّية خرب الواحد ـ يغلب عىل الظ ّن أن فقهاء

اإلمام ّية ،السيام القدماء منهم ،كانوا عىل هذا الرأي أيض ًا.

تم طرحها أو يمكن أن تخطرح ،من
هذا ،وتوجد تفصيالت عديدة يف قاعدة الدرء ّ

ناحية حتديد معنى الشبهة عند الفاعل ومساحاهتا ،ومسألة التقصري والقصور ،وشمول
القاعدة للشبهة احلكمية عند الفاعل أو ال ،ويف شمول مفهوم الشبهة لالرتداد الناشئ

عن شبهة أو حالة اشتباه نوعي ،وغري ذلك ،تراجع يف حم ّلها.

نجياة البحث يف دائرة حايّة احلديث يف بجب احلدود
الذي نخرج به هنا هو:

 1ـ عىل مستوى اقتضاء دليل احلج ّيةّ ،
فإن ما نفهمه من أد ّلة حج ّية خرب الواحد ّأهنا ـ

لو متّت ـ ال خحيرز شموهلا لألمور اخلطرية ،وينتج عنه عدم جريان خرب الواحد يف باب
ّ
املترشع ّية ،و خبني
استدل بالسرية
عرض ،إال إذا قيل بأنّه لو
احلدود وأمثاله ،فيام فيه دم أو ٌ
ّ

فإهنا ال مت ّيز بني اخلطري وغريه وبني احلدود وغريها،
عىل إفادهتا حج ّية خرب الثقة الظنيّ ،
(ّ )1
املحىل  153 :11ـ .154

( )2أمحدون ،قاعدة درء احلدود بالشبهات ،مصدر سابق.32 :

ومكرس ًة
إذ لو كان لظهر وبان ،فتصلح خم ِع ْينَ ًة لفهم اإلطالق يف نصوص الكتاب والسنّة
ّ

فاحلق
له ،دون أن متنع السري خة العقالئية عنه ،وإن مل تدل سرية العقالء بنفسها عليه ،وإال
ّ
هو التفصيل بني اخلطري وغريه.

 2ـ عىل مستوى وجود املانع بعد فرض متام ّية االقتضاء يف دليل احلج ّية ،وهنا نقول:

إنّه مل يثبت وجود مانع يوقف تأثري شمول دليل احلج ّية لباب احلدود وأمثاله ،مثل قاعدة
الدرء وغريها .نعم لو خاخذ بقاعدة الدرء وفهم منها الشبهة الواقع ّية ،فقد يشمل
التخصيص أبواب احلدود والتعزيرات والقصاص مع ًا ،عىل تفصيل يراجع يف حم ّله .

هذا ك ّله عىل أصول املشهور القائلني بحج ّية خّب الواحد الظنّيّ ،أما عىل ما سلكناه

من إنكار أصل حج ّية خّب الواحد الظنّي يف معرفة الدين مطلق ًا ،فال موضوع هلذه
احلق عندنا هو عدم حج ّية خرب الواحد يف باب احلدود بشكل آكد ،ويف
األبحاث ،بل ّ

غريها أيض ًا.

( )1انظر حوله :رضا استادي ،مقالة قلمرو قاعدة درء (بالفارس ّية) ،جم ّلة فقه أهل بيت ،العدد :34
 53ـ  ،71و 71 :37ـ .85

احملنر السجدس

حايّة احلديث بني عمنم البلنى وعدمه

متهيد

مهم جد ًا يف أصول الفقه السنّي بشكل رئيس ،يف حج ّية خرب الواحد فيام
وقع كال ٌم ّ
ٍ
ماسة
تعم به البلوى ،ويقصدون هبذا العنوان ورود خرب آحادي يف قض ّية فيها حاجة ّ
ّ
ومؤكّدة تستدعي يف موردها السؤال ،وتكثر األسئلة عاد ًة حوهلا ،مما يستدعي ـ تلقائي ًا ـ
وصول األمر إلينا بالتواتر ،مع أنّه وصل بشكل آحادي.
وقد انقسم أصول ّيو السنّة إىل فريقني هنا:

األول :ما ذهب إليه بعض األحناف ،بل نخسب إليهم  ،من عدم حج ّية خرب
الفريق ّ

تعم به البلوى ،ونسبه ّ
احليل وغريه إىل أيب حنيفة شخص ّي ًا  ،ونسبه الغزايل
الواحد فيام ّ
واآلمدي للكرخي وبعض أصحاب الرأي خمالفني ـ أي الغزايل واآلمدي ..ـ إ ّياه .

وذكر الزركيش أنّه قول أكثر احلنف ّية وأيب عبد اهلل البرصي ،كام حكاه صاحب الواضح،

وقول ابن خويز اخلارجي كام حكاه الباجي ،وأنّه نقله صاحب الكربيت األمحر عن ابن

رسيج .

( )1انظر :اجلصاص ،الفصول يف األصول  114 :3ـ 119؛ والرسخيس ،أصول الفقه  368 :1ـ
.369

ّ
واحليل ،منتهى املطلب 14 :4؛ والنووي ،املجموع 265 :5؛
( )2انظر :الغزايل ،املنخول378 :؛
والرصاط املستقيم 145 :3؛ وحتفة األحوذي .55 :4

( )3انظر :الغزايل ،املستصفى 135 :ـ 136؛ واآلمدي ،اإلحكام .112 :2
( )4انظر :الزركيش ،البحر املحيط يف أصول الفقه .403 :3

الفريق الثاين :ما ذهب إليه مجهور أهل السنّة ،من حج ّية خرب الواحد مطلق ًا ،سواء يف

تعم به البلوى وغريه .
ما ّ

أما عىل الصعيد الشيعي اإلمامي ،فرغم أنّنا مل نجد بحث ًا أصول ّي ًا خيذكر يف هذا التقسيم،

أو اجتاه ًا أصول ّي ًا يف التمييز يف حج ّية األخبار بني أنواع مع ّينة وغريها ،إال ّ
أن مطاوي

بأهنم يأخذون بتقسي ٍم قريب من هذا النوع يف اجلملة ،ولو مل
كلامت العلامء تخعطي قناعة ّ

يتطابق بالتامم مع النظر ّية احلنف ّية ،ونذكر بعض الشواهد من باب املثال ال أكثر:

ٍ
 1ـ ما ذكره السيد حممد باقر الصدر ،يف أبحاثه األصول ّية ،من ّ
سرية
أن الردع عن

مستحكمة ،ال يكفي فيه خرب أو خربان ،بل حيتاج إىل مجلة نصوص ليتح ّقق الردع ،
ٍ
ٍ
يؤوله أو ما
وهذا معناه أنّه ال يعمل
بخرب آحادي يف الردع عن سرية مستحكمة أو أنّه ّ
شابه ذلك من تضعيف سنده أو داللته.

ويلحق هبذا املوقف ما يذكره الشيخ يوسف الصانعي مرار ًا يف أبحاثه الفقه ّية ،من ّ
أن

األمور الرشع ّية التي تقع عىل خالف املرتكزات العقالئ ّية أو الطبع العقالئي أو تكون
تأسيس ًا ٍ
ألمر جديد تع ّبدي ونحو ذلك ،البد فيها من تعدّ د الروايات ووضوحها ،فال

يصح برواية واحدة آحادية اإلعراض عن االرتكاز ونحوه .
ّ

 2ـ ما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء ،من ر ّد روايات حتريف القرآن بالنقيصة،

صحت لتواتر نقل هذه األخبار؛ لتو ّفر الدواعي إىل نقلها ،من هنا ال يؤخذ بتلك
بأهنا لو ّ
ّ
الروايات .
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 3ـ ما ذكره الس ّيد اخلوئي يف أبحاثه القرآن ّية ،من ّ
أن اخلرب الذي تكثر الدواعي إىل

نقله ،لو مل ينقله لنا سوى شخص أو شخصانّ ،
دل ذلك عىل كذب اخلرب وسقوطه عن
احلجية ،كام لو أخربنا شخص أو شخصان بدخول ٍ
ملك عظيم يف البلد ،وسألنا الباقني
ّ
ٍ
ومل يعرفوا شيئ ًا عن هذا األمرّ ،
حينئذ ،إذ لو كان
صحة اخلرب
فإن هذا شاهد عىل عدم ّ

صحيح ًا ال ّطلع عليه الناس وتوافرت الدواعي إىل نقله .

املتفرقة ،والتي ترجع إىل ّ
احتف بدواعي
أن خرب الواحد إذا
ّ
إىل غريها من األمثلة ّ

النقل والتواتر يفقد ظن ّيته كام يقول الس ّيد اخلوئي ،فريجع إىل انعدام طريق ّية اخلرب،
ونخصص دائرة احلج ّية ،وحيصل التفصيل يف اخلرب الواحد باملعنى املصطلح أصول ّي ًا،
ّ

ّ
ولعل هذا ـ وسيأيت بإذن اهلل ـ املرجع الرئيس أو أحد املراجع األساسيّة ملنكري حج ّية

تعم به البلوى.
اخلرب فيام ّ

ويف احلقبة ّ
املتأخرة ،ظهرت ت ّيارات نقد ّية حتمل التفكري نفسه ،لكن بلغة غري فقه ّية

ونقدي ،حيث خطرحت تشكيكات يف بعض
أو أصوليّة ،وإنّام بأسلوب معارص ثقايف
ّ
رب آحادي ،وانطلقت هذه التشكيكات من ّ
أن بعض
األحكام التي قام عليها خ ٌ
هيتم هبا النبي وأهل بيته
املوضوعات اخلطرية جد ًا لو كانت حقيق ّي ًة لكان يفرتض أن ّ

بنصوص كثرية تب ّينها ،فيام ال نجد سوى خرب آحادي صادف أن سأله أحد الرواة ،وهذه

سجلها الدكتور عبد الكريم رسوش عىل االستدالل عىل
إحدى نواحي املالحظة التي ّ
والية الفقيه بخرب عمر بن حنظلة ،وذلك يف دراسته حول التعدّ دية الدينيّة .

وهناك اجتاه يف الوسط الثقايف الديني املعارص ـ سواء عند الشيعة أم السنّة ـ ال يكتفي

أنصاره بخرب الواحد يف القضايا األساس ّية ،منطلقني تار ًة من ّ
أن القضايا اخلطرية ال تكفي
فيها اآلحاد ،وأخرى من ّ
أن املسائل األساس ّية التي تتو ّفر الدواعي إىل نقلها ،ويفرتض
( )1انظر :اخلوئي ،البيان.124 :
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يصح االكتفاء فيها
النبي
واألئمة باستمرار ،ال ّ
ّ
أن يكثر فيها القيل والقال أو يركّز عليها ّ

صح ّ
أن هذا اخلرب قد صدر فعالً؟! بل نجد
بخرب آحادي ،إذ ملاذا مل تصل سائر األخبار لو ّ
بعضهم ال يقبل بغري ّ
تدخل القرآن يف هذه القضايا ،كام أشكل بعض أهل السنّة عىل
الشيعة يف مسألة اإلمامة.

من هنا نالحظ ّ
ُتتص ببعض األحناف ،وإنام
أن نظر ّية التمييز يف حج ّية األخبار ال
ّ

هي موجودة بشكل أو بآخر يف ثنايا بعض مواقف العلامء الشيعة والسنّة ،لكن ـ كام

سنرى ـ ٌّ
كل عىل طريقته ومنهجه ،ودائرته.

من عمنم البلنى إىل تنافر دواعي النقل ،متيي ٌز وتعميق

وهبذا يمكننا ـ بتعميق األمر ـ أن نتحدّ ث عن وجود نظر ّيتني يف احلقيقة يف هذا

السياق:

النظر ّية األوىل :وهي التي تركّز عىل عموم البلوى ،ونالحظ ّ
أن أد ّلتها تنطلق من شدّ ة

االبتالء هبذا األمر أو ذاك ،وهي الرائجة أكثر عند األحناف.

النظر ّية الثانية :وهي التي تركّز عىل مقولة توافر دواعي النقل ،وهي املوجودة أكثر

عند بعض علامء اإلمام ّية ،وحتدّ ث عنها الغزايل أيض ًا  ،وهلا دليلها املختلف ،وإن حصل

تداخل ،كام سوف نح ّلل ذلك قريب ًا إن شاء اهلل تعاىل.

وهذا ما يدعونا للمالحظة عىل بعض كتابات أهل السنّة ،حيث رأيناها قد خلطت

ّ
ولعل من
بن هذين املعيارين ،أي معيار عموم البلوى ،ومعيار توافر دواعي النقل،
أفضل من تن ّبه للتمييز بني املعيارين اإلمام الغزايل ،حيث قبل بطرح خرب الواحد فيام

تعم به البلوى ،كام يظهر من اهلوامش التي نقلناها عنه،
تتو ّفر الدواعي لنقله ،دون ما ّ
( )1انظر :الغزايل ،املستصفى 113 :ـ .115

فراجع .

ربرات التي انطلقت
وعىل أ ّية حال ،فالبد من دراسة هذه النظر ّية ،ومعرفة أد ّلتها ،وامل ّ

أو قد تنطلق منها؛ لنرصدها ونحاكمها ونرصد املناقشات عليها ،ونرى هل هلذه النظر ّية

صحة أو ال؟ هل تتمكّن هذه النظر ّية من الكشف عن
ـ بنا ًء عىل حج ّية خرب الواحد ـ ّ
خمصص لعمومات ومطلقات دليل حج ّية خرب الواحد أو ال؟ وهل يمكنها الكشف عن
ّ

عجز يف مقتيض الداللة عىل احلج ّية يف هذه الدائرة أو تلك أو ال؟

 1ـ منطلقجت نظريّة الجفصيل وفقجً ملعيجريّة عمنم االبجالء
إن عمدة األد ّلة التي يمكن طرحها هنا ،هو اآليت:
ّ

إن العادة تقيض ّ
األولّ :
تعم به البلوى وتكون معرفته حاجة
الدليل ّ
بأن األمر الذي ّ

النبي إىل كثريين ،وأن
املجتمع اإلسالمي بر ّمته أو أغلبه ،خيفرتض فيه أن خيلقى من طرف ّ

تتم هذه املقدّ مة ندرك ـ منطقي ًا ـ ّ
أن
ال
ّ
النبي به شخص ًا أو شخصني ،وعندما ّ
خيتص ّ
ٍ
قد ألقاه عىل ٍ
بصورة
عدد كبري من الناس ،وعندما يلقي الرسول كالم ًا
رسول اهلل

واحدة أو متكررة عىل ٍ
عدد كبري من الناس ،أو تستدعي حالة االبتالء العامة تساؤالت
ّ

ويتم تناقله تناق ً
ال كثري ًا أو
كثرية حوله ،وتتو ّفر الدواعي إىل نقله ،يشتهر هذا اخلرب
ّ
متعدّ د ًا ،فإذا مل نجد يف هذا األمر سوى ٍ
خرب واحد أو خربين ،عرفنا ّ
أن كذب ًا قد حصل
وتم ،فيسقط اخلرب عن االعتبار .
أو خطأ يف النقل أو النسخ قد وقع ،أو نسخ ًا قد جرى ّ
الرسخيس وغريه ،ولع ّله انطالق ًا من هذه
هذه هي روح فكرة األحناف التي ينقلها لنا
ُّ

الفكرة ـ إىل جانب غريها قطع ًا ـ ذهب بعض الباحثني املعارصين إىل عدم حجية سنّة
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املتفرقة
النبوي ،أما األجوبة
احلج أو املسجد
ّ
النبي إال تلك امللقاة عىل املأل العام يف ّ
ّ
ألشخاص حمدودين فال قيمة هلا .

 1ـ  1ـ تعليقجت النقّجد على نظريّة األحنجف وعمنم البلنى

طرح ن ّقاد نظر ّية عموم البلوى سلسلة من االنتقادات عليها ،أبرزها:

األول :ما ركّز عليه غري واحد من األصول ّيني السنّة ،مثل الغزايل والرازي
االنتقاد ّ
وغريمها ،من اإليراد عىل األحناف بأ ّنكم أخذتم هنا أو هناك ٍ
بخرب آحادي ،مع ّ
أن املورد

مما فيه عموم البلوى .

مهم عىل صعيد تأسيس النظر ّية وسالمتهاّ ،
تورط األحناف
ّ
فإن ّ
لكن هذا االنتقاد غري ّ

بمخالفة نظر ّيتهم األصول ّية يف الفقه ،ليس دلي ً
ال عىل بطالن النظر ّية نفسها ،كام هو
واضح ،وإنّام هو ٌ
شكل من أشكال إبراز املفارقة بني نظر ّيتهم وتطبيقاهتم ،وهذا ما قد

حيصل كثري ًا من قبل سائر العلامء املسلمني يف تعاملهم التطبيقي املفارق لنظر ّيات
ّ
ولعل احلنفي لو ألزمتَه لرتك تلك
صحيحة قد اختاروها يف التأصيل األصويل،
التطبيقات مثالً.

االنتقاد الثاين :ما ذكره أبو حامد الغزايل ،من عدم استحالة أن يكون إرجاع اخللف

إىل أخبار اآلحاد فيه مصلحة وتع ّبد حتى يف مورد عموم البلوى ،ففرض وجود املصلحة

والتع ّبد يدفع هذا االستنتاج احلنفي .

لكن هذا النقد غري دقيق؛ ّ
احلنفي إنّام يدّ عي سقوط إمكان ّية تصديق اخلرب
ألن
ّ
َّ
خ
العمل بخرب اآلحاد شأن ًا تع ّبد ّي ًا
وصريورته طريق ًا عقالئي ًا للوصول إىل الواقع؛ وليس
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رصف ًا كام ح ّققناه سابق ًا حتى نتك ّلم يف وجود مصلحة وتع ّبد بجعل اخلرب منقوالً عرب

اآلحاد؛ فإذا زال الوثوق باخلرب أو تالشى الظ ّن منه سقط عن احلج ّية؛ لعدم شمول دليل

احلج ّية له ،وليس هناك افرتاض يف بقاء دليل احلج ّيةّ .
الغزايل قصد شيئ ًا آخر سيأيت
ولعل ّ

اجلصاص يف االنتقاد الالحق.
نقله قريب ًا عن ّ

خيص أهل العلم
اجلصاص ،من أنّه من اجلائز
االنتقاد الثالث :ما ذكره
للنبي أن ّ
ّ
ّ

ّ
قائم
عمت به البلوى ،حتى يؤ ّديه إىل الكا ّفة،
فكأن تصوير املشهد هنا ٌ
واإلتقان بإعالم ما ّ
عىل وجود مصلحة نبو ّية يف إدارة عمل ّية التبليغ هبذه الطريقة ،وهي إعطاء بعض األخبار
املتصلة بالقضايا عا ّمة البلوى لبعض النخبة من الصحابة ،وتكليفهم بالقيام بعمل ّية نقل

هذه األخبار للناس ،ممّا يعني ّ
النبي ال جيب أن يكون مستفيض ًا ،بل قد ينتهي
أن النقل عن ّ

ٍ
برجل أو رجلني.

وقد أجاب اجلصاص نفسه عن هذا االنتقاد بجوابني:

يغري من قناعة األحناف شيئ ًا؛ ّ
األولّ :
النبي إذا أودع
اجلواب ّ
ألن ّ
إن هذا األمر ال ّ

ذلك عا ّمة أهل الفقه والدراية من أصحابه ،فإ ّنام يودعهم إ ّياه لينقلوه إىل الكا ّفة ،وإىل من

بعدهم ،وتنقله الكا ّفة أيض ًا عم ً
ال ،فيتصل للنقلة ويستفيض.

النبي ملا كان مبعوث ًا إىل الكا ّفة ،وقد علم ّ
أن حاجة العامي إىل معرفة
اجلواب الثاين :إ ّن َّ

احلكم كحاجة غريه ،فالبد من أن يكون منه توقيف اجلامعة عىل احلكم ،أال ترى أ ّنه مل

اخلاص َة دون الكا ّفة ،فكذلك
خيتص بتعليم الصالة والزكاة والصيام وغسل اجلنابة
ّ
يكن ّ
عمت فيه البلوى ،ودعت احلاجة إليه ،فسبيله أن يكون نقله من طريق التواتر
سائر ما ّ
واالستفاضة .

جوهر اإلشكال ّية؛ ّ
ألن املستشكل
بأن اجلصاص مل يعالج يف جوابه الثاين
إال أنّني أعتقد ّ
َ

ٍ
حياول أن يفرض ّ
شخص أو شخصني؛ كي
النبي ربام جيد مصلح ًة يف ترسيب اخلرب إىل
أن َّ
( )1اجلصاص ،الفصول يف األصول  116 :3ـ .117

ٍ
تعم هبا البلوى ،فإذا أردنا
ترجع األ ّمة هلام ،ويتك ّفالن نرش هذا األمر يف قض ّية أو قضايا ّ
أن نناقش يف هذا األمر ،فعلينا تفنيد هذه الفرض ّية ،وإثبات ّأهنا فرضية ال حتظى بقيمة

النبي
احتامل ّية معتدّ هبا ،بل هي ضئيلة بحسب منطق األشياء ،فهل من املحتمل أن يقوم ّ
ٍ
لشخص أو شخصني،
يف قضايا عا ّمة البلوى وحتتاج لبيان الدين فيها ،ببيان الفتوى فيها
بمهمة التبليغ والنرش ،أو ال؟
عىل أن يعتمد عىل قيامهام
ّ

هذا األمر حيتاج ملقاربة تارخي ّية يف نوع ّية القض ّية ومديات احتامل ّأهنا ُتضع ليشء من

للجصاص حمكم؛ وذلك ّ
املهمة
األول
ّ
لكن اجلواب ّ
هذا القبيلّ ،
النبي هذه ّ
أن إيكال ّ

املهمة يف حياته هبدف حتقيقه مفهوم تبليغ
لشخص أو شخصني ،معناه ّأهنام سيقومان هبذه ّ
الدين للناس ،وهذا ما خينتج تلقائ ّي ًا وصول احلكم عن هذين الشخصني عرب طرق متعدّ دة
ٍ
خ
يب واحد ،عادت فكرة
احلديث إال من
ومستفيضة ،فإذا مل َيرد
طريق واحد عن صحا ّ
يب أو
األحناف من جديد وأبدت لنفسها مصداق ّية ،ولو يف دائرة الطرق املنتهية بصحا ٍّ

اثنني.

االنتقاد الرابع :ما ذكره الفخر الرازي ،من ّ
أن وجوب تبليغ النبي هذه األحكام إىل

يتضمن عل ًام أو أنّه جيب العمل هبا
الناس كا ّفة إنّام يثبت فيام لو كانت هذه األحكام ممّا
ّ

عىل ّ
كل حال ،فأ ّما إذا أوجبه برشط أن يبلغه ،فليس فيه تكليف ما ال طريق إليه ،ولو
تعم به البلوى لوجب يف غريه؛ جلواز أن ال يصل إىل من خك ّلف به .
وجب ذلك فيام ّ

ّ
فمركز النقد هو ّ
وكأن
أن بعض األحكام جتب عىل املك ّلفني لو وصلتهم ال مطلق ًا،

حتتف بذلك ،وإال ّ
فأي
مصاحلها
ّ
النبي إيصاهلا للناس مجيع ًاّ ،
فكل األحكام جيب عىل ّ

تعم به البلوى وغريه؟!
فرق بني ما ّ

وهذه اإلشكال ّية التي يطرحها الفخر الرازي ،ترجع إىل أمرين:

أ ـ التمييز يف نوع ّية احلكم بني ما يريده الشارع عىل ّ
كل حال ،وما يريده عىل تقدير
( )1الرازي ،املحصول  442 :4ـ .443

الوصول للمك ّلف ،وهذا التمييز حيمل ذهن ّية أصول ّية ،وال حيمل ذهن ّية نبو ّية تبليغيّة؛

بمعنى ّ
أن هذا التمييز نحن نطرحه يف تعاملنا مع األحكام من حيث وصوهلا أو عدمه،

للنبي ّ
فإن مجيع األحكام يلزمه بياهنا للناس؛ وإال فلامذا ال نجيز له أن ال يب ّلغ
أ ّما بالنسبة ّ

بعض األحكام؛ ّ
ألن عدم وصوهلا للناس أساس ًا نتيجة عدم تبليغه هو هلم إ ّياها ،معناه
ّأهنم غري مك ّلفني هبا؟! وهلذا يمكن أن نقول ّ
بأن النبي مك ّلف ببيان الواجب وغري

الواجب يف الدين من املستح ّبات واملكروهات ونحو ذلك.

ّ
مهمة هنا ،ووظيفته التبليغ ،وهذه وظيفة خمتلفة عن مفهوم
إن معرفة وظائف النبي ّ

التنجيز بالوصول وعدمه ،نعم أصل التمييز بني ما يراد عىل ّ
كل حال وغريه صحيح،

لكنّه ليس بنافع هنا.

تعم به البلوى لوجب يف غريه؛ جلواز أن ال
ب ـ إنّه لو وجب البيان املستفيض فيام ّ

يصل احلكم إىل من خك ّلف به.

وهذه مداخلة ج ّيدة ،وسيأيت تعميق الفكرة بام يوضح األمر فيها.

االنتقاد اخلامس :ما استند إليه بعضهم ،من االحتجاج بعمل الصحابة بأخبار اآلحاد

يف القضايا عا ّمة البلوى ،كرجوعهم إىل خرب أ ّم املؤمنني عائشة يف موجب غسل اجلنابة،

وخرب أيب موسى يف االستئذان ،وغريمها من الروايات  ،ومع قيام سرية الصحابة عىل

ذلك يعلم بطالن فكرة األحناف.

ويناقشّ :
إن هذه الوقائع عبارة عن أحداث جزئ ّية ال خحيرز فيها حالة سائر الصحابة؛

فلع ّلهم قطعوا باحلكم ،وصدّ قوا الراوي ،وهو عندهم من كبار الصحابة ،فليس هذا
شاهد ًا هنا ،إنّام الشاهد أن نأيت بنصوص آحاد ّية وصلت للصحايب هنا أو هناك ،وكان
مضموهنا عا ّم البلوى ،وكان الصحايب غري قاطع بصدق الناقل له ،وأين يمكن إثبات
( ) 1انظر :اآلمدي ،اإلحكام 112 :2؛ والرازي ،املحصول 441 :4؛ والشنقيطي ،خرب الواحد
وحج ّيته 325 :ـ .327

هذا؟! هذا فضالً عن ّ
أن وقوع حوادث حمدودة للغاية ال تشكّل سري ًة صحاب ّية عا ّمة،
ثم يكون االستناد إليها استناد ًا لسنّة الصحايب وفعله ،ومل يثبت عندنا حج ّية ذلك،
ومن ّ

كام ذكرنا سابق ًا.

االنتقاد السادس :ما أورده ابن حزم األندليس ،من ّ
أن الدين ك ّله مما تعظم به

البلوى  ،فال معنى هلذا التمييز بني األمور ،مستخدم ًا لغ ًة نقد ّية حا ّدة يف خالفه هنا مع
األحناف.

وهذا الكالم من ابن حزم صحيح يف نفسه ،غري أنّه ـ يف تقديري ـ مل يستوعب بد ّقة

روح فكرة األحناف؛ ألهنم يقصدون األمر الذي تتداعى العنارص الدافعة للسؤال عنه
من جهة ،وحيتاج نرشه يف وسط املسلمني إىل عنرص التأثري والتكرار من جهة أخرى،

ومن الواضح أنّه ليست ّ
كل قضايا الدين عىل وزان واحد يف هذا األمر ،فنحن نعلم ّ
أن

هناك س ّلم أولوياتّ ،
وأن هناك أمر ًا حيصل االبتالء به يوم ّي ًا فيام أمور أخرى ال حتصل

األول للجميع ،فيام يظ ّل حكم النوع الثاين
إال قليالً ،فمن املنطقي أن يصل حكم النوع ّ
ثم ّ
أقل تناق ً
ال و خطرق ًا ،فأصل التمييز صحيح.
أقل سع ًة وانتشار ًا ،ومن ّ

االنتقاد السابع :ما استند إليه غري واحد ،من الرجوع إىل إطالقات دليل حج ّية خرب

تعم به البلوى أيض ًا .
الواحد ،فهي كافية يف الشمول ملا ّ

احلنفي يزعم ّ
وهذا االنتقاد أشدّ االنتقادات ضعف ًا؛ ّ
أن هناك خمسقط ًا يمنع شمول
فإن
َّ

دليل احلج ّية هلذا املورد ،فاملفرتض البحث معه يف املحيل واملانع لو كان هناك إطالق يف
دليل احلجية؛ فلو كان دليل احلج ّية إمجاع ًا أو سريةً ،للزم األخذ بالقدر املتي ّقن لو حصل

شك يف الشمول حلالة عموم البلوى؛ هذا إذا مل نقلّ :
ّ
إن مطلقات الكتاب والسنّة إرشاد
( )1ابن حزم ،اإلحكام يف أصول األحكام .104 :1

( ) 2انظر :الرازي ،املحصول 441 :4؛ واآلمدي ،اإلحكام 112 :2؛ والشنقيطي ،خرب الواحد
وحج ّيته 391 :ـ .320

االرتكاز ،فمع الشك يف الشمول هلذا املورد عقالئ ّي ًا ال يعود
فتتبع
إىل املرتكز العقالئي
َ
خ
ٍ
حينئذ.
معنى للحديث عن اإلطالق
بل لو س ّلمنا وجود إطالقّ ،
الظن
فإن دعوى احلنفي هي أنّنا يف هذه احلال نفتقد
ّ

ثم فحج ّية خرب الواحد مرشوطة بالظ ّن بالصدق أو عدم الظ ّن بعدم
بصدق املخرب ،ومن ّ
الصدق ،فإذا كان أمر ًا مفقود ًا هنا وفق ًا ملقاربة األحناف ،فكيف نخرجعهم إىل

اإلطالقات؟!

 1ـ  2ـ املنقف املخججر من نظريّة الجفصيل وفقجً لفترة عمنم االبجالء

إن هذا االستدالل احلنفي تا ّم يف اجلملة؛ فمث ً
يصح من رسول
ال ال
والتحقيقّ :
ّ
يبني نظر ّية اإلمامة أن يكتفي بجواب عن سؤال فردي ألحد السائلني ،بل
اهلل
كي ّ
عليه ـ يف ّ
كل مناسبة وظرف ـ اإلشارة إىل هذا املطلب ،أو إعالنه عىل املأل كام حصل يف

حادثة الغدير ،وفق ما تراه الشيعة ،وهكذا أ ّمهات القضايا التي يرتكز عليها الدين ،وال
يسهل أخذها من كتاب اهلل عز وجل؛ ّ
النبي إبالغ الناس وتعليم اجلاهلني
فإن وظيفة ّ
وإرشاد الضا ّلني واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ففي القضايا اهلامة املتصلة بعا ّمة

الناس يف ابتالءاهتم اليومية يفرتض ّ
تدخل النبي مرار ًا وتكرار ًا لتوضيح األمر.

ولع ّله من هنا شكّك بعضهم يف أصل مخس أرباح املكاسب ،بل قال بعضهم بأنّه

حكم والئي ليس منصوص ًا يف القرآن ،وذلك أنّه لو كان اخلمس رضيب ًة إسالميّة
كالزكاة ،وجب بياهنا عىل الرسول وذكرها مرار ًا وتكرار ًا ،وجبيها واملطالبة هبا ،وهذا ما

قيل :إنّه مل حيصل؛ ّ
حممد الباقر
ألن أقدم رواية يف هذا األمر ال تسبق عرص اإلمام ّ
(114هـ).
وكذلك ّ
لعل هذه الفكرة منشأ إشكال من يقول ّ
بأن الشهادة الثالثة يف األذان (أشهد
أن عل ّي ًا و ّيل اهلل) غري واجبة وال مستح ّبة؛ إذ لب ّينها خ
ّ
أهل البيت طيلة قرابة ثالثة قرون،
فكيف مل تصل حوهلا ـ وهي شديدة البلوى ـ إال رواية أو روايتان ضعيفتا السند؟!

وملزيد من التوضيح هلذه النقطة ،نقول:

1ـ ّ
إن الوظيفة النبو ّية تستدعي من رسول اهلل

إبالغ الرسالة للناس وتعاليم

املنطقي والعقالئي أن يكون حجم تكرار طرح املوضوعات متناسب ًا
الدين احلنيف؛ ومن
ّ

مهيتها الزمنيّة الوقتية ،فربام يكون يشء مه ًام وأساس ّي ًا يف اإلسالم
مهيتها العامة أو أ ّ
مع أ ّ
عموم ًا يف متام األزمنة واألمكنة ،كمضمون الشهادتني ،فيستدعي ذلك مزيد ًا من الرتكيز
النبوي عىل هذا األمر ،وقد يكون هذا األمر ّ ً
مهام يف فرتة الدعوة األوىل أو يف خصوص
ّ

مهية له يف العصور الالحقة ،وهذا يستدعي اهتامم املعصوم به
العرص ّ
األول ،فيام ال أ ّ
أيض ًا؛ ّ
مهتم بقضايا الدين
معني بقضايا عرصه املتصلة بالدين ،كام هو
ألن املعصوم
ّ
ٌّ
العا ّمة املتصلة بعرصه وبغري عرصه ،وهذا واضح يف حتليل طبيعة وظيفة اإلبالغ الدين ّية.
النبي بإبالغ ٍ
أمر من خالل تكرار احلديث عنه يف مناسبات متعدّ دة؛
 2ـ قد يكون وفاء ّ
جمرد اإلبالغ املعريف ،بل املهم أيض ًا تركيز املفهوم يف وعي املسلمني حتى
إذ ليس املهم ّ

احلجة البالغة ،وأحيان ًا ال تكون هناك حاجة لتكرار احلديث حول املوضوع ،بل
تصدق ّ
مر ًة واحدة ،لكنّها تكون مؤثر ًة جد ًا ،بحيث تخغني عن
قد حيصل أن يقول النبي أو يفعل ّ

قصة زواجه من زينب بنت جحش زوجة ابنه بالتبنّي زيد
تكرار احلديث ،كام حصل يف ّ
بن احلارثة؛ ّ
فإن َو ْق َع هذا احلدث اجتامع ّي ًا كان هائالً ،بحيث يمكن القول :إنّه قد يكفي

لوحده يف إيصال الرسالة إىل اآلخرين ،حتى لو مل يتعب رسول اهلل نفسه بتكرار القول

البنوة بالتبنّي أساس ًا.
بجواز الزواج من زوجة ابن التبنّي ،أو عدم حصول ّ

النبي عن تكرار احلديث يف موضو ٍع معني نتيجة وجود آية قرآن ّية
 3ـ قد يستغني ّ

النص القرآين عىل ّ
واحدة أو أكثر يف هذا املوضوع؛ ّ
نص خيتداول
اخلط ،وهو ّ
فإن دخول ّ

و خيقرأ باستمرار ،قد يرفع احلاجة لتكرار ّ
بث املفهوم يف الوسط االجتامعي ،إال إذا رأى
النبي أو اإلمام ّ
مفرغ أو مغ َّيب أو غري
وحتولت إىل ّ
تم تغييب مفهومهاّ ،
نص َّ
أن اآلية ّ
ّ

حارض يف تطبيقاته وتفاصيله.

وهكذا لو قامت سرية عقالئ ّية ـ أو نحوها ـ عىل ٍ
أمر ما؛ ّ
النبي أو
فإن ذلك قد يكفي َّ

الصحايب أو اإلمام عناء إصدار نصوص كثرية يف هذا األمر.

 4ـ ك ّلام كانت الظاهرة العامة أشدَّ رسوخ ًا كانت احلاجة للرتكيز عىل إصالحها ـ عىل

تقديره ـ أقوى ،فالعادات القديمة املوروثة خيفرتض أن تتك ّثر النصوص حوهلا ،حتى

يصدق اإلبالغ والتغيري ،عىل خالف العادات غري املستحكمة ،من هنا فاملرتكزات

العقالئ ّية أو الدين ّية املوروثة ،وهي خاطئة ،أو العادات واألعراف االجتامعيّة والقبليّة
و ..كذلك ،تكون مواجهتها أطول وبحاجة إىل نصوص أكرب وأكثر؛ لشدّ ة سعة االبتالء

وقوة رسوخها يف املجتمع.
هبا ّ

حق املؤمنني ،وإنّام
جمرد اإلعالم بالعقائد واألحكام ،السيام يف ّ
النبي ّ
 5ـ ليست وظيفة ّ

الرتبية أيض ًا ،من هنا حيتاج حتقيق العنرص الرتبوي ـ حتى بعد اإلعالم ـ إىل مزيد تركيز،
ني َر ُس ً
قال تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّلذي َب َع َ
وال ِّمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْيه ْم آ َياته َو ُي َزكِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم
ث يف ْاألُ ِّم ِّي َ

َاب َو ْ
جمرد
ا ْلكت َ
احلك َْم َة﴾ (اجلمعة .)2 :فالتزكية جهدٌ آخر مطلوب من النبي إىل جانب ّ
التالوة والتعليم واإلعالم.

 6ـ ال يوجد يشء حمدّ د حول حجم ر ّدة فعل النبي إزاء الظواهر اخلارج ّية ،بل خيتلف

موضوع إىل تركيز طويل جد ًا ،وآخر ّ
أقل منه ،ففكرة عموم
احلال باختالفها ،فقد حيتاج
ٌ
البلوى فكرة فيها قدر كبري من النسب ّية ،بل فيها قدر من اهلالم ّية؛ فإنّك لو أخذت حال
متكرر االبتالء به ،بينام
الفرد فقد يكون هناك أمر عا ّم البلوى بالنسبة إليه بمعنى كونه
ّ

تكرر ابتالء ّ
كل األفراد به،
هو ليس كذلك عىل املستوى املجتمعي العا ّم ،إال إذا أخذنا ّ
أمر عام لكنّه قليل االبتالء عىل
ولو أخذنا املستوى العام جمتمع ّي ًا ،فقد يكون هناك ٌ
مرة واحدة يف العمر ،لكنّه ظاهرة
مستوى األفراد مثل احل ّج ،فإنّه قد يبتيل اإلنسان به ّ

جمتمع ّية عا ّمة ّ
كل سنة ،فعموم البلوى باملفهوم االجتامعي أمر خيتلف عن عموم البلوى

باملفهوم الفردي ،والذي يبدو ّ
أن األحناف أخذوا عموم البلوى باملفهوم الفردي بمعنى

كثرة ابتالء الفرد به ،مع كون الفرد املبتىل به كثري ًا؛ ألنّه أوضح ،وذلك من خالل النظر

يف نوع ّية بعض أمثلتهم التي طرحوها يف املقام.

وطبق ًا ملجمل هذه النقاط ،ومع أخذها بعني االعتبار يف متام هذه العنارص ،خيفرتض

رب آحادي؛ فإن احتوى متام العنارص
بالفقيه النظر يف املوضوع املطروح الذي جاء فيه خ ٌ
وانطبقت عليه متام اخلصوص ّيات ،بحيث استدعى ظهور روايات أكثر ،ومل يصل سوى

عدد حمدود جد ًا ،اهنار الوثوق باخلرب ،وزال الظ ّن به تبع ًا هلذه احلاالت زواالً نوع ّي ًا ،فال

يصح القولّ :
كل قض ّية عامة البلوى ال حج ّية للخرب اآلحادي فيها ،بل البد من استجامع
ّ
العنارص السالفة ،ثم ترتيب النتائج تبع ًا لذلك ،فال نظر ّية األحناف صحيحة عىل

إطالقها ،وال نظر ّية املشهور كذلك.

صحة النقد عىل نظرية األحناف؛ لكن ـ مع ذلك ـ فالبيان الذي بيّناه
وهبذا يظهر عدم ّ

فاألصح هو احلل
ال يسمح هلذه النظر ّية أن تكون مطلق ًة عىل نحو القاعدة العامة،
ّ

الوسط بني األحناف واملشهور ،مع األخذ بعني االعتبار ما سنقوله يف الدليل الثاين؛ ألنّه
مهم جد ًا ومؤثر للغاية عىل نظر ّية األحناف أيض ًا.

 2ـ منطلقجت نظريّة الجفصيل وفقجً لفترة تنافر دواعي النقل

إن طبيعة األشياء تقتيض ّ
الدليل الثاينّ :
أن بعض األمور ممّا تكثر الدواعي إىل نقله

وتناقله ،ويفرتض يف مثله أن يظهر ويبني ،فإذا مل نعثر فيه سوى عىل خرب واحد وخربين،

كشف ذلك عن كذب املخرب أو خطئه أو ما شابه ذلك.

والفرق بني هذا الدليل (املنطلق) وسابقهّ ،
أن الدليل السابق يقوم عىل شدّ ة االبتالء

يف قض ّية ما ،وشدّ ة االبتالء تستدعي أمرين:

أحدمها :تصدّ ي املعصوم مرار ًا وتكرار ًا للبيان ،مما يفرض وجود عدد من النصوص

الصادرة يف هذا األمر.

املترشعة للسؤال عن هذا األمر نتيجة كثرة ابتالئهم به ،األمر الذي
وثانيهام :تصدّ ي
ّ

يستدعي أيض ًا كثر ًة يف السؤال واجلواب.

لكن طبيعة املنقول حت ّفز عىل روايته واالهتامم
أما هنا ،فقد ال يكون هناك
ابتالء أصالًّ ،
ٌ

بتناقله ،وقد يكون هذا التحفيز ناشئ ًا من االبتالء وقد يكون ناشئ ًا من العنرص اإلثاري

يف املنقول؛ كام يف ر ّد الشمس زمن أمري املؤمنني× بحيث ترجع الشمس يف وسط
السامء إىل الوراء ،فهذا احلدث لو وقع لتناقلته األلسن وتوارثته األجيال ،أو يف مثل

خروج الدم من حتت ّ
كل حجر و َمدَ ر ،حلظة استشهاد اإلمام احلسني× ،بحيث خقصد

هبذا األمر املعنى احلقيقي ال املجازي ،أو يف مثل سامع املجاهدين املسلمني ـ وهم يف

احلرب ـ صوت عمر بن اخلطاب وهو حيدّ ثهم ويرشدهم ،فيام كان هو واقف ًا عىل املنرب

املنورة؛ أو يف مثل صريورة يوم كربالء بمقدار ما يزيد عن سبعني ساعة ،وقلنا
يف املدينة ّ

ّ
بأن هذه الزيادة حصلت يف العامل ك ّله ،أو حصول نقيصة يف القرآن بحجم النصف أو
الثلث أو الثلثني أو زيادة هبذا احلجم أيض ًا ..إىل غري ذلك من عرشات األمثلة التي يطبّق

يعرب عنه الفقهاء عاد ًة بقانون( :لو كان لبان) ،برصف النظر عن املناقشة يف هذه
عليها ما ّ
األمثلة ،فقد تكون وردت فيها أخبار متواترة.

فهذه املوارد وأمثاهلا ليس فيها ابتالء ،لكن فيها حم ّفز عىل النقل واحلديث ،وهذا ما

قصده السيد اخلوئي يف مثاله املتقدّ م بدخول ملك عظيم إىل بلد.

إذن ،فالنسبة بني االبتالء وتو ّفر دواعي النقل ليست التساوي ،بل قد تتو ّفر دواعي

النقل وليس هناك ابتالء ،وقد يكون هناك ابتالء وال تتو ّفر دواعي النقل ،كام لو كان

فضلنا الفصل بني الدليلني.
احلكم مب ّين ًا يف القرآن أيض ًا ،هلذا ّ

املهمة يف البحث
وقانون توافر الدواعي أو قانون (لو كان َل َبان) ،من القوانني
ّ
ّ
استدل هبام الفقهاء والعلامء املسلمون يف بعض املوارد،
التارخيي ويف االجتهاد أيض ًا ،وقد
املؤرخون.
يقر هبام عمل ّي ًا ّ
وإحصاؤها خيرج عن إطار دراستنا هنا ،كام ّأهنام قانونان ّ

ماسة إىل ضبطه ومالحقة مفرداته عىل مستوى
فهذا الدليل صحيح ،غري أنّه بحاجة ّ

أمر ال تتو ّفر الدواعي إىل نقله ضمن ما تتو ّفر الدواعي إىل نقله،
املصاديق ،حتى ال ُحيسب ٌ
وذلك أنّه:

أمر ما مه ًام جد ًا لنا اليوم ،لكنّه مل يكن مه ًام جد ًا هلم يف العصور السابقة،
أ ـ قد يكون ٌ

فلهذا مل تتوافر الدواعي إىل تناقله واالهتامم به يف تلك الفرتة.

ب ـ جيب أن يالحظ هنا ـ وهو ما أشار إليه املحدّ ث النوري حم ّق ًا يف خامتة املستدرك

صحة استفادته من هذه النقطة
عند حديثه عن كتاب الفقه الرضوي ،برصف النظر عن ّ

هنا ـ جيب أن يالحظ أنّه قد تتوافر الدواعي إىل نقل يشء ،لكنّه حيصل املانع من نقله،
ٍ
واملحفزات الدين ّية لنرش فضائل
حينئذ تو ّفر الدواعي  ،فقد تتو ّفر الدواعي
فال يكفي
ّ
النبوي ،إال ّ
املؤرخني واملحدّ ثني من البوح بام
أهل البيت
ّ
أن أنظمة القمع والرعب متنع ّ

عندهم ،بل وكذا عا ّمة الناس أيض ًا؛ فالبدّ من مالحظة هذه العنارص بأمجعها قبل
الوصول إىل هذه النتيجة أو تلك.

ومن هنا ،يظهر ّ
تعم
أن نظر ّية عموم البلوى مق ّيدة أيض ًا بتوافر دواعي النقل؛ إذ قد ّ
البلوى وتكثر األسئلة وحتصل األجوبة ،لك ّن اجليل الالحق خهيمل املوضوع وال تتو ّفر

عنده دواعي النقل فيه أو قد تتو ّفر ،لكن حيصل املانع عن النقل وهكذا ،وهذا ما كنّا قلناه
سابق ًا من ّ
أن نتيجة عموم البلوى عند األحناف مربوطة بنظر ّية توافر الدواعي وال ّ
تنفك
عنها ،كام ّ
تغريان من
أن نظر ّيتا :الدواعي والبلوى ،قد ال تخسقطان اخلرب عن احلجيّة ،بل ّ

داللته أحيان ًا.

نجياة البحث يف نظريّة الدواعي وعمنم االبجالء

ونتيجة البحث هنا هي اجلمع بني نظر ّيتي البلوى والدواعي ،ضمن النطاقات التي
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رشحناها سابق ًا ،فك ّلام كان املوضوع ممّا يتوفر الدواعي لنقله الواسع ـ ولو نتيجة كثرة
االبتالء به أحيان ًا ـ ثم ال خينقل إال قليال ً،فهذا يورث فقدان الوثوق عادةً ،فحيث يو ّفر

ثنائي الدواعي واالبتالء مع ًا أو ّ
كل لوحده ،ما قلناه سابق ًا تسقط حج ّية اآلحاد املنقولة
بأخبار قليلة طبق ًا ملا بيناه ،وإال ّ
ظل اخلرب اآلحادي عىل حج ّيته ،بال فرق فيام قلناه من

حيث املبدأ بني حج ّية اخلرب الظنّي وحج ّية اخلرب املوثوق االطمئناين ،لكن ّ
كل بحسبه.

وال ينبغي فرض وجود قاعدة خم ْس َق َطة من األعىل ،وإنّام قرينة نوع ّية تدفع ملالحظة

القوة االحتامل ّية للخرب يف ظ ّلها ،متام ًا كام قلنا نظريه
املالبسات واملعطيات لرصد حجم ّ

يف قاعديت :اجلرب والوهن.

احملنر السجبع

حايّة احلديث بني السنن واإللزاميّجت
(قجعدة الجسجمح يف أدلّة السنن)

متهي ٌد يف املشهد اإلسالم ّي العجم لقجعدة الجسجمح

هناك اجتاه واسع يف أصول الفقه اإلمامي ،يذهب إىل عدم احلاجة إىل البحث يف

أسانيد الروايات التي ال حتتوي إلزام ًا عىل مستوى الفعل أو الرتك (واجب ـ حرام) ،بل
هي سنن من مستحب ٍ
ات ومكروهاتّ ،
وأن رشط الوثاقة أو العدالة و ..غري مأخوذ يف
ّ
ٌ
أي خرب مهام كان سنده لألخذ به يف هذا
هذا النوع من الروايات ،فيمكن االستناد إىل ّ

سميت هذه القاعدة بالتسامح يف أد ّلة السنن ،أي التساهل وعدم التشدّ د
املجال ،من هنا ّ

يف أد ّلة غري اإللزام من األمور املسنونة املندوبة كاملستح ّبات ،وحيث ورد يف الروايات
سميت أيض ًا بقاعدة من بلغ أو قاعدة من بلغه.
الدا ّلة عىل هذه القاعدة تعبري «من بلغه»ّ ،
وهناك كلامت كثرية عند العلامء تعطي انطباع ًا ّ
بأن هذه النظر ّية كان هلا ومنذ زمن بعيد

نفوذ وهيمنة يف الفكر الشيعي ،ال أ ّ
قل منذ القرن السابع اهلجري ،بل يرى حممد تقي

أن القدماء كانوا عىل هذه احلال ،بمالحظة ّ
اإلصفهاين ّ
أن كتب األدعية والزيارات
والصلوات املندوبات مل يذكروا هلا سند ًا ،رغم ّ
أن أغلب روايات هذا املجال عند

اإلصفهاين نفسه ضعيفة السند .
ّ

لكنّنا ق ّلام نجد قبل صاحب املعامل يف بدايات القرن احلادي عرش ،دراس ًة مركّزة حول

القاعدة ،وكان أبرز من عارضها املحدّ خ
ث البحراين وصاحب املدارك والس ّيد اخلوئي ،بل
إن هناك ثقافة ّ
ّ
بأن الفقيه غري ملزم بالبحث واإلفتاء يف جمال املستح ّبات واملكروهات،
( )1انظر :اإلصفهاين ،هداية املسرتشدين .464 :3

ّ
املتأخرة ،حيث يعربون عن البحث يف
األمر الذي نجده واضح ًا يف األبحاث الفقه ّية
ٍ
خالف
وجوب فيها ك خغسل اجلمعة ،أو كان فيها
املستح ّبات ،إال إذا كانت هناك احتامل ّية
ٌ

خاص كاالستهالل أوائل الشهور.
مذهبي ،أو كانت ذات تأثري
ّ

خيشار إىل ّ
تطور درس هذه القاعدة ،وأخذت خبعد ًا تقعيدي ًا
أن القرون األخرية شهدت ّ

فيها ،ويمكن القول بالتحديد :بعد صاحب املعامل يف بدايات القرن احلادي عرش

اهلجري ،إذ ق ّلام نجد قبل هذا العهد دراسات مركّزة حول القاعدة وأد ّلتها وامتداداهتا،
ٍ
بأمهية أيض ًا؛ وقد رأيت أن من
تلك االمتدادات التي حظيت بأمهية ،كام حتظى بالنسبة لنا
أبرز الذين بسطوا البحث يف القاعدة ّ
كل من :حممد تقي الرازي ،والعراقي،
واإلصفهاين ،والصدر ،وحممد الروحاين ،وحممد صادق الروحاين..

تعرض ّ
املتأخرون من علامء أصول الفقه للبحث يف هذه القاعدة ـ استطراد ًا ـ
وقد ّ

لدى حديثهم عن إمكان ّية االحتياط يف العبادات ،فهل يمكن يف العبادة التي خيشرتط فيها
قصد القربة أن يأيت هبا اإلنسان احتياط ًا أو ال؟ وعرب هذا السبيل طرقوا موضوع هذه
القاعدة ،باعتبار ّ
أن أحد أوجه تفسريها ـ كام سيأيت ـ هو احلث عىل االحتياط واإلرشاد

إليه ،كام ّ
أن نصوصها تشري إىل ذلك إشارةً.

وكان من املفرتض ـ منهج ّي ًا ـ درج هذا البحث يف مباحث السنّة وأخبار اآلحاد ،ال

تركه هناك ،ثم االستطراد فيه عند بحث األصول العمل ّية ،وربام لذلك وجدنا السيد باقر

الصدر ،كام وجدنا قبله حممد تقي الرازي ،وأخاه حممد حسني اإلصفهاين ،واملريزا

القمي ،خيدرجون هذا البحث بعد احلديث عن أخبار اآلحاد ،كام عند الصدر يف أحد كتبه
فقط ،وهو دروس يف علم األصول ،أو حج ّية الظنون العامة واخلاصة كام عند الرازي
رصح بعض ّ
املتأخرين بأن قاعدة التسامح أجنب ّية عن مباحث الرباءة
اإلصفهاين ،وقد ّ
واالحتياط .

حممد الروحاين ،منتقى األصول .518 :4
( )1انظرّ :

توجه يتخذ موقف ًا سلب ّي ًا من
يف مقابل
التوجه املوافق أو املخالف للقاعدة ،ظهر ّ
مؤخر ًا ّ
ّ

أصل ذهنية هذه القاعدة ،بل حتى رواياهتا ،وأبرز من طرحه:

أ ـ السيد هاشم معروف احلسني رَحه اهلل ،إذ اعترب أخبار قاعدة التسامح يف أد ّلة

مفرس ًا ـ من ناحية أخرى ـ البلوغ فيها بالبلوغ
السنن ،من صنع ّ
القصاصني والو ّعاظّ ،
املوجب الطمئنان النفس بصدور الرواية ال مطلق البلوغ .

حممد باقر البهبودي رَحه اهلل ،حيث يؤكّد ّ
أن أمحد بن حممد بن عيسى
ب ـ الدكتور ّ

األشعري كان من أوائل من واجه ظاهرة الوضع يف احلديث يف مدينة قم يف القرن الثالث

اهلجريّ ،
وأن تشدّ د األشعري أ ّدى إىل حركة انسحاب وتقهقر ،رسعان ما تالشت ـ

حركة االنسحاب ـ باخرتاع روايات قاعدة التسامح يف أد ّلة السنن ،مما أعاد حركة
متس
الوضع ورشعنها،
ّ
وكف معاول النقد التي كان يبدهيا الن ّقاد واملتحفظون عن أن ّ

روايات العبادة والزهد واألخالق و. ..

وقد اعترب البهبودي ّ
أن أخبار (من بلغ) ك ّلها ضعيفة السند ،وفق املعايري املتداولة،

عدا رواية واحدة حسنة ،غري ّ
أن يف سندها اضطراب ًا ،أ ّما من الناحية املضمونية فهي

املحرمة إمجاع ًا ،وهذا هو السبب الذي
ُتالف أصول املذهب الشيعي؛ إذ تسمح بالبدعة ّ
دفع إىل القول بوضعها .

وجهتخه إليه يف حواري الذي أجريتخه معه عام 2005م ،وعند حديثي معه
ويف سؤال ّ

عن تركيزه عىل نقد املتن ،أجاب :نعم ،فأحاديث الطينة تطيح بأساس اإلسالم والدين،

وهكذا أخبار من بلغ ،واألحاديث املعراج ّية .

( )1انظر :املوضوعات يف اآلثار واألخبار 172 :ـ .173
( )2انظر :صحيح الكايف  :1ح (املقدّ مة).

( )3انظر :البهبودي ،آخرين كالم در عرصه روايت ودرايت حديث ،كيهان فرهنكي ،العدد ،11
عام 1986م.33 ،30 :

( )4نظر ّية السنّة يف الفكر اإلمامي.778 :

هذا ،وقد كتب السيد حسن احلسيني آل املجدّ د ،مقال ًة نقد ّية عىل البهبودي انتقده

فيها عىل موقفه من أخبار من بلغ ،يمكن مراجعتها .

وتطوراهتا ،يمكن مراجعة كتابنا «نظرية
وعىل أ ّية حال ،فلمراجعة تاريخ هذه النظر ّية
ّ

السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي»  ،فال نطيل هنا ،وستأيت اإلشارة لشخصيات خا َخر يف
هذا الصدد.

ّأما يف الوسط السنّي ،فقد انقسم علامء أهل السنّة إزاء العمل باخلرب الضعيف ،إىل

اجتاهات ثالثة هي ـ كام يذكرها الدكتور حممد عجاج اخلطيب والدكتور نور الدين عرت

ـ اآليت:

األول :ال يرى حج ّية اخلرب الضعيف مطلق ًا ،ال يف األحكام وال يف الفضائل،
االجتاه ّ

وهو منسوب إىل حييى بن معني ،وأيب بكر بن العريب ،والبخاري ،ومسلم ،وابن حزم.

االجتاه الثاين :يرى العمل باحلديث الضعيف مطلق ًا ،وهو املنسوب إىل أمحد بن حنبل

وأيب داود السجستاين ،وقبل :املراد ما يوافق غريه من الروايات ال مطلق ًا.

سمى عند اإلماميّة بالسنن
االجتاه الثالث :التفصيل بني الفضائل واملواعظ ـ وهو ما خي ّ
ٍ
رشوط ذكرها ابن
ـ وغريها ،بعدم حج ّية اخلرب الضعيف يف غريها ،وحج ّيته فيها مع

حجر .

وقد نسب اخلوانساري واألنصاري واآلشتياين ،إىل مشهور أهل السنّة األخذ بقاعدة

ويسموهنا أخبار الفضائل ،بل قال الدكتور نور الدين عرتّ :
إن العمل
التسامح ،
ّ
( ) 1انظر :حسن احلسيني آل املجدّ د ،حديث التسامح يف أد ّلة السنن سند ًا وداللة ،جم ّلة علوم
احلديث ،العدد  271 :2ـ .288

حب اهلل ،نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي 748 :ـ .763
( )2حيدر ّ

( )3راجع :حممد عجاج اخلطيب ،أصول احلديث ،علومه ومصطلحاته 351 :ـ 353؛ ونور الدين
عرت ،منهج النقد يف علوم احلديث 291 :ـ .296

( )4انظر :مشارق الشموس34 :؛ والرسائل الفقهية ،رسالة يف قاعدة التسامح173 :؛ وبحر الفوائد

باحلديث الضعيف يف فضائل األعامل هو مذهب مجاهري العلامء من املحدّ ثني والفقهاء
وغريهم ،ونقل حكاية االتفاق عليه بني العلامء عن اإلمام النووي ،وأيض ًا عن ّ
كل من
الشيخ عيل القاري وابن حجر اهليثمي .

واحلكاي خة عن النووي صحيحة ،فقد قال« :وقد اتفق العلامء عىل ّ
أن احلديث املرسل

والضعيف واملوقوف خيتسامح به يف فضائل األعامل ويعمل بمقتضاه»  ،وقال« :لك ّن
رصح الرشبيني يف مغني
الضعيف يعمل به يف فضائل األعامل باتفاق العلامء»  ،وقد ّ

املحتاج ّ
أن من رشط العمل هنا باحلديث الضعيف أن ال يكون شديد الضعف ،وأن

ٍ
أصل عام ،وأن ال يعتقد استحبابه  ،وهذا ما جاء يف كلامت احلصكفي
يدخل حتت

الدر املختار مضيف ًا« :أ ّما (احلديث) املوضوع ،فال جيوز العمل به بحال،
(1088هـ) يف ّ
وال روايته إال إذا قرن ببيانه» .

ويف تعليقه عىل (رشدين بن سعد) ذكر اهليثمي ضعف الراوي ،لكنّه قال« :وقد قبل
منه ما حدّ ث به يف فضائل األعامل»  ،ويف تعليقه عىل حتسني الرتمذي ٍ
خلرب يراه هو

ضعيف ًا ،يقول ابن حجر (852هـ)« :فلع ّله (أي الرتمذي) تساهل فيه؛ لكونه من فضائل
األعامل» .

65 :2؛ وانظر السبحاين ،الرسائل األربع ،رسالة يف قاعدة التسامح.6 :

( )1نور الدين عرت ،منهج النقد يف علوم احلديث 292 :ـ .293
( )2النووي ،املجموع .94 :2

( )3املصدر نفسه  ،133 :3وانظر ،248 :3:و.261 :8
( )4الرشبيني ،مغني املحتاج  ،62 :1وانظر.313 :
( )5احلصكفي ،الدر املختار .138 :1

( )6اهليثمي ،جممع الزوائد .123 :10
( )7ابن حجر ،فتح الباري .55 :9

وقد عقد اخلطيب الغدادي (463هـ) يف كتاب الكفاية بحث ًا عنونه بـ(باب التشدّ د يف

والتجوز يف فضائل األعامل) ،ونقل يف هذا الباب كلامت بعض العلامء
أحاديث األحكام
ّ
وينص
الذين مل يتشدّ دوا يف النقل والتحديث عندما كانوا يروون يف فضائل األعامل .
ّ

حييى بن رشف النووي (676هـ) ّ
أن العلامء من املحدّ ثني والفقهاء وغريهم يقولون

بجواز بل استحباب العمل يف الفضائل باحلديث الضعيف ما مل يكن موضوع ًا  .وهذا
النص ال يقترص عىل التجويز ،بل يرى استحباب العمل هبذه األخبار ،وهكذا يقول أمحد
ّ

بن عيل بن حجر (852هـ)« :وطريقة اإلمام أمحد معروفة يف التسامح يف رواية أحاديث

الفضائل»  ..إىل غريها من الكلامت والنصوص الدا ّلة عىل ميل األغلب إىل ذلك،
فانظرها وال نطيل .

من هنا ،نجد ّ
فريق كبري منهم إىل التساهل يف أسانيد روايات
أن أهل السنّة مال ٌ

الفضائل عىل مستوى:
أ ـ الرواية والنقل.

ب ـ وأيض ًا عىل مستوى العمل هبذه األخبار ،لكن مع بعض القيود التي سيأيت بحثها

الحق ًا إن شاء اهلل تعاىل .والعبارات السالفة بعضها يفيد التسامح يف الرواية وبعضها يفيد
التسامح يف النقل ،فال ينبغي اخللط بني املوردين.

وعىل أ ّية حال ،وبعد هذا االستعراض املخترص ،نبحث يف قاعدة التسامح ضمن مجلة

نقاط وحماور أساسيّة ،كاآليت:

( )1البغدادي ،الكفاية يف علم الرواية162 :ـ .163
( )2النووي ،األذكار النوو ّية.8 :

الذب عن املسند لإلمام أمحد.44 :
( )3أمحد بن عيل بن حجر ،القول املسدّ د يف
ّ

( )4راجع :عبد اهلل املغريب ،باب التيسري يف ر ّد اعتبار اجلامع الصغري 27 :ـ 67 ،54 ،43 ،28؛
املحمدية 111 :ـ 112و..
وحممود أبو رية ،أضواء عىل السنّة
ّ

أوّالً :مدرك قجعدة الجسجهل يف أدلّة السنن وفمضجئل األعمجل

حتدّ ث العلامء عن مدرك القاعدة ومستندها الذي يبدو أنّه يقوم بالدرجة األوىل عىل

جمموعة من الروايات التي وصفها املح ّقق العراقي والنائيني والبجنوردي بالكثرية ،

فيام وصفها حممد تقي اإلصفهاين والشيخ األنصاري والس ّيد اخلوئي باملستفيضة  ،بل

نفى بعضهم خبعد التواتر عنها ،وقد قالوا ّ
بأن تعاضدها وعمل املشهور هبا خيساعد عىل
الفراغ عن أسانيدها  ،ويف بحار األنوار ّ
أن مضمون هذه الروايات من املشهورات ـ

اخلاصة والعا ّمة بأسانيد عدّ ة  ،كام نقل اإلصفهاين
السيام خرب هشام القادم ـ بني
ّ
واألنصاري وجود هذه الروايات عند أهل السنّة أيض ًا .

إال ّ
تفردت به الشيعة  ،مما يعني أنّه
أن الشيخ البهائي اعترب روايات هذه القاعدة مما ّ

ال توجد هذه الروايات عند أهل السنّة.

يتبني قريب ًا التقويم الصحيح ملختلف هذه النقاط التي طرحها
وعىل أ ّية حال ،سوف ّ
العلامء هنا ،واملهم استعراض أد ّلة هذه القاعدة ،وهي:

 1ـ مرجعيّة النصنص احلديثيّة ،وقفجت يف املصجدر واألسجنيد واملجن

األول :الروايات املنقولة عن أهل البيت^ ،والتي نقلنا توصيفهم هلا آنف ًا،
الدليل ّ

( )1انظر :هناية األفكار 276 :3؛ وفوائد األصول 408 :3؛ والقواعد الفقه ّية .328 :3

( )2انظر :هداية املسرتشدين 464 :3؛ ورسائل فقه ّية142 :؛ ودراسات يف علم األصول .301 :3
( ) 3راجع :هداية املسرتشدين 468 ،466 :3؛ وفوائد األصول 409 :3؛ والبهائي ،األربعون
حديث ًا389 :؛ واألنصاري ،رسائل فقه ّية34 :؛ والبجنوردي ،القواعد الفقه ّية 333 :3؛
والشاهرودي ،نتائج األفكار 196 :4؛ وحسن الصدر ،هناية الدراية.286 :

( )4املجليس ،بحار األنوار .256 :2

( )5هداية املسرتشدين 464 :3؛ ورسائل فقه ّية.143 :
( )6البهائي ،الوجيزة 7 :ـ .8

وهي:

أهم رواية وأقوى رواية ،واخلّب العمدة عند الشيعة اإلمام ّية،
الرواية األوىل :وهي ّ

وهي صحيحة هشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل× ،قال« :من سمع شيئ ًا من الثواب عىل
ٍ
يشء ،فصنعه ،كان له (أجره) وإن مل يكن عىل ما بلغه (كام بلغه)» .
وقد جاء هذا احلديث يف كتاب الكايف ،وكتاب اإلقبال للسيد ابن طاوس خمسند ًا إىل

تفرد
الكايف ،وكتاب عدّ ة الداعي البن فهد أيض ًا عن الكايف ،فاملصدر هو الكليني ،الذي ّ

بنقل هذا اخلرب هبذا اللفظ ،وقد قال ابن طاوس بعد نقله اخلرب بأنّه وجده يف أصل هشام
بن سامل عن الصادق×.

إذن ،فمصدر الرواية هو كتاب الكايف ،وأصل هشام بن سامل ،كام ينسبه إليه السيد

صحت النسبة فاملرجع هو كتاب هشام بن سامل ال
ابن طاوس يف كتاب اإلقبال ،وإذا ّ

غري.

وهذا اخلرب بطريق ابن طاوس ضعيف؛ لعدم معرفة السند الذي له إىل أصل هشام

بن سامل ،وهل وصله هذا األصل بطريق صحيح (أو من غري طريق الكليني) أو ال؟ إال

ّ
أن سند الكليني ،هو عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن هشام بن سامل،
تفرد ٍ
إبراهيم بن هاشم.
بخرب
خ
والسند تا ّم عند املشهور ،غري أنّنا نتو ّقف لو ّ
يقول الطويس يف ترمجة هشام بن سامل« :له أصل ،أخربنا به ابن أيب جيد ،عن ابن

الوليد ،عن الصفار ،عن يعقوب بن يزيد وحممد بن احلسني بن أيب اخلطاب وإبراهيم بن

هاشم ،عن ابن أيب عمري وصفوان بن حييى ،عنه .ورواه أمحد بن حممد بن عيسى ،عن
عيل بن احلكم ،عنه .وأخربنا به مجاعة ،عن أيب املفضل ،عن محيد ،عن أيب العباس عبيد
اهلل بن أمحد بن هنيك ،عن ابن أيب عمري ،عنه» .

( )1الكايف 87 :2؛ وجامع أحاديث الشيعة 340 :1؛ وعدّ ة الداعي9 :؛ واإلقبال باألعامل احلسنة
.171 :3

( )2الفهرست 257 :ـ .258

ويقول النجايش يف ترمجة هشام« :له كتاب يرويه مجاعة .أخربنا حممد بن عثامن ،قال:

حدّ ثنا جعفر بن حممد ،قال :حدّ ثنا عبد اهلل بن أمحد ،قال :حدّ ثنا ابن أيب عمري ،عنه
بكتابه .وكتابه احلج ،وكتابه التفسري ،وكتابه املعراج» .

ومن خالل هذه الطرق ،يالحظ ّ
أن مصدر احلديث هو أصل هشام بن سامل الذي

وصل إىل الكليني عرب ابن أيب عمري ـ أحد أهم رواة أصل هشام ـ عرب ابن هاشم ،عرب

يصحح ـ مبدئ ّي ًا ـ ما يقوله ابن طاوس ،من ّ
أن أصل
عيل بن إبراهيم القمي ،وهذا ما
ّ
احلديث يف كتاب هشام ،بقرينة رواية ابن أيب عمري عنه هنا ،وإن كان حيتمل ّ
أن احلديث

يف كتاب ابن أيب عمري نفسه ،ورواه عن هشام مشافه ًة أو أخذ ًا من كتبه.

ووفق ًا للطريقة الفهرست ّية التي ناقشناها سابق ًا ،ومل نوافق عليها بوصفها قاعدةً ،يمكن

فرض شهرة أصل هشام بعد تعدّ د الطرق إليه ،وتنصيص النجايش عىل أنّه قد روى كتابه

مجاعة.

هذا ما يتصل بالنظرة األوىل لسند هذا احلديث ،وسيأيت مزيد تفصيل ملجمل

األسانيد ،ومقارنتها ،فانتظر.

واحلديث من حيث أصل داللته ،حيتمل معنيني:

صحته ،فنأخذ
األول :وصول حديث إلينا ،فعملنا عىل أساسه ،فتبني عدم ّ
املعنى ّ

األجر عىل ذلك ،وهذا هو املعنى الواسع املفيد يف قاعدة التسامح.

فتبني ّ
أن
معني ومقدّ ر عىل عمل ،فعملناهّ ،
املعنى الثاين :وصول حديث فيه ثواب ّ

مقرر يف احلديث ،فهنا ّ
يدل احلديث عىل أنّنا سنحصل عىل
الثواب احلقيقي ليس كام هو ّ

املقرر يف احلديث الضعيف الواصل إلينا.
الثواب ّ

والفرق بني املعنيني ـ ّأول ّي ًا ـ ّ
األول أقرب نسب ّي ًا لقاعدة التسامح ،بينام املعنى
أن املعنى ّ

الثاين كأنّه ليس بناظر ألصل خحسن العمل وثبوته واملوقف من اإلقدام عليه ،بل ناظر
( )1رجال النجايش.434 :

لتساوي الثواب املوجود يف الرواية مع الثواب الذي سيكون ،وهذا يفهم منه ـ ربام
باإلطالق ـ قاعدة التسامح ال باملبارشة ،إذ نظره ليس ألصل استحباب الفعل أو أصل

فكأن املنجرب مستوى الثواب ،وهذا هو ّ
ّ
حمل
الثواب عليه ،بل ملستوى الثواب ومقداره،

النظر ،ومسكوت عن أصل املوضوع ،لوال نوع من اإلطالق ،وهذا ما احتمله

اخلوانساري وتبعه آخرون  ،فتأ ّمل جيد ًا.

وكالمنا هذا أوضح عىل بعض صيغ نقل هذه الرواية ،كام يالحظ ،فقوله :من سمع
شيئ ًا من الثواب عىل ٍ
يشء ،فصنعه ،كان له وإن مل يكن كام بلغه ،غري أن يقول :من سمع
شيئ ًا من الثواب عىل ٍ
يشء ،فصنعه ،كان له ،وإن مل يكن رسول اهلل قد قاله أساس ًا.

حممد بن مروان ،قال :سمعت أبا جعفر× ،يقول« :من بلغه
الرواية الثانية :خّب ّ

التامس ذلك الثواب أوتيه ،وإن مل
ثواب من اهلل عز وجل عىل عمل ،فعمل ذلك العمل
َ

يكن احلديث كام بلغه» .

ويف هذا اخلرب إضافة قيد (التامس ذلك الثواب) ،أي ّ
أن فعله له بقصد احلصول عىل

الثواب ،لك ّن اخلرب من الناحية السند ّية ضعيف بعمران الزعفراين فهو رجل جمهول

حممد بن سنان وحممد بن مروان يف السند ،ومل تثبت
متام ًا  .هذا برصف النظر عن وجود ّ
وثاقة ابن سنان ،وال حممد بن مروان وأنّه ثقة ،كام سيأيت.

يشار إىل ّ
تفرد بنقله الشيخ الكليني يف الكايف.
أن هذا اخلرب قد ّ

خاصة بقرينة :التامس (ذلك)
األول جيريان هنا،
ّ
واالحتامالن الواردان يف اخلرب ّ
الثواب.
الرواية الثالثة :خّب صفوان ،عن أيب عبد اهلل× قال« :من بلغه يشء من الثواب عىل

( )1انظر :مشارق الشموس.34 :

( )2الكايف 87 :2؛ وجامع أحاديث الشيعة .340 :1

( )3انظر :معجم رجال احلديث  167 ،156 ،151 :14ـ  ،168رقم 9044؛ 9065؛ .9085

يشء من اخلري (خري) ،فعمله ،كان له أجر ذلك ،وإن كان رسول اهلل

مل يكن عىل ما بلغه)» .

مل يقله (وإن

ضعيف بعيل بن موسى املجهول
وهذا اخلرب يرويه هشام بن سامل ،عن صفوان ،ولكنّه
ٌ

احلال وال توثيق له ،كام خيشار إىل ّ
تفرد بنقله الشيخ الصدوق يف ثواب
أن هذا اخلرب قد ّ

األعامل.

واألمر الذي يثري انتباهنا هنا ّ
أن عيل بن احلكم ينقل يف هذا اخلرب عن هشام بن سامل

اجلواليقي ،عن صفوان عن اإلمام الصادق ،ولن نتو ّقف عند عيل بن احلكم من حيث

وحدة من خذكر فيه هذا االسم ،ووثاقتهم أو ال ،لكنّنا سنذكّر بأمر عيل بن احلكم قريب ًا،

فانتظر.

ويظهر من اختالف نسخ هذا اخلرب ّ
أن تعبري (عىل ما بلغه) قد وضع مكان تعبري (مل

تشوش يف الداللة
يقله) ،وهو إ ّما قرينة عىل وحدة املعنى بينهام ،أو أنّه
موجب حلدوث ّ
ٌ
سيأيت احلديث عنه ،بحيث حيتمل ّ
أن النَ َق َلة فهموا ذلك ،فنقلوا هذا الفهم بتعبري (مل

يقله) ،وربام ال نخحرز صواب فهمهم.

الرواية الرابعة :خرب محدان بن سليامن ،قال :سألت أبا احلسن عيل بن موسى

الرضا× ،عن قوله اهلل عز وجل( :فمن يرد اهلل أن هيديه يرشح صدره لإلسالم ومن

يرد أن يض ّله جيعل صدره ض ّيق ًا حرج ًا كأنّام يص ّعد يف السامء) ،قال« :من يرد اهلل أن هيديه
بإيامنه يف الدنيا إىل جنته ودار كرامته يف اآلخرة يرشح صدره للتسليم هلل ،والثقة به،

والسكون إىل ما وعده من ثواب حتى يطمئ ّن. »..

دال عىل يشء هنا؛ فإنّه ّ
تفرد بنقله الشيخ الصدوق ـ غري ّ
يدل
لك ّن هذا اخلرب ـ الذي ّ

( )1ثواب األعامل132 :؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،80 :1أبواب مقدّ مة العبادات ،باب  ،18ح.1

( )2التوحيد243 :؛ وعيون أخبار الرضا 120 :1؛ ومعاين األخبار145 :؛ واالحتجاج  194 :2ـ
195؛ وتفصيل وسائل الشيعة  80 :1ـ  ،81أبواب مقدّ مة العبادات؛ باب  ،18ح.2

عىل السكون إىل ما وعد اهلل من ثواب ،واخلرب الضعيف ال خحيرز فيه الوعد اإلهلي حتى

عام نحن فيه ،مضاف ًا إىل أنّه ضعيف السند بعيل بن حممد
ينطبق عليه؛ فاخلرب
أجنبي متام ًا ّ
ٌّ
بن قتيبة املجهول .وكونخه من مشايخ الكيش الذين اعتمد عليهم ال يكفي؛ ّ
ألن الكيش

نخعت بالرواية عن الضعفاء من قبل علامء الرجال  ،فال يستند إىل هذا الراوي ،فاخلرب
ضعيف السند والداللة ،وينبغي حذفه من قائمة أخبار من بلغ.

الرواية اخلامسة :خّب هشام بن سامل اآلخر ،عن أيب عبد اهلل× ،قال« :من بلغه عن

النبي

يقله» .

يشء من الثواب ،فعمله كان أجر ذلك له ،وإن كان رسول اهلل

مل

خمتلف عن اخلرب اآلخر هلشام نفسه بعض اليشء ،فهذا حديث عام يبلغ
وهذا اخلرب
ٌ

عن رسول اهلل ،وذاك مطلق ،كام ّ
أن هذا اخلرب فيه تعبري :مل يقله ،وذاك فيه تعبري أنّه ليس
ال باملعنى ٍ
عىل ما بلغه ،وقد يكونان نق ً
خلرب واحد ،ذكره هشام فنقله عيل بن احلكم ـ كام
األول (ومها من رواة كتابه ،كام تقدّ م يف بيان الطرق
يف هذا اخلرب ـ وابن أيب عمري يف اخلرب ّ
إىل أصل هشام) ،واحتامل النقل باملعنى عن ابن أيب عمري وارد جد ًا بمالحظة حاله

املنقولة عنه.

وعىل أ ّية حال ،فاخلرب هنا تا ّم السند حسب الظاهر ،برصف النظر عن إشكال ّية نفس

كتاب املحاسن ـ مصدر هذا احلديث ـ والتث ّبت من نسخته احلالية ،وبرصف النظر عن
احتامل كون الربقي االبن مل ِ
يرو هذا اخلرب مبارشة عن عيل بن احلكم ،عن هشام ،بل رواه
بتوسط أبيه ،كام حتتمل ذلك إرجاعات الضامئر بني السند والذي قبله ،بل هو الظاهر من
ّ
العالمة املجليس يف بحار األنوار  ،وإال كان السند غري معترب ،إذا مل ِ
نبن ـ كام هو

حممد بن خالد الربقي.
ـ عىل وثاقة ّ

( )1انظر حوله :معجم رجال احلديث  170 :13ـ  ،172رقم  8474ـ .8475

( )2املحاسن .25 :1؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،81 :1أبواب مقدمة العبادات ،باب  ،18ح.3
( )3انظر :بحار األنوار .256 :2

بل ّ
األول واحد ،وليسا بخربين أساس ًا ،بعد وحدة املصدر (أصل
إن هذا اخلرب واخلرب ّ

هشام) ووحدة اإلمام القائل ،ووحدة التعابري تقريب ًا.

األول
تأملنا قليالً سنجد احتامل ّية عودة ثالثة أخبار إىل خّب واحد ،وهي اخلّب ّ
بل لو ّ

(خّب هشام) ،واخلّب الثالث (خّب صفوان) ،واخلّب اخلامس (خّب هشام الثاين) ،وذلك:
األول واخلامس ،فلام قلناه من ّ
واملروي
أن الراوي هو هشام فيهام،
ّ
أ ـ أ ّما وحدة اخلرب ّ

عنه هو الصادق فيهام مع ًا ،والعبارات متقاربة جد ًا ،واخلرب منقول عن أصل هشام ،الذي

يرويه ـ بحسب طرقه املتقدمة يف الفهارس ـ تار ًة ابن أيب عمري ،الواقع يف طريق اخلرب

األول هنا ،وأخرى عيل بن احلكم الواقع يف سند اخلرب اخلامس هنا ،فالرواية اخلامسة
ّ
واألوىل واحدة عىل األرجح ،بنقل ابن أيب عمري تارةً ،وابن احلكم أخرى.

ب ـ وأ ّما وحدة الرواية الثالثة مع ٍّ
كل من األوىل واخلامسة ،فألنّنا لو تأ ّملنا الرواية

الثالثة وجدنا هشام ًا يروي اخلرب عن صفوان ،ومن غري املعقول أن يكون صفوان هنا هو
ألن صفوان بن حييى مل يرو عن الصادق ،وليس يف طبقته أبد ًا ،بل ّ
ابن حييى؛ ّ
إن لصفوان

بن حييى روايات عن هشام ،فالبدّ أن يكون هو صفوان بن مهران اجلامل ،وبعد مراجعة

طرق املشيخات والفهارس ،مل نجد هشام بن سامل واقع ًا يف طريق رواية كتب وروايات
صفوان بن مهران أبد ًا ،بل يبدو أنّه ليست له رواية عن صفوان اجلامل أصالً ،األمر الذي

يرجح ّ
املروي عنه ـ فأضيف اسم صفوان
أن سهو ًا قد وقع ـ بقرينة وحدة الرواية واإلمام
ّ
ّ
سهو ًا هنا.

يعزز ما نقول ّ
أن الراوي عن هشام يف خرب صفوان املتقدّ م يف الرواية الثالثة ،هو
وما ّ

ثم فيحتمل جد ًا
عيل بن احلكم نفسه ،ناقل الرواية اخلامسة هنا عن هشام بعينها ،ومن ّ
ّ
أن هذه الرواية (الثالثة) ليست إال روايتي هشام (األوىل واخلامسة) ،فالثالثة يمكن

قوي ،واجلزم بالتعدّ د مشكل.
فرضها رواية واحدة يف احتامل ّ

الرواية السادسة :خّب حممد بن مروان اآلخر ،عن أيب عبد اهلل× ،قال« :من بلغه

عن النبي

يشء من الثواب ،ففعل ذلك طلب قول النبي

الثواب ،وإن كان النبي

مل يقله» .

 ،كان له ذلك

وال يبعد أن يكون هذا اخلرب هو عني خرب حممد بن مروان السابق ،غري أنّه هنا ينقله

عن الصادق ،وهناك عن الباقر ،مع بعض االختالف يف النقل ،فاجلزم بوحدة اخلربين

غري حاصلة ،لكنّها حمتملة؛ الحتامل سهوه يف اسم اإلمام أيض ًا؛ لك ّن الفكرة واحدة

تقريب ًا.

وسند الرواية غري معتّب؛ وذلك:

ّأوالًّ :
حممد بن خالد الربقي ـ والد صاحب املحاسن ـ حيث وقع فيه
إن يف السند ّ

ورجحنا عدم ثبوت وثاقته ،عىل ما ح ّققناه يف حم ّله .
كالم ّ ،

ثاني ًاّ :
املتسمني هبذا االسم وجدناهم
إن يف السند حممد بن مروان ،وبعد مراجعة كل
ّ

مجيع ًا مل تثبت وثاقتهم ،بل بعضهم مهمل غري مرتجم يف كتب الرجال ،وهم :حممد بن

مروان الذهيل ،وحممد بن مروان الشعريي ،وحممد بن مروان العجيل ،وحممد بن مروان
الكويف ،وحممد بن مروان البرصي ،وحممد بن مروان بن عثامن ،وحممد بن مروان

ال أو بعض ًا ،أو تعدّ دوا ـ فك ّلهم جماهيل احلال؛ ّ
الزعفراين ،وهؤالء ـ سواء احتدوا ،ك ً
ألن

مبني عىل ورود اسمه يف أسانيد كامل الزيارة أو تفسري القمي ،وال نقول
توثيق بعضهم ّ
هبذه النظر ّية يف علم الرجال ،أو عىل نقل عن الكيش يف مدحه (الشعريي) ،مع أنّه غري
صحة النسبة ،وهكذا ،وعليه فاخلرب
موجود يف نسخ الكيش ،األمر الذي يشكّك يف ّ

ضعيف السند.

( )1الربقي ،املحاسن 25 :1؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،81 :1أبواب مقدمة العبادات ،باب ،18
ح.4

( )2انظر النصوص حوله :معجم رجال احلديث  71 :17ـ  ،74رقم.10715 :
حب اهلل ،إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع  152 :4ـ .159
( )3انظر :حيدر ّ

الرواية السابعة :خّب عبد اهلل بن القاسم اجلعفري ،عن أيب عبد اهلل ،عن آبائه^،

قال :قال رسول اهلل

« :من وعده اهلل عىل عمل ثواب ًا فهو منجزه له ،ومن أوعده عىل

مروي عند أهل السنّة بطريق أنس بن مالك تار ًة
عمل عقاب ًا فهو فيه باخليار»  .واخلرب
ّ
وأيب هريرة أخرى .

متفرع عىل حصول الوعد اإلهلي ،األمر غري
وهذا اخلرب ال ربط له باملقام أصالً؛ ألنّه ّ

املحرز يف اخلرب الضعيف ،ال وجدان ًا وال تع ّبد ًا ،كام هو واضح ،مضاف ًا إىل ضعف الرواية

عمن ذكره ،عن
عيل بن حممد القاساينّ ،
باإلرسال يف املصادر اإلمام ّية ،حيث نقلها ّ
تج هبا.
اجلعفري ،فال خحي ّ

الرواية الثامنة :خّب أَحد بن فهد ّ
احليل (841هـ) ،قال :روى الصدوق ،عن حممد بن

األئمة^ّ « :
أن من بلغه يشء من اخلري ،فعمل به ،كان له من الثواب
يعقوب ،بطرقه إىل ّ
ما بلغه ،وإن مل يكن األمر كام نقل إليه» .

وطريق هذا اخلرب مفقود ـ وبني ابن فهد والصدوق أكثر من أربعة قرون ـ فهو مرسل

جد ًا ،بل ال ذكر لسند الصدوق والكليني فيه أبد ًا ،بل نظ ّن ظنّ ًا قوي ًا جد ًا أنّه ليس خرب ًا
آخر غري بق ّية األخبار التي ورد بعضها يف كايف الكليني كخرب هشام بن سامل ،وبعضها
اآلخر يف كتب الشيخ الصدوق كالتوحيد ،فليس هذا ٍ
بخرب جديد غريها حمرز اإلضافة
عليها ،بل ّ
لعل ابن فهد ّ
احليل التبس عليه األمر يف طريقة النقل أيض ًا ،فالحظ.

( ) 1التوحيد406 :؛ واملحاسن 246 :1؛ وحتف العقول48 :؛ وتفصيل وسائل الشيعة ،81 :1
أبواب مقدّ مة العبادات ،باب  ،18ح.5

( ) 2انظر :اهليثمي ،جممع الزوائد 211 :10؛ والدينوري ،تأويل خمتلف احلديث91 :؛ وابن أيب
عاصم ،السنّة452 :؛ ومسند أيب يعىل 66 :6؛ والطرباين ،املعجم األوسط .240 :8

( )3ابن فهد ،عدّ ة الداعي9 :؛ وتفصيل وسائل الشيعة  ،82 :1أبواب مقدّ مة العبادات ،باب ،18
ح.8

يضاف إىل ذلك ّ
أن ما قلناه يف تعبري (اخلري) ،و(ليس كام نقل إليه) ،جيري هنا أيض ًا،

فالبدّ من إحراز كونه خري ًا ،ولو فطر ّي ًا وإنسان ّي ًا وعقالئ ّي ًا.

الرواية التاسعة :خّب ابن طاوس ،عن الصادق× قال« :من بلغه يشء من اخلري،

فعمل به كان له (أجر) ذلك ،وإن (مل يكن األمر كام بلغه)» .

مستل من سائر األخبار ،ويظ ّن قو ّي ًا جد ًا أنّه ٌ
وهذا اخلرب مرسل جد ًا ،بل هو يشء ّ
نقل

باملعنى هلا من جانب ابن طاوس نفسه .هذا إذا ثبت وجود هذا اخلرب يف كتاب ابن

النص التايل
طاوس ،وقد بحثنا عنه فلم نجد شيئ ًا ،وقد جاء يف جامع أحاديث الشيعة ّ

تعليق ًا عىل هذا اخلرب :نقل يف الوسائل هذا احلديث عن كتاب اإلقبال ،ومل يذكر ما نقلناه

عنه من كتاب ثواب االعامل ،فال يبعد أن يكون املراد منه ما نقله عن كتاب ثواب

األعامل ،بإسناده إىل صفوان؛ أل ّنا مل نجده يف اإلقبال ،واهلل أعلم .

تبني ـ شيع ّي ًا إمام ّي ًا ـ وجود خرب واحد حمرز تا ّم السند (عىل املشهور) ،هو خرب
وهبذا ّ

هشام بن سامل ،إال إذا عددناه خربين ،وهو ليس بمحرز التعدّ د ،لكنّه ـ مع ذلك ـ ّ
يظل

حممد بن مروان،
يف ّ
حمرزة( ،خرب ّ
قوة خرب واحد؛ لوحدة الراوي ،وتؤ ّيده رواية واحدة َ

رقم )6 ،2 :ذات داللة ،لكنّها ضعيفة السند ،أما الباقي فال خحيرز كونه رواية مستق ّلة ،أو
أن الباقي غري ّ
ال عن ّ
أنّه ال داللة له إطالق ًا عىل ما نحن فيه ،فض ً
الدال ضعيف السند أيض ًا

تنزلنا ـ فهناك رواية واحدة صحيحة عىل املشهور،
كام قلنا ،وعىل أبعد تقدير ـ ولو ّ
وثالث ضعيفة تؤ ّيدها.

ويبقى أن ننظر ـ كام وعدنا سابق ًا ـ :هل عند أهل السنّة حق ًا أخبار يف هذا املجال أو

ال؟ إذ قد نشكّك يف حصول الوثوق االطمئناين بصدور هذه الروايات القليلة جد ًا والتي
ال تتعدّ ى الروايتني أو حتى اخلمس عىل أبعد تقدير ،فلننظر ما عند أهل السنّة ،ثم نخرج
( )1تفصيل وسائل الشيعة  ،82 :1أبواب مقدمة العبادات ،باب  ،18ح.9
( )2جامع أحاديث الشيعة .341 :1

بنتيجة عىل األصول والنظر ّيات املختلفة يف حج ّية األخبار.
اهلل

الرواية العارشة :خّب عبد الرَحن احللواين ،إىل جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول
« :من بلغه من اهلل فضيلة فأخذ هبا ،وعمل بام فيها إيامن ًا باهلل ورجاء ثوابه ،أعطاه

اهلل تعاىل ذلك وإن مل يكن كذلك» .

احليل عن أهل السنّةّ ،
هذه الصيغة نقلها ابن فهد ّ
وأن هذه الرواية سنّية ،وقد وجدت

يف كنز العامل للمتقي اهلندي هذا اخلرب عن جابر ،بالصيغة التالية« :من بلغه عن اهلل يشء

فيه فضيلة ،فأخذ به إيامن ًا ورجاء ثوابه ،أعطاه اهلل ذلك ،وإن مل يكن كذلك» .

ضعيف ،فهو مرفوع إىل جابر بحسب نقل ابن فهد ،وقد ذكر الفتني
وهذا اخلرب
ٌ

(986هـ) يف تذكرة املوضوعات ّ
ونص
أن يف السند أبا جابر الف ّياض ،وهو كذاب ؛ ّ
صحته بأيب جابر
ابن اجلوزي والكناين يف املوضوعات ،بعد ذكر السند كامالً ،عىل عدم ّ
البيايض ـ والظاهر وحدته مع ما قاله الفتني ـ والذي هو رجل كذاب .
الرواية احلادية عرشة :خّب أنس ،عن رسول اهلل

اهلل ذلك ،وإن مل يكن كذلك» .

« :من بلغه فضل عن اهلل ،أعطاه

رب مل أجده هبذه الصيغة عينها مسند ًا ،وعثرت عليه عند املتقي اهلندي
وهو خ ٌ
(975هـ) ،نق ً
ال عن الديلمي وابن النجار.
رب نقل عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول اهلل« :من أ ّدى الفريضة،
لك ّن ابن عبد ال ّ

وع ّلم الناس اخلري ،كان فضله عىل املجاهد العابد كفضيل عىل أدناكم رج ً
ال ،ومن بلغه
( )1عدّ ة الداعي9 :؛ وجامع أحاديث الشيعة .341 :1
( )2كنز العامل .791 :15

( )3الفتني ،تذكرة املوضوعات.28 :

( )4ابن اجلوزي ،املوضوعات 258 :1؛ والكناين ،تنزيه الرشيعة املرفوعة .265 :1
( )5كنز العامل .791 :15

عن اهلل ٌ
فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه ،أعطاه اهلل ما بلغه وإن كان الذي حدّ ثه

كاذب ًا» ،وقد ع ّلق ابن عبد الرب عىل احلديث قائالً« :أهل العلم بجامعتهم يتساهلون يف
الفضائل ،فريووهنا عن ّ
كل ،وإ ّنام يتشدّ دون يف أحاديث األحكام» .

ويف صيغة أخرى نقل احلديث ابن اجلوزي« :من بلغه عن اهلل عز وجل أو عن النبي
ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ،فضيلة كان منّي أو مل يكن ،فعمل هبا رجاء ثواهبا ،أعطاه اهلل عز
وجل ثواهبا» .

وبني ابن اجلوزي وغريه ّ
أن ضعفه
لك ّن الفتني وصف سند هذا اخلرب بالضعيف ّ ،

لوجود مثل بزيغ أيب اخلليل فيه .

الرواية الثانية عرشة :ما ذكره ابن تيمية نق ً
ال عن الرتمذي« :من بلغه عن اهلل يشء فيه

فضل ،فعمل به رجاء ذلك الفضل ،أعطاه اهلل ذلك وإن مل يكن ذلك كذلك» .

ّ
َ
احلديث هو عينه ما نقله ابن اجلوزي مسند ًا عن ابن عمر ،قال :سمعت
ولعل هذا

رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم ،يقول« :من بلغه عن اهلل فضل يشء من األعامل يعطيه
عليها ثواب ًا ،فعمل ذلك العمل رجاء ذلك الثواب ،أعطاه اهلل ذلك الثواب ،وإن مل يكن
ما بلغه ح ّق ًا» .

تم تضعيف سند هذا احلديث بإسامعيل بن حييى .
وقد ّ

هذه هي األحاديث التي عثرنا عليها يف هذه القاعدة ،عند أهل السنّة ،وهي ثالثة،

( )1جامع بيان العلم وفضله .22 :1
( )2املوضوعات .153 :3

( )3انظر :الكناين ،تنزيه الرشيعة املرفوعة 265 :1؛ وابن اجلوزي ،تذكرة املوضوعات.18 :
( )4املوضوعات .153 :3

( )5ابن تيمية ،جمموع الفتاوى .68 :18
( )6املوضوعات .153 :3

( )7انظر :الكناين ،تنزيه الرشيعة املرفوعة 265 :1؛ وابن اجلوزي ،املوضوعات .153 :3

ترجع جلابر األنصاري وابن عمر وأنس بن مالك ،وك ّلها ضعيفة اإلسناد.

يتبني ّ
أن حجم هذا النوع من الروايات يف الوسط السنّي قليل جد ًا ،كام أنّه غري
وهبذا ّ

بقوة يف الوسط الشيعي ،والروايات السنّية حاهلا ضعيف ،ومل تخنقل ـ حسب
حارض ّ
الظاهر ـ يف الكتب األوىل املعتربة عندهم كالصحيحني ،هلذا يصعب جد ًا إثبات هذه

وضم روايات السنّة ـ وهي هبذه احلال ـ إىل روايات
القاعدة عىل املستوى السنّي اخلاص،
ّ
قو ًة كبرية ،وهلذا نستغرب من ابن فهد احليل يف عدّ ة الداعي ،بعد إيراده
الشيعة ال يزيدها ّ

خرب احللواين ،كيف اعترب نقل هذه القاعدة جممع ًا عليه عند الفريقني  ،إال إذا عنى جواز
نقل احلديث الضعيف والتساهل يف نقله ال موضوع األخذ به.
رب واحد
والنتيجة وجود مخس روايات إسالم ّية دا ّلة (وعىل أبعد تقدير سبع) بينها خ ٌ
صحيح السند عىل املشهور ،هو خرب هشام بن سامل ،ولع ّله هلذا الواقع وجدنا الن ّقاد

يصح االعتامد هلا بمثل هذه األخبار ،ملا
الشيعة اجلدد ينتقدون قاعدة التسامح ،وأنّه ال
ّ

هلا من تأثري هائل عىل حياة اإلنسان ،كام سيظهر ،كان منهم :هاشم معروف احلسني،
وحممد باقر البهبودي ،وحممد جواد املوسوي اإلصفهاين ،ومصطفى حسيني طباطبائي،
وأبو الفضل الربقعي ،وحممد حسني فضل اهلل ،وحممد مهدي شمس الدين .

تقنيم القنّة النثنقيّة يف أخبجر من بلغ

لقوة الوثوق هبذه الروايات ـ عىل تقدير إفادهتا لقاعدة التسامح أو
لتقوي ٍم
موضوعي ّ
ٍّ

( )1عدّ ة الداعي.9 :
( ) 2راجع :هاشم معروف احلسني ،املوضوعات يف اآلثار واألخبار 172 :ـ 173؛ وحممد باقر
البهبودي ،صحيح الكايف  :1ح (املقدّ مة) ،وله أيض ًا آخرين كالم در عرصه روايت ودرايت
حديث ،مقال يف صحيفة كيهان فرهنكي ،العدد  ،11عام 1986م30 :؛ وحممد جواد املوسوي
اإلصفهاين ،فقه استداليل 559 :ـ  ،600وپريامون ظن فقيه 558 ،77 :ـ 560؛ ومصطفى
حسيني طباطبائي ،نقد مصادر حديث143 :؛ والربقعي ،عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول:
862؛ وحممد حسني فضل اهلل ،الندوة  523 :7ـ 531 ،524؛ وكتاب النكاح 263 :1؛ وشمس
الدين ،االجتهاد والتجديد 153 :ـ .154

قوهتا كام سيأيت ـ البد من مالحظة عدّ ة أمور:
ما هو يف ّ

1ـ ّ
إن هذه األحاديث ليست متواترة حت ًام ،خالف ًا ملن ا ّدعى تواترها كام تقدّ م ،وذلك

ّ
والدال منها ال يتعدّ ى
بعد وجود ضعف شديد يف أغلب أسانيدها ،السيام السنّية منها،

اخلمس روايات (وعىل أبعد تقدير سبع ًا)،
ـ بعد أخذ جمموع مصادر السنّة والشيعة ـ
َ
وهذا العدد هبذا الوصف ،مع ما سيأيت من كالم ،من الصعب جد ًا فيه دعوى التواتر

املفيد للقطع ،ولو كان هذا املقدار يفيد التواتر فربام يمكن القول ّ
بأن أغلب املوضوعات

يف الفقه وغريه قد قام عليها تواتر!

 2ـ ال يشء يؤكّد عمل الفقهاء القدامى هبذه األخبار ،ال من السنّة وال من الشيعة

ال عن شهرة؛ ّ
بحيث يشكل ت ّيار ًا فض ً
ألن هذا البحث مل خيطرح يف أوساطهم إطالق ًا،
وجمرد ّأهنم كانوا ينقلون كتب الزيارات واألدعية والصلوات بال سند ،ليس دلي ً
ال عىل
ّ

عملهم هبذه القاعدة ،فقد نقلوا الكثري من املستح ّبات مع سند ،ونقلوا الكثري من
اإللزاميات بال سند.

أن مجل ًة منهم كانوا يريدون مجع املوروثّ ،
يضاف إليه ّ
فلعل هذا النوع من الروايات

كان مرسالً ،أو حيث خا ّلف لعامة الناس مل يذكر فيه السند ،وهناك عدة كتب خا ّلفت بال
سند كتخحف العقول ،واالحتجاج وغريها الكثري ،طبع ًا ربام لالختصار ،مع ّأهنا وردت

يف قضايا عقائد ّية وفقهية وغريها ،وعليه ،فال يشء خيرشد بوضوح إىل موقف املتقدّ مني
قبل القرن السابع اهلجري من هذه الروايات.

وأ ّما أنظار امل ّ
تأخرين ،فهي اجتهادات ،فض ً
ال عن كوهنم خمتلفني يف فهم هذه
ال ملعرفة رأيه هنا؛ ّ
النصوص ،وكثري منهم ـ وربام أكثرهم ـ مل يطرح هذه القض ّية أص ً
فلعل

بعضهم أخذ هبذه الروايات من باب كوهنا مؤ ّيدة حلكم العقل بحسن االحتياط ،كام
سيأيت ،ال لكوهنا املعتمد عليها يف نفسها.

وينتج عن ذلك أنّه ال وجه إلقحام قاعدة اجلرب السندي هنا ،وال لدعوى حتصيل

الوثوق بضم األخبار لعمل الفقهاء.

 3ـ هذه الروايات مل ينقل منها الطويس وال رواية ،وأما الكليني فنقل رواي ًة واحدة

فقط ،وأ ّما الباقي فنقله الصدوق يف ثواب األعامل وأمثاله ،ال يف كتاب من ال حيرضه
الفقيه ،إضافة إىل ّ
أن بعضها نقله ابن طاوس وابن فهد وهم ّ
متأخرون جد ًا ،وهكذا احلال

يف الوسط السنّي ،مل تنقل الصحاح هذا اخلرب ،بل نقده ن ّقادهم ،فمصادر أغلب هذه
الروايات من الدرجة الثان ّية ،بل الثالثة.

 4ـ هذه األخبار توجد دوا ٍع للكذب فيها؛ ّ
فإن هذا النوع من النصوص يغ ّطي الوضع

يف روايات الرتغيب والرتهيب ،والوضع من هذا النوع هو من أعظم الوضع رضر ًا يف
احلديث ،كام يقول الشهيد الثاين  ،فقد قام الزهاد والع ّباد بوضع أحاديث الرتغيب يف
األعامل احلسنة ،والرتهيب من األعامل غري احلسنة ،وكانوا يضعون هذه الروايات قرب ًة

إىل اهلل تعاىل.

يقول الشهيد الثاين« :وأعظمهم رضر ًا من انتسب منهم إىل الزهد والصالح بغري

وتقرب ًا إليه ،ليجذب هبا قلوب
علم ،فاحتسب بوضعه ،أي زعم أنّه وضعه حسبة هلل تعاىل ّ
الناس إىل اهلل تعاىل بالرتغيب والرتهيب ،فقبل الناس موضوعاهتم ،ثق ًة منهم به ،وركون ًا
إليهم ،لظاهر حاهلم بالصالح والزهد ..وقد ذهبت الكرام ّية ..وبعض املبتدعني من
املتصوفة إىل جواز وضع احلديث للرتغيب والرتهيب؛ ترغيب ًا للناس يف الطاعة وزجر ًا
ّ

هلم عن املعصية . »..بل ينقل مسلم يف صحيحه بسنده إىل حييى بن سعيد القطان قوله:

بعض هؤالء فعلهم هذا
«مل ن ََر الصاحلني يف يشء أكذب منهم يف احلديث»  ،وقد ّبرر خ
( )1الرعاية.206 :

( )2املصدر نفسه 206 :ـ 208؛ وانظر :احلسني بن عبد الصمد ،وصول األخيار 415 :ـ 416؛
واملريداماد ،الرواشح الساموية283 :؛ وحسن الصدر ،هناية الدراية 310 :ـ 313؛ والكجوري،

الفوائد الرجالية 209 :ـ .210

( )3صحيح مسلم .13 :1

ّ
يقوي دينه ويشجع
كذب ّ
بأن النهي جاء عىل الكذب عىل رسول اهلل ال الكذب له ،وهذا ٌ
الناس عىل اخلري .

ومع وجود هذا املناخ يف التاريخ اإلسالمي ،يمكن جد ًا أن يسعى هذا النمط من

التفكري يف وضع أحاديث ترشعن رواياته املخ َت َل َقة ،وتسمح بنفوذها ،ومثل هذه

الروايات هنا كفيلة بذلك.

وال نريد هنا ّاهتام رواة هذه الروايات هبذه التهمة ،وال ّاهتام رواة اخلرب التام سند ًا هنا

اجلو ّ
فإن سائر
بذلك ـ وهو خرب هشام بن سامل ـ إنام نريد أن نقول :مع وجود هذا ّ
الروايات الضعيفة هنا حتتمل أن تكون اختخلقت هلذا الغرض ،وهذا االحتامل املعقول

يض ّعف من قوة الوثوق بحاصل هذه األخبار.

وحتى لو مل تقم لدينا شواهد يف الرتاث اإلسالمي عىل ظهور ثقافة من هذا النوع؛

ّ
جو ديني أن يسعى بعض
فإن برهان طبيعة األشياء يساعد عىل ذلك؛ فمن املرت ّقب يف ّ

الصاحلني جلذب الناس للقيم األخالق ّية واآلداب ذات الطابع الديني ،ولو عرب سبيل

ليس له قيمة علم ّية ،مثل القصص غري املؤكّدة والرؤى واملنامات أو تضخيم بعض
األحداث ،أال ترى أنّه يف عرصنا اليوم ورغم جتربة النقد احلديثي والتارخيي الضخمة

التي خاضها املسلمون بمذاهبهم ،هناك من يدافع عن نرش هذه املنقوالت الركيكة

قصة الشهادة يف كربالء واحلسني،
والضعيفة جلذب الناس إىل قيم الدين احلنيف أو إىل ّ

بل هناك من ين ّظر هلذا األمر؛ إذ ًا فمن املتو ّقع أن حيصل األمر نفسه يف التاريخ القديم،
األمر الذي ي ِ
قوة الوثوق هبذه األخبار هنا بالبيان الذي بينّاه.
ضع خ
ف من ّ
خ
النبي وأهل
يتبني أنّه من الصعب حتصيل االطمئنان بصدور هذه الروايات عن ّ
وهبذا ّ

بيته ،إال بنحو التأييد عىل بعض التفاسري القادمة ملضموهنا ،فموضوع من هذا النوع يف
( )1راجع حول هذه الفكرة املصادر املتقدّ مة ،وأيض ًا :ابن اجلوزي ،املوضوعات 98 :1؛ وأبو ر ّية،
أضواء عىل السنّة املحمدية138 :ـ .139

غاية اخلطورة؛ إذ سيدخل آالف اآلداب والعادات والرسوم والسلوك ّيات والعبادات يف
الدين ،وسيخرج آالف ًا أخرى أيض ًا ،فحصول وثوق بالصدور هلذا األمر اخلطري هبذا
ٌ
مشكل؛ فاالستدالل بالسنّة
العدد القليل جد ًا من الروايات التي هذه حاهلا كام أسلفنا
عسري جد ًا ،بنا ًء عىل مسلك الوثوق االطمئناين.
الرشيفة عىل إثبات قاعدة التسامح
ٌ

أ ّما عىل مسلك حج ّية اخلرب الظني تع ّبد ًا ،فهناك خرب صحيح السند عند املشهور شيع ّي ًا

يمكن االعتامد عليه.

ّ
وكأن
وهبذا ظهر لك ما يف ا ّدعاء تواتر هذه الروايات وكثرهتا الكاثرة بام يوحي لك

هناك العرشات من النصوص ،وهي ال تزيد شيع ّي ًا عن اثنني أو فقل :أربعة نصوص

قوة خرب واحد فقط ،فمثل هذه
باحلدّ األعىل ،وسنّي ًا ثالثة ،وليس بينها سوى ما هو يف ّ
تستحق التو ّقف ،حتى لو صدرت من أعاظم العلامء ّ
املتأخرين ،مثل الشيخ
التوصيفات
ّ
صحة بعضها غن ّية عن مالحظة سندها؛
األنصاري الذي قال :وهذه األخبار مع
ّ

لتعاضدها وتل ّقيها بالقبول بني الفحول(..و) بمنع كوهنا آحاد ًا ،بل هي إ ّما متواترة أو
حمفوفة بالقرينة؛ ملا عرفت من حت ّقق االتفاق واستفاضة نقلها عىل مضموهنا. ..

ثمة من ناقش يف إمكان االعتامد عىل هذه األخبار ،من حيث ّ
ُيشار أخري ًا إىل ّ
إن
أن ّ

املسألة أصول ّية حتتاج للقطع بالصدور ،وهو مفقود ،وحصلت مناقشة هنا يف كوهنا
أصول ّية أو فقه ّية ،أ ّدى أحيان ًا لالستطراد يف بحث التمييز بني القاعدة الفقه ّية

واألصول ّية .

واحلق ّ
أن مستند القاعدة األصول ّية ال فرق فيه بني أن يكون قطع ّي ًا أو ظن ّي ًا معترب ًا ،بناء
ّ

عىل حج ّية الظ ّن يف الدين ،أ ّما عىل مسلكنا فالبدّ أن يكون املستند يف الدين قطع ّي ًا ،بال

فرق بني القاعدة الفقه ّية واألصول ّية أيض ًا.
( )1األنصاري ،رسائل فقه ّية.143 :

( )2انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :املصدر نفسه 143 :ـ .150

 2ـ مرجعيّة اإلمججع والشهرة ،نقد وتفنيد

الدليل الثاين :االستناد إىل اإلمجاع والشهرة العظيمة ولو كانا منقو َلني؛ حيث عمل

حج ٌة ،فنخثبت به قاعد َة التسامح مبارش ًة .
هبذه القاعدة الشيع خة والسنّة،
واإلمجاع ّ
خ
ويمكننا أن نناقش هذا الدليل؛ وذلك:

ّأوالً :مل نحرز ـ كام أسلفنا ـ انعقاد شهرة بني املتقدّ مني أو إمجاع ـ ولو شيعي ،فض ً
ال

عن إسالمي ـ عىل هذه القاعدة ،فالصغرى غري معلومة هنا ،وبدايات اإلشارة ملثل هذه

القاعدة ربام يمكن العثور عليها يف أواخر القرن السابع اهلجري .بل ّ
لعل التت ّبع يساعد

عىل ّأهنم يف بعض موارد املستحبات كانوا يتو ّقفون يف بعض الروايات مثل صالة يوم

الغدير املستح ّبة التي تو ّقف يف روايتها الشيخ الصدوق.

وأ ّما ّ
ّ
واملتأخرين عملوا أحيان ًا باخلرب الضعيف ،فهذا ال ربط له ـ
أن الفقهاء املتقدّ مني

كام هو واضح ـ بقاعدة التسامح؛ ّ
ألن عملهم هذا وجدناه يف موضوع قاعدة التسامح،

ووجدناه أيض ًا يف اإللزام ّيات نفسها ،ومرجعه إ ّما إىل موافقة اخلرب لالحتياط أو
خاصة عىل بينّاه
العتضاده بالقرائن أو للعمومات أو لغري ذلك ،فال ربط بني املسألتنيّ ،
ال مرار ًا من ّ
مفص ً
املؤسسة ملحض
ّ
أن منهج القدماء هو منهج الوثوق ال الوثاقة املحضة ّ

الظ ّن.

هذا ك ّله ،مضاف ًا لوجود املخالف هلذه القاعدة ببعض تفاسريها ،مثل املحدّ ث

البحراين وصاحب املدارك والسيد احلكيم والسيد اخلوئي وغريهم.

ثاني ًا :حتى عىل تقدير حت ّقق اإلمجاع (أو الشهرة) ،فهو واضح املدرك ّية ،وال ّ
أقل من

كونه حمتملها ،بعد وجود روايات عند الشيعة والسنّة يف هذا املجال؛ فلع ّلهم اعتمدوا
عليها ،أو لع ّلهم اعتمدوا عىل خحسن االحتياط يف املقام ،وجعلوا العقل القايض بذلك
حج ًة يف قض ّية نظر ّية اجتهاد ّية من هذا النوع.
أساس ًا يف هذه املسألة ،فال يكون
اإلمجاع ّ
خ
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بحسن االحتياط؛ فإنّه إذا بلغك عن املوىل
الدليل الثالث :االستناد إىل حكم العقل خ
ولو ٍ
حيب األمر الفالينّ ،
فإن مقتىض االحتياط احلسن أن تنبعث للعمل
بخرب ضعيف أنه ّ

به ّ
ويرسه.
عل ذلك يرضيه ّ

ّ
ولعل أفضل من طرح مرجع ّية خحسن االحتياط يف تأصيل قاعدة التسامح هو السيد

املراغي (1250هـ) ،واملحقق الغروي (1250هـ) ،حيث ب ّينا يف البداية ُتريج املوقف
عىل االحتياط العقيل ،ثم ُترجيه عىل االحتياط الرشعي:

أ ـ ّأما االحتياط العقيل ،فذكرا بأنّنا نقطع بعدم الرضر يف العمل باخلرب الضعيف يف

املندوبات ،ونحتمل تفويت مصلحة بعدم العمل هبذا اخلرب ،وال ريب يف ترجيح العقل

هنا لإلتيان ،ولذا نرى ّ
أن العبيد إذا احتملوا كون يشء مطلوب ًا للموىل وعلموا عدم ترتّب
فإهنم خيقدمون عليه هبذا االحتامل ،ويستح ّقون املدح من
رضر ونقص عىل اإلتيان بهّ ،

العقالء ،وإن مل يكن ذلك اليشء مطلوب ًا يف نفس األمر ،وإذا ثبت الرجحان عند العقل
فهو ٍ
كاف يف احلكم بالندب ،لرجحان فعله من جهة أ ّنه حمتمل املطلوب ّية.
فقرباه ّ
بأن األخبار الكثرية دا ّلة عىل األخذ باحلائطة
وأما االحتياط الرشعيّ ،
بـ ّ

للدين ،والعمل بأوثق االحتامالت ،وهذا ك ّله ّ
دال عىل رجحان اإلتيان هنا ،وظاهرها
ٍ
منتف هنا قطع ًا ،للقطع بعدم الوجوب هنا ،أو للقطع بعدم
وإن كان الوجوب ،لكنّه
وجوب االحتياط يف ما هو حمتمل للندب .

وبرصف النظر عن تفاصيل هذا االحتياط مما سيأيت بحثهُ ،يناقش:

ّأوالً :إذا فكّرنا بطريقة فرد ّية ،فربام يكون هذا الكالم صحيح ًا ال خغبار عليه يف اجلملة؛

أ ّما عندما نط ّبق هذه املقولة عىل املسلمني مجيع ًا ،ونحسب حجم الروايات الضعيفة يف
هذا املجال ،فهنا سنجد تأثري ًا اجتامع ّي ًا كبري ًا ،قد يكون خمالف ًا لالحتياط بحيث ال خيريده
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أمر حمتمل أيض ًا ،وهذا متام ًا جيري فيه ما كنّا أوردناه سابق ًا ـ تبع ًا للسيد
الشارع ،وهذا ٌ
الصدر ـ يف مبحث دليل االنسداد من ّ
أن االحتياط يف الشأن الفردي قد يكون حسن ًا،

لكنّه يف النظرة اجلمع ّية قد يكون منافي ًا لالحتياط أو خمالف ًا للنظام  ،ونحن ال نخحرز ّ
أن
بحسن االحتياط يف آالف الروايات التي ال خيعلم ّ
العقل حيكم فع ً
أن الشارع يريدها،
ال خ
ٍ
عادات وثقافات وأعراف ومسلك ّيات ،وهلا ارتدادات
وتخساهم لو عملنا هبا يف تكوين
اجتامعيّة واقتصاد ّية وغري ذلك ،فالحظ ـ مثالً ـ روايات النهي عن الزواج من العقيم،

كيف هلا ارتدادات عىل بعض النساء.

وليس معيار العقل هنا هو الرضر فقط ،بل العقل هنا يأخذ بعني االعتبار املفسد َة

األعم من الرضر ،بل كذلك يأخذ بعني االعتبار احتامل ّيات تفويت مصالح أخرى،
فكيف لنا اجلزم وسط هذه احلال؟

وقياس األمر عىل بعض املندوبات املشمولة يف نفسها للعمومات ،مثل بعض األذكار
خ

قياس غري صحيح ،فليست ّ
كل املندوبات واملكروهات الواردة يف األخبار
أو غري ذلكٌ ،
الضعيفة واقع ًة يف هذا السياق فقط ،فراجع والحظ كيف ّ
أن الكثري منها له نتائج

اجتامعيّة واقتصاد ّية و خارسية وغري ذلك.
ٍ
وبعبارة أخرى :قيامة االحتياط العقيل هنا عىل ّ
أن العقل ينفي احتامل الرضر ،ونحن

نقول :أنّى للعقل أن ينفي احتامل الرضر هنا يف اتّباع األخبار الضعيفة ،لو نظرنا بصورة

ومتكررة ،بل حتى بصورة فرد ّية يف اجلملةّ ،
إن هذا األمر يف غاية الصعوبة،
مجع ّية
ّ
فاهنارت صغرى االستدالل العقيل هنا ،دون أن ندّ عي اجلزم بحصول الرضر ،فانتبه.

حلسن ،فأقىص ما خيفيد الرتغيب يف العمل ال استحباب هذا
تم هذا ا خ
ثاني ًا :حتى لو ّ

الفعل رشع ًا ،واملفروض ّ
أن قاعدة التسامح تخثبت استحباب هذه األفعال أو كراهتها،

بحيث يكون هذا االستحباب أو هذه الكراهة جزء ًا من الدين ،وهو ال يثبت بحكم
حب اهلل ،حج ّية احلديث 693 :ـ .705
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التعرض هلذه النقطة إن شاء اهلل تعاىل عند حتليل خمفاد
العقل خ
بحسن االحتياط ،وسيأيت ّ

القاعدة.

أ ّما كل ّية (ما حكم به العقل فقد حكم به الرشع) ،فغايته إثبات استحباب االنقياد هنا،

ال إثبات استحباب نفس الفعل ولو ثانو ّي ًا كام يريده القائلون بالتسامح هنا ،عل ًام أنّنا ال
نوافق عىل كربى املالزمة هذه ،غايته ّ
أن ما حكم به العقل ال حيكم بنقيضه الرشع ،أ ّما

متفرع عىل قانون (ما من واقعة إال وهلا حكم رشعي) ،ولنا
رضورة حكم الرشع به فهو ّ

يف إطالق ّية هذا القانون من حيث ك ّل ّيته تأ ّمالت.

ّ
ثالث ًاّ :
احلث عىل االحتياط ،موردها وألسنتها خوف اهللكة والوقوع يف
إن نصوص

الشبهة والتباس األمر وحالة الريب ونحو ذلك ،فراجعها لتتأكّد من ذلك ،بل حتى مثل

كلمة :خذ احلائطة لدينك ،ظاهرها ـ ّ
ألن احلائط خيرضب حلامية البستان ـ أخذ احلذر
ومحاية الدين ،ممّا فيه مفهوم الريب واخلوف ،وأين هذا ممّا نحن فيه؟! فراجع النصوص

القرآن ّية واحلديثية التي طرحت يف املقام من قبل اإلخبار ّيني يف ر ّد أصالة الرباءة يف
الشبهات التحريم ّية ،ودعوى عدم الفرق غري معلومة ،ولع ّله هلذا انتبه اإلخبار ّيون،
فحرصوا موردها يف الشبهات التحريم ّية؛ ملا فيه من اخلوف والقلق واحتامل ّيات الرضر.

والنتيجة :إنّه ال ُحيرز قيام دليل عىل قاعدة التسامح ،والعمدة هو الروايات ،فإن خبني

تم إثبات مدرك القاعدة ،ويبقى حتليل مفادها ومدلوها ،أ ّما
عىل حجيّة خرب الثقة الظني ّ
بحجية خصوص اخلرب املوثوق االطمئناين كام هو الصحيح عندنا ،أشكل األمر
إذا قلنا ّ

جدّ ًا ـ بالنسبة لنا ـ يف حتصيل اطمئنان بصدور هذه الروايات ،ومن حصل له هذا
حج ٌة له وعليه.
االطمئنان فهو ّ

ثجنيجً :مدلنل القجعدة واحملجمالت الثبنتيّة ،عرض ومقجرنة

بعد الفراغ عن احلديث عن مدرك هذه القاعدة ،جيب علينا حتليل ما ّ
تدل عليه
الروايات التي هي العمدة هنا .وقد خطرحت عدّ ة احتامالت تفسري ّية ثبوت ّية َف ْه ِم ّية يف

مدلول هذه الروايات ،وهي:

وأن ّ
األول :أن تفيد إسقاط رشوط حجيّة اخلرب يف باب السننّ ،
كل ما اعتخرب
االحتامل ّ

يف حج ّية اخلرب من الوثاقة أو العدالة أو ..ليس معترب ًا يف األخبار الدا ّلة عىل السنن ،فاخلرب

حجة ،وهبذا يثبت االستحباب أو الكراه ّية فيام يؤ ّدي إليه هذا اخلرب ،متام ًا
الضعيف فيها ّ
كام لو قام خرب ثقة معترب عىل استحباب ٍ
يشء.
وهذا هو املؤ ّدى األعىل لقاعدة التسامح ،وهو املناسب ـ كام ذكره غري واحد ـ لتعبري

التسامح يف أد ّلة السنن  ،فنحن هنا نتسامح يف الدليل ،ونسقط منه رشط العدالة
واالتصال والوثاقة وغري ذلك.

ألهنا من شؤون
ووفق ًا هلذا االحتامل ،خيفرتض ـ ّأول ّي ًا ـ كون النتيجة هنا أصول ّي ًة؛ ّ

باب احلجج ورشوط احلجيّة ،وعىل هذا األساس يمكن للفقيه القائل بقاعدة التسامح
أن يفتي باستحباب ٍ
األويل.
فعل قامت عليه رواية ضعيفة استحباب ًا بالعنوان ّ

ٍ
الستحباب نفيس ّأويل قد متّت صياغته بطريقة أخرى يف بعض
وهذا االحتامل املنتج

توسط مفهوم احلج ّية ،بالقول ّ
تؤسس
بأن أخبار من بلغ هي بنفسها ّ
الكلامت ،وذلك دون ّ
استحباب ًا ّأول ّي ًا ،فهي تقولّ :
مستحب واقع ًا ،فهي
إن ما بلغك عليه ثواب أنا أخربك بأنّه
ّ

تفيد االستحباب النفيس وهلا نظر ّ
لكل األخبار الضعيفة .فهنا ال تريد أخبار من بلغ
رب الضعيف
تصحيح اخلرب الضعيف ،بل تريد اإلخبار عن استحباب ما أفاد اخل خ
الصحة الصدور ّية للخرب
االستحباب ،ال أهنا تخثبت
استحبا َبه ،فهي بنفسها تخثبت
ّ
َ
الضعيف ،لكي خيثبت هو بدوره االستحباب.
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يف فهم أخبار من بلغ ،وهو الوجه الكنائي ،كام سنرشحه الحق ًا بعون اهلل.

بحسن االحتياط،
جمرد اإلرشاد إىل حكم العقل خ
االحتامل الثاين :أن يكون املقصود ّ

بمعنى أن ينبعث العبد احتياط ًا ألداء التكليف االستحبايب املشكوك برجاء نيل الواقع،

وهبذا يكون ترغيب ًا من اهلل باالحتياط بام هو عاقل ـ كام يقول السيد الصدر ـ ال بام هو

شارع وموىل ،فالنصوص إرشاد ّية وليست مولو ّية.

هذا ،وقد خيستوحى من بعض عبارات الشيخ ابن تيمية احلراين ما هو قريب من هذا

املعنى .

أن الروايات تريد أن ِ
تعدَ وعد ًا إهل ّي ًا ّ
االحتامل الثالث :أن يكون املقصود ّ
بأن اهلل يعطي

هذا العبد الثواب ،فهي مجلة خرب ّية ال أكثر ،فال ّ
تدل ال عىل استحباب الفعل ،وال عىل

طلب حتقيقه والرغبة بفعله؛ ّ
كل ما تقولّ :
إن العبد لو فعل هذا ألثيب وعد ًا من عند اهلل

فكأهنا تندرج ضمن النصوص الكالم ّية املتحدّ ثة عن الثواب والعقاب وقوانينهام،
تعاىلّ ،

وال عالقة هلا بالبعد الفقهي أو األصويل ،فهي ال تتصل باُتاذ موقف من العمل نفسه
وال تريد أن تدعو إليه أو ال تدعو إليه ،بل هي بصدد اُتاذ موقف من الثواب عليه بعد

فعله ،ال غري.

نعم داخل هذا االحتامل يمكن طرح صورتني :إحدامها أن يكون ترتب الثواب

مطلق ًا ،والثانية أن يكون ترتب الثواب مق ّيد ًا بكون الفاعل ملتمس ًا ذلك الثواب ،كام ّ
تدل

عليه بعض النصوص ،وسيأيت بحثه.

عام سيأيت من
وهذا الذي قلناه يف التوصيف الثبويت هلذا االحتامل ّ
يغض الطرف ّ

التحليل التالزمي الذي طرحه بعض العلامء ،بني الثواب واالستحباب ،والتفصيل يف
ترتب الثواب عىل ذات الفعل أو عىل الفعل مع قصد والتامس الثواب.

وهذا االحتامل يمكن إعادة إنتاجه ضمن صيغة ثانية نضيفها هنا ،وقد أملحنا إليها
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سابق ًا ،وهي تنسجم مع هذا االحتامل ومع االحتامل السابع اآليت الذي سوف نضيفه
نحن ،فتكون تركيب ًا من االحتاملني ،وهي ّ
أن مراد النصوص هو أنّه لو قدّ ر يف الرواية

معني ،وكان الفعل الذي ورد هذا الثواب عليه ثابت االستحباب يف نفسه ولو من
ثواب ّ
دليل آخر ،فأقدم اإلنسان عىل هذا الفعل؛ لرغبته يف الثواب املذكور يف الرواية الضعيفة،

ّ
يتكرم عليه فيعطيه إ ّياه ولو مل يكن هذا الفعل قد خقدّ ر له واقع ًا هذا الثواب ،بل
فإن اهلل ّ

قدّ ر له ثواب ّ
أقل مثالً.

وعليه فداخل االحتامل الثالث يمكن فرض عدّ ة صور ثبوت ّية:

أ ـ الوعد اإلهلي املحض بأصل الثواب عىل عمل برصف النظر عن خصوص ّية التامس

الفاعل للثواب أو انقياده أو غري ذلك ،وهذا ما حتدّ ث بعض العلامء عن كونه مالزم ًا
الستحباب الفعل.

ب ـ الوعد اإلهلي املحض بمقدار الثواب عىل عمل ثابت االستحباب سلف ًا ،برصف

النظر عن خصوصيّة التامس الفاعل وقصده للثواب.

ج ـ الوعد اإلهلي املحض بأصل الثواب عىل عمل ،مق ّيد ًا اإلتيان به بداعي االلتامس

أو االنقياد.

د ـ الوعد اإلهلي املحض بمقدار الثواب عىل عمل ثابت االستحباب ،مق ّيد ًا اإلتيان

به بداعي االلتامس أو االنقياد.

االحتامل الرابع :ما ذهب إليه بعضهم ـ كاملريزا النائيني يف دورته األصول ّية الثانية
ٍ
بعنوان ثانوي ،بمعنى ّ
ـ من ّ
أن هذا الفعل
أن مفاد هذه الروايات إثبات استحباب الفعل

ٍ
بعنوان
ليس مستح ّب ًا يف حدّ نفسه واقع ًا ،لكن إذا جاءت رواية يف الثواب عليه ،تعنون
جديد ،وهذا العنوان هو أنّه صار فع ً
ال بلغنا عليه ثواب ،فالبلوغ حي ّقق موضوع ًا
ٍ
أي فعل يكون يف حدّ
الستحباب يطرأ عىل الفعل نفسه بعد البلوغ ال قبله ،متام ًا مثل ّ
( )1انظر :أجود التقريرات .211 :2

ٍ
بعنوان ما ـ كإنقاذ النفس ـ يصبح واجب ًا ،فالفعل هنا
نفسه غري واجب ،لكن ملا تعنون
غري مستحب ،لكن بعد عروض عنوان (بلوغ الثواب عليه) ،أصبح مستح ّب ًا واقع ًا

باستحباب نفيس ثانوي وليس ّأول ّي ًا.

أن ّ
ووفق ًا هلذا االحتامل تغدو القض ّية فقه ّي ًة ،بمعنى ّ
كل شخص ـ ولو مل يكن جمتهد ًا

ـ واجه حديث ًا ضعيف ًا ،فبإمكانه اعتبار موضوع االستحباب ثابت ًا يف ح ّقه ،والفقيه ال خيفتي

له هنا باستحباب هذا الفعل بعنوانه ،بل يقول للمك ّلف :إذا واجهت رواي ًة ضعيفةّ ،
فإن

وحتقيق الصغرى يقع بيد
مضموهنا يثبت استحبابه عليك بعد قراءتك لتلك الرواية.
خ

املك ّلف.

االحتامل اخلامس :ما طرحه الس ّيد الصدر ،من إجياب االحتياط االستحبايب يف مورد

بلوغ الثواب  ،بمعنى ّ
فكأهنا
تؤسس لالحتياط االستحبايبّ ،
أن هذه الروايات تريد أن ّ

َ
تؤسس
تقول :األحوط استحباب ًا أن يفعل اإلنسان
الفعل الذي ورده عليه ثواب ،فال ّ
استحباب ًا أول ّي ًا وال ثانو ّي ًا ،وال تخعطي احلج ّية خلرب الثقة وال لغريه.

االحتامل السادس :ما طرحه الس ّيد الصدر أيض ًا  ،من ّ
أن هذه الروايات تريد تكميل
رب باستحباب ٍ
أمر ما ،فمن
حمرك ّية األوامر االستحباب ّية ،واملقصود أنّه إذا وصلك خ ٌ

املستحب؛ ألنّه غري إلزامي ،فألجل أن
الطبيعي عاد ًة أن ال ينبعث اإلنسان نحو فعل
ّ

ويقوي فيك الرغبة فيه ،جاءت روايات من بلغ؛ ال
حي ّثك الشارع عىل فعل
املستحب ّ
ّ
لتثبت استحباب يشء ،وال لتعطي احلج ّية ٍ
خلرب ضعيف ،بل ّ
كل ما يف األمر ّأهنا تدفع

ٍ
بدليل معترب ،ومن ثم
املستحب الذي ثبت استحبابه مسبق ًا
للتحرك املضاعف نحو فعل
ّ
ّ
ال يوجد تأثري آخر هلذه الروايات.

( )1انظر :بحوث يف علم األصول .122 :5
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وبعبارة أخرىّ :
كأن املوىل ـ لكي ير ّغب الناس يف املستح ّبات الثابت استحباهبا ـ

خيعلن أنّه س خيثيب عليها ،حتى لو اتفق ّأهنا مل تكن مطابقة للواقع.

هذا ،وقد خيستوحى من بعض عبارات الشيخ ابن تيمية احلراين هذا املعنى .

تكرم ًا من اهلل ـ ثبت استحبابه
االحتامل السابع :أن يكون املراد منح الثواب عىل فعل ـ ّ

عند فاعله بدليل معترب؛ غايته ّ
أن هذا الدليل مل يكن مطابق ًا للواقع ،فأنت جتتهد ويثبت

لك خحسن فعل بدليل معترب ،فتخقدم عىل هذا العمل ،ثم ينكشف لك (أو يكون كذلك
أن هذا الدليل الذي استندت إليه مل يطابق الواقعّ ،
واقع ًا وإن مل ينكشف لك) ّ
وأن هذا

الفعل مل يكن يف الواقع كام ظننت ،فالروايات تريد أن ُتربك ّ
بأن ما فعلته مل يذهب هدر ًا،

مستحب عند اهلل تعاىل ،متام ًا كالثواب يف حال خطأ االجتهاد ،أو الذي
وإن كان غري
ّ

فكأهنا تشبه
يأخذه املق ّلد بعمله بفتوى مرجعه ،وال يكون اجتهاد مرجعه مطابق ًا للواقعّ ،
قولنا :املجتهد إذا أخطأ فله أجر ،فال ّ
تدل عىل استحباب يشء ،ال بعنوان ّأويل وال ثانوي،
حب ،وال خمسقطة
مكملة ملحرك ّية املست ّ
وال هي إرشا ٌد حلكم العقل باالحتياط ،وال هي ّ

لرشوط حج ّية اخلرب وال غري ذلك؛ وإنّام هي إخبار عن إعطاء الثواب حتى عىل تقدير
فعل ما ليس مرغوب ًا للموىل واقع ًا بظ ّن الرغبة فيه ،نتيجة دليل معترب ،ولو كان هذا الدليل

قطع ّي ًا عند صاحبه.

طرحت هذا االحتامل الثبويت يف الدورة األوىل ،ثم عثرت عليه ّ
مؤخر ًا
كنت
خ
هذا ،وقد خ

يف كلامت العالمة املامقاين الذي اختاره وتبنّاه .

مقجرنجت بني االحجمجالت الثبنتيّة السبعة

هذه سبعة احتامالت أول ّية ثبوت ّية يف تفسري روح ورسالة الروايات الواردة هنا،

( )1انظر :ابن تيمية ،جمموعة الفتاوى  65 :18ـ .67
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نرشحها أكثر؛ لنم ّيز بينها ونوضحها
وبعضها يدخل يف ضمنه أكثر من احتامل؛ ولكي ّ

ونموضعها ،نقول:

األول والثاين والرابع واخلامس مضمونه
 1ـ من حيث اخلرب واإلنشاء ،فاالحتامل ّ

خربي؛ إذ فيها أخبار ووعود ونحو
إنشائي ،أما الثالث والسادس والسابع ،فمضمونه
ّ

ذلك.

األول هو احلدّ األعىل لتفسري القاعدة؛ يليه ـ أو
 2ـ من حيث الرتتيب ،فاالحتامل ّ

يضارعه ـ االحتامل الرابع ،يليهام اخلامس؛ ّ
األول خيسقط رشوط حجيّة اخلرب ،فتخثبت
ألن ّ
كأي رواية تا ّمة السند ،فيام االحتامل الرابع ال خيثبت
الرواي خة الضعيفة
االستحباب ،متام ًا ّ
َ

استحباب ًا واقع ّي ًا ّأول ّي ًا بتلك الروايات ،وإنّام يرتّب عىل جميئها االستحباب الثانوي،
شمة حك ٍم من خالل االحتياط االستحبايب الذي خينشؤه.
واخلامس فيه ّ

 3ـ يتميّز االحتامل الثاين ،والذي هو اإلرشاد إىل حكم العقل بحسن االنقياد

واالحتياط ،بأنّه جيعل املوىل يف هذه الروايات يتك ّلم بام هو عاقل ،ال بام هو موىلّ ،
ألن
اإلرشاد ّية تخلغي املولو ّية ،وهذا عىل خالف سائر االحتامالت التي فيها إ ّما إنشاء
استحباب ،أو إنشاء احتياط ،أو تكميل حمرك ّية أو إعطاء ثواب ،مما فيه جنبة مولو ّية

ترشيع ّية أو جنبة إهل ّية تكوين ّية.

جمرد وعد ومجلة خرب ّية بإعطاء
 4ـ يتم ّيز االحتامل الثالث ،وهو أن تكون الروايات ّ

ٍ
ثواب فقط ،بأنّه ال يشتمل عىل ٍّ
حث وترغيب مطابقي يف الفعل ،بل خيرب عن واقع ،إال
عىل دعوى التالزم اآلتية يف بعض صوره ،وكذلك االحتامل السابع ،فهو خيرب فقط ّ
أن

خوهم استحبابه.
اخلطأ يف االجتهاد ال خيلغي كرم اهلل بإعطاء الثواب عىل العمل الذي ت ّ

وهذا عىل خالف سائر االحتامالت ،فهي تر ّغب إما من خالل إنشاء استحباب نفيس

األول ،أو نفيس ثانوي كاالحتامل الرابع ،أو ترشد حلكم العقل بحسن
ّأويل كاالحتامل ّ
تؤسس الحتياط استحبايب كاالحتامل
االحتياط واحلث عليه كاالحتامل الثاين ،أو ّ

املحركية والرتغيب كاالحتامل السادس ..فهذه ك ّلها فيها حتريك
تكمل
ّ
اخلامس ،أو ّ
وبعث وتنشيط.

 5ـ الفرق بني االحتامل الثالث ـ الوعد اإلهلي ـ واالحتامل السابع الذي طرحناه ،أنّه

يف الثالث يصدق مع مطلق العمل باخلرب ولو غري املعترب سند ًا ،أما عىل االحتامل السابع،
ٍ
معترب سلف ًا.
افرتاض مسبق يف أن يكون العمل قد خفرض قائ ًام عىل أساس خرب
فهناك
ٌ
وهذا ما يم ّيز االحتامل السابع عن أكثر االحتامالت السابقة عدا السادس؛ ّ
ألن

االحتامالت اخلمسة األوىل ك ّلها ال تفرض سلف ًا ّ
أن اخلرب املعمول به قد خفرض حج ًة

ومعترب ًا يف املرحلة السابقة ،خالف ًا لالحتامل السادس والسابع كام هو واضح.

املحركية ـ عن السابع الذي طرحناهّ ،
أن
 6ـ خيتلف االحتامل السادس ـ تكميل
ّ

املستحب ،بينام ال يوجد هذا املفهوم يف السابع ،بل يوجد
حمركية
ّ
السادس يريد تكميل ّ

تكرم ًا عىل خحسن االنقياد ،وامليزة األهم ّ
أن السادس حيرص نفسه
مفهوم اإلثابة ّ

املحركية سوى يف باب املستح ّبات ونحوها ،أما السابع
ّ
باملستحب ،هلذا ال معنى لتكميل ّ
فهو يتخ ّطى املستحبّ ،
فكل ما بلغك أنّك تأخذ ثواب ًا عليه ولو كان واجب ًا وفعلته بنا ًء
عىل دليل معترب ،ثم بان اخلطأ ،أثابك اهلل ك ََرم ًا منه عىل خحسن انقيادك ملوالك.

 7ـ ُتتلف بعض االحتامالت عن بعض ،من حيث االنتامء كام رشحنا أثناء عرضها،

األول جيعل القاعدة منتمي ًة إىل أصول الفقه ،واالحتامل الثالث يقرتب هبا أكثر
فاالحتامل ّ
من علم الكالم ،واالحتامل الرابع جيعلها ضمن علم الفقه بمعنى أن نتيجتها فقه ّية ،بينام
أغلب االحتامالت الباقية خارجة عن هذا السياق.

هذه بعض املقارنات والتوضيحات الرضور ّية يف تفكيك االحتامالت الثبوت ّية
ومتييزها بد ّقة.

سيال النججئج العمليّة بني االحجمجل األوّل والرابع من احملجمالت الثبنتيّة

األول والرابع هنا ،أي إعطاء احلج ّية للخرب
وقعت معركة آراء يف التمييز بني االحتامل ّ

األويل) ،وإنشاء استحباب مرتتّب عىل البلوغ (االستحباب
الضعيف (االستحباب ّ
الثانوي)؛ فإنّه يف كلتا احلالتني هناك استحباب ثابت عىل الفعل بعد وصول الرواية يل،
األويل أو ال؟
فهل يوجد تأثري
حقيقي خمتلف للقول باالستحباب الثانوي أو ّ
ّ

خطرحت يف هذا املجال فكرة تقولّ :
إن هناك ثمرة لالختالف بني االحتاملني ،وهنا

طرح املح ّقق العراقي بعض الثمرات ،وأثار الس ّيد اخلوئي فرضي ًة ،ثم ع ّلق عليها السيد
املتصورة
الصدر ،وملا مل نكن نريد اإلطالة يف هذا املجال ،وإال فالثمرات املطروحة أو
ّ

تزيد عن العرشة ،نذكر بعض الثمرات املرت ّقبة ،من باب املثال فقط ،وهي:

أن الثمرة تظهر فيام لو ّ
الثمرة األوىل :ما ذكره السيد اخلوئي ،من ّ
رب ضعيف عىل
دل خ ٌ

األول ،صار هذا
استحباب يشء ،ثبتت حرمته بعموم أو إطالق ،فهنا إذا قلنا باالحتامل ّ

املحرم ،وهذا بخالفه
حج ًة؛ فيكون ّ
اخلرب ّ
خمصص ًا لذاك العموم أو مق ّيد ًا لذاك اإلطالق ِّ
عىل االحتامل الرابع؛ ألنّه عليه يصبح هذا الفعل مستح ّب ًا ببلوغ الثواب عليه ،أي بعنوان

األويل عىل الثانوي هنا؛ لتقدّ م احلرمة
حمرم ًا بعنوان ّأويل ،فيقدّ م العنوان ّ
ثانوي ،وقد كان ّ
عىل االستحباب عند التزاحم .

دونت مناقشته
وقد نَسب الس ّيد الصدر إىل أستاذه اخلوئي مناقشة هذه الثمرة ،وقد ّ

هلا يف أحد تقريراتهّ ،
بأن أخبار من بلغ ال تشمل املورد الذي بلغ عليه العقاب َس َلف ًا ،فهي
مطلق عىل حرمته ،ال معنى
منرصفة عن مثل هذا املورد؛ ومع عدم شموهلا ملا قام عا ٌّم أو
ٌ

للبحث يف الثمرة هنا .

( )1مصباح األصول .320 :2

( )2مباحث األصول ق ،2ج501 :3؛ وبحوث يف علم األصول 127 :5؛ واخلوئي ،دراسات يف
علم األصول  303 :3ـ  .304خيشار إىل ّ
أن تقريظ السيد اخلوئي لكتاب دراسات يف علم

مؤرخ ًا بعام 1376هـ بينام تقريظه ملصباح األصول جاء بتاريخ 1386هـ ،ولع ّله
األصول ،جاء ّ
سقطت مناقشته هلذه الثمرة من املصباح ،أو أنّه عاد واختارها فيه ،أو ربام يكون تاريخ التقريظني

وسوف يأيت احلديث عن هذه النقطة يف تنبيهات القاعدة والبحث.

الثمرة الثانية :ما ذكره الس ّيد الصدر ،من حت ّقق التعارض يف بعض الفروض بنا ًء عىل

األول دون الرابع ،وقد مثل لذلك بمثالني ،مها:
االحتامل ّ

األول :أن ّ
رب ضعيف عىل استحباب يشء ،وخرب صحيح عىل عدم
املثال ّ
يدل خ ٌ
حج ًة ،ومن
األول ،يصبح اخلرب الضعيف ّ
استحبابه بعنوان ّأويل ،فهنا بنا ًء عىل االحتامل ّ

ثم ال يثبت االستحباب .أما عىل
ثم يتعارض مع اخلرب الصحيح ،فيتساقطان ،ومن ّ
ٍ
بعنوان ثانوي هو البلوغ،
االحتامل الرابع فاخلرب الضعيف مل خيثبِت سوى استحباب الفعل
كأي يشء ال
فيام اخلرب الصحيح يثبت عدم استحبابه بعنوان ّأويل ،فال تعارض ،متام ًا ّ

األويل ،لكنّه يصبح مستحب ًا بالعنوان الثانوي .
يكون مستحب ًا بالعنوان ّ

املثال الثاين :أن ّ
رب ضعيف عىل استحباب يشء ،وآخر ضعيف أيض ًا عىل
يدل خ ٌ

األول
استحباب يشء آخر ،ونعلم إمجاالً بكذب أحدمها ،فهنا إذا أخذنا باالحتامل ّ

ألن ّ
تعارض اخلربان تعارض ًا اتفاق ّي ًا؛ ّ
كل واحد منهام يدّ عي أنّه صادق واآلخر كاذب بعد
أخذ العلم اإلمجايل املذكور بعني االعتبار ،أما عىل االحتامل الرابع فال ضري يف إثبات
ٍ
بعنوان ثانوي .
استحباب الفعلني
األول ج ّيد ،إال إذا قلنا بانرصاف أخبار من بلغ عن املورد الذي ورد فيه
أقول :املثال ّ

دليل معترب عىل عدم االستحباب ،وسيأيت بحثه يف تنبيهات القاعدة .وأما املثال الثاين

فالثمرة فيه موقوفة عىل شمول أخبار (من بلغه) ملا خعلم كذبه ولو إمجاالً ،وسيأيت

التعرض هلذا األمر الحق ًا إن شاء اهلل تعاىل؛ فإننا إذا قلنا بعدم الشمول ملثل هذا املورد،
ّ

ال معنى هلذه الثمرة من رأس ،إال عىل القول ّ
خاص بتفسري دون آخر.
بأن عدم الشمول
ّ
خمتلف ًا عن تاريخ الدروس نفسها ،والعلم عند اهلل.
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حج ًة،
األول صار اخلرب ّ
الثمرة الثالثة :ما ذكره غري واحد ،من أنّه إذا أخذنا باالحتامل ّ

فأمكن للفقيه أن خيفتي باالستحباب ملق ّلديه حتى لو مل يقرأ هؤالء الرواية التي ورد فيها

الثواب عىل هذا العمل ،أما عىل االحتامل الرابع ،فإذا مل يقرؤوا بأنفسهم ذلك مل يصدق

حق الفقيه نفسه فقط ،فال يثبت استحباب إال إذا
يف ح ّقهم عنوان البلوغ ،بل يصدق يف ّ
قرؤوا هم الرواية بأنفسهم .

بعض كام سيأيت ـ ّ
بأن أخبار من بلغ تشمل فتوى
والثمرة ج ّيدة ،إال إذا قيل ـ كام قال ٌ
ٍ
لفقيه يف ٍ
مستحب
أمر ما
ُتتص بالروايات ،بل حتى لو وجدنا فتوى
ّ
الفقيه ،بمعنى ّأهنا ال ّ

دون أن نعثر عىل رواية يف هذا املجال ،أمكن األخذ بفتواه بوصفها بلوغ ًا للثواب عىل
عمل؛ فهنا حتى لو مل يقرأ املق ّلدون الرواية لك ّن قراءهتم لفتوى الفقيه ّ
تظل كافي ًة لتحقيق

عنوان البلوغ.

لك ّن هذا ال خيلغي ثمر ّية هذه الثمرة ،وذلك ّ
أن املشكلة يف جواز إفتاء الفقيه

َ
عنوان البلوغ ،فال يوجد
باالستحباب ،حتى ي ّطلعوا عىل فتواه لتخح ّقق هلم فتوى الفقيه
وجه لفتواه هنا ،إال إذا قال يف ّ
يستحب الفعل الفالين إذا قرأت هذه اجلملة
كل فتوى:
ّ

يف رسالتي العمل ّية هذه ،وملا كانت الفتوى كالرواية صار ا ّطالعهم عليها كافي ًا.

وعىل أ ّية حال ،فتحقيق هذه الثمرة سيأيت يف التنبيه الرابع من تنبيهات القاعدة ،وهناك

نبني املوقف.
سوف ّ

ثجلثجً :املعطيجت اإلثبجتيّة يف ترجيح احملجمالت الثبنتيّة

بعد الفراغ عن توضيح االحتامالت
املتصورة يف هذه الروايات والتمييز بينها ،البدّ
ّ

أي من هذه االحتامالت هو الصحيح الذي تساعد
من االنتقال إىل البحث
األهم ،وهو ٌّ
ّ
( )1انظر :العراقي ،هناية األفكار 281 :3؛ والصدر ،بحوث يف علم األصول 129 :5؛ ومباحث
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عليه أخبار من بلغ؟

ونحن هنا سنالحظ املقدار التا ّم سند ًا من هذه الروايات تارةً ،وفق ًا لنظرية حجيّة خرب

الثقة؛ وأخرى سنالحظ املقدار املتي ّقن من مفاد هذه األخبار بحيث يشكّل القاسم

املشرتك املؤكّد منها ،انطالق ًا من قاعدة الوثوق بصدور هذا اجلامع املشرتك إذا حصل
وثوق ،وبنينا عىل حج ّية اخلرب املوثوق.

ونبدأ بمعاجلة ّ
كل واحد من هذه االحتامالت؛ لننظر ما الذي يمكن أن يشكّل شاهد ًا

لتقويته أو معيق ًا أمام ثبوته:

 1ـ حتليل احجمجل إعطجء احلايّة للخرب المضعيف (االسجحبجب األوّلي)

األول ،وهو أن تفيد األخبار حج ّية اخلرب الضعيف السند يف باب
أ ّما االحتامل ّ
املستح ّبات والسنن ،فقد رفضه املح ّقق العراقي والس ّيد اخلوئي وغريمها رفض ًا با ّت ًا،
واعترباه يف غاية البعد ،كام استبعده مجاعة من األصول ّيني.

ومنطلق الرفض واملناقشة يف هذا االحتامل جمموعة من األمور ،أبرزها:

 1ـ  1ـ املفجرقة بني احلايّة وفرض عدم إصجبة الناقع

املناقشة األوىل :ما ذكره املح ّقق العراقي وآخرون ،من ّ
أن احلجيّة التي تخعطي للخرب

ترصح ّ
تتمم كشفه ،مع ّ
حج ًة
الناقص
َ
بأن هذا اخلرب سيكون ّ
الكشف ّ
أن الرواية نفسها ّ
ٍ
يرصح
حتى لو مل يكن رسول اهلل
قد قاله واقع ًا؛ فكيف يمكن جعل احلج ّية خلرب ّ
حج ًة حتى لو مل يقل
دليل احلج ّية ـ وهو أخبار من بلغ ـ أنّه ال يطابق الواقع ،فيكون ّ

رسول اهلل هذه اجلملة ،فمالك الطريق ّية يف املقام منعد ٌم ،فال معنى إلعطاء احلج ّية .
وقد يع ّلق هنا عىل هذا الكالم:

ّأوالً :بام ذكره الس ّيد الصدر ،من ّ
أن هذه املنهجة يف اإلشكال تناسب مدرسة املريزا

( )1انظر :مصباح األصول 319 :2؛ وهناية األفكار .278 :3

النائيني ،التي ترى ّ
أن حقيقة احلكم الظاهري تعني إلغاء احتامل اخلالف وتتميم

احلق ّ
الكشف ،مع ّ
أن حقيقته املحافظة عىل مالكات األحكام الواقع ّية ،وليس املهم
أن ّ
املهم ّ
أن روح املطلب يؤ ّدي إىل
لسان الرواية أو اآلية التي تعطي احلج ّية لألمارة ،بل ّ
تم هذا اإلشكال
املحافظة عىل األحكام الواقع ّية ،وهنا األمر من هذا القبيل ،فحتى لو ّ

بأهنا تريد التح ّفظ عىل مالكات الواقع ،ولو
صياغي ًا ،إال أنّه يمكن فهم أخبار من بلغ ّ

باالحتياط ،باألخذ هبذه األخبار ك ّلها ،فروح احلكم الظاهري حمفوظة يف املقام .

لكن الس ّيد األستاذ حممود اهلاشمي ،ع ّلق عىل هذا الكالم الذي ضممنا أطرافهّ ،
بأن
ّ

تعبري أخبار من بلغ ال يتناسب مع نكتة جعل احلكم الظاهري التي هي احلفاظ عىل

يبني وجه عدم االنسجام املدّ عى.
املالكات الواقع ّية  ،دون أن ّ
وسيظهر التعليق عىل جممل كلامهتم من:

إن أصل اإلشكال هنا يف غري حم ّله؛ ّ
ثاني ًاّ :
ألن الرواية ال تقول :خرب الواحد الضعيف

حجة ومعترب ،حتى ينايف روح الطريق ّية
السند غري املطابق للواقع بحسب علمكم ّ

املأخوذة يف حج ّية األمارات ،إذ لو فرضت عدم املطابقة للواقع معلوم ًة عند العبد ،وبعد
حج ًة يف ح ّقه ،كان اإلشكال املذكور وارد ًا ،إذ بعد علم العبد
رب ّ
هذا الفرض خجعل اخل خ

بكذب اخلرب وعدم مطابقته للواقع ،كيف خجيعل تا ّم الكشف أو خيعطى احلج ّية بمالك

طريق ّيته للواقع؟!

إال ّ
أن أخبار من بلغ ليس هذا لساهنا؛ بل تفيد إعطاء احلج ّية للرواية حتى لو كانت

أمر ال منافاة فيه إطالق ًا؛ فاألخبار الصحيحة السند
يف الواقع غري مطابقة للخارج؛ وهذا ٌ

يوجد بينها أخبار غري مطابقة للواقع ،ومع ذلك خجعلت احلج ّية هلا بإطالق آية النبأ أو

فأي حمذور يف ذلك؟ ولو كانت األخبار ك ّلها مطابقة للواقع،
بإمضاء السرية العقالئ ّية؛ ّ

( )1بحوث يف علم األصول 123 :5؛ ومباحث األصول ق ،2ج 508 :3ـ .509
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ألخربنا املوىل بذلك ،بال حاجة إىل جعل احلج ّية تع ّبد ًا.

فهذا اإلشكال الذي طرحه أمثال املحقق العراقي والس ّيد اخلوئي ـ ومال إليه الس ّيد

االخستاذ اهلاشمي ـ غري وارد ،إال إذا قالت الرواية( :وإن كان العبد علم ّ
أن رسول اهلل مل

يقله) ،وهو تعبري غري موجود يف الرواية إطالق ًا ،ال الصحيحة وال غريها.

من هنا ،ال حاجة إىل التطويل الذي دخل فيه الس ّيد الصدر ،وجعل القض ّية معركة

رأي بني منهج مدرسة املريزا النائيني وغريهاّ ،
فإن النكتة ليست يف مفهوم احلجيّة وأنّه

تتميم الكشف ،بل يف مالك احلج ّية وأنّه الطريق ّية ،ولع ّله كان يريد ما قلناه ،فمرجع ما
نقول إىل ّ
أن إعطاء احلجيّة ألمارة ليس مرشوط ًا برشط مسبق يقوم عىل مطابقتها للواقع
دائ ًام ،بل عىل رشط يقوم عىل غلبة مطابقتها للواقع بحيث يستطيع املوىل من خالل إعطاء

هذه احلج ّية أن يصل إىل مجلة وافرة من أحكامه الواقع ّية؛ فحتى لو علم املوىل ّ
بأن بعض
هذه األمارات لن يطابق الواقعّ ،
فإن ذلك ال ينفي جعل احلج ّية هلا؛ ملكان غلبة املطابقة،
وهذا هو السائد يف باب احلجج الظنية .وأخبار من بلغ ال تريد إعطاء احلج ّية لألخبار

التي ك ّلها مل يقلها رسول اهلل ،بل تعطي احلج ّية للخرب حتى لو صادف ّ
أن خرب ًا أو بعض
خ
يتوهم ،والشاهد ّ
أن
األخبار مل يقله رسول اهلل،
فالذيل ال يستوعب متام األخبار كام قد ّ

مطلع احلديث وارد يف اخلرب املفرد ،ال اجلمع املأخوذ عىل نحو االجتامع واملجموع ّية ،فهو
أي ٍ
مل يقلّ :
خرب منها ،بل قال :إذا بلغك
حجة ولو مل يقل رسول اهلل ّ
كل األخبار الضعيفة ّ

حج ٌة حتى لو كان رسول اهلل مل يقله ،وهذا ظاهر يف ّ
أن عدم املطابقة
رب
ٌ
ضعيف فهو ّ
خ ٌ
جاء بوصفه أمر ًا افرتاض ّي ًا عىل نحو املوجبة اجلزئي ّة ،ال املوجبة الك ّلية.

وبالتأ ّمل فيام قلناه ،يظهر أنّه الفهم العريف للروايات ،ال ما تبادر إىل أذهان بعض

األصول ّيني .وكال خم الس ّيد الصدر يف ّ
حل املشكلة ولو عرب االحتياط ،ال يقوم إال عىل
الفرض ّية التي افرتضناها هنا.

ثالث ًا :قد خحياول بعضهم  ،تقوية صيغة اإلشكال عىل هذه املناقشة هنا بالقولّ :
إن

حديث من بلغ ٌّ
دال بالداللة املطابق ّية عىل وجود مالزمة بني البلوغ والثواب ،والثواب ـ
مرتتب عىل وجود أمر ،فهذا معناه داللة احلديث بالداللة االلتزام ّية عىل
كام هو واضح ـ
ٌ
وجود مالزمة أسبق ،بني البلوغ واألمر ،وهذه املالزمة ال يمكن أن تكون مالزم ًة

تكوين ّية ،أي ّ
أن بلوغ الثواب يالزمه تكوين ًا وجود أمر رشعي واقعي مسبق ،إذ ًا فالبدّ

من افرتاض مالزمة عنائ ّية قائمة عىل ّ
أن بلوغ الثواب يالزمه غالب ًا وجود أمر حقيقي
أخربت به روايات االستحباب ،وهذه املالزمة العنائ ّية يمكن اعتبارها كناية عن احلجيّة،
ّ
وكأن هذه هي الرسالة التي
حجة،
فاألخبار االستحباب ّية يغلب مطابقتها للواقع ،فتكون ّ

تريد أن توصلها أخبار من بلغ.

أن هذه املحاولة غري صحيحة ،وذلك:
إال ّ

أ ـ ملا ذكره الس ّيد الصدر  ،من إمكان استبدال حج ّية األخبار باالحتياط فيها ،وهو

مفهوم معقول هنا؛ ّ
تصور
ألن املفروض شمول أخبار من بلغ لتامم أد ّلة السنن ،فيعقل ّ

االحتياط ثبوت ًا ،وهذا الر ّد جيري عىل تعريف مثل الس ّيد اخلوئي للحج ّية.

ثمة نقطة ضعف يف هذه خ
الشحنة املقو ّية للجواب عىل املناقشة األوىل ،وهي
بـ ّ

فرضها املالزمة بني الثواب واألمر؛ أي جعل الثواب مرتتّب ًا عىل وجود أمر ،مع ّ
أن هذا

ّأول الكالم ،فقد يثيب اهلل عىل خحسن االنقياد وصفاء رسيرة العبد جتاه مواله ،باندفاعه

لفعل ما احتمل إرادة املوىل له ،وليس من الرضوري افرتاض ترتّب الثواب عىل األمر
خاصة ،فهذا االفرتاض حيتاج إىل دليل.
ّ

ج ـ حتى لو ترتّب الثواب عىل األمر ،ال دليل عىل وجود ٍ
أمر مسبق ،فقد يكون

الثواب مرتتّب ًا عىل األمر االستحبايب الثانوي الذي حتكي عنه أخبار من بلغ نفسها ،طبق ًا
( )1انظر :مباحث األصول ق ،2ج 508 :3ـ .509
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يت الرابع املتقدّ م ،وهو ما خيبطل أساس فكرة احلج ّية هنا ،فيجب
ملا يفيده االحتامل الثبو ّ
ّ
فكأن أخبار من بلغ قالت :من بلغه ثواب عىل
ليتم املوقف هنا،
استبعاد هذا االحتامل ّ

عمل ،فحصل االستحباب الثانوي يف ح ّقه نتيجة البلوغ ،فعمل هبذا االستحباب ،كان

له أجر كذا وكذا.

فهذه املحاولة يف تقوية اجلواب عىل املناقشة األوىل غري صحيحة.

األول غري واردة؛ ملا تقدّ م.
وعليه ،فاملناقشة األوىل لالحتامل الثبويت ّ

 1ـ  2ـ فرضيّة جعل احلايّة وعاز الداللة العرفيّة

األول ٌ
املناقشة الثانيةّ :
باطل إثبات ًا؛ ال ملا تقدّ م يف املناقشة األوىل،
إن أساس االحتامل ّ
بل ٍ
أي قرينة يف أخبار من بلغ
ألمر آخر
عريف أبسط من ذلك بكثري ،وهو أنّه ال توجد ّ
ٍّ
عىل ذلك؛ فهذه الروايات ال تعطي سوى الوعد بالثواب ،ال أكثر ،وأين هي اإلشارة

خجرب جرب ًا عىل هذا االحتامل،
حلج ّية اخلرب؟ فام مل ننسف سائر االحتامالت
ّ
املتصورة هنا لن َ
ال يمكن الركون إليه؛ لعدم كون لسانه ظاهر ًا يف إعطاء احلج ّية؛ فهو مل يقل :صدّ ق
األخبار التي يأتيك فيها الثواب ،أو اعملوا هبذه األخبار ،أو ال ّ
تكذبوا ما يأتيكم من

ثواب إذا
أخبار ،حتى يكون ظاهر ًا يف التصديق وإعطاء احلج ّية ،بل هي تقول :لكم
ٌ
َ
لسان حج ّي ٍة ،لكنّه ليس
عملتم هبذا اخلرب ،وهذا اللسان وإن مل يكن ليستحيل جعله
ٍ
ٌ
وفرق بينهام ،كام هو واضح.
بظاهر يف إعطاء احلج ّية،
فلسان دليل احلج ّية ال خيشرتط أن يكون لسان تتميم الكشف أو غريه ،بل يكفي أن

أي لسان ،لكن املهم أن يكون ظاهر ًا يف إفادة احلج ّية بالفهم العريف ،أو ال يكون
يكون ّ
متصور سوى إعطاء احلج ّية ،وهنا هذه األخبار ليس هلا ظهور لغوي عريف
له من معنى
ّ
يف إعطاء احلج ّية ،يتبادر منها عند سامعها؛ من هنا ال معنى لفهم احلج ّية منها سوى يف

املتصورة هلا ـ مثل االحتامل الثالث
حال واحدة؛ وهي أن تخسدّ متام الطرق األخرى
ّ

والرابع وغريمها ـ كي نخلجأ ونخجرب عىل فهم هذا املعنى منها ،حتى ال تكون بال معنى ،مما

ال يمكن صدوره عن املتك ّلم احلكيم ،أو نذهب إىل القول بإمجال الداللة.

من هنا ،يظهر التعليق عىل كالم الس ّيد الصدر ،من ّ
أن املشكلة ولو مل تكن صياغ ّي ًة،

إال ّ
للنص معنى
النص عىل منح فكرة احلج ّية جيب أن تكون متو ّفرة ،أو ال يكون ّ
أن داللة ّ
سوى هذا االحتامل.

ّ
ولعل ما قلناه هو ما رأيناه ـ بعد تدويننا هلذه املناقشة ـ يف كلامت املح ّقق اإلصفهاين .

ألي احتامل آخر أو
وعليه،
أي جمال ّ
فصحة هذا االحتامل موقوفة عىل عدم وجود ّ
ّ

للنص ممكنة يف حدّ نفسها ،وسيأيت بعض ما يتصل بتقوية عنارص هذه
صورة أخرى
ّ

املناقشة.

 1ـ  3ـ أزمة الجعجرض اجلزئي ،عالججت وحلنل

فرسنا أخبار من بلغ بإسقاط
املناقشة الثالثة :ما ذكره املح ّقق النائيني ،من أنّه إذا ّ

رشوط حج ّية اخلرب من الوثاقة والعدالة و ..تقع معارضة بني أخبار من بلغ وبني األد ّلة
الدا ّلة عىل اشرتاط العدالة أو الوثاقة يف الرواية ،والنسبة بينها هي العموم من وجه،
أن دليل الرشوط يشمل ّ
وذلك ّ
كل خرب احتوى رشط العدالة والوثاقة سواء شمل

ُتتص
واملحرمات ،أما أخبار من بلغ ،فهي
املستحب وغري املستحب من الواجبات
ّ
ّ
ّ

املستحب ،لكنها تشمل اخلرب احلاوي لرشط العدالة والوثاقة ،واخلرب
باألخبار الدا ّلة عىل
ّ
الذي ال حيتوي هذا الرشط ،فتقع املنافاة يف ما ّدة االجتامع التي هي اخلرب االستحبايب

الفاقد لرشوط احلج ّية ،حيث تخثبت روايات من بلغ حج ّيتَه ،فيام تخسقط نصوص اشرتاط
العدالة والوثاقة حجيّتَه ،وحيث ّ
إن املعارضة هي بنسبة العموم من وجه ،فيتساقطان يف
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ما ّدة االجتامع ،وهي األخبار الضعيفة الدا ّلة عىل املستح ّبات ،فال تشملها أخبار من

بلغ .

وطبق ًا هلذا اإلشكالّ ،
احلجية للخرب حتى
بأهنا تريد أن تعطي ّ
فإن تفسري أخبار من بلغ ّ

احلجة املعترب؛ فلن
ألهنا لن تشمل بعد التعارض سوى اخلرب ّ
الضعيف ،يوجب سقوطها؛ ّ

يكون فيها يش ٌء جديد.

وهذه املعضلة يمكن اجلواب عنها بعدّ ة أجوبة:

األول :ما ذكره املح ّقق النائيني نفسه ،من أنّه يمكن ا ّدعاء حكومة أخبار من
اجلواب ّ

بلغ عىل دليل رشط العدالة والوثاقة يف الراوي؛ فهي ناظرة وتريد أن تخسقطها ،وعندما

تكون هناك حكومة ال معنى لقياس النسبة بني الدليلني املتعارضني ،بل يقدّ م الدليل
احلاكم عىل غريه ،واحلاكم هنا هو أخبار من بلغ .

األول من أخبار من بلغ؛ السيام مع جميء
وهذا اجلواب ج ّيد؛ بناء عىل فهم االحتامل ّ

هذه األخبار يف عرص الصاد َقني ومن بعدمها (بنا ًء عىل ّ
مستمر بعد
التدرج يف البيان
أن
ّ
ّ

النبي األكرم) ،واملفروض ّ
تم إىل ذلك العرص؛ إذ هو
أن دليل حج ّية خرب الواحد كان قد ّ
ّ

إ ّما السرية املمضاة أو آية النبأ وسائر اآليات ،فيكون ورود أخبار من بلغ تعقيب ًا عىل واقع

فكأهنا تنظر إىل هذا الواقع وتخسقطه يف مورد املستح ّبات.
قائم يشرتط الوثاقة يف الراويّ ،
لكن املشكلة هنا ّ
ُتتص باملستح ّبات ،بل تشمل بعض
أن أخبار من بلغ قد ال
ّ
ّ

مفص ً
ال إن شاء اهلل تعاىل ـ تكون أخبار
الواجبات ،فعىل هذا التقدير ـ الذي سيأيت بحثه ّ

من بلغ حاكمة عىل دليل رشط الوثاقة يف باب بعض الواجبات أيض ًا ،وهي التي ورد
عيها ثواب ،فإذا خقبِل هذا اهنارت صورة قاعدة التسامح بالشكل السائد ،وال نظ ّن ّ
أن
مثل املريزا النائيني يقبل بذلك ،وإذا قيل :تقدّ م أد ّلة رشط الوثاقة يف باب الواجبات،
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بطلت نكتة احلكومة؛ إذ مع حكومة دليل من بلغ عىل دليل الرشط ّية ،ال معنى للقول بأنّه

حاكم عليه يف بعض املوارد دون بعض ،مع ّ
أن نكتة احلكومة ترسي فيها مجيع ًا.
ٌ

بل ربام يمكن التخ ّطي يف اإلشكال أكثر عىل وفق أصول أهل السنّة يف االعتقاد،

النبي مع كون
بالقول بأنّنا ال نعلم ـ بنا ًء عىل انسداد البيانات الدين ّية اجلديدة بعد وفاة ّ
ّ
واملتأخر ،فهل دليل رشط الوثاقة هو
نص ًا دين ّي ًا كالكتاب والسنّة ـ باملتقدّ م
دليل احلج ّية ّ
الصادر مسبق ًا أو ال؟ وبنا ًء عليه فكيف نخحرز حكومة أخبار من بلغ وننفي ّ
أن أخبار من

بلغ صدرت ّأوالً ،ثم ن ََسختها أخبار رشط الوثاقة وآياته .لك ّن هذا من دوران األمر بني
النسخ والتخصيص ،فتأ ّمل.

اجلواب الثاين :ما ذكره املريزا النائيني أيض ًا ،من تقديم أخبار من بلغ بعد التعارض

فترتجح بعمل
املستقر بالعموم من وجه ،بمالك عمل املشهور هبا يف باب املستح ّبات،
ّ
ّ

املشهور .

وهذا الكالم غري واضح؛ وذلك:

ّأوالً :ال نحرز عمل مشهور املتقدّ مني بأخبار من بلغ من باب احلجية حتى حيصل

تقديم لو خفرض التعارض؛ فلع ّلهم فهموا أمر ًا آخر يطابق احتامالت أخرى غري االحتامل
األول ،بل قد أسلفنا ّ
أن الوثائق حول موقف املتقدّ مني الشيعة من هذه القاعدة قليلة
ّ

جد ًا ،فلع ّلهم مل يعتمدوا عىل هذه األخبار مطلق ًا يف يشء ،فالصغرى غري متح ّققة.

مبني عىل ّ
ثاني ًاّ :
املرجحة يف باب التعارض هي
أن املقصود بالشهرة ّ
إن هذا الكالم ٌّ

الشهرة العمل ّية ال الروائ ّية فقط ،كام هو مبني املريزا النائيني نفسه يف مباحث التعارض ،

ٌ
خ
موكول إىل
والتفصيل
خصصناها بالشهرة الروائيّة فلن يكون معنى هلذا الكالم،
أ ّما لو ّ

كتاب التعارض.
( )1املصدر نفسه.
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مرجح الشهرة هنا ،ومل يقل ّ
بأن أخبار من
ثالث ًا :ال أدري ملاذا استخدم املريزا النائيني ّ

بلغ يف ما ّدة االجتامع تعارض القرآن الكريم نفسه املفروض داللته عىل رشط الوثاقة،

بعد ُت ّطي قض ّية التخصيص أو احلكومة ،بل ّ
إن أخبار من بلغ عىل مبانيهم توافق ما ذهب
إليه القوم ،فلامذا مل يطرحها يف ما ّدة االجتامع هنا بمالك موافقة القوم؟ وما الذي جعله

يأخذ بالشهرة يف الرتجيح دون حتكيم مسبق ملسألة موافقة الكتاب وخمالفة القوم ،بناء

عىل وجود مرجعيّة ترجيحيّة اسمها خمالفة القوم؟!

املستقر
اجلواب الثالث :ما ذكره املريزا النائيني أيض َاً ،من أنّنا لو ط ّبقنا قانون التعارض
ّ

بالعموم من وجه ،مل يبق يش ٌء ألخبار من بلغ؛ إذا ستسقط قيمتها يف باب املستح ّبات
سنخصص فقط
والنصوص الضعيفة فيها ،عىل خالف ما لو قدّ منا أخبار من بلغ ،حيث
ّ

أد ّلة رشط العدالة والوثاقة بغري املستح ّبات ،فنحافظ بذلك عىل الدليلني وال هندر

أحدمها .

وهذا اجلواب قابل للمناقشة؛ وذلك:

ّأوالًّ :
إن هذا الكالم جيري عىل روح ونسق تفكري نظر ّية :اجلمع مهام أمكن أوىل من

نرجح ّ
كل عمل يمكنه التوفيق بني
الطرح ،بتفسريها اإلفراطي؛ إذ هبذه القاعدة ّ
الروايات بدل هدرها أو بعضها ،أو يمكنه ترجيح اهلدر اجلزئي عىل اهلدري الكيل أو

ّ
احلق ـ
ترجيح اهلدر
األقل عىل اهلدر األكثر وهكذا؛ لك ّن هذه القاعدة أبطلها ـ وهو ّ
ّ
متأخرو األصول ّيني ومنهم املح ّقق النائيني نفسه يف مباحث التعارض  ،هلذا قالوا بأ ّن

صح ،وإال فال ،وكالم
اجلمع إذا كان عرف ّي ًا بمالك التخصيص أو التقييد أو احلكومة أوّ ..
املريزا هنا مل يربز فيه مجع ًا عرف ّي ًا وال تربير ًا إضاف ّي ًا لرتجيح ٍ
هدر عىل هدر ،وإنّام أبرز فيه

النصني فقط ،وهذا هو روح التفسري الذي أبطلوه لقاعدة
أنّه يفيد يف عدم إهدار أحد ّ
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اجلمع أوىل من الطرح.

ثاني ًا :حتى لو قدّ منا أد ّلة رشط الوثاقة والعدالة عىل أخبار من بلغ ،فهذا ال هيدر أخبار

تصور املريزا النائيني ،بل الذي حيصل أنّه ال جيعلها تعطي دالل ًة عىل أزيد
من بلغ ،كام ّ

وفرق كبري بني األمرين؛ فتار ًة أقولّ :
ٌ
إن تقديم الدليل
من داللة دليل حج ّية خرب الثقة،

(أ) ينسف الدليل (ب) من رأس ،وأخرى أقولّ :
إن تقديم الدليل (أ) يض ّيق دائرة الدليل
(ب) بحدود ما يفيده دليل (أ) ،وهذا ليس هدر ًا ،بل تضييق ًا؛ ألنّه خيبطل داللة أخبار من

بلغ عىل حج ّية اخلرب الضعيف؛ لكنّه ال خيبطل داللتها عىل حج ّية اخلرب الصحيح السند؛
فتكون من أد ّلة حج ّية خرب الثقة أو مؤ ّيدة هلا (بعد ُت ّطي املناقشة األوىل التي قدّ مها
الضم واجلمع ،فام هو املوجب لرتجيح
العراقي واخلوئي هنا) ،وهذه داللة ج ّيدة بعد
ّ
مقاربة النائيني عىل هذه املقاربة؟

تصور ّ
والذي حصل ّ
أن اجلمع بني الدليلني خيسقط قاعدة التسامح ،فاعترب
أن املريزا ّ

أن ذلك خيسقط بدوره أخبار من بلغ ،مع ّ
ّ
أن إسقاط قاعدة التسامح بمعنى حج ّية اخلرب
خاصة مع وجود
الضعيف قد ال يالزم إسقاط أخبار من بلغ من رأس ،كام هو واضحّ ،

احتامالت ثبوتيّة أخرى متو ّقعة يف تفسريها.

اجلواب الرابع :ما قد يقال ـ استناد ًا إىل مقولة الشيخ األنصاري يف رسالة قاعدة

التسامح ـ من أنّه ال حتصل معارضة هنا أساس ًا بني أخبار من بلغ وبني دليل رشط
الوثاقة والعدالة؛ وذلك ّ
األول بالواجبات
ألن دليل رشط الوثاقة والعدالة
خاص من ّ
ّ
واملحرمات ،وال يشمل يف اشرتاطه الوثاقة ما ّ
مستحب أو مكروه؛ ّ
ألن عمدة
دل عىل
ّ
ّ

دليله هو اإلمجاع وآية النبأ ،أ ّما اإلمجاع فهو غري موجود يف أخبار املستحبات؛ إذ ال إمجاع

عىل اشرتاط الوثاقة يف هذه األخبار ،بل اإلمجاع قائم عىل عدم اشرتاطها ،وأ ّما آية النبأ

خمتصة بباب األحكام اإللزام ّية ،والشاهد له ذيل اآلية نفسها ،وهو إصابة القوم
فهي ّ
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ٍ
بجهالة والندم؛ ّ
فإن املستحب وأمثاله ال خيندم يف مورده ،وعليه فال تشمل أد ّلة رشط
الوثاقة املستحب ِ
املختصة باملستح ّبات واملكروهات
ات حتى تعارضها أد ّلة من بلغ
ّ
ّ

بحسب الفرض.

وهذا اجلواب قابل للمناقشة ،وذلك:

ّأوالً :بام ذكره املريزا النائيني ،من عدم كون اإلمجاع وآية النبأ مها الدليالن الوحيدان

لرشط الوثاقة ،بل هناك أد ّلة أخرى مثل الروايات املتظافرة أو املتواترة عىل رشط الوثاقة
تعم املستح ّبات .
و ..وهي ّ

وهذا اجلواب حيتاج ملزيد تعميق:

أـ ّ
حمرز عىل رشط الوثاقة يف أخبار املستح ّبات ،واملقدار املتي ّقن منه
فإن اإلمجاع غري َ

هو اإللزاميات.

ب ـ أما آية النبأ فغري معلوم أن تكون كذلك ،إذ الذيل ال يشري إىل اإللزام وعدمه ،بل

يشري إىل الندم إلصابة القوم بجهالة ،وهذا التعليل كام يطال الواجبات قد يطال

املستح ّبات ،كتلك التي هلا صلة بعالقاتنا باآلخرين؛ فقد جتعلنا نندم عىل فعل يشء
معهم ،كام لو ر ّغب اخلرب بلعن بعض أصناف املسلمني أو غيبتهم ،فليس الندم مرتبط ًا

بعامل اآلخرة حرص ًا ،حتى يقالّ :
دنيوي،
املستحب لو تركته فال عقاب فيه ،بل الندم
إن
ّ
ّ
كام هو ظاهر اآلية نفسها حرص ًا أو إطالق ًا ،وهنا نقول :أليس هذا املفهوم يشمل بعض

األفعال التي يرد فيها استحباب أو كراهة ،ويكون فعلها أو تركها موجب ًا لند ٍم دنيوي؟

ربر لتقييد التعليل باإللزام ّيات؟ عل ًام ّ
أن
بل أال يشمل بعض املباحات أيض ًا؟ فام هو امل ّ
بعض اإللزاميات نفسها ال عالقة له بالندم يف ترص ٍ
ف نفعله جتاه اآلخرين كام يف
ّ
ّ
اخلاصة ،فهل نق ّيد دليل حج ّية اخلرب بخصوص اإللزامي
الواحبات العبادية الفرد ّية
ّ
الذي حيتمل الندم عىل تقدير حرص الندم بالدنيوي؟!
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ّ
والتحذر ،قد يقال فيها ذلك ،لكنّها خالية
ج ـ نعم مثل آية النفر التي ورد فيها اإلنذار

متام ًا من احلديث عن رشط الوثاقة ،متام ًا مثل آية سؤال أهل الذكر ،كام ب ّينا ذلك عند
احلديث عن هذه اآليات يف كتابنا حج ّية احلديث ،فراجع.

ثاني ًاّ :
إن هنا أمر ًا يف غاية األمه ّية جيعل من كالم املح ّقق األنصاري دلي ً
ال عىل بطالن

فإن معنى ذلك ّ
اختص رشط الوثاقة باألخبار اإللزام ّية؛ ّ
أن األخبار
نظر ّيته؛ وذلك أنّه لو
ّ
غري اإللزام ّية ال تشملها أد ّلة حج ّية خرب الثقة؛ ألنّه ال يوجد عندنا ٌ
دليل يعطي احلجيّة
خلرب غري الثقة حسب الفرض ،ال اإلمجاع ـ كام قلنا ـ وال السرية العقالئ ّية؛ ّ
ألن املقدار

املتي ّقن منها هو خرب الثقة ال غري ،وال الروايات كام هو واضح ،فتكون أخبار غري الثقات
غري مشمولة لدليل احلج ّية ،وكذا خرب الثقة يف غري االلزام ّيات ،خفريجع فيها إىل أصالة
كل خرب ّ
شك يف حج ّيته ،وهذا معناه عدم حج ّية ّ
عدم حج ّية الظ ّن وعدم حج ّية ما ّ
دل

واملحرمات ،ومن هذه األخبار خرب هشام بن سامل نفسه؛ فإنّه ال
عىل غري باب الواجبات
ّ
حج ًة ،إال إذا صار متواتر ًا أو حمفوف ًا بالقرينة القطع ّية ،وقد
داللة فيه عىل إلزام ،فال يكون ّ
أسلفنا عدم ذلك.

فيلزم من هذا الكالم بطالن قاعدة التسامح؛ إذ األصل عدم حج ّية اخلرب الظنّي،

واملحرمات ،مل يعد
ودليل رشط مثل الوثاقة خخيرج خرب الثقة؛ فإذا حرصناه بالواجبات
ّ

دليل احلج ّية يشمل غريها بام يف ذلك أخبار من بلغ.

وبنا ًء عليه ،فدليل رشط الوثاقة هو عينه دليل حج ّية خرب الثقة ،وبعبارة أخرى دليل

األول ،فإذا حرصنا هذا الدليل بمجال
حج ّية اخلرب ال يعطي أزيد من خرب الثقة من ّ
الواجبات و ..بطلت قاعدة التسامح نفسها.
نعم ،يتم الكالم يف ٍ
حالة واحدة ،وهي ما لو بنينا استداللنا عىل حج ّية اخلرب عىل مثل
ّ
آية النفر أو السؤال من أهل الذكر أو آية الكتامن ..فهذه اآليات ّ
تدل عىل حج ّية مطلق

خرب الواحد حتى الفاسق ،وإنام خق ّيدت بمنطوق آية النبأ واإلمجاع ،كام تقدّ م سابق ًا ،وعليه

واملحرمات ،ظ ّلت السنن مشمول ًة
فمنطوق آية النبأ إذا فرضنا اختصاصه بالواجبات
ّ

تابع للمنطوق ومتحدّ د بدائرته عرف ًا،
إلطالق مثل آية النفر ،بخالف مفهمم آية النبأ فهو ٌ

ّ
ولعل هذا هو منظور األنصاري؛ ألنّه كان ـ يف صياغة تعبريه للموقف ـ بصدد حتديد

دائرة ما ّ
دل عىل لزوم طرح خرب الفاسق.

أن هذا املبنى غري صحيح ،حتى عىل نظر ّية الشيخ األنصاري نفسه ،ففي الرسائل
إال ّ

يصح منه هذا اإلشكال
رفض الشيخ األنصاري االستدالل بغري آية النبأ  ،وعليه فال
ّ

تعرضنا
ألهنا اعتربت آية النفر ـ كام ّ
هنا ،نعم مدرسة املريزا النائيني يلزمها هذا اإلشكال؛ ّ

له بالتفصيل يف كتابنا :حج ّية احلديث عند الكالم عن آية النفر ـ أقوى اآليات دالل ًة عىل
حج ّية اخلرب؛ ولع ّله هلذا مل خجيب املريزا النائيني بام أجبنا به ،وإنام اكتفى بوجود الروايات
املق ّيدة ،إىل جانب اإلمجاع وآية النبأ.

أن السرية العقالئ ّية تخعطي احلج ّية ـ بناء عىل نظر ّية الوثاقة ـ ّ
هذا ،وقد تقدّ م سابق ًا ّ
لكل

األخبار اإللزام ّية وغريها ،واحلكم ّية وغريها.

اجلواب اخلامس :ما نقله الشيخ األنصاري عن غريه ،وحاصله ّ
أن أخبار من بلغ ال

تدل عىل جواز الركون إىل خرب الفاسق وتصديقه ،وإنام ّ
ّ
تدل عىل استحباب ما روى
الفاسق استحبا َبه.
خ

وهذا التعديل يريد أن خيرج من سياق مفهوم حج ّية اخلرب الضعيف إىل سياق مفهوم

احلكاية عن استحباب نفيس ّأويل يف مورد األخبار الضعيفة يف غري اإللزاميات ،فيصل

إىل النتيجة عينها فقهي ًا دون املرور بمفهوم احلج ّية.

وقد أجاد الشيخ األنصاري يف اجلواب هنا حني قال ّ
بأن هذا وإن مل يكن تصديق ًا

للفاسق ،إال ّ
أن معنى طرح خرب الفاسق جعل احتامل صدقه كالعدم ،وظاهر هذه

األخبار االعتناء باحتامل صدقه وعدم جعله كالعدم ،وهلذا لو وقع نظري هذا يف خرب
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الفاسق ّ
الدال عىل الوجوب لكانت أد ّلة طرح خرب الفاسق معارض ًة له قطع ًا ،فهذا يف
احلقيقة ٌ
عمل بخرب الفاسق .

وبعبارة ثانيةّ :
لغوي فحسب ،وإال فروح
جمرد إعادة تكوين
ّ
إن هذا التغيري الصياغي ّ

القض ّية واحدة ،فام أفاده الشيخ األنصاري يف اجلواب هنا تا ّم.

وبناء عليه ،فتامم هذه األجوبة ـ إىل اآلن ـ عىل إشكال التعارض يف غري حم ّلها.

اجلواب السادس :وهو اجلواب الصحيح؛ بأن يقال :ال معارضة بالعموم من وجه

ال هنا؛ وذلك ّ
أص ً
أن تصوير املوقف يكون بأحد شكلني:

األول :أن نقول ّ
بأن آية النبأ ـ ونقصد هبا دليل احلج ّية (مفهوم آية النبأ) ـ
الشكل ّ

تعطي احلج ّية خلرب الثقة ،سواء يف الواجبات أم املستحبات ،وأخبار من بلغ تعطي احلج ّية
خلرب الثقة وغريه يف املستحبات ،وهنا ال تعارض بالعموم من وجه؛ ّ
ألن أخبار من بلغ

ُتتلف عن آية النبأ يف املستح ّبات فقط ،من حيث إعطائها احلج ّية خلرب غري الثقة فيها،
فهي تضيف ـ إثبات ًا ـ حجيّ ًة جديدة للخرب الضعيف يف باب املستحبات ،وهذا ليس
معارضة؛ فآية النبأ تقول :أنا خاعطي احلج ّية خلرب الثقة يف املستحبات ،وأخبار من بلغ

تقول :وأنا أيض ًا أعطي هذه احلج ّية وأعطي معها حج ّي ًة خلرب غري الثقة يف املستحبات،
مثبت ،فال تعارض.
فكالمها ٌ

الشكل الثاين :أن تكون آية النبأ ـ ونقصد هبا دليل الرشط ّية (منطوق آية النبأ) ـ ترشط

حج ٌةّ ،
الوثاقة يف اخلرب ،بمعنى ّ
وأن خرب غري الثقة
أن خرب الثقة يف الواجبات وغريها ّ

ساقط عن احلج ّية فيهام ومسلوهبا؛ فيام أخبار من بلغ تعطي احلج ّية للخرب مطلق ًا يف

ثواب،
النص
ٌ
املستح ّبات ،أو تعطي احلج ّية للخرب مطلق ًا يف خصوص ما خذكر معه يف ّ
والنسبة هنا هي العموم واخلصوص املطلق؛ ّ
ألن دليل الرشط ّية يشرتط الوثاقة يف

الواجب واملندوب ،وأخبار من بلغ ترفع الوثاقة يف املندوب ،وهذا هو مركز التعارض،
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األعم ،وهو دليل الرشط ّية.
األخص ـ وهو أخبار من بلغ ـ عىل
فيقدّ م
ّ
ّ

والذي أوجب هذا الوهم هنا ،داللة أخبار من بلغ عىل حجيّة اخلرب الصحيح يف

السنن والواجبات ،فجعل هلا بذلك مادة اجتامع وافرتاق ،مع ّ
أن الصحيح توحيد نقطة
األول ،أو اشرتاط الوثاقة
احلديث يف الدليلني ،وهي إما إعطاء احلج ّية كام هو الشكل ّ
توهم املعارضة بالعموم
والعدالة كام هو الشكل الثاين ،واخللط بينهام هو الذي أوجب ّ

من وجه ،وعليه فإشكال التعارض يف غري حم ّله ،والصحيح تقديم أخبار من بلغ بمالك

األخص ّية.

استقر التعارض فال معنى للتساقط يف ما ّدة االجتامع ،بل الصحيح تقديم آية
نعم ،لو
ّ

النبأ ـ بمقدار داللتها ـ عىل أخبار من بلغ ،لوجود خاص ّية الرتجيح يف الكتاب الكريم.

هذا ك ّله عىل فرض تقديم التصويرات السابقة ،أ ّما عىل بعض التصويرات اآلتية،

فسيظهر ّ
خمتلف متام ًا ،فانتظر.
أن املوقف
ٌ

 1ـ  4ـ إنجج مفهنم منجقض حلايّة خرب الناحد يف الجصنّر األصنلي

املناقشة الرابعةّ :
إن ظاهر إطالق أخبار من بلغ الشمول لكون البالغ عليه الثواب قد

تضمن اخلرب الضعيف وجو َبه أو استحبابه ،وهنا يلزم القول بحج ّية اخلرب الضعيف يف
ّ
املحرمات هنا،
عممنا أخبار من بلغ للمكروهات شملت
ّ
باب الواجبات أيض ًا ،بل لو ّ

ثم ّ
يتضمن بيان ثواب باملطابقة أو بااللتزام يلزم جعل احلج ّية له ،فيمكن
فكل خرب
ّ
ومن ّ
حج ًة.
أن خيفتى بالوجوب أو احلرمة يف مورده يف هذه احلال بعد صريورته ّ

وقد يقال هنا ّ
بأن هذا معلوم العدم والفساد باإلمجاع ،وخمالف ملطلق أد ّلة حج ّية خرب

يعممه لغري الفاسق
الواحد ورشوطها ،بل ملنطوق آية النبأّ ،
خاصة ما ورد فيه من تعليل ّ
من مثل جمهول احلال.

األول أنّه ال يوجد دليل عليه؛ للمناقشة الثانية العرف ّية
ونتيجة البحث يف االحتامل ّ

املتقدّ مة مع الرابعة املن ّبهة للبطالن ،دون املناقشة األوىل والثالثة ،ويزداد األمر أشكل ًة

عندما نالحظ بعض تقريبات االحتامالت الثبوت ّية اآلتيةّ ،
فإن نفس تقريبات بعضها يعدّ

أجلناه هلا ومل نذكره هنا ،فالحظ وانتبه.
من املالحظات النقد ّية عىل هذا االحتامل ،ولكنّنا ّ

األول إذا بطلت متام االحتامالت َ
األخر ،و َف َر َضت داللة االقتضاء
نعم قد يثبت االحتامل ّ

تعيينَه ،فانتظر.

مقجربة الشتل اآلخر إلنجج االسجحبجب النفسي األوّلي

قلنا لدى عرض املحتمالت الثبوت ّية ّ
األول املنتج لالستحباب النفيس
بأن الشكل ّ

األويل يمكن صياغته بشكل خمتلف وضمن منطلقات خمتلفة ،ومنها ما تقدّ م ،لكن يمكن
ّ

طرحه بصيغة ّ
أن كلمة (كان له أجر ذلك) يعود اسم اإلشارة فيها للعمل ،وهذا يثبت
وجود ثواب عىل العمل ،كام يعطي ترغيب ًا فيه ،وال معنى للثواب عىل ذات العمل أو

األويل.
للرتغيب يف ذات العمل إال كونه راجح ًا رشع ًا ،وهذا ما ينتج االستحباب ّ

لكن الصحيح ـ وأطراف اجلواب عن هذه الفكرة قد علمت وستعلم ممّا تقدّ م وسيأيت
ّ

ـ ّ
أن أصل كون الروايات يف مقام الرتغيب ل خيستنتج االستحباب غري معلوم كام قلنا سابق ًا
يمر عرب
وسيأيت ،بل الروايات ناظرة إىل منح الثواب ،وإذا خاريد فهم الرتغيب فالبدّ أن ّ

مفهوم الثواب هنا ،وقد تقدّ م وسيأيت ّ
فك هذا االرتباط أيض ًا ،بل نحن نسأل :هل يمكن
أن يفهم العرف من األخبار هنا للوهلة األوىل ّأهنا بصدد جعل استحباب نفيس ّأويل يف

ّ
كل ما ورد فيه خرب ضعيف؟ نعم لو قال :ما بلغك به خرب ضعيف فاعلم أنّه مستحب
أو اعلم ّ
صح هذا التفسري يف الفهم
بأن ما أخربك به اخلرب الضعيف فهو مستحب ،لربام ّ

العريف ،لكنّه يف روحه راجع لنوع من تصديق اخلرب الضعيف الراجع لنوع من منحه

احلج ّية.

 2ـ حتليل احجمجل اإلرشجد حلتم العقل حبُسن االحجيجط

مجعت عبارة الس ّيد اخلوئي بني هذا االحتامل واحتامل ترتّب الثواب والوعد واإلخبار

جمرد إخبار
بالكرم اإلهلي ،ثم انترص اخلوئي لذلك ،ورأى ّأهنا ال تريد إعطاء أحكام ،بل ّ
عن فضل اهلل ورمحته  ،فيام انترص الشيخ األنصاري يف الرسائل هلذا االحتامل هنا .

إال أنّه يمكن أن ُيشكل عىل هذا االحتامل ـ برصف النظر عن مسألة الوعد اإلهلي ـ

من خالل عدّ ة مداخالت:

 2ـ  1ـ مقجربة نقديّة ألصجلة املنلنيّة مقجبل اإلرشجديّة

املداخلة األوىل :ما ذكره الس ّيد الصدر ،من ّ
أن هذا االحتامل يستدعي اعتبار املوىل

خالف
متك ّل ًام هنا بام هو عاقل ،خلريشدنا إىل حكم العقل ،ال أنّه يتك ّلم بام هو موىل ،وهو
خ

ظاهر حال اخلطاب الصادر من املوىلّ ،
فإن ظاهر حال اخلطابات الصادرة من املوىل أنّه

يتك ّلم بام هو موىل ،ال بام هو عاقل ،فهذا التفسري خيالف الظهور احلايل ،فال يؤخذ به .
ٍ
ٌ
تقرير آخر ّ
موكول إىل دراسة
أن االحتامل املذكور
لكن السيد الصدر نفسه ذكر يف
ّ
تعني ،وإال رجعنا إىل هذا االحتامل ،من حيث إنّه
سائر االحتامالت ،فإن ثبت واحدٌ منها ّ
ف عىل سقوط سائر االحتامالت
يفيد ما يعطيه العقل يف هذا املجال ،فاألخذ به متو ّق ٌ
وإمجال الدليل .

ٍ
كلامت كثرية
و ُينا َقش كالم الس ّيد الصدر هنا بمالحظة تقعيد ّية كّبو ّية ،ترسي عىل

تصوروا األصل يف اهلل سبحانه ويف النبي
عند الفقهاء واألصول ّيني ،وهي ّأهنم ّ

ّ
وكأن
فتصوروهم
ومرشعني ومقنّنني،
وأهل بيته وصحابتهّ ،أهنم يتك ّلمون بام هم موايل
ّ
ّ
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األصل يف عملهم هو ّأهنم فقهاء ومراجع يف الفقه والرشيعة فقط ممّا هو من شؤون
مرشعة،
فأي ٍّ
اإلنشاءاتّ ،
نص يأيت خحيمل ـ ما أمكن ـ عىل كوهنم يتحدّ ثون فيه بام هم ِّ

لنبي و ..مع أنّنا لو راجعنا
وهذا خ
نحو إسقاط لشخص ّية الفقيه عىل املوىل سبحانه أو ا ّ
القرآن الكريم والسنّة الرشيفة لوجدنا مساحة الفقه وقضايا الترشيع والقانون حمدودة،
ويف القرآن ّ
أقل بكثري منها يف السنّة؛ فاهلل واألنبياء حتدّ ثوا يف الفقه واألخالق والتاريخ

ربر أصالة املولو ّية القانون ّية؟ هل هو الغلبة؟ وعىل
والعقائد واآلخرة و ..فام هو م ّ
ٍ
ألهنا جمرد ظ ّن فحسب ،حيث ال يصل الطرف
تقديرها صغرو ّي ًا ليست ّ
بحجة كربو ّي ًا؛ ّ
اآلخر إىل حدّ النادر للغاية ،وإذا كان هناك ٌ
فليبني ،ومل نعثر عليه ،فهذا
دليل أيديولوجي َّ
الكالم غري واضح.

نعم ،لو كان املتك ّلم يف مقام بيان أحكام وقوانني ،وأحرزنا هذا الظهور احلايل

أمر غري حمرز يف املقام ،فام املانع أن يكون املتك ّلم هنا بصدد
تم هذا الكالم ،وهو ٌ
السياقيّ ،

تنبيهنا إىل ما فيه عقولنا من خحسن االحتياط ويثريوا هلم دفائن العقول ؟ بل ما املانع
يف أن يكون بصدد اإلخبار عن معايري الكرم اإلهلي يف الثواب والعقاب؟! بل لع ّلنا لو

الحظنا لوجدنا روايات التسامح قد ُاوردت يف أصول الكايف وليس فروعه ،ومل ترد يف

سائر الكتب األربعة األحكام ّية ،كام وردت يف مثل ثواب األعامل والتوحيد للصدوق،

مما يوحي وكأنّه فهم منها ّأهنا نصوص كالم ّية إخبار ّية ،واهلل العامل.

غري واضح؛ فإن خقصد به أنّه
كام أ ّن ما ذكره الس ّيد الصدر ـ عىل ما يف تقريره اآلخر ـ ُ

ومتصور؛ لكنّه ليس تفسري ًا
قدر متي ّقن ،فهذا ممكن
ّ
بعد اإلمجال نرجع حلكم العقل ،وأنّه ٌ
ألخبار من بلغ ،وأما إذا قصد به أنّه بعد اإلمجال نحمله عىل هذا املعنى ،بحيث يكون

ظاهر ًا فيه ،فهذا غري واضح ،إال عىل داللة االقتضاء إذا متّت عنارصها ،فإن قصد ذلك
فهو ج ّيد ،وإال فال معنى له ظاهر ًا ،نعم أصل االكتفاء بداللة اإلخبار معقولة جد ًا لو

( )1هنج البالغة( .43 :صبحي الصالح).

ألهنا املدلول املطابقي الذي خيفهم من
حت ّقق اإلمجال كام سيأيت من املحقق العراقي؛ ّ
األخبار ،إال ّ
أن املفروض أنّنا نتك ّلم هنا يف فرض ّية اإلرشاد حلكم العقل ،ال يف فرض ّية

اإلخبار عن الكرم والوعد اإلهلي.

فهذا اإلشكال من الس ّيد الصدر عىل االحتامل الثبويت الثاين غري واضح.

 2ـ  2ـ من الرتغيب يف االحجيجط إىل أصجلة املنلنيّة

املداخلة الثانية :ما خينقل شفاه ًا عن بعض العلامء املعارصين ،من ّ
أن الظاهر من أخبار

من بلغ الرتغيب يف االحتياط ،فال وجه حلملها عىل اإلرشاد ّية ،بعد كون الظاهر من
الرتغيب الصادر من الشارع هو األمر املولوي .

وهذه املداخلة ختتلف عن مداخلة السيد الصدر املتقدّ مة يف ّأهنا تُقحم ظهور األخبار

يف الرتغيب الظاهر يف املولو ّية ،لكنّها غري مقنعة أيض ًا؛ وذلك أنّنا مل نفهم الوجه يف كون
هذه األخبار ظاهرة يف الرتغيب ،وسيأيت احلديث عنه أكثر ،بل هي ظاهرة يف اإلخبار

بالتفضل اإلهلي وبالثواب والعقاب وقوانينهام ،وهذا هو القدر املتي ّقن منها،
بأمر متصل
ّ
أ ّما ّأهنا تريد الرتغيب يف هذا األمر مبارش ًة فهذا غري مفهوم منها.

بحسن االنقياد واالحتياطّ ،
بل لو فرضنا ّ
فإن هذه
أن العقل يف هذا املورد حيكم خ

النصوص كام يمكن أن حت ّقق ّ
احلث باملبارشة يمكن أن حت ّققه باإلرشاد حلكم العقل ،فام
هو املوجب لكون ّ
تضمن
احلث عىل الفعل بنحو املولو ّية هنا ال بنحو اإلرشاد ّية مع عدم ّ
األخبار لألوامر والنواهي يف املقام؟ إال إذا قيل بأصالة املولو ّية كام فعل السيد الصدر،

وقد تقدّ م النقاش فيها.
ٍ
وبعبارة خاخرى :ليس ّ
كل ّ
حض من اهلل سبحانه ولو عرب رسله وأنبيائه معناه
حث أو ّ
صح الكالم
املولو ّية ،بل كام حيتمل املولو ّية حيتمل اإلرشاد حلكم العقل فقط ،وإال لو ّ

حممد تقي شهيدي حفظه اهلل.
( )1ينقل عن جملس درس الشيخ ّ

هنا للزم عدم وجود أوامر إرشاد ّية؛ ألنّه ما من أمر خاريد يف جمال األمور العمل ّية إال

احلض والرتغيب ،فتنحرص األوامر اإلرشاد ّية يف األوامر الالحقة
ويتضمن نوع ًا من ّ
ّ

احلض عىل الطاعة ،فنحن نشكّك يف فهم الرتغيب هنا ونشكّك أيض ًا
عىل التكاليف مثل ّ

يف كونه بنحو املولو ّية ال اإلرشاد ّية يف مثل هذا السياق.

 2ـ  3ـ منجفرة اإلرشجديّة لظجهر الجحديد ،وقفة نقجش

املداخلة الثالثة :ما ذكره االخستاذ السيد حممود اهلاشمي يف تعليقته عىل البحوث ،من

أن اإلرشاد ّية هنا خالف ظاهر التحديد ّ
ّ
بأن له نفس ذلك الثواب واألجر ،كام لو كان

ٍ
الثواب البالغ مطابق ًا للواقع  ،إال ّ
كتاب آخر،
أن السيد اهلاشمي عاد وقارب القض ّية يف
فاعترب ّ
أن الظهور احلايل يف املولو ّية ال يتط ّلب جعل استحباب نفيس ّأويل أو ثانوي،

خاصة ّ
وأن ظاهر الروايات ليس الطلب وال حتى الرتغيب يف نفسه ،بل يتط ّلب اإلرشاد
ّ
التفضل املولوي عىل العباد بضامن نفس املقدار من الثواب البالغ
حلكم العقل العميل مع ّ

هلم ،معترب ًا ـ حفظه اهلل ـ ذلك تصوير ًا ثبوت ّي ًا جديد ًا يمثل قدر ًا متي ّقن ًا .
ويمكن التعليق عىل ما أفاده من ناحيتني:

فإن بيان ّ
أ ـ أ ّما ما أفاده يف تعليقة البحوثّ ،
يغري من ظهور
أن الثواب
ٌ
مطابق ملا بلغ ،ال ّ

خاص ،وهو
األخبار يف اإلرشاد ّية وال ينافيه ،بل يضيف إليه إخبار ًا بوعد إهلي من نوع
ّ

كون الثواب مطابق ًا ملا بلغ ،وأين هذا من كون اإلرشاد ّية خمالف ًة لظهور األخبار يف تعيني

خاص للثواب؟ نعم عدم فهم اإلرشاد ّية من هذا الظهور يشء واملنافاة يشء آخر.
حتديد
ّ
ب ـ أ ّما ما أفاده يف كتابه اآلخر ،فيحتاج إىل إبراز القرائن عىل ظهور هذه النصوص

يف اإلرشاد ،وليس فقط يف اإلخبار والوعد ،وهو ما سنتحدّ ث عنه يف املداخلة اآلتية،
( )1انظر :بحوث يف علم األصول  ،122 :5اهلامش رقم.1 :
( )2انظر :أضواء وآراء  417 :2ـ .418

فانتظر ،فض ً
أقر فيه أيض ًا بالظهور احلايل يف املولو ّية ،وقد ع ّلقنا عليه آنف ًا.
ال عن أ ّنه ّ

 2ـ  4ـ ال معنجئيّة اإلرشجد بفقدا املرشَد إليه عقالً

املداخلة الرابعة :ما ذكره بعض املعارصين ،من أنّه لو كان املورد إرشاد ّي ًا ،لزم أن

يكون العقل مدرك ًا للقض ّية مسبق ًا ،فهل حيكم العقل بثبوت الثواب عىل الفعل الذي
ورد عليه خرب ضعيف فعمله املك ّلف بداعي االنقياد؟! .

ويناقش بأنّه حصل خلط بني نتيجة أخبار من بلغ وبني ما تدعو إليه ،فمن يرى

بأهنا تخثبت ثواب ًا هادف ًة بذلك
بأهنا ترشد لثبوت الثواب ،بل هو يقول ّ
اإلرشاد ّية ال يقول ّ

بحسن االنقياد ،ال اإلرشاد حلكم العقل بثبوت الثواب،
اإلرشاد حلكم العقل خ

فالحظ وانتبه.

 2ـ  5ـ اإلرشجديّة وشناهد الرتجيح ،مقجربة نقديّة

املداخلة اخلامسةّ :
إن هذا االحتامل معقول ،لكنّه ال شاهد له من ألسنة الروايات هنا،

وجمرد احتامله ال ّ
يدل عىل ثبوته ما مل تخربز قرائن وشواهد عىل ذلك.
ّ

مرجحات هذا االحتامل ،وأبرزها:
وقد حاول املح ّقق العراقي وغريه أن ُيّبز بعض ّ

األول :إنّه القدر املتي ّقن من األخبار ،فنأخذ به بعد بطالن سائر االحتامالت؛
املرجح ّ
ّ

ّ
ولعل السيد الصدر يف تقريره اآلخر أخذ عن العراقي هذه
لكونه القدر املتي ّقن ،
الفكرة.

ِ
أن هذا الكالم غري واضح؛ فإذا خقصد بالقدر املتي ّقن ّ
األخبار عليه
أن داللة
إال ّ

وظهورها فيه متي ّقنة ،فهذا واضح الضعف؛ إذ اإلرشاد ّية واملولو ّية يف عرض بعضهام من
( ) 1انظر :السيفي املازندراين ،مقياس الرواية يف علم الدراية223 :؛ وحممد جواد فاضل لنكراين،
قاعدة تسامح در اد ّله سنن 74 :ـ .75
( )2انظر :هناية األفكار  278 :3ـ .279

حيث الداللة ،ال ّ
أن الداللة يف أحدمها عني الداللة يف األخرى مع زيادة ،حتى إذا شككنا

يف الزيادة نرجع إىل القدر املتي ّقن اجلامع املفيد لألقل .وأما إذا قصد به أنّه متي ّق ٌن من حيث
املدلول واملضمون ال الداللة واحلكاية ،فهذا أيض ًا غري واضح؛ ّ
بحسن
ألن حكم العقل خ
جمرد إخبار
االحتياط ليس قدر ًا متي ّقن ًا هنا ،فالنسبة بينه وبني االحتامل الثالث الذي هو ّ

عن الوعد اإلهلي هي نسبة ّ
األقل واألكثر هنا ،نعم لو خقصد أنّه لو سقطت الروايات فهذا
قدر متي ّقن يف ال َبني ،فهذا
بحسن االحتياط ثابت عىل ّ
احلكم العقيل خ
أي حال ،فهو ٌ

أجنبي عن بحث عنارص اإلثبات الداليل يف األخبار ،كام هو واضح ،وعو ٌد
صحيح؛ لكنّه
ّ
إىل مطلب آخر.

املرجح الثاين :ما جاء يف بعض أخبار من بلغ من تعبري :فعمله أو ففعله ،بعد قوله:
ّ

فإن هذا التعبري هبذا الرتكيب ّ
يدل عىل أنّه إنّام فعل هذا الفعل بعد البلوغّ ،
من بلغه؛ ّ
وأن

بلوغ ذلك له كان هو الداعي له والباعث عىل إتيان الفعل ،وهذا ك ّله شاهدٌ عىل ّ
أن
األخبار تخرشد حلكم العقل يف الباب .

متفرع ًا عىل البلوغ؛
وهذا الشاهد أيض ًا غري واضح؛ إذ من الطبيعي أن يكون العمل ّ

حيرك
فرع وصول البعث
ّ
إذ املحرك ّية واالنبعاث خ
والنص إىل العبد ،فالوجود الواقعي ال ّ

تعرب الروايات بذلك ،أي باالنبعاث عند
ما مل يغدخ هناك وجو ٌد علمي ،فمن الطبيعي أن ّ

بحسن االنقياد ،بل
البلوغ ،والتعبري بالفاء ليس من الرضوري أن ينتج عن حكم العقل خ
قد ينتج عن ٍ
يشء آخر.
أن صدر الرواية حيكي عن ّ
واإلشكال األبرز هنا أنّه لنفرض ّ
أن اندفاع الفاعل كان

بحسن االحتياط ،لك ّن هذا ال ّ
يدل عىل ّ
أن الرواية تريد اإلرشاد إىل
ألجل حكم عقله خ

خحسن االحتياط فقط ،بل تريد ترتيب الثواب عىل هذا االنقياد عىل نحو الوعد اإلهلي،
ضمه إىل الثالث ،ولع ّله هلذا
ومعه فال
ّ
يصح االقتصار عىل االحتامل الثاين ،بل البدّ من ّ

( )1انظر :األنصاري ،فرائد األصول  383 :1ـ 384؛ والعراقي ،هناية األفكار .279 :3

فعل الس ّيد اخلوئي ذلك ،كام أرشنا ،ويلوح من كلامت العراقي املتقدّ مة اإلشارة إىل ذلك،

ٌ
إشكال خيبطل هذا الشاهد وما سيأيت من الشاهد الثالث ،نشري إليه
لكن مع ذلك هناك
قريب ًا.

املرجح الثالثّ :
إن بعض األخبار ق ّيدت العمل بأنّه وقع طلب ًا لقول النبي أو التامس
ّ

رصيح يف كون املسألة إرشاد ّية .
ظاهر ،بل
ذلك الثواب ،وهذا التعبري
ٌ
ٌ
املرجح:
ويمكن أن يناقش هذا ّ

ّأوالًّ :
إن الروايات التي ورد فيها هذا التعبري ضعيفة السند؛ فهي خرب حممد بن مروان

(رقم ،)2 :وخربه اآلخر (رقم ،)6 :وما نقله ابن تيمية عن الرتمذي (رقم ،)12 :وهي
أخبار ضعيفة السند وقليلة العدد ،وأفضلها سند ًا الثاين منها (رقم ،)6 :كام ّأهنا ال تشكّل

القدر املتي ّقن من جمموع أخبار الباب عىل مسلك الوثوق.

ثاني ًاّ :
إن الروايات ب ّينت اندفاع من وصله الثواب نحو الفعل وانبعاثه إليه ،لكنّها مل

جمرد عمل العامل
تبني منطلق انبعاثه ما هو؛ فقد يكون الغرض من الروايات اإلشارة إىل ّ
ّ

باخلرب الذي وصله ،أما دوافعه هلذا العمل فهي ساكتة عنها ،فقد تكون ثبوت حج ّية اخلرب

احلجة ،وقد تكون االحتياط
الذي وصله ،فعمل عىل أساسه؛ ألنّه عمل عىل أساس
ّ
ٌ
مشكل ،لسكوت الرواية
مطلق الدوافع؛ فاجلزم بأحدها
وطلب الثواب ،وقد يكون
َ

عنه.

وحتى لو جاء تعبري االلتامس والطلب يف الروايات ،فهو ال ّ
ألهنا تريد أن
يدل أيض ًا؛ ّ
تقول :إنّه َع ِم َل بال َع َم ِل ألجل الوفاء بطلب النبي أو لطلب الثواب؛ لكن من قال ّ
إن
ذلك من باب خحسن االنقياد ،فلع ّله من باب ثبوت حج ّية اخلرب عنده ،والرواية ساكتة
ّ
وكأن األصول ّيني ملا كانت قاعدة التسامح عندهم ظاهرة
عن املنطلق الذي دفعه لذلك،

أن أخبار من بلغ ال ّ
يف جمال األخبار الضعيفة؛ ظنّوا ّ
تدل سوى عىل األخبار الضعيفة؛
( )1هناية األفكار 279 :3؛ وفرائد األصول .384 :1

فافرتضوا دائ ًام ّ
حجة ،وهذا معناه أنّه إنّام فعل ذلك الفعل
أن اخلرب الذي وصل للعبد غري ّ
من باب طلب االحتياط و ..مع ّ
أعم ،فقد يكون قاطع ًا خاطئ ًا ثم يندفع عىل
أن الرواية ّ
أساس قطعه ،فلامذا يفرتض دوم ًا أنّه انطلق يف فعله من االحتياط ورجاء املطلوب ّية؟

فحرص الروايات باالحتياط العقيل غري مقنع ،بل هي مفتوحة املنطلقات ،ومن ثم

فحرصها باإلرشاد سيكون غري مقن ٍع كذلك.

ثالث ًاّ :
إن الرواية غري مق ّيدة بصورة عدم مطابقة اخلرب للواقع ،بل هذا أحد التقادير

فيها ،بقرينة الذيل ،ال متام التقادير ،ومعه فعىل تقدير املطابقة ماذا خيقال؟ هل خيقال :إنّه

أن املفروض ّ
يعطى الثواب عىل خحسن االحتياط مع ّ
ّب عىل الفعل
أن الثواب واقع ًا مرتت ٌ
نفسه ،إلصابة اخلرب للواقع ،أو يقال :إنّه يعطى عىل الفعل عىل تقدير اإلصابة وعىل خحسن

افرتاض زائد ال مؤرش يف الروايات
االنقياد واالحتياط عىل تقدير العدم ،وهذا أيض ًا
ٌ
إليه ،أو يقال غري ذلك.

ٍ
ارتباك ما هنا.
وهذه املناقشة أشبه باملن ّبه عىل وجود

رابع ًا :ما ذكره املريزا النائيني ،من ّ
أن قيد االلتامس إنّام هو إشارة إىل مورد الغالب؛

ّ
ألن غالب عبادات الناس إرادة الثواب ،وليس املقصود اإلتيان بالفعل برجاء املطلوب ّية
أو من باب االحتياط .

يقوي هذا االحتامل ،بحيث يكون املراد باألحاديث
وبناء عليه ،مل نجد شاهد ًا ّ
ً
خيتص به.
جمرد احتامل بال شاهد ّ
خصوصه ،فيبقى ّ
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قد ذكرنا فيام مىض ّ
أن مثل الس ّيد اخلوئي واملح ّقق العراقي ،دجموا بني هذا االحتامل

واالحتامل السابق ،وال نقاش يف ّ
أن الروايات تريد إعطاء ثواب؛ فهذا ما مل جيادل فيه
( )1انظر :فوائد األصول  411 :3ـ .412

أحدٌ ؛ إذ هو رصيح منها ،إنّام الكالم ّ
كل الكالم يف ّ
أن هذا الوعد اإلهلي هل خيتفي وراءه

متمحضة يف الوعد واإلخبار أو ّ
أن هذا الوعد
يش ٌء آخر أكثر منه أو ال؟ فهل هذه األخبار
ّ
يستبطن أو يستلزم أو يستدعي أمر ًا زائد ًا غريه؟

يبدو من الس ّيد اخلوئي والسيد الربوجردي وغريمها أنّه اكتفى بالوعد ،فذهب إىل

ّ
حض ًا وال ترغيب ًا وال إنشا ًء يتصل بالفعل نفسه الذي بلغنا
أن النص ال يعطي ح ّث ًا وال ّ

كثري من العلامء ـ حسب نظر ّياهتم ،أو حسب فهمنا منهم ـ إىل
عليه الثواب ،فيام سعى ٌ

تأكيد ّ
أن وراء هذا الوعد صيغ ًة قانون ّية ما.

من هنا ،ذكر اإلصفهاين والصدر ّ
أن هذا االحتامل خيالف ظهور األحاديث يف ّأهنا

ّ
احلث والرتغيب والطلب؛ فهذا الظهور يمنع عن الوقوف عىل فرضيّة االكتفاء
بصدد
بالوعد واإلخبار .

أن هذا الظهور هبذه الطريقة غري واضح؛ فقد تكون الروايات بصدد جرب عدم
إال ّ

فكأهنا تفرض فع َله للعمل عىل أساس بلوغ الثواب ،وتريد أن جترب
مطابقة العبد للواقع؛ ّ

فتبني الكرم اإلهلي يف هذا األمر ،وهذا
له ما حصل معه من عدم مطابقة ما وصله للواقعّ ،
يصح ا ّدعاء وجود
ما يفيده االحتامل السابع املتقدّ م؛ فام مل نبطل مثل هذا االحتامل ال
ّ

ظهور يف ّ
احلث والرتغيب.

بأهنا مطلقة لناحية كون اخلرب
بل حتى لو رصفنا النظر عن االحتامل السابع وقلنا ّ

حج ًة بنظره أو ال ،لك ّن العبد قام بالفعل آم ً
ال أن يكون العمل مطابق َاً
الواصل للعبد ّ

أن مثل هذا العبد سوف حيظى بالثواب ،ولكنّها ال تفيد ّ
للواقع ،فهذه األخبار تفيد ّ
احلث
عىل هذا الفعل ،نعم ـ وأرجو التدقيق ـ طبيعة هذا اإلخبار بالوعد اإلهلي توجب واقع ًا
( ) 1انظر :الربوجردي ،احلاشية عىل كفاية األصول 251 ،221 :2؛ وهاشم معروف احلسني،
املوضوعات يف اآلثار واألخبار 172 :ـ .173

( )2انظر :الفصول الغرو ّية306 :؛ وبحوث يف علم األصول 122 :5؛ ومباحث األصول ق ،2ج:3
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االنبعاث من العبد نحو ذلك ،لك ّن االنبعاث الناتج عن معرفته بكرم اهلل تعاىل مفهو ٌم
وأهنا بصدد الدعوة إليه ،فنحن هنا
مغاير لكون نفس هذه النصوص تريد هذا االنبعاثّ ،
أمام أربعة مفاهيم:

األولّ :
إن األخبار تقدّ م وعد ًا إهل ّي ًا بالثواب عىل من عمل عم ً
ال برجاء أنّه
املفهوم ّ

مطابق للواقع رغب ًة يف الثواب أو مطلق ًا.

ّ
املفهوم الثاينّ :
وحيث صاحبه
إن العقل بعد أن يسمع هبذا الثواب املوعود ،ينبعث

نحو العمل ّ
بكل خرب جاءه برجاء املطلوب ّية ،آم ً
ال أن يكون من نصيبه هذا الوعد اإلهلي.
إن األخبار حا ّثة عىل ما ّ
املفهوم الثالثّ :
حيث عليه العقل هنا ،بعد معرفته هبذا الوعد،

وأهنا تدعو هلذه األعامل ،سواء من باب استحباهبا النفيس أم من باب إرشادها حلكم
ّ

العقل.

وال عالقة بني املفهوم الثاين والثالث ،فداللة أخبار من بلغ عىل الوعد اإلهلي

وانبعاث العقل ليدعو صاحبه للحصول عىل هذا الثواب املوعود ،ال يعني ّ
أن نفس

أخبار الوعد اإلهلي تريد أن تخرشد حلكم العقل هنا ،بل هي تريد أن حت ّقق واقع ًا صغرى
إضايف.
هذا احلكم العقيل فقط ،فحيث ّية اإلرشاد مفهو ٌم
ّ

أن الرشيعة ّ
املفهوم الرابع :إنّنا نعلم من اخلارج ّ
حتث اإلنسان عىل حتصيل الثواب

تبني هذا الوعد وحيكم العقل باالندفاع
والسبق للخريات ،فإذا كانت أخبار من بلغ ّ

لتحصيل هذا الثواب واحلصول عليهّ ،
فإن الرشيعة بروحها تدعو ملثل ما يدعو إليه
فكأن أخبار من بلغ ّ
ّ
حتقق
العقل ،ولو مل تكن هذه الدعوة من أخبار التسامح نفسها،

يكونان الكربى.
الصغرى ،فيام حكم العقل وسائر ما نعلمه من الرشيعة ّ

وهذا املفهوم الرابع ج ّيد ،لكنّه ال يثبت ّ
أن يف أخبار من بلغ شيئ ًا أزيد من الوعد

ويقر بأ ّن أخبار من
واإلخبار بالثواب ،بل هو ال يثبت االحتامل ّ
األول وال الثاين أيض ًاّ ،

بلغ ال حتكي سوى عن أمر تكويني قانوين يف الثواب والعقاب ،ال عن األمور الترشيع ّية،

احلث الرشعي العام املذكور أمكننا أن نقول ّ
فإذا ثبت ّ
بأن أخبار من بلغ تخثبت ثواب ًا هنا،
حكم العقل يف هذا املورد ،فنخثبت
فتعزز
والرشيعة تدعو عموم ًا لتحصيل الثوابّ ،
َ

استحباب حتصيل الثواب عموم ًا ،لك ّن هذا غري استحباب نفس األفعال استحباب ًا ّأولي ًا
أو ثانو ّي ًا ،وغري إرشاد أخبار من بلغ حلكم العقل ونحو ذلك ،فتأ ّمل ج ّيد ًا.

وعليه ،فداللة هذه األخبار عىل بيان هذا الوعد اإلهلي ال تخنكر ،نعم وجود ما هو

وراء هذا الوعد حيتاج إىل دليل ،فإذا ثبت وجوده أخذ به ،وإال كان القدر املتي ّقن من هذه

الروايات هو بيان هذا الوعد ،فهذا االحتامل هو القدر املتي ّقن من هذه الناحية ،ال
االحتامل الثاين املتقدّ م الذي هو اإلرشاد إىل حكم العقل بحسن االحتياط.

مهم ،حيث
حممد الروحاين يف ّ
نص ّ
وما أرشنا إليه هنا رأينا الحق ًا أنّه قد اختاره السيد ّ

التفضل واإلحسان ،وبيان أ ّن املوىل
قال :إ ّن الظاهر من ترتيب الثواب ههنا أ ّنه يف مقام
ّ
اجلليل ال خي ّيب من أمله ورجاه ،وال يضيع تعب من تعب ألجل الثواب الذي ُت ّيله أو

تفض ً
ال منه ومنّ ًة ،فال ظهور له يف الرتغيب نحو العمل ـ وإن حصلت الرغبة فيه
رجاه ّ

بعد مالحظة هذا الوعد ـ وهذا كثري ًا ما يصدر عرف ًا ،فيقول القائل :إ ّن من قصد داري

مهته وطيب
بتخ ّيل وجود الطعام فيه ،ال أحرمه من ذلك وأطعمه ،فإ ّنه يف مقام بيان ّ
علو ّ
نفسه وكامل روح ّيته ،وليس يف مقام الرتغيب إىل قصد داره ،بل قد يكون كاره ًا له لضيق

ما يف يده ،ولكنّه ّ
يتحىل بنفس ّية تفرض عليه عدم حرمان من أمله وقصده .ولو مل نجزم

بظهور األخبار فيام ذكرناه بمالحظة ما يشاهبها من األمثلة العرف ّية ،فال ّ
أقل من الشك
تتم داللتها عىل االستحباب .وهذا كام يكون إشكاالً عىل
املوجب إلمجال األخبار ،فال ّ

التفضل واإلكرام ،فال
األول؛ أل ّنه إذا كان يف مقام ّ
الوجه الثاين يكون إشكاالً عىل الوجه ّ

داللة عرف ّية وال عقل ّية عىل ّ
أن الثواب عىل العمل من جهة تع ّلق األمر به؛ إذ ال مالزمة

عرف ًا وال عق ً
التفضيل واألمر .وإ ّنام يستكشف األمر إذا فرض كون ترتيب
ال بني الثواب ّ

الثواب بعنوان اجلزاء واالستحقاق .

موقوف عىل حتليل سائر االحتامالت أيض ًا ،وبيان عدم
والبت يف هنائ ّية هذا االحتامل
ٌ
ّ

األول والثاينّ ،
األول والثاين
أن ّ
وجود ترجيح فيها ،فالفرق بني هذا االحتامل واالحتامل ّ

ثابت واخلروج عنه أو اإلضافة عليه
ممكنان ،غري أنّه ال شاهد هلام ،بينام هذا االحتامل ٌ

تعني ،وإال فال يمكن املصري
حيتاج لدليل ،فإذا ثبت ّ
أي واحد من االحتامالت األخرى ّ
إىل أحد هذين االحتاملني إال مع مثل داللة االقتضاء ،أ ّما هذا االحتامل الثالث فإذا ثبت

تعني ،مع عدم نفي مضمون االحتامل الثالث ،وإن مل يثبت
أحد االحتامالت األخرى ّ
تعني الرجوع إىل االحتامل الثالث بوصفه املقدار املؤكّد من الداللة.
واحدٌ منها ّ
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األول ـ أخذا ح ّيزمها من اهتامم الدارسني هنا؛
هذا االحتامل ـ إىل جانب االحتامل ّ

فإهنام اللذان يثبتان قاعدة التسامح ،بحيث يمكن عىل أساسها اإلفتاء أو احلكم
ّ
باالستحباب بشكل أو بآخر ،عىل اختالف يف القضية والثمرات.
وقد است ّ
ُدل لرتجيح هذا االحتامل ،بعدّ ة وجوه ،أمهها:

 4ـ  1ـ تأمّالت يف مرجعيّة اإلطالق إلثبجت االسجحبجب الثجنني

ثواب عىل عمل ،فقيل :من أفطر صائ ًام فله كذا وكذاّ ،
دل ذلك
األول :إذا خرتّب ٌ
الوجه ّ

عىل مطلوب ّية هذا الفعل؛ لوجود مالزمة بني الثواب واألمر ،وإال كانت هذه اجلملة عبثيّ ًة

جزاف ّية ال معنى هلا؛ ّ
ألن سبب الثواب هو اإلتيان باملأمور به ،فمن هنا نستكشف من
الالزم ملزو َمه.

وهنا فيام نحن فيه ،وإن رتّب الثواب عىل (من بلغه الثواب عىل عمل) ،إال أنّه البدّ

( )1الروحاين ،منتقى األصول .525 :4

من افرتاض ٍ
أمر ما أوجب ترتّب هذا الثواب ،وحيتمل هنا وجود أمرين:

األول :ترتّب الثواب عىل انقياد العبد واحتياطه وعمله برجاء طلب املوىل الذي
األمر ّ

هو حس ٌن عقالً ،وهذا االحتامل يقف لصالح االحتامل الثبويت الثاين املتقدّ م.

األمر الثاين :ترتّب الثواب عىل نفس العمل ،وال معنى لذلك بعد فرض أنّه يشمل

حالة ما لو مل ي خقله رسول اهلل ،إال أن يكون هذا العمل مستح ّب ًا ببلوغ الثواب عليه ،أي
ٍ
َ
االحتامل الثبويت الرابع الذي نحن فيه.
باستحباب ثانوي ،وهذا ما خيثبت
مستح ّب ًا

ملرجحٍ  ،وهو ّ
أن هذه
رجحنا الرابع ّ
وملا دار األمر بني االحتامل الثاين والرابعّ ،

الروايات مطلقة ليس فيها قيد أن يأيت الفاعل بالفعل برجاء مصادفة الواقع أو بقصد
االنقياد واالحتياط؛ فتشمل حالة ما إذا أتى بالفعل ولو من دون االنطالق من هذا

بحسن االحتياط ،وهذا معناه ّ
أن الثواب ترتّب بدون هذا االحتياط ،فالبد
احلكم العقيل خ
من وجود ٍ
أمر يف هذه احلالة ،وهذا يثبت االستحباب الثانوي .

هذا هو الدليل املشهور عندهم إلثبات االحتامل الرابع ،وقد وجدنا ّ
أن هذا الدليل

يم ّيز االحتامل الرابع عن الثاين بقض ّية اإلطالقّ ،
وأن الروايات مطلق ٌة حلالتي :ما إذا أتى

بالعمل بقصد االنقياد واالحتياط وعدمه ،فلو بطل هذا اإلطالق اهنار هذا الدليل،
األول أو الثاين يف احلدّ األدنى ،وهذا ما أوقع بني العلامء جدالً يف أنّه
لصالح االحتامل ّ
إطالق أو ال؟ وانقسموا إىل فريقني :فريق قال بوجود إطالق ،برز فيه ّ
ٌ
املحقق
هل يوجد

وفريق آخر نفي هذا اإلطالق ،وبرز
يتم هذا الدليل،
ٌ
اخلراساين صاحب الكفاية ،وعليه ّ
فيه املح ّقق العراقي ،أ ّما السيد الصدر فرفض الكالم ك ّله يف هذا الدليل ،حني اعترب أنّه

( )1انظر :اإلصفهاين ،هناية الدراية  533 :2ـ 534؛ والصدر ،بحوث يف علم األصول  123 :5ـ
أن عبارات ّ
124؛ ومباحث األصول ق ،2ج 512 :3ـ  .513والبدّ يل من أن خاشري هنا إىل ّ
املحقق
اإلصفهاين ربام يمكن أن خيفهم منها ـ أو تصلح ـ لالنتصار أيض ًا للصيغة الثانية من صيغ االحتامل

األول ،فانتبه.
الثبويت ّ

َ
االحتامل الرابع.
حتى لو انعقد اإلطالق فال َيث خب خت هذا الدليل ،كي خيثبِ َت

من هنا ،ولكي ندرس هذا األمر ،البدّ من عقد عنوانني :أحدمها يف انعقاد اإلطالق،

وثانيهام يف جدوائ ّيته عىل فرض انعقاده.

 4ـ  1ـ  1ـ انعقجد اإلطالق يف األخبجر حلجلة عدم قصد االنقيجد

ا ّدعى أنصار االحتامل الرابع هنا انعقاد االطالق وعدم وجود قيد خلصوص حال

االنقياد.

ٌ
إطالق يشمل حالة عدم قصد االنقياد،
لكن الرافضني هلذا الكالم رأوا أنّه ال يوجد
ّ

املانع عن هذا اإلطالق بطريقني :
وقد بيّنوا َ

َ
فإهنا ّ
تدل عىل ّ
العمل
أن
الطريق األول :فاء التفريع يف قوله :من بلغه ثواب فعمله؛ ّ

متفرع ًا عىل البلوغ.
جاء ّ

ٍ
ملناقشات ُاريد منها االنتصار النعقاد اإلطالق املفيض لثبوت
تعرض
وهذا الطريق ّ

االحتامل الرابع هنا ،أبرزها:

املناقشة األوىل :ما ذكره املح ّقق اخلراساين ،من ّ
أن البلوغ خاخذ هنا بنحو الداعي إىل

العمل ،أي أنّه جهة تعليل ّية ،ومل يؤخذ بنحو الوجه والعنوان للعمل ،حتى يكون جه ًة

النص مطلق ًا.
تقييد ّية  .وهبذا يبقى ّ
ِ
يرتض السيد الصدر هذا الكالم ،وذكر كالم ًا طوي ً
ال  ،ال أرى فيه شيئ ًا مقنع ًا؛
ومل
فإن كالم صاحب الكفاية واضح ومتني ،فإنّه يريد أن يقول ٍ
بلغة عرف ّيةّ :
ّ
إن الروايات
ٌ
( )1أرجو أن يسري معي ا لقارئ العزيز بشكل صحيح ،فالطريقان هنا مها طريقان لنفي اإلطالق،

ثم فمناقشة هذين الطريقني
بمعنى ّأهنام طريقان لنفي االحتامل الرابع ،والر ّد عىل اإلطالق ،ومن ّ

إثبات لالحتامل الرابع ،فنحن نسري من خالل كالم الرافضني ،حتى اذا متّت
هي يف احلقيقة
ٌ
تم اإلطالق املدّ عى هنا إلثبات االحتامل الرابع ،فانتبه.
مناقشتهّ ،
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ٍ
بقصد خاص،
متفرع ًا عىل بلوغ الثواب ،لكنّها مل تق ّيد العمل
جعلت عمل هذا الرجل ّ
فهذا مثل قولك :إذا دخلت املسجد ّ
فصل ،فالصالة هنا وإن رتّبت عىل دخول املسجد،

تصيل قرب ًة هلل تعاىل ،ال أنّك ّ
لك ّن قصدها ال يؤخذ فيه عنوان الدخول ،بل أنت ّ
تصيل
أمر واضح صدق
مق ِّيد ًا ن ّيتك بالصالة املأ ّ
يت هبا بعد الدخول إىل املسجد ،ولعمري هذا ٌ
ٍ
بطريقة خُترجه عن املنهج العريف،
يفرس كالمه
فيه اخلراساين ،وحاول السيد الصدر أن ّ

فلرياجع.

إال إذا قيل ّ
قهري ذايت بعد كون الداعي إليه هو بلوغ الثواب بنحو
بأن التق ّيد يف العمل
ّ

احليثية التعليل ّية ،فيكون اإلطالق مق ّيد ًا قهر ًا ولو مل يكن القيد مذكور ًا ،أو فقلّ :
إن التق ّيد

الذي حيتاجه املعارضون لالستحباب الثانوي هنا ليس هو اجلهة التقييد ّية بالرضورة
وفق ًا لتعبري اخلراساين ،بل هو تالزم الفعل مع اجلهة التعليلية عادةً ،وهذا ٍ
كاف هلم.
ّ
بأن نقطة الضعف يف كالم اخلراساين ّ
أن (فعمله) وإن مل تأخذ البلوغ قيد ًا
وأما القول ّ
ّ

وداعي االنقياد رشط ًا ،لكنّها ساكتة عن طبيعة القصد الذي انطلق منه العبد؛ فهي تشمل

خمتلف أنواع القصد؛ لعدم وجود تقييد فيها ،فسواء عمله بداعي االنقياد أو فعله بداعي

الطاعة كان له ثواب ،دون حتديد ترتّب الثواب عىل قصد االنقياد أو عىل نفس الفعل

أي يشء آخر ،فهذا ك ّله مل تتحدّ ث عنه األخبار.
بوصفه طاع ًة أو عىل ّ

فهو غري صحيح؛ ذلك أنّه يكفي حصول اإلطالق له؛ إلثبات ما يريد ،برصف النظر

عام سنقوله بعد ذلك.

يصب يف صالح الغاية من اإلطالق
املناقشة الثانية :ما ذكره املح ّقق اإلصفهاين ،بام
ّ

ّب من مقدّ متني هيدف منهام َ
إبطال اإلرشاد ّية وإثبات االستحباب الثانوي،
هنا ،وهو مرك ٌ

وهاتان املقدّ متان مها:

املقدّ مة األوىل :ال يدّ ل اخلرب الضعيف عىل ترتّب الثواب عىل العمل بقصد االنقياد،

بل ظاهره ترتّب الثواب عليه بنفسه ،فعندما يقول :من ّ
صىل صالة الليل فله ألف ألف

حسنة ،فالثواب هنا مرتتّب عىل الصالة ،ال عىل الصالة بداعي االنقياد ،كام هو واضح.

املقدّ مة الثانيةّ :
إن أخبار من بلغ تعطي نفس الثواب الذي جاء يف اخلرب الضعيف،

ثواب عىل العمل نفسه ،ال العمل بداعي االنقياد ،وهبذا يثبت ّ
أن أخبار
واملفروض أنّه
ٌ

من بلغ تخثبت الثواب عىل نفس الصالة ،ال عىل االنقياد واتّباع االحتياط كام يقول

االحتامل الثاين  .وهذا ك ّله يقف لصالح االحتامل الرابع ،وبه يبطل االستدالل بالتفريع

األول) هنا.
(الطريق ّ

وقد ناقش السيد الصدر هذا الكالم بام حاصله :ما املراد من ّ
أن أخبار من بلغ تعطي

نفس الثواب الوارد يف اخلرب الضعيف؟ هنا احتامالن:

األول :أن يكون املقصود التطابق من متام اجلهات بني ثواب اخلرب الضعيف
االحتامل ّ

وثواب أخبار من بلغ ،بمعنى ّ
متطابق يف متام
يت هبا نتيجة اخلرب،
ٌ
أن الثواب عىل الصالة املأ ّ

يت هبا انطالق ًا من أخبار من بلغ.
اخلصوص ّيات مع الثواب عىل الصالة املأ ّ

وهذا االحتامل باطل؛ ّ
الثواب فيها بالبلوغ ،فأنت ال تأخذ
ألن الصالة الثانية قد خق ّيد
خ

الثواب إال بعد بلوغه لك ،فأخبار من بلغ تعطي ثواب ًا مرتتّب ًا عىل البلوغ فيام نفس اخلرب
أي دور لعنوان البلوغ،
الضعيف خيعطي ثواب ًا مرتتّب ًا عىل الفعل نفسه ،برصف النظر عن ّ
وهبذا حتصل جهة افرتاق.

الكم والكيف؛
االحتامل الثاين :أن خيقصد التطابق يف خصوص الثواب من حيث
ّ

وهذا ج ّيد ،لكنّه ال ّ
يدل عىل ّ
أن الثواب الذي د ّلت عليه أخبار من بلغ قد ترتّب عىل نفس

الفعل ،بل ّ
تدل عىل تطابق الثوابني ،برصف النظر عن منشئهام .

ومناقشة الس ّيد الصدر هنا يف حم ّلها؛ ّ
ألن أقىص ما تفيده أخبار من بلغ إعطاء نفس

الثواب ،ال حتديد أنّه عىل ماذا خاعطي هذا الثواب ،هل عىل نفس الفعل أو عىل االنقياد أو
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عىل ٍ
يشء آخر؟

املحقق اإلصفهاين أيض ًا ،من ّ
ّ
أن تفريع العمل عىل البلوغ ال
املناقشة الثالثة :ما ذكره

ألن تفريع ٍ
خاص ًا بحالة االنقياد؛ ّ
عمل عىل يشء له حالتان:
يستدعي أن يكون ّ

فصمت ،فحيث
عيل الصو خم
خ
احلالة األوىل :أن خي ّ
فرع عىل داعيه ،مثل أن تقول :وجب ّ

ّ
متفرع ًا عىل الداعي بحرف
متفرع عليه الصوم نفسه ،صدر الفعل ّ
إن وجوب الصوم ّ

الفاء.

فرع عىل موضوعه ،مثل أن تقول :دخل وقت الصالة فص ّليت ،فهنا
احلالة الثانية :أن خي َّ

موضوع هلا.
وقت الصالة ليس داعي ًا للصالة ،بل هو
ٌ

وما دامت عمل ّية التفريع منسجم ًة مع الفرضني ،فال يمكن اجلزم هنا يف أخبار من

بلغ ّ
يصح فرض االنقياد ويثبت االحتامل الثاين،
بأن التفريع كان عىل نحو الداعي حتى ّ
أم عىل نحو املوضوع حتى ال يثبت ،وهبذا بطل جعل فاء التفريع مانع ًة عن اإلطالق .

وقد أورد الصدر عىل هذا الوجه ـ يف أحد تقريريه وإن كان ظاهره تبنّيه يف اآلخر ـ

بأنّنا نسلم كون التفريع له حالتان ،إال ّ
أن الثاين منهام ،وهو التفريع عىل املوضوع ال يمكن

إحرازه باإلطالق هنا ،وذلك ّ
املتفرع عىل البلوغ والذي يرتتب عليه الثواب له
أن العمل ّ
فردان :فر ٌد يقيني وهو العمل االنقيادي ،وفر ٌد مشكوك وهو العمل بداعي وجود
التمسك بإطالق أخبار من بلغ للفرد الثاين إال بعد إثبات
استحباب ثانوي ،وال يمكن
ّ

وجود الفرد الثاين ،فلنخثبت ّأوالً ّ
أن هناك فرد ًا للعمل هو العمل بداعي وجود استحباب

ثانوي ،حتى يكون اإلطالق شام ً
ال له ،وإذا مل نخثبت قبل ذلك حصول هذا االستحباب
ٍ
لفرد ال نعلم بوجوده ،فهذا مثل قولك:
نتمسك باإلطالق للشمول
الثانوي ،فكيف ّ
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أكرم العلامء ،وشككنا يف عامل ّية زيد بعد الفراغ عن عامل ّية ٍ
بكر وعمرو وخالد ،فإن

التمسك باإلطالق يف الشبهة املصداق ّية للمط َلق نفسه،
اإلطالق ال يثبت عامل ّيته؛ ألنّه من
ّ
وهو واضح الضعف .

وقد ع ّلق السيد احلائري عىل كالم السيد الصدر ،بأنّه حياكم اإلصفهاين عىل ما ال يبدو

أنّه ظاهر كالمه؛ ّ
ألن اإلصفهاين مل يكن يريد سوى هدم قرين ّية فاء التفريع عىل

االختصاص لصالح االحتامل الثاين الثبويت؛ ال جعل هذا الكالم دلي ً
ال عىل حصول
إطالق بحيث يثبت االحتامل الرابع الثبويت الذي نحن فيه.

ثم أورد احلائري ّ
بأن مناقشة اإلصفهاين جيب أن تكون من خالل كون كالمه خمالف ًا

لظهور الرواية؛ ّ
املفرع عليه هو
ألن التفريع عىل ما يصلح للداعو ّية ظاهر عرف ًا يف جعل َّ
املأخوذ ،ال يف املوضوع ّية .

وكالم السيد احلائري ك ّله تا ّم ومقنع.

املناقشة الرابعةّ :
إن الرواية ّفرعت العمل عىل داعو ّية الثواب ،ال عىل داعو ّية احتامل

ٍ
بعمل بداعي الثواب يستدعي أن يكون العمل قرب ّي ًا ،وقرب ّية العمل كام
األمر ،والقيام
تكون مع داعي احتامل األمر ،كذا تكون مع داعي اجلزم باألمر أو األمر اجلزمي.

وقد أجاب عنه الصدر بام أجاب به املناقشة الثالثة ،من ّ
أن هنا فردان قرب ّيان أحدمها

قطعي وهو العمل بداعي احتامل األمر ،وثانيهام العمل بداعي األمر اجلزمي ،فال يمكن
ٌّ
االستناد إىل اإلطالق إلثبات الفرد الثاين .

أن الرواية ّفرعت العمل عىل بلوغ الثوابّ ،
والذي نراه ح ّق ًا ّ
وأن العبد أقدم عىل

العمل بعد أن بلغه الثواب ،ومن الطبيعي أنّه يريد بذلك حتصيل الثواب الذي بلغه؛
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وحيث ّ
خمتصة باخلرب الضعيف ،بل تشمل الصحيح،
إن الرواية ـ كام تقدّ م وسيأيت ـ غري ّ

ٍ
بل املتي ّقن منه أيض ًا ،كان املعنى ّ
بفعل بعد بلوغ الثواب ،سواء برجاء
أن الذي يقوم
ألي سبب آخر يتّصل برغبته يف حتصيل
املطلوبية أم العتقاد استحباب هذا الفعل أم ّ
أي ُتصيص ّ
بأن الن ّية هي لالنقياد أو
الثواب ،كان له ذلك الثواب ،فليس يف فاء التفريع ّ

رجاء الواقع ،وال ّأهنا بداعي األمر اجلزمي األ ّويل ،ففاء التفريع ليست مانع ًا عن وجود
ٍ
إطالق يتخ ّطى دائرة االنقياد يف احلدّ األدنى.
األول إلسقاط اإلطالق غري تا ّم هبذا املعنى.
والنتيجةّ :
إن الطريق ّ

الطريق الثاينّ :
مطلق ليس فيه قيد ،وثانيهام مق ّيد
إن الروايات هنا عىل نوعني :أحدمها
ٌ

النبي) ،وهنا نحمل املطلق عىل املق ّيد ،ونجعل
بقيد( :التامس ذلك الثواب أو طلب قول ّ

ّ
باحلصة اخلاصة التي هي احلصة االنقياد ّية واالحتياط ّية.
كل روايات الباب منحرص ًة
ّ

وقد أطال السيد الصدر هنا يف احلديث عن عم ّلية محل املطلق عىل املق ّيد ،فذكر ّ
أن

محل املطلق عىل املق ّيد يكون يف حاالت ثالث هي:

وأهنام ال يريدان بيان حكمني،
احلالة األوىل :أن نعلم من اخلارج بوحدة احلكم فيهامّ ،
ٍ
حينئذ.
حكم واحد هو الذي يقصدانه ،إما املطلق أو املق ّيد ،فنحمل املطلق عىل املق ّيد
بل
ٌ
وهذا االحتامل هو الذي استقربه املح ّقق اإلصفهاين ،إذ ذهب إىل ّ
أن الذي يطالع

بأهنا مجيع ًا تريد أن حتكي عن أمر واحد  ،ومن البعيد أن
الروايات هنا حيصل له علم ّ

األخبار املطلقة إثبات االستحباب النفيس الثانوي ،فيام تريد األخبار املق ّيدة إثبات
تريد
خ
بحسن االحتياط .
اإلرشاد ّية إىل حكم العقل خ

وقد ع ّلق الصدر عىل هذا االحتامل ّ
بأن حصول القطع بوحدة احلكم مسألة شخص ّية
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معيار فنّي ،نعم اشرتاك الروايات يف
وذوق ّية ترجع للمستنبط نفسه ،وقد ال يكون هلا
ٌ
التعابري وتقارهبا يف الصياغة يساعد عىل وحدة احلكم .

أن القضية ذوق ّية بحتة ،بل يمكن إعطاء معزّرات ومن ّبهات ،فالتقارب
وال أعتقد ّ

اللفظي الشديد ،وعدم وجود القيد سوى يف خرب حممد بن مروان املنقول تارة عن اإلمام

خاص ًة ّ
وأن حممد
الصادق وأخرى عن الباقر ،مع وجود ظاهرة النقل باملعنى بني الرواةّ ،

بن مروان ليس من الفقهاء الكبار واحل ّفاظ املشهورين ،فلع ّله فهم املضمون هبذه الطريقة
فأعطى هذه اجلملة ،هذا فضال ًعن الضعف السندي للروايات املق ّيدة ،كام قلنا،
فالتدقيقات غري العرفيّة ُترج العقل عن احلدّ الوسط يف فهم األمور ،فكالم اإلصفهاين

جيل ال حيتاج إىل تعليقات.
واضح ّ

إال إذا قيل بأ ّن هذا ك ّله يفيض ـ عىل مسلك الوثوق ـ إىل األخذ بالقدر املتي ّقن من

نص املق ّيد ،لو
جمموع روايات الباب ،والقدر املتي ّقن هنا هو املطلق لوجود الزيادة يف ّ
النص ،لكن لو أخذناه من حيث املضمون فربام يكون املق ّيد
أخذنا اليقني من حيث طبيعة ّ

هو املتي ّقن؛ ّ
ألن يف املطلق محوالت زائدة عرف ًا وفق التفسري الرابع هنا.
لكن بعد فرض وحدة احلكم ما الذي ُيستفاد؟

املستفاد هو الفعل طلب ًا للثواب ،لك ّن هذا ال ّ
يدل عىل أنّه وصله اخلرب بطريق ضعيف،

فقد حيصل لك يقني بقول النبي ،ثم تذهب تفعل الفعل طالب ًا لذلك الثواب ،فتعبري

التامس الثواب وأشباهه ،ال يفيد ال مفهوم رجاء املطلوب ّية وال االحتياط وال االنقياد وال
غري ذلك ،بل يفيد الرغبة يف الفعل ألجل حتصيل الثواب ،وحتى تعبري (طلب قول

النبي ،وانطالق ًا من
النبي) ال يفيد ذلك ،بل يفيد أنّه فعله طالب ًا بذلك أن يفعل ما قاله ّ
ّ
قوله ،وال داللة هلا عىل أزيد من ذلك.

إذن ،فطبق احلالة األوىل حيصل لنا اطمئنان بوحدة املراد يف متام هذه النصوص ،وهو
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يفيد الشمول ّ
لكل خرب يأيت مهام كان القصد منه ،بال إشارة ال إىل االحتامل الثاين وال
االحتامل الرابع بخصوصهام.

احلالة الثانية :أن يكون للمق ّيد مفهوم ينفي اإلطالق ،ومثال ذلك أن يأيت مطلق مثل:

« أكرم العامل» ،ثم يأيت مق ّيد رشطي« :أكرم العامل إن كان عادالً»ّ ،
فإن مفهوم اجلملة الثانية
نص سالب جزئي يعارض املوجبة الكل ّية املوجودة يف
عدم إكرام العامل مع الفسق ،وهذا ّ

اجلملة األوىل؛ فيق ّيدها.

وهذه احلالة ذهب السيد الصدر ـ حمق ًا ـ فيها إىل ّأهنا ال تشمل أخبار من بلغ؛ ّ
ألن

الروايات املق ّيدة ابتدأت بـ «من بلغه» ونحو ذلك ،وكانت خالي ًة من أدوات الرشط وما

ّ
يدل عىل التخصيص ،وإنّام هي لبيان احلالة ،فيصعب استنتاج مفهو ٍم منها  ،وهذا
واضح تا ّم.
ٌ

احلالة الثالثة :أن يستحيل ثبوت حكم للمق ّيد وحكم آخر للمطلق من ناحية استلزامه

اجتامع احلكمني املتامثلني ،فيثبت يف الرقبة املؤمنة وجوبني لعتقها ،وهو من اجتامع املثلني

املستحيل عقالً.

وقد ع ّلق الس ّيد الصدر هنا بإبطال كربى هذه االستحالة عىل مبناه ،وعدم صدق

ّ
موردها؛ ّ
بحسن االحتياط،
ألن الروايات املق ّيدة
ستدل عىل اإلرشاد حلكم العقل خ
ّ
ستدل عىل ثبوت استحباب ثانوي فال خيثبت املق ّيد ما يثبته املطلق حتى
والروايات املطلقة

يقع التامثل .

هذا ك ّله ،فضالً عن ضعف سند األخبار الوارد فيها التقييد كام تقدّ م ،فهذه املحاولة

من محل املطلق عىل املق ّيد ال أساس هلا.

والذي نستنتجه من هذا البحث ك ّله ،أنّه ال يوجد تقييد حيرص هذه الروايات بحالة

( )1املصدر نفسه 526 :ـ .527

( )2انظر :املصدر نفسه 524 :ـ .527 ،525

يتعني االحتامل الثاين املتقدّ م ،بل األخبار مطلق ٌة وفاق ًا لصاحب
االنقياد واالحتياط حتى ّ
الكفاية ،فالصحيح وجود إطالق يف هذه الروايات.

 4ـ  1ـ  2ـ جدوائيّة اإلطالق ونججئاه املرتقّبة

بعد الفراغ عن وجود إطالق يف هذه الروايات ،هل خينتج هذا اإلطالق ـ كام يقول

إثبات االحتامل الرابع ،وهو االستحباب الثانوي ،أو ال؟
األول ـ
َ
الوجه ّ

تم االحتامل الرابع،
السائد قبل الس ّيد الصدرّ ،أهنم كانوا َيرون أنه إذا ثبت اإلطالق ّ

سجل هنا مالحظات ،ونحن نضيف إليها ،وهي:
إال ّ
أن السيد الصدر ّ

املالحظة األوىلّ :
إن املالزمة بني الثواب واألمر ليست عقل ّي ًة ،فإنّه ال يوجد تالزم

عقيل بني أن خيعطي املوىل ثواب ًا وبني أن يكون قد أ َم َر قبل ذلك ،وإنّام خيستفاد األمر بإحدى
ّ

نكتتني:

أ ـ نكتة الكناية؛ بأن يكون ذكر الثواب كناي ًة عن األمر؛ ّ
ألن الثواب معلول عاد ًة

الرماد.
وعرف ًا ،فيذكر املعلول ويريد العلة ،مثل قولك :زيد كثري ّ

ٍ
تقدير ارتكازي عريف ،وهو أنّه لو علم املك ّلف بحكم ،وعمله ،كان له
ب ـ وجود

ألهنا مالزمة بني ترتب الثواب عىل العمل للعامل باحلكم
الثواب ،فاملالزمة هنا عقل ّية؛ ّ
وبني وجود حكم االستحباب.

وهنا نقولّ :
ربران وجود األمر االستحبايب الثانوي ،لكن توجد
إن هاتني النكتتني ت ّ

ربر ظاهرة الثواب دون افرتاض األمر املذكور ،فإنّه إذا بلغ
نكتة أخرى عرف ّية أيض ًا ت ّ

الثواب بخرب ضعيف وأتى املك ّلف به بداعي االنقياد والتامس ذلك الثواب يعطيه املوىل

ثواب ًَا بعنايته ،وهنا وإن أ ّدت هذه النكتة إىل تقييد الروايات بفرض االنقياد ،وأعطت
أن ذلك عرف ًا ليس ّ
الثواب عىل هذا االنقياد ،إال ّ
بأقل رجاحة من العنايتني املتقدّ متني:
عناية الكناية ،وعناية التقدير االرتكازي العريف.

ثم أشكل الصدر عىل نفسه ،وأجاب .

املالحظة الثانية :ال ينحرص الثواب بإحدى حالتني ،بل له حالة ثالثة ،وهذه احلاالت

هي:

أ ـ أن يكون الثواب استحقاق ّي ًا ،وهو يكشف عن األمر.

ب ـ أن يكون الثواب جزاف ّي ًا.

ّ
فيحث املك ّلفني عىل اتّباع روايات االستحباب وير ّغبهم هبذه
ج ـ أن يكون ترغيب ّي ًا،

الطريقة ،حتى يضمن املصالح الواقع ّية يف ضمن هذه الروايات ،فال مالزمة بني الثواب
واالستحباب ،وتبع ًا لذلك ال مالزمة بني الثواب ووجود أمر مسبق هو االستحباب

الثانوي .

املالحظة الثالثة :وهو ما يمكننا ذكره وإضافته عىل مالحظات السيد الصدر ،كتعميق

أن الروايات وعدت بالثواب ،لكنّها مل ّ
ومزيد توضيح هلا ،وهو ّ
تدل عىل طبيعة هذا
أي مانع يف أن يكون هذا الثواب عىل تقدير إصابة اخلرب
الثواب لدى بياهنا له ،ومعه ّ

تفض ٌل من اهلل عىل
للواقع هو عني ثواب ذلك الواقع ،وعىل تقدير عدم اإلصابة هو ّ
واحلجة التي وصلت إليه عىل احلكم الرشعي ،جربان ًا
العبد؛ لعمله بام بلغه من الثواب
ّ

له ملا فاته بحسب ظنّه.

احلجة أيض ًا عند املك ّلف،
احلجة ،أما لو شمل اخلرب غري ّ
رب ّ
هذا إذا كان املقصو خد اخل َ

تفض ً
ال من اهلل عىل خحسن رسيرة
فأي مانع أن يكون الثواب ّ
واستخند يف ذلك إىل اإلطالقّ ،
املستحب الذي يريده اهلل أو
العبد وانقياده ورغبته يف فعل أفعال عدّ ة ع ّله يصيب منها
ّ

حيظى بثوابه الواقعي بعد إصابته له.

ولست أدري كيف ربطوا بني الثواب ووجود أمر ثانوي ،مع ّ
تفضل ّي ًا
خ
أن هناك ثواب ًا ّ

( )1انظر :بحوث يف علم األصول  124 :5ـ .125

( )2انظر :مباحث األصول ق ،2ج527 :3؛ وبحوث يف علم األصول .125 :5

ُتتص باخلرب الضعيف ،بل تشمل حتى
إهل ّي ًا كثري ًا؟ واألخبار ـ كام قلنا مرار ًا ـ مطلقة ال ّ
ٍ
تفضل ّي ًا ،ويف أخرى ترغيبي ًا ،ويف ثالثة
فأي مانع أن يكون الثواب يف
حالة ّ
اليقينيّ ،
استحقاق ّي ًا ،ويف رابعة عىل حسن االنقياد وهكذا ..وكلمة ثواب مطلقة ،فتشمل ّ
كل هذه
يبني فيها نوع الثواب.
احلاالت حيث مل َّ

ال عن ّ
هذا ك ّله ،فض ً
أن اخلرب قد يطابق الواقع ،فيكون الثواب هو ثواب الواقع ،ال

الثواب عىل خحسن االحتياط ،وإال لزم أن يأخذ يف مورد اإلصابة ثوابني.
فالصحيح أنّه حتى مع انعقاد اإلطالق ال يثبت االحتامل الرابع.

األول من الوجوه التي ذكروها إلثبات االحتامل
صحة الوجه ّ
وهبذا ك ّله يثبت عدم ّ

الرابع ،وهو االستحباب الثانوي.

 4ـ  2ـ مقجربة اسجخدام اجلملة اخلربيّة يف اإلنشجء

الوجه الثاين :ما ذكره املح ّقق النائيني ،من ّ
أن ظاهر كلمة «فعمله»ّ ،أهنا مجلة خرب ّية،

لكنها مستعملة يف مقام اإلنشاء ،فهذا مثل« :يغتسل ،ويعيد الصالة ،ويسجد سجديت

السهوّ .»..
وكل مجلة خرب ّية مستعملة يف مقام اإلنشاء ظاهر ٌة يف كوهنا بداعي األمر،

فتخثبت األخبار استحباب ًا مرتتّب ًا عىل البلوغ  .بل قد يستوحى من بعض الكلامت
األول من املحتمالت الثبوت ّية.
استخدام هذه املقاربة يف إثبات االحتامل ّ

وقد ناقش الصدر هذا الوجه بكال ٍم صحيح تام ،وهو ّ
أن اجلملة اإلخبار ّية إنام تكون

يف مقام اإلنشاء عندما تأيت جزا ًء جلملة الرشط أو يف قضيّة محل ّية ،ال ما إذا جاءت يف فعل
ٍ
مجلة رشط ّية ،كام فيام نحن فيه؛ ّ
فإن ظهورها يف اإلنشاء بعيدٌ  ،وقد صدق& حني قال:

حتول فعل الرشط إىل
«ولعمري هذا من غرائب كلامهتم يف املقام»  .بل يستلزم ّ
( )1انظر :فوائد األصول 413 ،412 :3؛  414ـ 415؛ وبحوث يف علم األصول  125 :5ـ 126؛
ومباحث األصول ق ،2ج.510 :3

( )2بحوث يف علم األصول 126 :5؛ ومباحث األصول ق ،2ج 510 :3ـ .511

جواب الرشط.

 4ـ  3ـ فرضيّة ربط الداعي القربي بنجند األمر

شك ّ
الوجه الثالث :ال ّ
أن هذه الروايات مق ّيدة ـ لفظ ًا أو عقالًـ باإلتيان بالفعل بدا ٍع

قريب؛ إذ ال يوجد استحقاق للثواب من دونه ،والداعي القريب أكثر تناسب ًا وقرب ًا مع
يرجح
وجود أمر ،منه إىل أن تكون األخبار احتياط ًا للتح ّفظ عىل املالكات الواقع ّية ،مما ّ

األول أيض ًا.
االحتامل الرابع عىل الثاين ،وعىل ّ

وناقش الصدر هنا ّ
بأن األمر الطريقي باالحتياط كاألمر الواقعي ،حيتاج إىل قصد قربة

مرجح ألحدمها عىل اآلخر .
أيض ًا ،فال ّ

وبر ّد هذه الوجوه الثالثة إلثبات االحتامل الرابع ـ وهو االستحباب الثانوي ـ يبطل

هذا االحتامل إثبات ًا ،بمعنى أنّه ال يكون هناك ٌ
دليل خيثبته ،وهلذا ذهب الس ّيد اخلوئي ليس

فقط إىل نفي ظهور األخبار يف هذا االحتامل ،بل إىل عدم وجود حتى إشعار فيها ،يفيد

ّ
أن عنوان البلوغ خحيدث مصلح ًة يف العمل جتعله مستح ّب ًا .

االسجحبجب الثجنني ،من فقدا شجهد اإلثبجت إىل وجند شجهد النفي

أن
صحة االحتامل الرابع ،بل ذكر ّ
بل ّ
إن بعضهم مل يقترص عىل نفي وجود شاهد عىل ّ

هناك شواهد عكس ّية ضدّ هذا االحتامل من الروايات نفسها ،وهذه الشواهد هي:
األول :ما ذكره أستاذنا السيد حممود اهلاشمي ،من ّ
أن ظاهر الرواية ترتيب
الشاهد ّ

الثواب عىل العنوان نفسه مع قصد القربة ،ال عىل عنوان البلوغ ،فهي قالت :إنّني خاعطي
الثواب عىل فعله ،ال عىل الفعل املعنون بعنوان البلوغ ،أو عىل البلوغ الذي قد ال خيلتفت
( )1بحوث يف علم األصول .126 :5
( )2مصباح األصول .319 :2

إليه أص ً
ال .

وهذا الكالم صحيح وسليم وعريف؛ إذ البلوغ ـ كام قلنا يف التعليق عىل كالم املح ّقق

اخلراساين ـ حيث ّية تعليل ّية ،وال دور هلا بتقييد الفعل أو غريه يف املقام ،إال عىل استثناء
أرشنا إليه ،فراجع.

الشاهد الثاين :ما ذكره س ّيدنا األستاذ أيض ًا ،من أنّه لو كان البلوغ هو العنوان الطارئ

املوجب للثواب ،لكان خيفرتض ـ باالرتكاز العريف ـ أن يعطى الفاعل ثواب ًا واحد ًا يف ّ
كل
املوارد؛ مع ّ
أن الرواية أعطته ألوان ًا من الثواب تبع ًا للخرب الذي وصله .

الشاهد الثالث :ما يمكننا إضافته يف املقام ،وهو أنّه بنا ًء عىل كون األحكام الرشع ّية

تابعة للمصالح واملفاسد ،لست أتع ّقل بذهني القارص أن يكون هذا الفعل ال مصلحة
ثواب تصبح فيه مصلحة ومالك دا ٍع له بعد تعنونه
داعية فيه ،لكنّه بعد أن يبلغني عليه
ٌ

بعنوان (البالغ عليه الثواب) ،مع كون القض ّية ال ربط هلا باالنقياد ،وال باألمر الطريقي
الظاهري اهلادف حلفظ املالكات الواقع ّية وغري ذلك.

وعىل أ ّية حال؛ فاإلنصاف أنّه ال يوجد ٌ
يعني االحتامل الرابع.
دليل ّ

مقنلة إمججل الداللة عند السيّد الصدر

بعد مناقشته االحتامالت ،ذهب الس ّيد حممد باقر الصدر إىل ّ
أن داللة أخبار من بلغ

جمملةّ ،
األول بأن يكون املراد منها جعل
وأن إمجاهلا ير ّددها بني احتاملني فقط :االحتامل ّ

حكم طريقي باالحتياط حفاظ ًا عىل مالكات الواقع ،واالحتامل الرابع ،وهو ثبوت
طرو عنوان البلوغ.
استحباب نفيس ثانوي ناتج عن ّ
( )1بحوث يف علم األصول  ،126 :5اهلامش.1 :

ولكن السيد اهلاشمي ّ
ُتىل الحق ًا عن هذين
( )2املصدر نفسه  126 :5ـ  ،127اهلامش رقم .1 :هذا
ّ
الشاهدين ورفضهام ،وذلك يف كتابه :أضواء وآراء .421 :2

األولّ ،
بأن الروايات أعطت الثواب
وقد حاول الصدر ترجيح االحتامل الرابع عىل ّ

عىل القيام بالفعل بدا ٍع قريب (كام يستفاد ـ وفق ما يقوله احلائري ،من تفريع العمل عىل

داعي الثواب بالفاء ،أو من خالل قوله يف بعض الروايات «رجاء ذلك الثواب»،

فالثواب االستحقاقي ال يكون إال مع قصد القربة)  ،وهذا شاهد عىل وجود استحباب

نفيس؛ إذ لو كان غرض املوىل التح ّفظ عىل املالكات الواقع ّية ،لكان خيفرتض أن ال يأخذ
هذا القيد بعني االعتبار؛ ألنّك عندما تعطي ثواب ًا عىل عمل وال تق ّيده بقصد القربة ،فإنّك

ٍ
بشكل أشدّ  ،نعم املستحبات التع ّبدية حتتاج لقصد القربة ،مع ّ
أن املستح ّبات
تدفع نحوه

التوصل ّية تشكّل أكثر املستح ّبات يف الرشيعة اإلسالم ّية  ،وهبذا نستبعد احتامل احلكم
الطريقي لصالح االستحباب النفيس.
وهذا الكالم ضعيف؛ وذلك:

ّأوالً :ربام يكون احلكم الطريقي هادف ًا للتح ّفظ عىل املستح ّبات التعبد ّية الواقع ّية؛

فمن أين نعلم غري ذلك؟ ومعه يؤخذ قصد القربة ألجل ذلك.

ثاني ًاّ :
املستحب الواقعي
إن صدر احلديث حيدّ د لنا صورة املشهد ،فلو قال :من فعل
ّ

ولو بدون قصد القربة كان له كذا وكذا ..مل ينفع ذلك يف حتريك العبد نحو الفعل،

حترك العبد وتريد أن ّ
التحرك واالحتياط ،وال معنى
حتث عىل هذا
ّ
تبني حالة ّ
فاألخبار ّ

التحرك إال هبدف أخذ الثواب.
هلذا
ّ

ثالث ًا :ما ذكره الس ّيد الصدر من أنّه لو مل يكن الثواب مرتتّب ًا عىل قصد القربة يف تلك

املستح ّبات ،لبطلت داللة األخبار عىل التفريع عليه ،مع ّ
أن املفروض يف الدليل هو هذا

التفريع .

( )1مباحث األصول ق ،2ج ،530 :3اهلامش.1 :
( )2املصدر نفسه ق ،2ج.530 :3
( )3املصدر نفسه ق ،2ج.531 :3

توصل الصدر لإلمجال ،وقال ّ
بأن الثابت من األخبار
املرجح ّ
وبعد عدم ثبوت هذا ّ

أن الشارع حثنا عىل العمل ّ
ّ
بكل ما وصلنا استحبابه ،وأنّنا إذا فعلنا ذلك أعطانا ثواب ًا،
حتى لو مل يطابق ما وصلنا للواقع  .وسوف نتحدّ ث الحق ًا عن إمجال الداللة إن شاء

اهلل.

 5ـ حتليل احجمجل االحجيجط االسجحبجبي

أثار صيغة هذا االحتامل السيدخ الصدر كام قلنا سابق ًا ،وجوابه أنّه:

أ ـ إن قصد به ما يرجع إىل االحتامل الثاين وهو اإلرشاد ،فقد تقدّ م احلديث عنه.

األول ،بمعنى احلكم الطريقي باالحتياط،
ب ـ وإن قصد به ما يرجع إىل االحتامل ّ

حفاظ ًا عىل املصالح الواقع ّية؛ أو جعل احلج ّية للخرب الضعيف ،فقد تقدّ م احلديث عنه
األول.
أيض ًا يف االحتامل ّ

ترشيع ٍ
أمر استحبايب باالحتياط مرتّب عىل عنوان البلوغ ،فهو
ج ـ وإن قصد به
خ

مشمول يف روحه لالحتامل الرابع الذي تقدّ م احلديث عنه ،بل ال ظهور يف األخبار

للمولو ّية كام قلنا سابق ًا .وهكذا إن قصد غري ذلك ممّا تقدّ م وسيأيت.

د ـ وإن قصد شيئ ًا آخر ال يرجع إىل االحتامالت الثبوتيّة التي طرحناها وستأيت ،فلم

نفهمه.

وعىل أ ّية حال ،فال داللة يف األخبار عىل هذا االحتامل ،وليس عليه شاهد.

 6ـ حتليل احجمجل تتميل احملرّكيّة

وهو االحتامل الذي طرحه الصدر ،وقد أجاب عنه هو نفسه بأنّه وإن أ ّيده مثل« :من

ثواب عىل يشء من اخلري» الظاهر يف الفراغ عن خري ّية الفعل الذي جاء الثواب
بلغه
ٌ
( )1انظر :املصدر نفسه.

أن محل ّ
عليه ،مما ّ
يدل عىل مفروغ ّية ثبوت استحبابه سابق ًا ،إال ّ
كل األخبار عليه حتى

ٌ
ترصح بأنّه مل يقله رسول اهلل ،بل ّ
إن
الروايات املطلقة
مشكل  ،أو قرينة كون الرواية ّ

فضم األمر الثاين إليه (أخبار من بلغ)
األمر ّ
األول لو كان كافي ًا يف التحريك لكفى ،وإال ّ
ال معنى له ولن ينفع شيئ ًا .

نضم دعوى
لكن الصدر بدا م ّياالً هلذا االحتامل يف تقريره اآلخر؛ إذ ذكر أنّه قد
ّ
ّ

االطمئنان بوحدة املراد يف متام هذه األخبار ،فنأخذ هبذا االحتامل األخري ألنّه يق ّيد
دل ٌ
التمسك باملطلقات يف املستح ّبات التي ّ
دليل ضعيف
املطلقات ،وال يعود يمكن
ّ

التمسك بالعام يف الشبهة املصداق ّية للعام نفسه ؛ لعدم إحراز
السند عليها؛ ألنّه من
ّ

خري ّيته.

أن األخبار مجيعها تر ّغب ٍ
وقد ناقشه تلميذه احلائري بدعوى ّ
بأمر واحد ،هو اخلري

الواقعي سواء كان معلوم ًا أم حمتمالً ،وهذا الرتغيب ال يستوجب فيام ثبتت خري ّيته مسبق ًا

ـ كام لو ثبت بخرب صحيح ـ شيئ ًا ،لكنّه يستدعي فيام مل تثبت خري ّيته مسبق ًا جع ً
ال جديد ًا،
وال ضري يف ذلك .

أما تلميذه اآلخر الس ّيد حممود اهلاشمي ،فع ّلق هنا ّ
بأن املراد من اخلري يف هذه الرواية

هو اخلري العنواين ال الواقعي؛ أي ما تعنون بعنوان اخلري ولو من خالل جميء رواية أبلغت

بأن هناك ثواب ًا عليه ،فاإلبالغ بالثواب ٌ
ّ
دليل عىل اخلري ّية واالستحباب ،فيثبت بمجيء
اخلرب الضعيف بالثواب عىل ٍ
فعل ،خري ّي خة هذا الفعل عنوان ًا ،ومل لو مل يكن خري ًا واقع ًا .
ويمكن التعليق هنا:

( )1بحوث يف علم األصول  122 :5ـ .123

( )2انظر :حمسن الشيخاين ،قاعدة التسامح يف أد ّلة السنن 96 :ـ .97
( )3مباحث األصول ق ،2ج 532 :3ـ .533

( )4احلائري ،مباحث األصول ق ،2ج 532 :3ـ  ،533اهلامش.2 :
( )5اهلاشمي ،بحوث يف علم األًصول  ،123 :5اهلامش.1 :

الصحة السند ّيةّ ،
فإن الرواية التي
ّأوالً :إنّه إذا بنينا عىل حج ّية خرب الثقة وفق معايري
ّ

ورد فيها تعبري« اخلري» ضعيفة السند ،فقد ورد هذا التعبري يف خرب صفوان الضعيف

السند بجهالة عيل بن موسى ،وورد يف خرب ابن طاوس الذي ال سند له ،كام ورد يف خرب

ابن فهد الذي ال سند له أيض ًا ،وورد يف بعض الروايات السنّية التي سبق بيان ضعفها

تعبري «فضيلة» ،فلم يثبت هذا التعبري يف خرب تا ّم السند .هذا لو أخذنا معايري
السندي،
خ
الصحة السند ّية وفق ًا حلج ّية خرب الثقة الظنّي.
ّ

أي خرب فيه هذا التعبري ،إال
يتم سند ّ
ثاني ًا :إذا أخذنا مسلك الوثوق ،فهنا حتى لو مل ّ

أن هذا عىل ّ
التمسك باإلطالق يف سائر األخبار ،ال ّ
ّ
ألن اخلرب الضعيف
األقل يمنع عن
ّ

يق ّيد اخلرب املطلق ،بل لسبب آخر يمنع عن حتصيل الوثوق باإلطالق ،بناء عىل مسلك
الوثوق ،وهو:

أ ـ إن خرب صفوان الضعيف السند ،رواه عن صفوان هشام بن سامل الذي هو صاحب

املروي
اخلرب التام السند هنا( ،وقد ب ّينّا سابق ًا احلال يف تركيب هذين السندين) واإلمام
ّ

عنه واحدٌ هو اإلمام الصادق ،ونحن ال نجزم بكذب عيل بن موسى الراوي املجهول،
ومعه حيصل تر ّدد يف عدم وجود هذا القيد يف الرواية التا ّمة السند ،بعد ترجيحنا وحدة

هذه الرواية ،كام تقدّ م سابق ًا.

ّ
بـ ّ
إن خرب ابن فهد ّ
ولعل النسخة التي
احليل ينسبه إىل الكليني ،ويق ّيده بذلك،

وصلته فيها هذا القيد.

جـ ّ
إن الروايات الوارد فيها هذا القيد أو قيد (فضيلة) موجودة بكثرة نسب ّية هنا عند

السنّة والشيعة ،فعند الشيعة ورد يف ثالث روايات ،وعند السنّة ورد يف رواية واحدة،
فهناك أربع روايات ،أي ّ
أن ما يقارب نصف الروايات (عىل حساب املشهور لعدد

الروايات) فيه هذا القيد ،ومعه ّ
يشك يف انعقاد إطالق يف سائر األخبار.

من هنا قد يقال بعدم االطمئنان بوجود إطالق ،وإن أمكن مناقشة مثل الشاهد الثاين،

بأن كتاب الكليني بني أيدينا ،وال توجد نسخة فيه هبذا القيدّ ،
ّ
فلعل ابن فهد نقل اخلرب
إطالق ٍ
َ
خرب صحيح ،لك ّن
باملعنى ،وفهم منه هذا القيد؛ وكثرة الروايات الضعيفة ال هيدم
هذه ذهن ّية مسلك حج ّية خرب الثقة ال حج ّية اخلرب املوثوق التي نتك ّلم عىل وفقها هنا.

إن اخلري ّية هنا يراد منها االستحباب كام فهم السيد الصدر؟ ّ
ثالث ًا :من قالّ :
إن عنوان

خاص إلثباته ،فهناك الكثري
اخلري هو عنوان عريف
نص رشعي ّ
عقالئي ،ال حيتاج دائ ًام إىل ّ
ّ

من األعامل التي ينظر إليها العقل العميل اإلنساين والفطرة السليمة واالرتكاز العقالئي

نص خاص هبا ،بل تشملها ـ أحيان ًا كثرية ـ اخلطوط
والعريف عىل ّأهنا خري ،بال حاجة إىل ّ

الدينية العا ّمة؛ فإذا جاءت رواي ٌة ضعيفة السند جتعل الدعاء عند طلوع الشمس مستح ّب ًا،
إذ ًا فهي تدعونا ـ باإلمجال العام ـ للخري ،وهو ذكر اهلل تعاىل ودعاؤه ،وال أدري ملاذا
خاصة عىل
نص خاص تا ّم السند مسبق ًا حتى تثبت خري ّية يشءّ ،
التقييد برضورة وجود ّ
أصول العدلية ،فهذه الروايات تريد أن تقول :لو جاءك خرب بالثواب عىل ٍ
أمر حسن
ٍ
ٍ
وسلوك هو فضيلة ،فلم يكن اخلرب صحيح ًا ،رغم أنّك انبعثت نحو
وفعل هو خري،

الفعل طمع ًا يف الثواب املنصوص عليه ،بعد علمك بكون الفعل خري ًا يف نفسهّ ،
فإن اهلل

ال خي ّيب ذهابك نحو فعل اخلري هذا ،بل يعطيك ما قالته لك تلك النصوص ،وهذه

خاص ،كذا تثبت يف كثري من األحيان بالعقل والفطرة
العناوين كام تثبت بنص رشعي
ّ
اخلاص املسبق يف
وعرف البرش ،والعمومات العا ّمة ،فال حاجة لفرض االستحباب
ّ

النصوص التي فيها قيد اخلري ّية.

وهذا الفهم تظهر قيمته تار ًة يف ّ
أن إقدامك عىل هذا الفعل كان طمع ًا يف الثواب،

وأخرى يف تعيني الثواب الوارد يف الرواية من نصيبك ،ولو مل يكن أصل هذا اخلري مما

يستلزم هذا النوع من الثواب بخصوصه.

رابع ًاّ :
فرسه ،فيه
إن ما ذكره الس ّيد اهلاشمي ،من إرادة اخلري العنواين هنا باملعنى الذي ّ

ثواب
بعض التك ّلف وال خبعد عن العرف؛ فالرواية تفرض اليشء خري ًا ،ثم تقول :جاءك ٌ

عليه ،فعندما أقول لك :إذا وصلك الرسول برسالتي فاعمل هبا ،فهذا ال يعني ّ
أن جميء
ٍ
ٌ
رسول يل ،خيثبت ّ
أن ما بيده هو رسالتي ،أو يغدو معنون ًا
شخص غري موثوق به يدّ عي أنّه

حق اجلملة أن تكون :رسالتي إن وصلتك عرب رسويل فاعمل هبا،
بعنوان (رسالتي) ،بل ّ

ٍ
بشكل مسبق ،وانصباب الوصول والرسول عليها ،ال ّ
أن ا ّدعاء
فالبد من فرض الرسالة
الرسالة حي ّقق العنوان ،ولو ظاهر ًا .وال يظهر من األخبار ّأهنا تريد أن تقول :إذا بلغك

ثواب عىل يشء يقول لك اخلرب الذي أعطاك الثواب ّ
بأن هذا اليشء خري ،فيكون معنون ًا
باخلري نتيجة مقولة هذا اخلرب نفسه!

خامس ًاّ :
إن ما ذكره الس ّيد احلائري ،يمكن مناقشته بأنّه مع وحدة سياق الروايات

ك ّلها واحتاد التعبري فيها تقريب ًا ،إذا أريد اخلري الواقعي منها فهو مشكل عىل فهمه؛ ّ
ألن

احتامل اخلري ّية ال خيثبت ّ
أن املحتمل هو اخلري الواقعي ،بل قد يكون حمتمل اخلري ّية ليس
ٍ
بخري واقع ًا ،فكيف فرض السيد احلائري ّ
أن الروايات مجيع ًا تريد الرتغيب يف اخلري
الواقعي؟ هذا إذا قصد املعنى التفصييل.

أما إذا قصد الرتغيب يف اخلري الواقعي املوجود إمجاالً يف إطار هذه الروايات،

انسجام ًا مع نظر ّية التزاحم احلفظي ،أو فقل خاريد اخلري الواقعي األعم من املعلوم
واملحتمل ،فسيعني ذلك هنا ّ
أن هذه الروايات املتحدة املعنى قد أ ّدت هي عينها إىل إنشاء

استحباب ثانوي أو جعل جديد يف األخبار الضعيفة ،وهي بعينها أ ّدت فقط إىل تكميل

املحرك ّية يف األخبار الصحيحة .وهو وإن مل يكن مستحي ً
ال عقالً ،إال أنّه بعيد عن الظهور
عرف ًا من مجلة واحدة ،فالعرف ال يفهم من مجلة واحدة عندما تط ّبق عىل ٍ
خرب تا ّم وخرب

تؤسس جع ً
ال يف أحدمها دون الثاين ،فهذا الكالم غري عريف.
ضعيفّ ،أهنا ّ

سادس ًا :حتى لو س ّلمنا ّ
بكل املقدّ مات التي طرحها الس ّيد الصدر ،يبقى ّ
أن فرض ّية

املحركية غري واضحة؛ إذ هذه املقدّ مات كام يمكن أن تخنتج االحتامل السادس
تكميل
ّ
الذي نحن فيه ،كذلك قد تخنتج االحتامل السابع الذي طرحناه ثبوت ًا ،فذاك االحتامل أيض ًا

املحركية ،بجرب النقص احلاصل من
يفرتض اخلري ّية املسبقة ،لكنّه يستعيض عن تكميل ّ
مرجح حتى اآلن هلذا االحتامل لو متّت مقدّ ماته.
عدم مطابقة اخلرب للواقع وسيأيت ،فال ّ

سابع ًاّ :
إن قضيّة (ولو مل يكن رسول اهلل قد قاله) ،ال تؤثر عىل مقولة الصدر هنا ،وقد

سبق النقاش فيهاّ ،
وأن هذه القض ّية هي يف لوح الواقع ،ال يف خافق املك ّلف ،األمر الذي

جيتمع مع ثبوت االستحباب املسبق عنده ،بل ال تنايف بني وجود النفي يف لوح الواقع

املحركية يف املستح ّبات الواقع ّية ،بأن يقال
وبني وضع أخبار التسامح ألجل تكميل
ّ

للمك ّلف ّ
بأن ما ثبت عندك استحبابه وفرغت عن استحبابه ،فأنا أعدك بثوابه لو كان يف

مستحب ،فيندفع املك ّلف نحو فعل ما يثبت عنده استحبابه ،وهبذا يكون
لوح الواقع غري
ّ
التحرك نحو املستحبات الواقع ّية املوجودة ضمن اجتهادات
املوىل قد ضمن مزيد ًا من
ّ

املك ّلفني.

والنتيجةّ :
ضم جمموع روايات الباب إىل بعضها بعض ًا يفرض األخذ بالقدر املتي ّقن
إن ّ

منها عىل مسلك الوثوق ،وهو املفروغية عن خري ّية الفعل البالغ عليه الثواب ،باملعنى

خاص يف املورد مسبق ًا ،دون أن تثبت
العام للخري ّية ،ال بمعنى ثبوت استحباب رشعي
ّ
ألهنا تنتمي إىل حتليل علل الصدور ودوافع تكوين مفهوم أخبار
املحرك ّية؛ ّ
فكرة تكميل ّ
من بلغ ،وهذه العلل غري واضحة لنا هنا بل هي حمتملة ،وهذا ك ّله يكشف عن تقدّ م هذا

مقوم ًا ،وسيظهر
وقوته لو ّفرغناه من مفهوم تكميل
املحرك ّية بوصفه جزء ًا ّ
االحتامل ّ
ّ
األمر أكثر عند حتليل االحتامل السابع ،فانتظر.
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مرجحات له أو ال؟
ثمة ّ
وهو االحتامل الثبويت الذي طرحناه فيام سبق ،فهل ّ

البدّ لنا هنا من معرفة أنّه يوجد يف املقام إطالقان مها :إطالق البلوغ ،وإطالق ما

حصل البلوغ عليه:

أ ـ فأما إطالق البلوغ ،فيعني أنّه ال فرق يف هذه األخبار بني أن يكون ما بلغك قد
بلغك ٍ
بخرب يقيني أو اطمئناين أو ظنّي معترب أو غري معترب؛ إذ ًا فهذه األخبار تشمل ّ
كل
ُتتص باخلرب الضعيف السند ،والبد أن نقرأها من خالل شموهلا لتامم
هذه احلاالت ،وال ّ

هذه احلاالت؛ ألنّه يف ّ
كل هذه املوارد يصدق عنوان البلوغ ،كام قد يصدق عنوان (وإن

مل يكن رسول اهلل قد قاله) ،صدق ًا واقع ّي ًا؛ ّ
ألن اليقني قد ال يكون مطابق ًا للواقع يف لوح

احلقيقة.

ثواب عىل عمل ـ فنعني
ب ـ وأما إطالق ما
انصب عليه البلوغ ـ أي (عمل) يف قولهٌ :
ّ
ٍ
به ّ
يشء بلغك عنه ثواب ،وهذا الذي بلغك عليه
أن هذه األخبار تعطي الثواب عىل
الثواب ال فرق فيه بني أن يكون قد ثبت وجوبه سابق ًا أو استحبابه سابق ًا أو مل يثبت ،وال
فرق فيه بني أن تكون نفس الرواية تفيد وجوبه أو استحبابه ،وعىل تقدير التعدية ـ

وسيأيت ـ ال فرق فيه بني احلرمة والكراهة بعني املالك املتقدّ م .وال موجب لتقييد املورد

باألمور املستح ّبة بدعوى ّ
أن كلمة خري ،تنرصف هلذا ،ويغلب استعامهلا يف هذا ،كام قد
يستوحى من بعض الكلامت ،فهذا ال وجه له ،فاللفظ عام ،وقد ورد يف القرآن والسنّة

مرار ًا كلمة اخلري والفضيلة والثواب يف مورد الواجبات.

تؤسس شيئ ًا ،بل قد تكون صالة الظهر
وعليه ،فهذه األخبار ال تنحرص بالرواية التي ّ

واجب ًة بالدليل القطعي ،لكن عندما يرى اإلنسان رواي ًة يف حجم ثواب صالة الظهر،

يتحمس ويندفع لفعلها ـ مع علمه مسبق ًا بوجوهبا ـ طمع ًا يف حتصيل الثواب املذكور
فإنّه
ّ
يف هذه الرواية التي قد تكون تا ّمة السند وقد تكون ضعيفة السند ،وهنا اهلل يعطيه الثواب
حتى لو مل يكن رسول اهلل قد قال هذا الثواب ،مع قوله

الظهر.

بأصل وجوب صالة

خاصة
هذا هو اإلطالق الثنائي املوجود يف الروايات؛ وليست هذه األخبار
ّ

بالضعاف من األحاديث ،وال بقضايا السنن واملستحبات كام هو واضح ،وإنّام هو يشء

أتانا من اجتهادات العلامء؛ وعليه فلو ظن الفقيه ظنّ ًا معترب ًا بوجوب ٍ
يشء ما ،ثم انكشف
ّ

تم لديه د ٌ
ليل
له بطالن نظر ّيته الفقه ّية فهو مشمول هلذه األخبار بالتأكيد ،وكذلك لو ّ
معترب عىل استحباب يشء ،ثم انكشف البطالن ،كان له ذلك األجر الذي ظنّه وهكذا؛

يتوصل هلا الفقيه أو اإلنسان ،فيظ ّن ّ
أن
فهذه األخبار تعطي جرب ًا للنتائج اخلاطئة التي قد ّ

يتبني له عكس ذلك الحق ًا ،وملا كانت جممل األخطاء آنذاك قائم ًة
هذا فيه الثواب ،فيام ّ

عىل اخلطأ يف النقل ،ذكرت الرواي خة هذا األمر.

وهذا الكالم ك ّله ُيثبت ّ
أن أخبار من بلغ ال تنحرص بمورد اخلرب الصحيح ،بل هي

يصح
تشمل هذا املورد ،وتشمل أيض ًا اخلرب الضعيف احلاوي للثواب وهكذا ،فال
ّ

حرصها باالجتهادات اخلاطئة؛ نظر ًا هلذا اإلطالق اآلخر املوجود فيها أيض ًا.

أن من يريد ترجيح االحتامل السابع هنا ،عليه إبراز خصوص ّية ترفع هذا
وهذا يعني ّ

اإلطالق ،لتحرص أخبار من بلغ بالبلوغ املعتّب ال مطلق ًا ،وهنا يمكن ذكر أكثر من

خصوص ّية رافعة لإلطالق:

اخلصوص ّية األوىل :أن يقال ّ
بأن ظاهر بعض األخبار هو ـ كام قلنا يف حتليل املحتمالت

الثبوت ّية ـ أنّه يأخذ الثواب املذكور يف الرواية ،فتكون الرواية الضعيفة قد منحته الثواب
املذكور فيها بربكة أخبار من بلغ ،ال أصل الثواب عىل الفعل املفروض ثبوته مسبق ًا بدليل

معترب ،فال تكون األخبار ناظر ًة إىل أصل الثواب عىل الفعل ،بل إىل مقدار الثواب ،وقد

ب ّينا سابق ًا ّ
أن هذا االحتامل ليس منف ّي ًا يف مجلة من نصوص الباب ،فعىل مسلك الوثوق

ثم فحالة أصل الفعل مسكوت عنها.
يمكن جعل مقداره هو القدر املتي ّقن ،ومن ّ

ٌ
وجياب ّ
شامل حلالتي ثبوت أصل الثواب
بأن إطالق ترتيب األثر عىل مقدار الثواب،

معني من
ثم فمن بلغه
مقدار ّ
ٌ
يغري هذا األمر شيئ ًا يف املقام ،ومن ّ
بدليل معترب وغريه ،فال ّ
الثواب عىل فعل مل يثبت استحبابه مسبق ًاّ ،
فإن أخبار من بلغ تشمله بإطالقها ،ومتنحه
التوسع عن حدود االحتامل السابع هنا.
املعني عىل هذا الفعل ،وهذا يساوي
ّ
هذا الثواب ّ

اخلصوص ّية الثانية :إنّه يوجد شاهد عىل االختصاص بحالة اخلرب الذي وصلني

تصوري ،وهو كلمة «بلغه»؛ ّ
خاص بذلك؛ ولو بقرينة
فإن البلوغ
ّ
بطريق معترب حسب ّ
ٍ
ّ
بطريق
أن اإلنسان ال يندفع نحو الفعل بعد البلوغ (بلغه ـ فعمله) ،إال لو كان البلوغ
معترب وعقالئي  ،واللغة العرب ّية مت ّيز بني البلوغ والسامع.

لكن هذه اخلصوص ّية ضعيفة يف مواجهة اإلطالق القائم؛ وذلك ّ
أن البلوغ يعني
ّ
ٍ
بخرب صحيح يشمله بخرب ضعيف ،واالندفاع كان
الوصول ،وهو كام يشمل الوصول
منشؤه الثواب املحتمل وحم ّفزاته ال أصل بلوغ تكليف رشعيّ ،
قوة املحتمل تؤثر يف
ألن ّ

قوة االحتامل ،واخلرب الضعيف ال
حتريك اإلنسان يف كثري من األحيان ولو مع ضعف ّ
يفقد احتامل الصدق.

ال عن ّ
هذا فض ً
أن الرواية التا ّمة السند هنا ـ وهي صحيحة هشام بن سامل ـ فيها مرا َدفة

بني البلوغ والسامع من حيث مقارنة أصلها بذيلها ،وال معنى حلرص السامع بالطرق

خاصة عىل مسلك حجيّة
املعتربة ،فيفهم من البلوغ أنّه بمعنى مطلق الوصول والسامعّ ،
خرب الثقة ،إال إذا قيل ـ تعليق ًا عىل خرب هشام بن سامل ـ ّ
خاص ًا بالوصول
بأن كون البلوغ ّ
املعترب يصلح قرين ًة متصلة يف الرواية لتقييد إطالق السامع ،دون العكس.

وأ ّما االستشهاد بام يف بعض املعاجم من ّ
سمع وال ٌ
بلغ ،بدعوى أنّه
أن العرب تقول:
ٌ
أن العرب تقول ٍ
ألن املراد هنا ّ
يم ّيز بني البلوغ والسامع  ،فهذا غري صحيح؛ ّ
ألمر سمعوا
عنه لكنّهم مل يقعوا فيه ومل ينزل هبم بأنّه سمعنا عنه لكنّه مل يبلغنا ومل ينزل بنا ومل نقع فيه،
وكذلك تقول للخرب الذي ال يعجبهاٌ :
فكأهنا تريد أن تقول بأنّنا نأمل أن يكون
بلغ،
ّ

سمع ًا وليس خرب ًا سيئ ًا.

يقول الفراهيدي :قال الرضير :سمعت أبا عمرو يقول :البلغ ما يبلغك من اخلرب

( )1انظر :حممد جواد فاضل لنكراين ،قاعدة تسامح در أد ّلة سنن.53 :
( )2انظر :لسان العرب .420 :8

الذي ال يعجبك ،القول :اللهم سمع ال بلغ ،أي اللهم نسمع بمثل هذا فال ختنزله بنا .
يتم.
وذكر ابن السكّيت :الفراء :اللهم سمع ال بلغ ،وسمع ال بلغ ،معناه يسمع به وال ّ

قال الكسائي :إذا سمع الرجل اخلرب ال يعجبه قال سمع ال بلغ ،وسمع ًا ال بلغ ًا ،وسمع ًا

ال بلغ ًا ،أي أسمع بالدواهي وال تبلغني  .ونحومها غريمها .

وعليه ،فال يوجد وضوح يف دعوى ّ
خاص بكونه مؤكّد ًا أو عرب خرب معترب،
أن البلوغ
ّ

بل هو بمعنى الوصول ،ولو غري املطابق للواقع بقرينة ذيل الرواية نفسها.

اخلصوص ّية الثالثةّ :
إن هناك مق ّيد ًا ل ّب ّي ًا هلذه األخبار ،حيرصها باألد ّلة املعتربة التي

انكشف خطؤها ،وهو ّ
أن العقالء ال حيتملون مثل هذا احلكم يف هذا الباب؛ إذ ما هو

املتصور هنا ،فهو:
الغرض العقالئي
ّ

بحسن االحتياط أو االحتياط االستحبايب أو
أ ـ إ ّما أن يكون اإلرشاد حلكم العقل خ

جعل احلج ّية للخرب الضعيف ،وهو غري واضح؛ ّ
ألن هذه األخبار الضعيفة يوجد بينها
ما ليس مطابق ًا للواقع ،بل ما هو غري مرغوب عند الشارع يف اجلملة ،ونحن ال نعرفه

بعينه ،فكيف حيث الشارع عىل العمل بآالف األخبار ،وربام بام يزيد عىل عرشة آالف،

للوضاعني أن يضعوا
خصوص ًا مع التوسعة للمكروهات وأمثاهلا ،مما يعطي املجال
ّ
ثقافات كثرية ال أصل هلا يف اإلسالم حتت شعار خحسن االحتياط ،وهو
األحاديث فتشيع
ٌ
ٍ
أخبار مشوبة بالكثري من عالمات
غريب ،والعقالء ال يندفعون ملثل هذه االحتياطات يف
االستفهام ما مل حيرز سابق ًا خري ّية الفعل الذي ورد الثواب عليه ،وربام هلذا خق ّيدت بعض
الروايات باخلري ّية .بل كيف تكون هذه الرشيعة حامي ًة لنفسها من نفوذ البدع فيها؟! هل

التحرز
ينسجم مفهوم أخبار من بلغ التي حتمل اإلطالقني املتقدّ مني مع مبالغة الشارع يف
ّ
( )1العني .421 :4

( )2ابن السكيت :ترتيب إصالح املنطق.204 :

( )3انظر :ابن األنباري ،الزاهر131 :؛ واجلوهري ،الصحاح .1316 :4

املحرم من جهة ومن البدعة من جهة ثانية؟! هل ينسجم مفهوم أخبار من
من الترشيع ّ

بلغ مع خلق عادات وتقاليد ال تخعلم خري ّيتها مسبق ًا يف ّ
ظل الفضاء اإلسالمي؟!

ب ـ أو أن يكون إنشاء استحباب جديد ،وهو أيض ًا غري مفهوم كام أملحنا سابق ًا؛ إذ

كيف يكون ٌ
بمجرد أن يأيت خرب عليه تصبح
مستحب وال مصلحة فيه ،لكن
فعل ما غري
ّ
ّ
فيه مصلحة؟ فهذا يشء غري مفهوم عقالن ّي ًا.

املحركية أو جرب االجتهاد اخلاطئ بحيث يكون الفعل
نعم ،اليشء املعقول هو تكميل ّ

الوارد عليه الثواب معلوم اخلري ّية مسبق ًا باملعنى العام للخري ّية ،ومها حيمالن موضوع ًا

واحد ًا مشرتك ًا هو اخلرب غري الضعيف السند ،هلذا ال معنى لسائر االحتامالت يف املقام،

وإن كانت ممكن ًة إمكان ًا ّأولي ًا ثبوت ّي ًا.

وهذا الكالم ج ّيد وفق ًا ملناخات فكر ّية خاصة ،ويكفي التشكيك الذي قد جيعل

العقالء مرت ّددين يف إرادة هذه األخبار هلذه املعاين ،إال إذا قيل :من أين نعرف ّ
أن هناك
مفسدة يف االحتياط ّ
جمرد احتامل واجتهاد يف مقابل
بكل هذه الروايات الضعيفة؟ إنّه ّ

النص .كام أنّه ال خيثبت هذا الكالم االحتامل السابع ،بل حيتمله وحيتمل السادس أيض ًا،
ّ

مرضة بجوهر املوضوع.
فال يت ّ
عني السابع به ،وإن كانت النقطة األخرية غري ّ

وينتج عن ما تقدّ م هنا ويف حتليل االحتامل السادسّ ،
ضم أخبار
أن القدر املتي ّقن من ّ

الباب إىل بعضها عىل مسلك الوثوق ،هو كون اخلرب الذي وصلني حيمل ثواب ًا عىل يشء
ٍ
ثم ّ
فكل
أعم من االستحباب الرشعي
ّ
اخلاص ،ومن ّ
مفرو ٍغ عن خري ّيته مسبق ًا ،بخري ّية ّ
ال أو نق ً
مورد ال نخحرز خري ّيته املسبقة عق ً
خاص ،ال يكون مشموالً ألخبار من
ال بعام أو
ّ

بلغ ،فإذا ضممنا هذه الفكرة ملا تقدّ م يف املق ّيد الل ّبي آنف ًا ـ ولو من باب كون هذا املق ّيد
مؤ ّيد ًا ـ أمكن استنتاج ما ييل:

وتفض ً
ال من اهلل تعاىل ـ ملن بلغه
تكرم ًا
ّ
ّ
إن أخبار من بلغ تريد تقديم وعد بالثواب ـ ّ

ثواب ما عىل عمل مفروغ اخلري ّية النهائ ّية فرد ّي ًا واجتامع ّي ًا ،فح ّفزه عىل االندفاع والفعل،
ٌ

فإن اهلل سيعطيه إ ّياه ،فضالً
أن الثواب املشار إليه غري موجود يف القانون
اإلهليّ ،
تبني ّ
ّ
ثم ّ
ّ

املقرر لذلك اخلري.
عن إعطائه أصل الثواب ّ

كل ٍ
أن ّ
وهذه النتيجة تعني ّ
فعل من األفعال جيب النظر إليه يف ظرفه وبيئته ومالبساته،

رب
ضم ّ
فإذا ّ
النص إىل العقل ـ إىل خري ّيته يف حلظته ،وورد فيه خ ٌ
توصلنا ـ من خالل ّ

ضعيف فأقدمنا عليه طمع ًا يف الثواب املذكور يف اخلرب الضعيف فنكون مشمولني للوعد
اإلهلي ،أ ّما لو كان الفعل يف حلظته مورد تشكيك يف خري ّيته ،من حيث وجود مفاسد له

يف هذه اللحظة أو هبذه الكيف ّية ،فهو ولو كان بعنوانه العام خري ًا ،لكن حيث إنّه مل يعد
حمرز اخلري ّية اآلن ،فلن يكون مشموالً ألخبار من بلغ.
َ

توصلنا إليها للوصول إىل صيغة
وعىل أ ّية حال ،جيب النظر يف خمتلف النتائج التي ّ

هنائ ّية.

نججئج الجحليل اإلثبجتي للمحجمالت الثبنتيّة
هنا مجلة استنتاجات يمكن ذكرها:

بأي دليل معترب ،االحتامل األول وال الثاين وال الرابع؛ وعليه فال دليل
ّأوالً :مل يثبت ّ

خيثبت قاعدة التسامح أو ما يقرتب منها.

تفض ً
وتكرم ًا من املوىل
ال
ثاني ًا :القدر املتي ّقن من هذه األخبار أهنا ت َِعدخ بالثواب اإلهلي ّ
ّ

سبحانه عىل من فعل فع ً
ال ثبتت خري ّيته سابق ًا ،إ ّما اخلريية الرشع ّية اخلاصة كثبوت

وجوبه عنده أو استحبابه ،أو اخلري ّية الرشع ّية العا ّمة كثبوت حسنه بدليل عام ال بعنوانه
اخلاص ،أو اخلري ّية غري الرشع ّية مما تقتضيه الفطرة والعقل العميل والطبع األخالقي
ّ
اإلنساين ،فاهلل يعطي الثواب ولو مل يكن هذا الثواب املذكور يف اخلرب ممّا قاله رسول اهلل

واقع ًا.

يتضمن الرتغيب يف اإلقدام عىل العمل بمطلق اخلرب
وهذا الوعد ال يوجد ما يؤكّد أنّه
ّ

الذي احتوى ثواب ًا؛ ّ
ألن هذه األخبار يمكن أن تكون صدرت ألجل بيان قض ّية كالم ّية

تتصل بقواعد الثواب اإلهلي ،وليست ناظر ًة أص ً
ألي موضوع قانوين أو توجيهي ،نعم
ال ّ

وحسن ذلك ،ولك ّن
خيعلم من العقل وعمومات النقل احلث عىل حتصيل الثواب اإلهلي خ
تبني موضوع حكم العقل
هذا غري داللة أخبار من بلغ عىل الرتغيب
ّ
واحلض ،بل هي ّ
والعمومات هنا ال غري.

بأي من األمور التالية:
أي تقييد ٍّ
ثالث ًا :ليس يف هذه األخبار ّ

أ ـ باألخبار الضعيفة ،بل هي شاملة ّ
لكل السبل العلم ّية والظنيّة املعتربة؛ هلذا فهي

جترب االجتهادات اخلاطئة أيض ًا.

ثواب عىل فعلها ،سواء
ب ـ باملستحبات ،بل هي تشمل حتى الواجبات التي بلغ
ٌ

ثبت وجوهبا أيض ًا بنفس اخلرب الذي قدّ م الثواب أو بغريه فقط.

ج ـ بقصد االنقياد واالحتياط ورجاء املطلوب ّية ،بل هي شاملة حلصول هذا القصد

وعدم حصوله ،نعم ظاهر هذه الروايات ّ
أن الفعل جاء بقصد الثواب وطمع ًا فيه ورغبة.

رابع ًا :شمول هذه األخبار للروايات الضعيفة ال إشكال فيه إذا جتاوزنا املالحظات

األخبار الروايات
املذكورة يف االحتاملني :السادس والسابع ،فإذا مل نتجاوزها مل تشمل
خ
تكرم ًا إذا فعل اإلنسان الفعل
الضعيفة وإال شملتها ،بمعنى وجود وعد إهلي بالثواب ّ

طمع ًا يف الثواب ،ولو صادف اخلرب الضعيف الواقع أخذ ثواب الواقع ،والظاهر ّ
أن
اخلاص.
الروايات تعطيه ثواب ًا إضاف ّي ًا؛ الندفاعه نحو الفعل طمع ًا يف هذا الثواب
ّ

وعليه ،فال تثبت أخبار من بلغ قاعدة التسامح ،وغاية ما تثبت الوعد اإلهلي بالثواب

عىل تقدير الفعل مفروغ اخلري ّية.

خامس ًاّ :
كل ما تقدّ م كان مبن ّي ًا عىل ثبوت أخبار من بلغ وحج ّيتها ،لكن حيث إنّنا مل

نثبت هذه األخبار من رأس بنا ًء عىل نظر ّيتنا يف حج ّية اخلرب املوثوق ،وال نطمئ ّن
املحرز ال يتخ ّطى أصابع اليد الواحدة بعد كون أغلبها
بصدورها بعد أن كان عددها
َ

فإن أصل هذه الروايات ّ
ضعيف اإلسنادّ ،
حمل نظر من حيث الصدور كام ب ّيناه سابق ًا،
خاصة
وبعض املالحظات التفصيل ّية املتقدّ مة تزيد من الرت ّدد يف صدور هذه األخبارّ ،

عندما يتّسع معناها ونطاقها وتأثريها؛ ّ
ألن خطورة موضو ٍع ما تستدعي كثر ًة يف صدور
الروايات التي بصدده ،السيام خمالفته لبناء العقالء الذين ال يعملون باألخبار الضعيفة.

رابعجً :تنبيهجت قجعدة الجسجمح ،املسجحة والدوائر والنطجقجت

بعد الفراغ عن القاعدة ،البدّ من النظر يف تنبيهاهتا ،فهي من األمه ّية بمكان ،ونذكرها

اهتم علامء األصول ببعض هذه التنبيهات فيام أمهلوا بعضها اآلخر ،حتى
بالرتتيب ،وقد ّ
ّ
أن مثل املريزا النائيني يف تقريرات فوائد األصول ،وكذا املح ّقق اخلراساين يف كفاية
يتعرضوا هلذه التنبيهات إال بإشارات طفيفة جد ًا ،بل يبدي
األصول وكثريين غريمها ،مل ّ

املريزا النائيني أنّه ال أمه ّية هلذه التوسعات والتنبيهات ،فيام يعارضه يف ذلك املح ّقق
اإلصفهاين .

تعرب عن توسعة لألد ّلة الواردة هنا ـ كام سيظهر ـ هلذا
وملّا كانت أغلب هذه التنبيهات ّ

النص
نفضل تسميتها بالتوسعة أيض ًا ،قاصدين من هذا التعبري
ّ
التوسع عن حرف ّية ّ
ّ
وُت ّطيه ،سواء وافقنا عىل هذه التوسعة أم رفضناها.

خيشار إىل ّ
أن هذه التوسعات ك ّلها مبن ّية عىل أصل حج ّية أخبار من بلغ ،وأغلبها إن مل

مبني عىل قاعدة التسامح وثبوهتا وفهمها من هذه األخبار ،وهلذا فهذه
يكن مجيعها ٌّ
األول ّية هنا.
البحوث هي بالنسبة إلينا مبنائ ّية ،وإال فهي بر ّمتها خارجة عن قناعاتنا ّ

الجنبيه األول :مديجت مشنل القجعدة خلرب الفجسق

إذا د ّلت أخبار من بلغ عىل حج ّية اخلرب الضعيف؛ فهي تخسقط رشط الوثاقة والعدالة

( )1انظر :فوائد األصول 416 :3؛ وهناية الدراية .542 :2

من رجال السند؛ فتقع املعارضة بني مثل منطوق آية النبأ ،ومنطوق أخبار من بلغ؛ فآية

النبأ حتكم بعدم األخذ بخرب الفاسق فيام أخبار من بلغ جتيز األخذ بخربه يف باب السنن.
املستقر بالعموم من وجه بني هذين
وقد تقدّ م سابق ًا احلديث عن مسألة التعارض
ّ

الطرفني وناقشناها ،كام ناقشنا تعليقات مثل املريزا النائيني عليها؛ فال نعيد.

لكنّنا هنا ال نبحث بالضبط يف هذه اجلهة ،بل نطرح تصوير ًا جديد ًا للعالقة بني آية

النبأ وأخبار من بلغ ،طبق ًا إلثبات األخرية قاعد َة التسامح وإعطاء احلج ّية ،إذ الظاهر من

آية النبأ أهنا ّ
حتذر من العمل بخرب الفاسق؛ ملا فيه من احتامل إصابة اآلخرين بجهالة ،أما

أخبار من بلغ فليس فيها هذا التحذير ،بل هي توحي بالتشجيع عىل هذا األمر ،وهنا قد

يقال بأخص ّية أخبار من بلغ بالنسبة إىل أصالة عدم احلج ّية يف خرب غري الثقة أو
بحكومتها ،وأخصيّة منطوق آية النبأ بالنسبة ألخبار من بلغ.

وتصوير املوقف ّ
أن دليل حج ّية خرب الثقة يعطي احلج ّية خلرب الثقة أو العدل ،أما غري

خرب الثقة فيبقى عىل أصالة عدم احلج ّية ،وهنا تأيت أخبار من بلغ لتعطي احلج ّية ل ّ
كل
خرب حتى غري الثقة يف باب املستحبات؛ واملقصود بذلك ّأهنا تقولّ :
كل خرب يأتيك خذ

به يف جمال املستحبات ،سواء رواه ثقة أم غريه أو رواه من ال تعرف حاله ،فهذا هو مقتىض
إطالق أخبار من بلغ .وهنا يأيت دور منطوق آية النبأ ليقولّ :
إن خرب الفاسق مطلق ًا ال

أخص من أخبار من بلغ؛ ألهنا تشمل ّ
كل خرب ضعيف قد ينشأ
يصح ،ومن الواضح أنّه
ّ
ّ

ضعفه من فسق راويه ،وقد ينشأ من جهالة هذا الراوي ،فأخبار من بلغ تعطي احلج ّية
ّ
لكل خرب يف السنن ،سواء كان رواية جمهوالً أم فاسق ًا ،أ ّما منطوق آية النبأ فيحكم بعدم
األخبار ،وتصبح قاعدة
األخذ بخرب الفاسق ،دون خرب جمهول احلال ،ومعه فتق ِّيد اآلي خة
َ
خاصة باخلرب الذي ال يرويه من نعلم فسقه وعدم عدالته أو عدم وثاقته ،بحيث
التسامح ّ

يشهدون عليه بالكذب ،وتشمل خصوص الروايات التي ينشأ ضعفها من جهالة أحد

رواهتا عىل ّ
األقل ،وهذا تقييد هام يف القاعدة ،وهلذا عنو ّن ًا هذا التنبيه بشمول القاعدة

خلرب الفاسق ،ومل نعنونه بشموهلا للخرب الضعيف.

ولتحليل املوقف من هذا الكالم نقول :تار ًة ننظر ألخبار من بلغ ّأهنا تريد إعطاء

خاص لذلك يف باب املستح ّبات ،وأخرى ننظر ألخبار
احلج ّية للخرب الضعيف ،ونظرها ّ
توصلنا إليه من اإلطالقات املوجودة فيها للخرب الصحيح ولغري باب
من بلغ يف ضوء ما ّ

السنن ،وهنا:

األول ،يفرتض القول إ ّما بحكومة أخبار من بلغ عىل آية النبأ ،فهي
أ ـ ّأما عىل التقدير ّ

متأخرة عنها زمان ًا وناظرة إليها فتخسقطها يف باب املستحبات ،أو نقول ّ
ّ
بأن آية النبأ وإن

أسقطت حج ّية خرب الفاسق ،لكنّها ق ّيدت بذلك إطالقات حج ّية مطلق اخلرب أو نحو

ذلك ،فالصورة عىل الشكل التايل:

 1ـ هناك مثل آية النفر وغريها تعطي احلج ّية ملطلق اخلرب يف الواجبات والسنن،

وجاءت أخبار من بلغ تؤ ّيد مفاد مثل هذه اآليات يف باب السنن ،أ ّما آية النبأ فق ّيدت
بمنطوقها إطالق آية النفر ،لتحرصه يف خرب العادل أو الثقة ،وهنا جميء أخبار من بلغ ـ

بعد تقييد آية النبأ آلية النفر ـ معناه إخراج باب املستح ّبات عن هذا التقييد ،ليعود آلية
النفر إطالقها يف خصوص باب املستح ّبات.

وأ ّما قض ّية التمييز بني خرب الفاسق وخرب جمهول احلال ،فمرجعه إىل ّ
أن عدم حج ّية

خرب جمهول احلال كانت بسبب عدم إحراز رشط العدالة فيه ،فإذا قلنا ّ
بأن احلج ّية أعطيت

ّ
حج ًة؛ لعدم
لكل خرب خرج منه خرب الفاسق ،كان املفرتض يف جمهول احلال أن يكون ّ

إحراز مانع حج ّيته ،وهو الفسق ،ومعه نبقى مع أخبار من بلغ يف خصوص خرب جمهول
احلال ،ويكون هناك تقييد متبادل ،فأخبار من بلغ تق ّيد آية النبأ يف باب املستح ّبات ،وآية
النبأ تق ّيد أخبار من بلغ بغري صورة العلم بالفسق ،وتكون النتيجة لصالح اإلشكال

املتقدّ م.

تم هذا الكالم مل نعد بحاجة ألخبار من بلغ ،حيث يكفي إطالق آية النفر
لكن لو ّ

حينئذ ،إلعطاء احلج ّية خلرب جمهول احلال.

 2ـ إذا أبطلنا داللة مثل آية النفر ـ كام هو الصحيح ـ وقلنا ّ
بأن دليل حج ّية خرب الواحد

هو مفهوم آية النبأ أو اإلمجاع أو السرية ،فهنا أصالة عدم حج ّية الظ ّن تخسقط حج ّية مطلق

األخبار الظنّية ،خرج منها ـ هبذه األد ّلة ـ خصوص خرب الثقة؛ لعدم إحراز حج ّية غريه
حج ًة؛ لعدم إحراز حج ّيته
حجة ،من هنا مل يكن خرب جمهول احلال ّ
هنا؛ فيبقى الباقي غري ّ
وهو الوثاقة ،فإذا جاءت آية النبأ بمنطوقها د ّلت عىل عدم حج ّية خرب الفاسق ،وعند

جميء أخبار من بلغ ،تأخذ ّ
كل الروايات الضعيفة يف باب املستح ّبات احلج ّي َة ،فتخخرجها

مجيع ًا عن حتت قانون عدم احلج ّية ،وهنا تخقدّ م أخبار من بلغ عىل مثل آية النبأ وغريها،
أخص؛ الختصاصها باملستح ّبات ،وهذه أخص ّية موضوع ّية مقدَّ مة عىل األخص ّية
بأهنا
ّ
ّ
احلكم ّية املوجودة يف آية النبأ ،كام هو مبنى العرفّ ،
فإن العرف يفهم من أخبار من بلغ
إخراج باب املستح ّبات عن حتت قانون احلج ّية ،وبعد إخراجه ال معنى لتقييد أخبار من

بلغ بقوانني احلج ّية هذه أو ببعضها ،فإنّه بعيدٌ عرف ًا .فالصحيح تقدّ م أخبار من بلغ إ ّما

للحكومة أو لألخصيّة مطلق ًا ،يف خرب الفاسق وخرب جمهول احلال.

ب ـ وأما عىل التقدير الثاين؛ فأخبار من بلغ شاملة للخرب الصحيح وغريه يف باب

جمرد إشارة
املستحبات وغريه ،وهنا إذا مل نق ّيد أخبار من بلغ بقيد ذكر الثواب ،واعتربناه ّ
إىل بيان احلكم الرشعي الشامل ملطلق األحكام ،فال شك ّ
أن منطوق آية النبأ ـ وكذا

خاصة بحالة عدم العلم بالفسق
اإلمجاع وغريه ـ سيق ّيد إطالق أخبار من بلغ ،وستكون ّ

أو بحالة العلم بعدم الفسق؛ وأما إذا ق ّيدناها بباب الواجبات واملستحبات أو ق ّيدناها
بحالة اشتامل اخلرب عىل ذكر الثواب عىل أساس خصوصيّ ٍة يف القيد األخري ـ وإن مل تكن

خصوص ّي ًة مفهوم ًة للعرف والعقالء ـ فهنا ال يبعد انطباق متام ما قلناه قبل قليل هنا،
حج ًة؛ لتقييد أخبار من بلغ لسائر األدلة
فحتى يف باب الواجبات يصبح اخلرب الضعيف ّ

أخص منها موضوع ًا.
بعد كوهنا
ّ

بأن هذا التقييد معلوم البطالن يف الواجبات ولو من حيث ّ
هذا ،إال إذا قلنا ّ
إن بضعة

املترشعي والعقالئي القايض
روايات من هذا النوع ال يمكنها الوقوف بوجه االرتكاز
ّ

ّ
ولعل هذا بنفسه شاهد عىل بطالن فرضيّة
برشط الوثاقة يف باب الواجبات وأمثاهلا،
داللة أخبار من بلغ عىل حج ّية اخلرب الضعيف.

الجنبيه الثجني :مشنل القجعدة للرتك

ٌ
بحث بني بعض علامء األصول ،يف أ ّن قاعدة التسامح هل تشمل باب
وقع

خمتصة
املكروهات ،وهو الباب الذي فيه رجحان الرتك وكراهية الفعل والعمل أو ّأهنا ّ

بباب املستح ّبات ورجحان الفعل؟

ٍ
ثواب عىل ٍ
منشأ هذا التساؤل هنا ّ
معني ،بقرينة
أن أخبار من بلغ ظاهر ٌة يف إعطاء
فعل ّ

«فعمله» ،ومعه ال يبدو منها الشمول ملورد املكروهات ،وإال كان من املناسب أن يقول:
عمل أو ترك ٍ
ٍ
أي من
ثواب عىل
من بلغه
أمر غري موجود يف ٍّ
ٌ
فعل فعمله أو تركه ..وهو ٌ

الروايات هنا ال الضعيفة وال الصحيحة ،وهذا يعني اختصاص القاعدة بباب

املستحبات ،وعدم شموهلا للمكروهات.

بل ذكر الس ّيد الصدر أنّه وفق ًا لذلك سوف لن تشمل أخبار من بلغ الروايات الدا ّلة

عىل استحباب ترك يشء  .من هنا انقسم العلامء يف هذه القض ّية إىل فريقني ،ونسب
الشيخ األنصاري وصاحب الفصول إىل املشهور القول بالشمول .

وهذا اإلشكال تا ٌّم لو بقينا مع املعنى احلريف للجملة؛ لك ّن العديد من العلامء رأوا ّ
أن

اإلنصاف هو الشمول للمكروهات ،إ ّما بتنقيح املناط أو بإلغاء خصوص ّية الفعل عرف ًا،

بمناسبات احلكم واملوضوع ،فيشمل املور خد املكروهات أيض ًا ،أو بكون دليل الكراهة
( )1انظر :مباحث األصول ق ،2ج536 :3؛ وبحوث يف علم األصول .132 :5
( )2انظر :األنصاري ،رسائل فقه ّية160 :؛ والفصول الغرو ّية.305 :

ّ
يدل عىل الثواب عىل الرتك ،أو عموم ألفاظ :الفضيلة واخلري واليشء الواردة يف بعض
األخبار ،أو ّ
مستحب ،أو لإلمجاع .
أن ترك املكروه
ّ

وأغلب هذه الوجوه ضعيفة نوقش فيها ،وقد رفضها السيدان الروحان ّيان وغريمها

بمناقشات مقبولة يف اجلملة ،حارصين القاعدة ـ كام هو رأي السيد الكلبايكاين والسيد

اخلوئي وغريمها ـ بأخبار املستحبات؛ ّ
فإن لسان األخبار أنّه فعل هذا الفعل فكان له
أجره ،فكيف ّ
تدل عىل ترتب الثواب عىل الرتك ،حتى يكون دليل الكراهة خمرب ًا عن

ترتب الثواب عىل الرتك؟ بل ال يعلم ّ
أن دليل الكراهة يرتّب الثواب عىل الرتك فقد يكون
جمرد نتائج وضع ّية ،وفهم الثواب غايته أنّه عقيل ال بالداللة العرف ّية من خطاب
األمر ّ
الكراهة ،بل لو رتّب الثواب عىل الرتك ثبت استحباب الرتك ال كراهة الفعل ،وتنقيح
املناط هنا كيف عرفنا قطع ّيته؟ وما ورد بلفظ الفضيلة ضعيف السند ،بل هو مذ ّيل بقوله:

وعمل هبا ،الظاهر يف الفضيلة يف الفعل ،وهذا الذيل جييب أيض ًا عن تعبري اخلري واليشء،

فيحرصمها بالفعل ال بالرتك ،كام ّ
أن ترك املكروه ليس مستح ّب ًا ،وأ ّما اإلمجاع فلم يثبت،

بل هو معلوم املدركيّة .

صحة بعضه يف اجلملة ،وإنّام
ولكن الصحيح هو الشمول ،لكن ال ألجل ما ذكر ،عىل ّ
ّ

ّ
ألن العرب ال يلحظون يف الفعل العنرص الوجودي فقط ،فعندما ال يساعد شخص آخر

منطقي
علت هذا؟ وعندما يسكت شخص عن ظامل يقال :هذا العمل غري
يقال له :مل َف َ
ّ
( )1انظر :الفصول الغرو ّية306 :؛ ومباحث األصول ق ،2ج536 :3؛ وبحوث يف علم األصول
132 :5؛ واألنصاري ،رسائل فقه ّية160 :؛ واإلصفهاين ،هناية الدراية  543 :2ـ .544

( )2انظر :الكلبايكاين ،كتاب احلج 302 :2؛ واخلوئي ،اهلداية يف األصول 335 :3؛ واخلوانساري،

جامع املدارك 190 :5؛ والعراقي ،هناية األفكار  282 :3ـ .283
( )3انظر :اإلصفهاين ،هناية الدراية  543 :2ـ ( 544وإن قبل أخري ًا بالشمول)؛ واخلوئي ،اهلداية يف
األصول 335 :3؛ وحممد الروحاين ،منتقى األصول 536 :4؛ والبجنوردي ،القواعد الفقه ّية :3

336؛ وحممد صادق الروحاين ،زبدة األصول .282 :3

وهو مرفوض ،فهذا التفكيك بني احليثيّة الوجود ّية والعدم ّية يف األمور القصد ّية ـ دون

الرتوك غري امللتفت إليها حال حت ّققها ـ غري واضح عند مراجعة اللغة يف روحها العفو ّية
العرف ّية بعيد ًا عن الذهنيّة الفلسف ّية التدقيقيّة ،بال حاجة إىل تنقيح املناط وال غريه؛ ّ
ولعل
هذه التعبريات منهم تكشف عن هذا الوجدان اللغوي الذي أرشنا إليه.

فالصحيح شمول هذه األخبار للفعل والرتك مطلق ًا (مع حت ّقق وإحراز مفهومم ترتب

بايب :املستحبات واملكروهات مع ًا،
الثواب عىل الفعل أو الرتك) ،ومعه فتشمل القاعدة َ
فانتظر.

كراهة الفعل أو رجحج الرتك؟ مطجلعة نقديّة ملقجربة السيد الصدر

حممد باقر الصدر هنا بحث ًا حول ّ
أن أخبار من بلغ لو شملت باب الرتك،
طرح السيد ّ

فهل تخنتج حك ًام بكراهة الفعل أو ّأهنا تخعطي فقط رجحان الرتك؟

ذهب الصدر يف مقام اجلواب عن هذا السؤال إىل ّأهنا ال تخنتج الكراهة ،بل تخعطي فقط

رجحان الرتك؛ وذلك ّ
أن قاعدة التسامح إ ّما أن ترجع إىل إعطاء احلج ّية للخرب الضعيف،

األول املتقدّ م ،أو ترجع إىل إثبات االستحباب الثانوي ،كام هو
كام هو االحتامل الثبويت ّ
مفاد االحتامل الثبويت الرابع املتقدّ م ،وعىل كال هذين التقديرين ال ينتخج احلكم بالكراهة؛

وذلك:

أ ـ أما عىل جعل احلج ّية؛ ّ
فألن أخبار من بلغ تعطي احلج ّية عىل فرض بلوغ الثواب

ال أكثر ،وهذا معناه إثبات رجحان الرتك اجلامع بني الرجحان الذايت للرتك ـ وهو

االستحباب ـ واالستحباب العريض للرتك ،من حيث ّ
نقيض للمكروه الذي
إن الرتك ٌ

هو مرجوح؛ لكنّها ال تخثبت الكراهة يف الفعل بعنواهنا.

ّ
فألن أخبار من بلغ ظاهرة يف ّأهنا تريد
وأما عىل جعل االستحباب الثانوي؛
بـ ّ

الستحباب عىل تقدير جميء خرب يف احل ّث عىل
بأهنا تخثبت ا
َ
تأسيس حكم واحد ،فإذا قلنا ّ

فعل ،والكراه َة يف مورد جميء خرب يف احلث عىل الرتك ،كان ذلك موجب ًا إلنتاجها

حكمني وسنخني من الترشيعات ،وهو خمالف لظهورها يف إنتاج سنخٍ واحد.

وعليه ،فال خيستفاد من أخبار من بلغ سوى رجحان الرتك ال كراهة الفعل .

وكالم السيد الصدر ك ّله يبدو يل خمالف ًا للفهم العريف للمسألة؛ ألنّه:

إذا كان اهلدف من أخبار من بلغ إعطاء احلج ّية للخّب الضعيف ،فهذا معناه ّ
أن تعبري

وجمرد إشارة إىل إعطاء اخلرب الضعيف
الثواب فيه مل يعد مقصود ًا إال بنحو كنائيّ ،

للحج ّية ،فال معنى بعد ذلك للجمود عىل حرف ّية تعبري الثواب ،كام هو واضح.

بل حتى لو مجدنا عىل هذه احلرفيّة ما املانع أن يثبت الثواب عىل ترك املكروه ،ويكون

القصد هو كراهة الفعل؟ أفال جتتمع كراهة الفعل مع أخذ الثواب عىل تركه ،فإذا أثبتنا

يف املرحلة السابقة ـ كام هو املفروض ـ عدم وجود خصوص ّية للفعل والرتك ،وأثبتنا ّ
أن

تعبري الفعل يشمل حاالت الرتك أيض ًا ،مل يعد عرف ّي ًا القولّ :
إن الثواب إذا خاعطي عىل
الرتك ّ
دل عىل رجحان الرتك ال كراهة الفعل ،السيام وأنّنا نجزم ّ
بأن روايات الرتك كثرية

بحيث يبعد فيها مجيع ًا حمبوب ّية الرتك وعدم مبغوضيّة الفعل ،هذا مضاف ًا إىل إمكان أن
تأيت رواية ظاهرة يف النهي عن فعل هن ّي ًا كراهت ّي ًا ومرفقة بالوعد بالثواب لو تركه اإلنسان،
حج ًة ،وهو ظاهر يف النهي ،فكيف نحمله عىل رجحان
فبنا ًء عىل احلجيّة يغدو هذا اخلرب ّ

الرتك دون مبغوض ّية الفعل وهو خمالف لظاهره؟

ُيضاف إليه ما ذكره أستاذنا السيد حممود اهلاشمي ،من أنّه بنا ًء عىل نظر ّية احلجيّة هنا،

املستحب
تكون أخبار من بلغ بصدد املحافظة عىل األحكام الواقع ّية ،فهي كام حتافظ عىل
ّ
حتافظ عىل املكروه ،وهذا ال ينسجم مع رجحان الرتك .

وإن كان بإمكان الس ّيد الصدر اجلواب عن خصوص إشكال السيد االُستاذ ّ
بأن صيغة

( )1انظر :بحوث يف علم األصول 132 :5؛ ومباحث األصول ق ،2ج 536 :3ـ .537
( )2بحوث يف علم األصول  ،132 :5اهلامش رقم.1 :

فمصب
أخبار من بلغ تخعطي رجحان الرتك ،وهي بذلك حتافظ عىل األحكام املكروهة،
ّ
ومصب االعتبار يشء آخر ،وال مالزمة بني صيغة احلكم الظاهري الشكل ّية
اإلرادة يشء
ّ
وحمصله النهائي يف املحافظة عىل احلكم الواقعي خارج ًا.
وبني روحه
ّ

فأي مانع أن يكون
وأما إذا كان اهلدف من أخبار من بلغ ،إعطاء االستحباب الثانويّ ،
ّ

هدفها اإلشارة إىل ظهور حكم ثانوي بعد البلوغ يتناسب وما هو مضمون البلوغ؛ فإذا

يب ،وإذا كان مبغوض ّية ٍ
رجحان ٍ
َ
فعل جاء حكم كراهتي،
فعل جاء
كان
حكم استحبا ّ
ٌ
أن احلكم الثانوي يأيت عىل طبق ما أفادته األخبار الضعيفة ،ال ّ
فأخبار من بلغ خت ْعلِ خمنَا ّ
أن
احلكم خينشأ اآلن بنفس أخبار من بلغ حتى لو مل حيصل بلو ٌغ ألحد ،حتى يلزم أن َجت َعل

يكون خمالف ًة لظاهرها.
نفس الرواية حكمني مما ّ
خ
ٍ
وبعبارة أخرىّ :
إن مفاد أخبار من بلغ هو ثبوت حكم ثانوي مرتتب عىل البلوغ من
سنخ املضمون نفسه الذي بلغ عليه الثواب ،وهذا ٌ
كفيل لوحده بإنتاج االستحباب يف
ٍ
ٍ
مورد آخر ،دون لزوم إنتاج تعبري داليل واحد ملعنيني خمتلفني ،فالحظ.
مورد والكراهة يف

الجنبيه الثجلث :مشنل القجعدة للخرب الثجبت كذبه

كذب هذا اخلرب الضعيف
املقصود هبذا التنبيه أن نعلم وجدان ًا أو بدليل ظنّي معتربَ ،

الذي شملته قاعدة التسامح ،فهل ّ
تظل القاعدة ساري َة املفعول أو ال؟
هنا توجد حالتان:

النبي
احلالة األوىل :أن نقطع بكذب هذا اخلرب قطع ًا وجدان ّي ًا وعدم صدوره عن
ّ
بالتفصيل ،وهنا تار ًة نبني عىل ّ
أن مفاد القاعدة حج ّية اخلرب الضعيف؛ وأخرى عىل إفادة
االستحباب الثانوي:

األول ،ال معنى جلعل احلج ّية هلذا اخلرب معلوم الكذب وجدان ًا؛ ألنّه
أ ـ فإذا ُبني عىل ّ

يتمم كشفه ،وال هو باحلاكي عن الواقع أو
ليس فيه مالك الطريق ّية بالنسبة للقاطع حتى ّ
رب نعلم أنّه
حيتمل إصابته له عنده حتى يكون مورد ًا لالحتياط والتزاحم احلفظي ،فهو خ ٌ

ال مساس له بالرشيعة ،فام هو معنى إعطاء احلج ّية له رشع ًا وعقالئ ّي ًا؟! وتعبري (ولو مل

يبني واقع احلال ،وهلذا مل يقل( :ولو
يكن رسول اهلل قد قاله) الوارد يف بعض األخبارّ ،

كان يعلم ّ
أن رسول اهلل مل يقله).

أرص شخص أن يقول ّ
بأن الشارع يعلم بخطأ القاطعني بكذب
هذا ك ّله ،إال إذا ّ

األخبار الضعيفة يف مجيع قطوعاهتم أو غالبيتها الساحقة؛ وهلذا جعل احلج ّية للخرب

الضعيف معلوم الكذب من باب االحتياط والتزاحم احلفظي ،ال من باب تتميم

الكشف!

من هنا ،ال دليل عىل شمول القاعدة للمعلوم الكذب تفصيالً ،بل حتى بعض العلامء

الذين تساهلوا يف أمر هذه القاعدة وجعلوها تشمل حتى التاريخ ،رشطوها بعدم العلم

بالكذب ،مثل النراقي الوالد ،كام ينقل عنه ولدخ ه املح ّقق أمحد النراقي يف عوائد األيام .
تصور إعطاء احلج ّية للخرب الضعيف ولو كان مظنون الكذب أو متساوي
نعم ،يمكن ّ

الصدق والكذب ،كام نقله النراقي عن والده  ،خالف ًا للشيخ البهائي الذي مل يامنع من
شمول القاعدة للخرب املتساوي ال املظنون الكذب ؛ ألنه يبدو من أخبار من بلغ ّأهنا

أي حمذور ثبويت أو إثبايت من شموهلا للخرب
تريد التساهل يف هذا األمر ،فال يوجد ّ
املظنون أو املساوي أو املوهوم ،رشط أن ال يصل إىل حدّ اليقني أو االطمئنان بعدم

صدوره أو إرادته من املوىل.

أن ظاهر الرواية ّ
خيضاف إىل ذلكّ ،
أن اإلنسان اندفع ببلوغ الثواب إليه نحو العمل

(فعمله) ،وهذا ال ينسجم مع حالة القطع بعدم الصدور؛ ألنّه ال ينسجم مع املحرك ّية
( )1انظر :عوائد األيام.793 :
( )2املصدر نفسه.

( )3البهائي ،األربعون حديث ًا388 :؛ وانظر :األنصاري ،رسائل فقه ّية157 :؛ والسبحاين ،رسالة يف
قاعدة التسامح.78 :

نحو الفعل ،فهو خيالف أيض ًا الظهور يف احلديث ،كام خيلمح إليه ـ أي النقطة األخرية ـ

نفسه .
السيد الصدر خ
وعليه ،فال تشمل أخبار من بلغ املعلوم الكذب لوجود مشكلة يف ذلك.

ب ـ وأما عىل املبنى الثاين (االستحباب الثانوي) ،فال توجد مشكلة ثبوت ّية يف معقول ّية

ألن املفروض ّ
شمول أخبار من بلغ للمعلوم الكذب؛ ّ
أن البلوغ أخذ موضوع ًا ملجيء
احلكم الثانوي ،ال كاشف ًا عن هذا احلكم ،حتى إذا بطلت الكاشف ّية مل ي خعد معنى لثبوت

احلكم الثانوي.

لكن ـ مع ذلك ـ توجد مشاكل إثبات ّية متنع عن شمول القاعدة ،وفق ًا هلذا املبنى أيض ًا،

األول أيض ًا ،وهي:
وبعض هذه املشاكل يطال احلالة عىل املبنى ّ

ّأوالً :دعوى انرصاف أخبار من بلغ عن اخلرب املعلوم الكذب ،بمعنى ّ
أن العرف حينام

يقرأ هذه األخبار يتبادر إىل ذهنه منها تلك الروايات الضعيفة التي حيتمل صدقها

وكذهبا ،ال التي يقطع بكذهبا ،وقد كنّا بين ًا سابق ًا ّ
أن ذيل الرواية (وإن مل يكن رسول اهلل

قد قاله) ،ال يراد منه العلم التفصييل بعدم قول النبي ،وإنّام العلم اإلمجايل أو اإلشارة إىل
واقع احلال برصف النظر عن العلم بذلك.

ثاني ًا :ما ذكره الس ّيد الصدر ـ كام تقدّ م آنف ًا ـ من ّ
تفرع العمل عىل
أن ظاهر األخبار ّ

بلوغ الثواب ،أي هي تفرتض ّ
ِأن الذي وصله اخلرب اندفع نحو العمل نتيجة هذا اخلرب

نفسه ،وهو فرض غري معقول يف صورة القطع بالكذب ،فتكون هذه الصورة خارجة

عن الرواية من البداية برصف النظر عن تفسرينا ألخبار من بلغ.

هذا ،ويمكن جعل كالم الصدر مؤ ّيد ًا لفرض ّية االنرصاف املشار إليها يف النقطة

األوىل ،كام يمكن أن نضيف إىل كالمه قرينة ثانية لتأييد االنرصاف ،وهي تعبري (التامس

النبي) ،الوارد يف بعض روايات الباب ،فإنّه ال يوجد معنى
ذلك الثواب أو طلب قول ّ
( )1الصدر ،بحوث يف علم األصول 136 :5؛ ومباحث األصول ق ،2ج.546 :3

معقول لاللتامس مع حالة العلم بالكذب عادةً.

وهبذا يظهر ّ
فرسناها ـ ال تشمل أو ال خحيرز شموهلا للخرب
أن أخبار من بلغ ـ كيفام ّ

املعلوم الكذب وجدان ًا.

علم تع ّبدي بكذب هذا اخلرب الضعيف ،وليس عل ًام
احلالة الثانية :أن حيصل لدينا ٌ

حقيق ّي ًا وجداني ًا ،فاخلرب الضعيف ما يزال حمتمل الصدق ،نعم ورد خرب صحيح السند
ّ
يدل عىل عدم وجود االستحباب ،فاخلرب الصحيح السند واملعترب وإن مل جيعلنا نقطع
حجة تعطي عل ًام تعبد ّي ًا بعدم االستحباب ،فهل هذا العلم
بكذب اخلرب الضعيف ،لكنّه ّ
التع ّبدي جيعل اخلرب الضعيف بحكم املعلوم الكذب تع ّبد ًا ال وجدان ًا ،مما جيعل أخبار من

بلغ غري شاملة له كام مل تشمل املعلوم الكذب وجدان ًا أو ال؟

ّ
لعل املعروف بني الباحثني يف قاعدة التسامح هو عدم شمول أخبار من بلغ للخرب

حجة عىل خالفه ،لك ّن مجاعة من العلامء ذهبوا إىل شمول القاعدة هلذه
الذي قامت ّ

احلالة ،وقالواّ :
إن إطالق أخبار من بلغ يشمل حالة وجود خرب صحيح عىل عدم
االستحباب .

قد يقال بالشمول؛ وذلك ّ
أن اإلطالقات سارية املفعول ،وال موجب لتقييدها ،فإذا

عنت قاعدة التسامح إعطا َء احلج ّية فهي تعطي احلج ّية للخرب الضعيف ،ف خيصبح خرب ًا

األول ،وأ ّما عىل نظر ّية
صحيح السند حك ًام ،وتقع املعارضة بينه وبني اخلرب الصحيح من ّ

بمجرد وصول اخلرب الضعيف إىل العبد يأيت
االستحباب الثانوي فأوضح؛ ألنّه
ّ
دل عليه ٌ
استحباب ثانويّ ،
دليل معترب السند ،وهو أخبار من بلغ نفسها ،فتقع املعارضة
ٌ
ٍ
األول ،ويمكن القول بتقديم أخبار من بلغ؛
حينئذ بينها وبني اخلرب الصحيح السند من ّ
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ّ
ألن مفادها يف رتبة العنوان الثانوي.

لكن قد يقال يف املقابلّ :
إن اخلرب الصحيح السند جيعل الظ ّن عل ًام باالعتبار ،بربكة

دليل حج ّية اخلرب ،بناء عىل مسلك جعل العلم ّية والطريق ّية ،فإذا ّ
دل اخلرب الصحيح عىل

عدم استحباب ٍ
علم تع ّبدي بعدم االستحباب ،وبعد العلم
فعل ،فقد صار عندي ٌ
التع ّبدي ،يتقدّ م هذا اخلرب الصحيح عىل الضعيف باحلكومة؛ ّ
ألن حج ّية اخلرب الضعيف
هنا مرهونة بعدم العلم بالبطالن ،وقد علمنا بالبطالن عل ًام تع ّبدي ًا فيلغي بالتعبد

واالعتبار موضوع اعتبار اخلرب الضعيف ،فيسقط عن احلج ّية.

تأملناه ـ قد يقال فيه بأنّه إقرار باحلج ّية ،ثم فرض وجود حكومة؛
ّ
لكن هذا الكالم ـ لو ّ

حجة ،فهذا معناه صريورة اخلرب
حجة وآخر غري ّ
ألنّه ال معنى لعالقة احلكومة بني دليل ّ

ثم حكومة اخلرب الصحيح عليه.
الضعيف ّ
حج ًةّ ،

أن الصحيح ّ
أن املعارضة هنا قامت بني دليل حج ّية اخلرب الصحيح ،ونفس أخبار
إال ّ

من بلغ التي هي دليل حج ّية اخلرب الضعيف ،فدليل احلج ّية جيعل اخلرب الصحيح عل ًام

تع ّبد ّي ًا ،فينفي به موضوع أخبار التسامح نفي ًا تعبد ّي ًا ،فليست هذه املناقشة هنا إقرار ًا

بحج ّية اخلرب الضعيف.

وقد يناقش هذا الكالم هنا:

 1ـ بام ذكره الصدر ،من ّ
أن أخبار من بلغ مل يرد فيها قيد عدم العلم ،حتى ينفي اخلرب

تفرع العمل عل بلوغ الثواب،
الصحيح ذلك؛ ل خيثبت تع ّبد ًا
العلم باخلالف ،بل ورد فيها ّ
َ
أمر تكويني حاصل حتى مع ورود خرب صحيح السند .
وهو ٌ
لكن هذا الكالم من السيد الصدر مردود:

ٍ
مسألة ما مالحقة فقرات الرواية لفظ ًا فقط ،بل
ّأوالً :إنّه ال خيشرتط يف حتديد موضوع

يمكن استشامم املوضوع من السياق الروحي املحيط باخلرب وموضوعه؛ فمثل أخبار من
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بلغ يفهم منها ّ
كل إنسان خعريف ّ
أن اخلرب الضعيف غري معلوم احلال؛ وال يشمل صورة

اخلرب املعلوم احلال ،كام ب ّينا يف حالة االنرصاف املتقدّ مة عىل مستوى العلم بالبطالن،
فهناك رشط ضمني يف موضوع هذه األخبار ،وهو تر ّدد حاهلا ،بمعنى عدم اجلزم بكذهبا،
فيكون عدم العلم مأخوذ ًا يف موضوع أخبار من بلغ .هذا عىل مبنى القوم.

ثاني ًا :لو س ّلمنا إشكال الصدر ،لك ّن ح ّله للمشكلة غري واضح؛ ألنّه يعترب ظاهرة

نقر هبا إقرار ًا
نقر هبا بوصفها إمكان ًا ،لكنّنا ال ّ
التفرع عىل البلوغ ما تزال قائمة ،ونحن ّ
ّ
عقالئ ّي ًا عرفي ًا؛ ّ
فإن الرواية عطفت بالفاء ،أي أنّه اندفع نحو العمل بوصول خرب الثواب

واملترشعي عاد ًة نحو ٍ
رب
إليه؛ ونحن نسأل :هل يندفع اإلنسان العقالئي
فعل وصله خ ٌ
ّ
رب صحيح عىل عدم استحبابه؟! نعم يمكن أن يفعله،
ضعيف عىل استحبابه ،فيام جاءه خ ٌ

لك ّن حالة االندفاع التي تتحدّ ث عنها أخبار من بلغ غري حمرزة يف مثل املقام ،فاملفرتض
عىل نظر ّية الصدر أن يشكّك يف حصول اطمئنان بالشمول يف حالة معارضة اخلرب

الصحيح.

2ـ ّ
إن أصل نظر ّية العلم ّية والطريق ّية غري ثابتة ،كام ب ّيناه يف مباحث حج ّية خرب الواحد
من كتابنا حج ّية احلديث ،فأد ّلة حج ّية خرب الواحد ال تريد إعطاء العلم ّية التعبدية،
فاملبنى باطل؛ فال معنى للحكومة هنا.

من هنا ،فالصحيح يف مناقشة شمول أخبار من بلغ للخّب الضعيف املعارض بخّب

صحيح السند أن يقال باالنرصاف ،السيام مع التامس الثواب وقرينة التفريع بالفاء عىل

بلوغ الثواب الظاهر يف االندفاع طمع ًا يف الثواب ،فإنّه مع معارضة خرب صحيح آلخر
ضعيف حتصل حالة تراجع لالندفاع ،ويرى العرف ّ
أن اإلطالق اللفظي البدوي ،وإن
شمل هذه احلال ،غري ّ
ّ
الشك يف فهم العرف هلذا اإلطالق.
أن التأ ّمل يوجب

خاص ًا بمعارضة خرب صحيح ،بل القض ّية عندنا هي االنرصاف عن
وليس األمر
ّ

املوارد التي ال حيصل فيها اندفاع تلقائي نحو الفعل ،كام لو ورد خرب ضعيف بثواب

ووردت عرشة أخبار ضعيفة ّ
تكذبه ،فنحن ال نحرز وال نطمئ ّن بقيام إطالق يف هذه

األخبار هلذه املوارد ،وهكذا.

واألوضح من هذا ك ّله ،أن ّ
يدل الدليل املعتّب عىل حرمة هذا الفعل أو وجوب الرتك

ونحو ذلك ،ولو بعموم أو إطالق؛ ّ
ألن ظاهر أخبار من بلغ ـ أو فلنقل :القدر املتي ّقن

منها ـ ما جاء عليه الثواب بال جميء عقاب عليه ،أي ّ
أن الفعل ليس فيه شبهة عقاب،
األول ـ وهو إعطاء احلج ّية ـ ال يمنع من ذلك،
وإن كان الوقوف عىل التفسري الثبويت ّ

عىل أساس ّ
املحرمني حينئذ،
ملطلق والعا َّم
حجة،
صا َ
فيخص خ
ّ
أن اخلرب الضعيف خيصبح ّ
ِّ

كام أنّه عىل االحتامل الثبويت الرابع يصبح االستحباب بعنوان ثانوي ،والثانوي ال يواجهه
األويل ،بل يتقدّ م عليه ،فمقتىض مثل هذه النظريات هو األخذ باخلرب الذي ّ
دل إطالق
ّ

أو عموم عىل حرمة مورده أو ثبوت العقاب عليه ،مع ّ
أن الوجدان العريف ال يرى اطمئنان ًا
يف شمول أخبار من بلغ ملثل هذه احلاالت ،بل هي منرصفة عنها؛ ملا قلناه.

كام أنّه لو كان مستند قاعدة التسامح هو دليل االحتياط العقيل أو اإلمجاع ،ال األخبار،

فإنّه ال يعلم بشمول هذا الدليل هلذا املورد ،بل هو خالف االحتياط عقالً ،كام هو

واضح.

فاحلق ما ذهب إليه أمثال املح ّقق اإلصفهاين والسيد اخلوئي هنا  ،من املنع
وعليه،
ّ

عن شمول القاعدة ملا ورد الدليل املعترب عىل حتريمه ،برصف النظر عن دليلهام.

والنتيجة عدم إحراز شمول القاعدة للخرب الضعيف الذي خيعلم بكذبه وجدان ًا أو ّ
دل

ٌ
دليل معترب عىل نفي استحبابه ،أو عىل عكس استحبابه ،مثل حرمته ،ونحو ذلك ،بال
النفيس األويل أو الثانوي.
فرق بني كون القاعدة خمنتجة لالستحباب
ّ

الجنبيه الرابع :تأسيس القجعدة جلناز اإلفججء

رب ضعيف السند ٌّ
دال عىل
يقصد هبذا التنبيه احلديث عن أنّه إذا وصل للفقيه خ ٌ
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االستحباب ،فهل يمكنه أن خيفتي لغري املجتهد باالستحباب ،مع أنّه ـ أي غري املجتهد ـ
مل يصله هذا الثواب ،أو ال؟ وبعبارة أخرى :ما هي الصيغة القانون ّية املفرتضة لفتوى
الفقيه الناجتة عن قاعدة التسامح؟

بناء عىل النظر ّية التي نختارها يف تفسري أخبار من بلغ:
قد يقال بالتفصيل هنا ً ،

أ ـ فإذا بنينا عىل ّأهنا تعطي احلجية للخّب الضعيف ،فقد يقال :إنّه بذلك يصبح اخلرب

وحيق له أن خيفتي عىل أساسه،
حج ًة مثل اخلرب الصحيح السند ،فيعمل املجتهد هبذا اخلربّ ،
ّ

ّ
فكأن أخبار من بلغ تصبح مثل آية النبأ ،تخعطي احلج ّي َة للخرب ،فكام أنّه يف اخلرب الصحيح

يصح للمق ِّلد أن يأخذ اخلرب الصحيح ويعمل به إال إذا بلغ مرتبة االجتهاد ،كذلك
ال
ّ
احلال يف اخلرب الضعيف الذي خمنح احلجية بربكة أخبار من بلغ .وعليه وطبق ًا هلذا املسلك

يصح اإلفتاء باالستحباب؛ فأخبار من بلغ هي خ
دليل حج ّية اخلرب الضعيف.
ّ

لكن قد يقال يف املقابل ّ
بأن موضوع احلجية يف أخبار من بلغ هو من بلغه اخلرب،

ودعوى نيابة املجتهد عن املق ِّلد ،فيكون وصول اخلرب إليه بمنزلة وصوله إليه ،فيكون

حج ًة عليه أيض ًا ،فيفتي املجتهد باحلج ّية يف ح ّقه ..غري مقنعة؛ إذ ال دليل عىل النيابة
ّ
أيض ًا .

األولّ ،
بأن معنى فهمنا ألخبار
وهذا الكالم تا ّم إال إذا قال القائلون باالحتامل الثبويت ّ

أي خصوصيّة
ثم ال تكون هناك ّ
من بلغ هو ّأهنا تعبري كنائي عن جعل احلج ّية ،ومن ّ

ملفهوم البلوغ ونحو ذلك هبذه الطريقة ،فهي لسان جعل احلج ّية ال غري.

حباب الثانوي ،فهنا ال حي ّق له
أن أخبار من بلغ تُعطي االست
ب ـ وأما إذا بنينا عىل ّ
َ

ألن ّ
متفر ٌع عىل حت ّقق موضوعه؛ ّ
ألن املفروض ّ
اإلفتاء؛ ّ
كل حكم
أن االستحباب الثانوي ّ
( ) 1انظر أصل القول بالتفصيل :العراقي ،هناية األفكار 281 :3؛ وبحوث يف علم األصول :5
129؛ ومباحث األصول ق ،2ج507 :3؛ ومنتقى األصول .530 :4

( )2انظر :الروحاين ،زبدة األصول  280 :3ـ .281

وموضوع االستحباب الثانوي هو البلوغ ،وهذا املك ّلف مل حيصل عنده
تابع ملوضوعه،
خ
ٌ

البلوغ ،فكيف يثبت له االستحباب الثانوي مع عدم حت ّقق موضوعه يف ح ّقه؟! وكيف

فتي له بأنّه
خيفتي الفقي خه له باالستحباب مع عدم حت ّقق موضوعه له؟ نعم ،جيوز للفقيه أن خي َ
إذا بلغه ثواب عىل ٍ
استحب له ذلك العمل؛ ّ
ألن هذا هو مفاد أخبار من بلغ املعتربة
عمل
ّ

السند.

لكن ،توجد هناك حماوالت إلبراز جواز اإلفتاء مطلق ًا عىل متام اآلراء يف فهم قاعدة

مههاّ :
إن نفس فتوى املجتهد كافية يف
التسامح ،ومجلة منها صار واضح ًا ممّا أسلفناه ،وأ ّ

ألن املجتهد حينام خيفتي ّ
حت ّقق عنوان البلوغ؛ ّ
فإن مطالعة املق ّلد لفتواه يصدق عليها أنّه

بلغه ثواب عىل عمل ،متام ًا كام بلغه الثواب بقراءة الرواية من كتاب تفصيل وسائل
الشيعة أو صحيح البخاري ،وأما من مل يصله هذا اإلفتاء ،فال قيمة هلذه الفتوى يف ح ّقه.
وقد حاول السيد الصدر اجلواب هنا بأمور  ،ال أجد حاج ًة لإلطالة فيها ،والصحيح

يف اجلواب إنكار صدق عنوان البلوغ عىل البلوغ بفتوى املجتهد كام سيأيت ،إن شاء اهلل

تعاىل ،كام ّ
أن الكالم يف أنّه هل جيوز له إطالق اإلفتاء دون تبيني ذلك أو ال؟ من حيث
إنّه يوحي بكون متع ّلق االستحباب هو نفس الفعل ال الفعل البالغ عليه الثواب ولو

بنفس اإلفتاء ،فاملسألة هلا صلة بإخبار الفقيه ـ برصف النظر عن مفهوم الفتوى ـ

فإن ظاهر إطالق اإلفتاء (مقابل تقييده بقيد البلوغ) ّ
باالستحبابّ ،
أن هذا احلكم هو
مستحب يف نفسه يف الرشيعة ،وفق ًا لفهم هذا الفقيه ،مع ّ
أن األمر ليس كذلك ،وهذا
ّ

إخبار غري مطابق للواقع يف نفسه برصف النظر عن مق ّلديه؛ فإنّه خيطلق خرب ًا عن الرشيعة

خيتص
يشمل غري مق ّلديه أيض ًا كام هو واضح ،وإن كان اجلانب العميل من اإلفتاء سوف ّ
بمق ّلديه ،فتأ ّمل جيد ًا.
فالصحيح أنّه بعد إنكار قاعدة التسامح يبطل جمال اإلفتاء باالستحباب مطلق ًا ،وأ ّما
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فتصح الفتوى مطلق ًا عىل املبنى األول (جعل احلجيّة واالستحباب النفيس
مع األخذ هبا
ّ

األويل) لو بني عىل التعبري الكنائي وإال فال ،دون الرابع (االستحباب الثانوي) ،نعم
ّ

يضمن رسالته العمل ّية إخبار ًا عن الرواية التي ذكرت الثواب ،وهبذا
يمكن للفقيه أن ّ

حي ّقق للقارئ املق ّلد له موضوع االستحباب الثانوي ،ف خيفتي له به مبن ّي ًا عىل اطالعه عىل
الرواية نفسها أو عىل مضموهنا.

الجنبيه اخلجمس :مشنل القجعدة لفجنى الفقيه
يعدّ هذا البحث مه ًام عىل مستوى حتديد نطاق قاعدة التسامح ،ففي بعض األحيان

ٍ
ثواب ما ولو ضعيفة السند ،لكنّنا نجد فتوى
معني أو
ال نجد رواي ًة عىل حك ٍم
رشعي ّ
ّ
ألحد الفقهاء أو لبعضهم أو ملشهورهم يف استحباب يشء عندهم أو يف قيام إمجاع عليه،

ثواب عىل ٍ
فهل يمكننا القول ّ
عمل أو ال؟
بأن بلوغ هذه الفتوى يل يصدق معه أنّه بلغني ٌ
أي خرب
املجردة ،فيام وصلنا ،عن ّ
هذه التوسعة ـ أي لو قبلنا بالشمول لفتوى الفقيه ّ

أو رواية ولو ضعيفة جدّ ًا ـ هذه التوسعة إذا متّت ستخدخل يف قاعدة التسامح ضمن

فأي فتوى باستحباب ٍ
أمر أو كراهته سوف
حساباتنا
الكتب الفقه ّية؛ ألنّنا سننظر فيهاّ ،
َ

نأخذ هبا ونعتربها بمثابة (بلغني ثواب عىل عمل) ،بال فرق بني أن يكون من بلغه هذه

واألول لقاعدة التسامح ،كام
الفتوى هو الفقيه أو املق ّلد ،عىل االختالف يف املعنى الرابع
ّ

هو واضح.

وقد انقسم العلامء إزاء هذه التوسعة إىل اجتاهات:

 1ـ اجتا ٌه رفض التوسعة مطلق ًا ،وقيل :إنّه األكثر.

 2ـ اجتا ٌه َقبِ َل هبا ،ورأى املورد مصداق ًا لقاعدة التسامح.

فصل بني ما إذا كانت فتوى الفقيه إخبار ًا أو إنشا ًء.
 3ـ اجتا ٌه ّ

بل ّ
اإلصفهاين
إن بعضهم قبل بمطلق الظ ّن باالستحباب؛ إذ الظ ُّن بلو ٌغ  ،وإن نسب
ُّ
نفي القول األخري إىل اإلمام ّية .
َ
ومن الواضح أنّه لو قلنا ّ
خاص بالبلوغ املطابقي دون االلتزامي ،فال
بأن بلوغ الثواب ّ

رصح الفقيه برتتيب الثواب.
معنى هلذا البحث ،إال إذا ّ

ٍ
ومستند القائلني هبذه التوسعة ّ
إخبار عن وجود هذا احلكم يف
نحو
أن فتوى الفقيه خ

الرشيعة وصدوره ،فيصدق أنّه بلغني ثواب عىل عمل نتيجة ذلك ،ولو بيشء من

املالزمة.

لكن الصحيح عدم شمول القاعدة إطالق ًا لفتوى الفقيه؛ وذلك ّ
أن الظاهر من أخبار
ّ

النبي ،وفتوى الفقيه ال يصدق عليها ذلك
من بلغ ّأهنا بصدد احلديث عن بلوغ ثواب عن ّ
خاصة باملنقول عن النبي وأهل بيته ،ال بمواقف
ألهنا ليست رواية ،فاألخبار
ّ
عرف ًا؛ ّ
الناس اآلخرين ولو كانوا من املجتهدين؛ ّ
ألن إفتاء الفقيه قد يكون ناجت ًا عن بعض

املقاربات التي ال عالقة هلا بجانب احلديث الرشيف بالرضورة ،كام ذهب إليه بعض

فقهاء اإلمام ّية يف مستند استحباب الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة بكوهنا حسنة يف
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ذاهتا وراجحة.

بل ّ
إن كون فتوى الفقيه إخبار ًا حس ّي ًا ـ كام هو ظاهر أخبار من بلغ ،خالف ًا ملثل السيد

احليس واحلديس ،وهلذا
الروحاين ـ غري معلوم كام تقدّ م سابق ًا عند احلديث عن اخلرب ّ
ال يقال ّ
رب مرسل ،نط ّبق عليها قواعد األخبار
بأن فتوى الفقيه ـ بام هي فتوى فقيه ـ خ ٌ
املرسلة ،وحيث ّ
إن روايات الباب ظاهرها بلوغ ثواب عن النبي فمفادها املتي ّقن وصول

النبي ،فمن الغريب القول بشمول
حس ًا ،ولو مع إرسال ،باألمر عن ّ
روايات نبو ّية ُترب ّ
أخبار من بلغ لفتوى الفقيه.

صح هذا ـ األخذ ّ
بكل ما يقوله علامء األديان اآلخرون
بل ربام يقال بأنّه يلزم ـ لو ّ

فاحلق
حول ثواب أعامل حسنة أو ما يقوله علامء األخالق من الرتغيب يف أعامل حسنة،
ّ
تتحمل.
أنّه ال ينبغي حتميل مثل نصوص من بلغ أكثر مما
ّ

وأما ما ذكره السيد احلكيم من ّ
أن نصوص املقام حتتلف عن نصوص حج ّية خرب
ّ

ألهنا إن محلت عىل االنقياد فهو يناسب العموم للخرب احليس واحلديس ،وإن
الواحد؛ ّ

محلت عىل حج ّية اخلرب للثواب أو استحباب العمل عىل مقتضاه ،كانت أد ّلة تع ّبدية ال
تصلح السرية لتقييدها .نعم  ،ما تضمن من النصوص تقييد البلوغ بكونه عن النبي قد

باحليس؛ إلشعاره باإلشارة إىل الروايات املتعارفة ،إال ّ
أن مناسبة
يوهم االختصاص
ّ
العموم لالرتكاز تقتيض إلغاء خصوص ّيتها عرف ًا .

فهو غري مقنع؛ ّ
فإن إلغاء اخلصوص ّية عرف ًا غري مفهوم ،والفهم العريف املنسبق هو

احلاكم هنا ،ال التحليل الذايت لطبيعة املوضوع ،فالعريف هو اخلصوص ّية ،وإلغاؤها إلغا ٌء
ٍ
بأمر حتلييل ،فتأ ّمل جيد ًا.
نعم ،لو أحرزنا ّ
أن فقيه ًا ما يفتي بمتون الروايات ،كام قيل يف مصنّفات الفقه املأثور

( )1انظر :منتقى األصول .531 :4

( )2انظر :املحكم يف أصول الفقه .155 :4

تم األمر وال إشكال ،ولو خش ّك فال خحيرز ثبوت موضوع
ككتايب املقنع واهلداية للصدوقّ ،
احلج ّية ،فال جتري قاعدة من بلغ ،وأصالة احلس ّية مل تثبت ،كام ح ّققناه سابق ًا يف هذا
الكتاب .كام أننّا لو أحرزنا ّ
أن فتوى هذا الفقيه باالستحباب مل تنطلق من حديث رشيف،

بل انطلقت من استنتاج عقيل مثالً ،ففي هذه احلال ال يكون مشموالً للقاعدة حت ًام

مطلق ًا.

هذا ك ّله لو قلنا ّ
بأن مدرك القاعدة هو األخبار ،وكذا اإلمجاع؛ لكونه القدر املتي ّقن

منه ،أ ّما لو جعلنا مدركها خحسن االحتياط عقالً ،فال ّ
شك يف شموهلا لفتوى الفقيه ،بل

املنهي عنه ،كام أملح إىل ذلك الشيخ األنصاري .
ملطلق الظ ّن غري
ّ

الجنبيه السجدس :مشنل القجعدة ألخبجر املذاهب اإلسالميّة

ليست أخبار السنن وأمثاهلا منحرص ًة ـ كام هو واضح ـ بام ورد يف الكتب الشيع ّية ،كام

ُتتص بام ورد يف الكتب السنّية أو اإلباض ّية؛ من هنا خطرح ٌ
بحث هنا يف الوسط الشيعي
ال ّ
تص
يدور حول حتديد الرقعة التي تستوعبها أخبار من بلغ من األحاديث ،فهل ُت ّ

بأحاديث املذهب الذي نؤمن به أو تتعدّ اه إىل مذاهب سائر املسلمني ،فإذا قال اإلمامي
بعدم االقتصار عىل أخبار اإلمام ّية ورواياهتم فهذا يعني أنّنا سوف نخدخل يف احلسبان
أخبار الزيد ّية واإلباض ّية واإلسامعيل ّية وأهل السنّة ،سواء يف مصادرهم املعتمدة عندهم

أم غريها ،كالصحيحني وغريمها ،وإذا كان الشيعي يبني عىل ضعف روايات أهل السنّة
فسيغدو من املمكن له األخذ هبذه الروايات ـ ولو ضعيف ًة ـ بفضل قاعدة التسامح يف

أد ّلة السنن.

وقد انقسم العلامء هنا إىل ثالثة اجتاهات:

( )1انظر :األنصاري ،رسائل فقه ّية.159 :

األول :اجتاه مال إىل التعميمّ ،
وأن الصحيح هو شمول قاعدة التسامح لألخبار
االجتاه ّ

املجليس ذلك إىل األصحاب  .مما يفيد اشتهار هذا األمر.
األخرى أيض ًا ،بل نسب
ّ

ومستند هذا الفريق هو اإلطالق املوجود يف الروايات هنا ،حيث مل تتق ّيد بأن تكون
ٍ
ٍ
معني ،رغم اشتهار روايات املذاهب يف
ثواب من رواية
تلك األخبار الدا ّلة عىل
مذهب ّ

تلك الفرتة.

بل يمكننا إبراز قرينة إضاف ّية أيض ًا وهي ذيل أخبار من بلغ؛ الذي ذكر حالة ما إذا مل

يقله النبي

 ،فإنّه مع عدم ذكره ألهل البيت ـ رغم ّ
أن املشتهر يف الوسط اإلمامي ـ

يعزز فرضيّة الشمول ألخبار أهل
هو رواياهتم أكثر بكثري من روايات النبي نفسه ،سوف ّ

السنّة ،إن مل نقل ّ
بأن أخبار من بلغ هلا نظر إىل رواياهتم.

االجتاه الثاين :وهو اجتاه املنع عن تعميم أخبار من بلغ لروايات أهل السنّة؛ لوجود
مق ّي ٍد هلا ،وهو ما ّ
دل من األخبار الشيع ّية عىل األمر برتك أهل السنّة وكتبهم ورواياهتم
ئمة ،كيف يمكن األخذ بأخبارهم الضعيفة نتيجة
وآرائهم ،فمع هذا الردع من األ ّ

روايات من بلغ؟! بل نق ّيد هذه هبذه.

مفص ً
ال يف البحث عن حج ّية
وهذا التقييد الذي ُيّبزه هذا الفريق ،سبق أن ناقشناه ّ

األول من هذا الكتاب ،وقلنا :إنّه مل تثبت رواية معتربة تؤكّد
أخبار أهل السنّة ،يف الفصل ّ
احلق،
هذا املبدأ ،نعم أهل البيت رفضوا األخذ بآرائهم وأفكارهم وأخبارهم التي ُتالف ّ
ال إسقاط حج ّية خرب غري الشيعي كام أسلفناه ،وأعتقد ّ
صحت
أن العلامء الشيعة لو ّ

عندهم رواية سند ًا يف املصادر السنّية ألخذوا هبا .إذ ًا فال مق ّيد يف البني هنا ،فنبقى عىل

اإلطالق.

بل يمكن التشكيك يف هذا التقييد من ناحية أخرى ،وهي ّ
أن أخبار النهي عن األخذ

أخص من
خاصة بحال السنن ،فتكون
ّ
بروايات أهل السنّة مطلقة ،بينام أخبار من بلغ ّ
( )1املجليس ،بحار األنوار .257 :2

تلك فتق ّيدها ،إال إذا قيل بإبائها عن التقييد! بل إنّه عىل مسلك االستحباب الثانوي

ٍ
استحباب ثانوي بربكة أخبار من بلغ ،ال
جمرد موضوع لثبوت
يكون بلوغ اخلرب السنّي ّ
بربكة اخلرب السنّي ،وهذا ال يوجب جعل احلج ّية خلرب أهل السنّة أو األخذ به أصالً ،كام
فإهنا ُتالف ما
بأهنا بصدد جعل احلج ّية للخرب الضعيف؛ ّ
هو واضح ،بخالف ما لو قلنا ّ

ّ
دل عىل النهي عن األخذ برواياهتم لو قيل به ،خالف ًا للمح ّقق النراقي الذي مل يعتربها

خمالف ًة بقول مطلق .

االجتاه الثالث :ما ذهب إليه بعض العلامء ،منهم صاحب الفصول  ،وهو الرت ّدد يف

األمر وعدم اجلزم به.

إال أنّنا نرى أنّه بعد انعقاد اإلطالق يف األخبار ،السيام بقرينة ما قلناه ،ال موجب

للرت ّدد ،حيث ال مق ّيدّ ،
فإن أقصاه ضعف روايات أهل السنّة ،واملفروض إمكان األخذ
باألخبار الضعيفة طبق ًا لقاعدة التسامح .والقول بكون أخبار أهل السنّة يف السنن ك ّلها
مقطوعة الكذب مكابر ٌة وجمازفة.

بل قد يمكن هنا توسعة املجال أكثر لنأخذ بروايات أهل األديان األخرى عن

األنبياء^ ،إال إذا قيل بالقطع ببطالهنا ،أو بحصول نسخ شامل لرشائع من قبلنا ،أو

بانرصاف أخبار من بلغ عن روايات غري املسلمني ،ولو بقرينة الذيل الذي يتحدّ ث عن
جيب عنه ّ
بأن القطع ببطالهنا ال منشأ له ،والنسخ يف الرشائع السابقة نسخ ًا
رسول اهلل ،ومل خ َ

كل ّي ًا ّ
جمرد مثال
حمل نظر ،واالنرصاف موقوف عىل فهم اخلصوص ّية النبو ّية ،فإذا قيل بأنّه ّ
ملطلق املعصوم املخرب عن اهلل أمكن التعميم.

الجنبيه السجبع :مشنل القجعدة لإلخبجر اخلجلي عن الثناب

من الواضح ّ
أن أخبار من بلغ تتحدّ ث عن الروايات الدا ّلة عىل الثواب ،لك ّن واقع

( )1انظر :عوائد األ ّيام.795 :
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السنَنِيَّة التي بني أيدي املسلمني يكشف عن ّ
أن أخبار السنن ال تشتمل مجيعها
الروايات خ
عىل الثواب ،بل بعضها ّ
يدل عىل طلب أو استحباب الفعل فقط ،فيقول :السواك سنّة
ٌ
تساؤل عن مدى شمول أخبار من بلغ هلذا
مثالً ،أو عليك بالسواك ،ويف هذه احلال يقع
النوع من الروايات الذي ال يشتمل عىل ذكر الثواب ،فليست ّ
كل الكتب مثل كتاب

ثواب األعامل للشيخ الصدوق كام هو واضح.

النص هو الوقوف عند األخبار احلاكية عن الثواب ،إال ّ
أن مجع ًا
مقتىض األخذ بطبيعة ّ

عمم ملطلق أخبار السنن؛ وذلك عىل أساس ّ
أن اإلخبار عن الثواب تار ًة يكون
من العلامء ّ

بالرصاحة ،كأن يقول لك :إذا فعلت كذا وكذا فلك ألف حسنة ،وأخرى يكون
مستحب أو افعله ونحو
مرغوب فيه أو مندوب أو
بااللتزام ،كأن يقول لك :هذا الفعل
ّ
ٌ
ذلك ،فإنّه وإن كان مدلوله املطابقي هو طلب الفعل والرتغيب فيه ،غري أنّه من حيث

ٍ
رصح بذلك؛ ّ
ألن الفعل
املدلول االلتزامي يتحدّ ث عن وجود
ثواب عليه ،ولو مل ي ّ
ثواب عىل هذا الفعل ولو
ثواب عند اهلل تعاىل؛ فيصدق أنّه بلغني
املندوب يثبت عليه
ٌ
ٌ

بالداللة االلتزام ّية .

عريف بعيد عن التك ّلفات العقل ّية؛ فالناس ال يم ّيزون هنا ،بل يرون ّ
أن
وهذا الكالم ٌّ

الذي خيربك باستحباب يشء خخيربك ّ
ستحب
بأن عليه الثواب؛ ملركوز ّية العالقة بني امل
ّ
والثواب يف الوعي الديني.
لكن يمكن هنا احلديث عن ثالث عقبات دون تتميم هذا الفهم العريف:

العقبة األوىل :يف بعض احلاالت قد ال نخحرز ّ
أن هذا املستحب أو املكروه يراد من فعله

ثواب أخروي؛ إذ قد تكون له حيث ّية دنيو ّية بحتة من
أو تركه أو يقف خلف فعله أو تركه ٌ

حيث بعض آثاره احلسنة؛ أو يكون هذا املكروه رافع ًا لبعض النتائج الس ّيئة عن يشء ما
دون أن يرتتّب عليه ثواب ،وهذا متو ّقع احلصول يف مثل السنن الواردة يف القضايا املادية
( )1انظر ـ عىل سبيل املثال ـ :هداية املسرتشدين 469 :3؛ والفصول الغرو ّية.306 :

ّ
والتخيل ونحو ذلك.
كاألطعمة واألرشبة

فهنا إذا قلنا بعدم شمول أخبار من بلغ للثواب الدنيوي كام سيأيت إثباته ،فال تكون

هذه الروايات ـ مع عدم إحراز داللتها االلتزاميّة عىل الثواب األخروي ـ مشمول ًة

أمر جدير باالنتباه.
ألخبار من بلغ ،وإال كانت مشمول ًة ،وهذا ٌ

إن اإلخبار عن استحباب ٍ
العقبة الثانيةّ :
فعل يالزمه اإلخبار عن الثواب عليه ،لك ّن

مصب الداللة املطابق ّية
ظاهر أخبار من بلغ حمور ّية اإلخبار عن الثواب الظاهرة يف كون
ّ
املرصحة بذكر الثواب خارج ًة عن
هو هذا ،ال أنّه من اللوازم ،ومعه فتكون األخبار غري ّ

ظاهر األخبار يف الباب.

وقد ُاجيب هنا بتنقيح املناط ،وعدم القول بالفصل ،وجريان الطريقة عىل عدم التمييز

وغري ذلك .

لكن هذا اجلواب غري حم ّقق؛ فمن أين نخحرز املناط أو أنّه ال فصل هنا ،وعدم القول
ّ

بالفصل مسألة قد ُتضع لالجتهادات التي رآها العلامء ال غري.

من هنا ّ
فلعل األفضل يف اجلواب هو القول ّ
بأن ذكر الثواب مل يكن ملوضوع ّيته ،بل

يبني ّ
ّ
بأن موضوع القض ّية هو
لتفسري سبب قيام املك ّلف بالعمل،
فكأن احلديث يريد أن ّ
أن يبلغك يشء عن املوىل فتندفع طمع ًا يف حتصيل رضاه ومثوبته ،وهبذا نحن أص ً
ال ال

نحتاج لفكرة بلوغ الثواب بقدر ما نجد ّ
أن املركز هو بلوغ ما ألجله يقوم العبد بالعمل

تم اجلواب ،وإال فالعقبة
طامع ًا يف ثواب املوىل ،فإذا خقبل سلب اخلصوص ّية هبذا اللحاظ ّ
الثانية حمكّمة؛ من حيث ّ
إن احلديث من ّأوله إىل آخره يدور مدار فكرة الثواب ومآالهتا.
العقبة الثالثةّ :
إن أخبار من بلغ موضوعها بلوغ الثواب ،وهو غري متح ّقق هنا ولو

بالداللة االلتزاميّة؛ إنّام املتح ّقق بالد ّقة هو حكم عقل العبد بالثواب ملعرفته بحال املوىل
( )1انظر :هداية املسرتشدين .469 :3

ونظام ثوابه وعقابه ،وهذا غري ّ
أن نفس اخلرب خيرب التزام ًا بالثواب ،فقد خاخربك بوجود

غبار يف اخلارج ،وأنا ال أعلم بأنّك مصاب بمرض ضيق التن ّفس ،فال يكون املدلول
االلتزامي لكالمي هو :ال ُترج للخارج فإنّه يؤذيك ،بل أنت تأخذ مفاد كالمي وترتب

املخرب به ،ال أنّه الزم اخلرب،
عليه أثر ًا؛ لعلمك بكربى أنّك تتأذى من الغبار ،فهذا الزم
َ
استحباب ،وعقلك استنتج
وال أنّه إخبار بالالزم ،فلم يبلغك هنا ثواب ،بل بلغك
ٌ

الثواب من الدليل اخلارجي.

تم ،وأخرى بصدق عنوان البلوغ
واجلواب :تار ًة بام تقدّ م يف الر ّد عىل العقبة الثانية لو ّ

بضم مفاد اخلرب مطابق ًة ملفاد الكربى املأخوذة من سائر النصوص الدين ّية ،فيقال عرف ًا:
ّ
بلغني ثواب عىل عمل ،وذلك من خالل هذه الرواية الضعيفة مع نصوص ّ
إن اهلل خيثيب

املستحب.
عىل فعل
ّ

مبني عىل أن يكون املراد بام بلغ أصل الثواب ،أ ّما لو كان مراد أخبار
وهذا اجلواب ٌّ
ٍ
معني من الثواب ،وبالتايل فمن عمل العمل أخذ ذلك املقدار،
من بلغ بلوغ
مقدار ّ

ٍ
ملقدار من الثواب بعينه،
متضمنة
استحكم اإلشكال هنا بعد عدم كون الرواية الواصلة
ّ

فتأ ّمل جيد ًا.

أن املراد هو أصل الثواب ،ال يظهر من أخبار من بلغ سوى ّ
بل حتى لو خبني عىل ّ
أن

الثواب البالغ قد بلغ بنفس اإلخبار الواصل الذي قد ال يكون مطابق ًا لقول النبي واقع ًا،
وال يظهر منه الشمول ملثل هذا املورد املركّب من جزءين أحدمها الصغرى اآلتية من

للنبي ،والكربى اآلتية من مكان آخر ،فعىل مسلك الوثوق ال
اخلرب الذي ينسب شيئ ًا
ّ

نرى هذا هو القدر املتي ّقن من جمموع أخبار الباب.

فالصحيح عدم إحراز شمول القاعدة للحاكي عن الثواب بااللتزام ،واألرجح هو
ٍ
مورد ما ،وإن كانت النفس
خاصة يف
التو ّقف عن القول بالشمول ،إال فيام لو قامت قرينة ّ

ما تزال متيل للشمول.

الجنبيه الثجمن :مشنل القجعدة ألخبجر العقجب

املستحب واملكروه ،كام وافقنا عىل
وافقنا فيام مىض عىل شمول القاعدة ألخبار
ّ

شموهلا لألخبار احلاكية عن الثواب بالداللة االلتزامية العرفية ولو يف اجلملة؛ لك ّن
ٍ
السؤال يكمن فيام لو ّ
عقاب عىل يشء أو مفسدة دنيو ّية يف يشء ،فهل
رب عىل وجود
دل خ ٌ

تشمله القاعدة أو ال؟

هذا البحث خيتلف عن البحث يف مبدأ شمول القاعدة للمكروه؛ ّ
فإن لسان الرواية يف

املكروهات هو النهي عن يشء دون بيان ّ
تبني ثواب ًا عىل تركه بعد
أن عليه العقاب ،بل قد ّ

النهي عنه ،لك ّن السؤال هنا :ماذا لو أتت رواية عقاب ّية فهل تكون مشمول ًة لألخبار هنا؟
والبدّ يل أن أشري هنا إىل ارتباط هذا البحث بالتنبيه التاسع اآليت ،فالحظ.

الصحيح عدم إحراز الشمول؛ ألنّنا ال نخحرز من لسان هذه الروايات وجود إطالق

ال عن القطع بعدم وجود إطالق لفظي شكيلّ ،
روحي مضموين ،فض ً
فلعل الروايات

خاصة
تريد ُتصيص املسألة بأخبار الرتغيب دون الرتهيب ،وهو أمر معقول عقالئ ّي ًاّ ،
وأهنا تقع عىل خالف األصل يف احلجج ،بل عىل االستحباب الثانوي األمر أكثر
ّ
وضوح ًا ،ومعه ال نخحرز شمول األخبار للروايات العقاب ّية ،فالصحيح عدم الشمول.

الجنبيه الججسع :مشنل القجعدة ألخبجر النجنب واحلرمة

ال نواجه يف بعض األحيان رواي ًة ضعيفة تتحدّ ث عن استحباب يشء أو كراهته ،وإنّام

خرب ًا ضعيف ًا يقيض بوجوب يشء أو حرمته ،أي ّ
أن اخلرب هذا يكون ظاهر ًا يف الوجوب،
ولو كان صحيح السند ألفتينا عىل طبقه بالوجوب ،أو يكون ظاهر ًا يف احلرمة ،ولو كان

تا ّم السند مث ً
ال ألفتينا عىل طبقه باحلرمة ،بل ربام يكون مثل هذا اخلرب رصحي ًا يف الوجوب

أو احلرمة وليس ظاهر ًا فقط ،لكنّه ضعيف السند ،ففي هذه احلالة هل يمكن األخذ

باخلرب ّ
الدال عىل الوجوب والقول بأنّه ّ
حيث عىل الفعل ،لكن حيث كان ضعيف السند
خثبت به االستحباب أو ال؟ وهكذا احلال عىل
ال نأخذ به عىل مستوى الوجوب ،وإنّام ن خ
صعيد خرب احلرمة يف حتصيل الكراهة منه.

وليس املراد هنا أنّنا نحمل الرواية الدا ّلة عىل الوجوب ،عىل االستحباب مثالً ،وإن

كانت توحيه بعض عبارات الفقهاء ،بل املراد ّ
أن النتيجة تكون هي االستحباب كام
سوف نرى من خالل طبيعة األد ّلة ،وقد أملح إىل ذلك غري واحد .

ومن الواضح هنا أنّنا لو قبلنا التوسعة هذه إىل أخبار الوجوب واحلرمة الضعيفة

السند ،لدخلت ّ
واملحرمات
كل الروايات التي تركها البحث الفقهي يف باب الواجبات
ّ

ـ من حيث أصل الداللة عىل احلكم ـ يف قاعدة التسامح ،وهذا ما سيضاعف رصيد هذه

ويوسع مساحتها.
القاعدة
ّ

ظهرت هنا اجتاهات ثالثة:

أ ـ اجتا ٌه مال للتوسعة والشمول  ،وهو ما نسبه صاحب الفصول إىل املشهور .
ب ـ واجتا ٌه آخر رفض هذه التوسعة ،ومل يقبل بشمول القاعدة هلذه األخبار.

فصل بني الواجب واحلرام ،فقبل بأخبار الواجب دون احلرام .
ج ـ واجتا ٌه ثالث ّ

ّ
يستدل هنا لصالح شمول القاعدة هلذا املورد بعدّ ة أد ّلة ،أبرزها:
قد

األولّ :
إن الوجوب حقيقة مركّبة من طلب الفعل واملنع من الرتك ،ومفاد
الدليل ّ

فلام كان اخلرب ضعيف ًا
أخبار من بلغ عدم احلاجة
ّ
لصحة السند يف أخذ حيثيّة طلب الفعلّ ،

مل يمكن األخذ بحيث ّية املنع من الرتك ،فتبقى حيث ّية طلب الفعل عىل حاهلا مشمولة
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ثم ينتج عندنا ّ
أن الفعل مطلوب ،ولكنّه مل يمنع عن تركه ،وهذا
ألخبار من بلغ ،ومن ّ
هو معنى االستحباب.

للمحرمات
خاص بالواجبات ،لكن ربام يمكن تعميمه
وهذا الدليل ـ كام ترى ـ
ّ
ّ

بأهنا مركّبة من طلب الرتك واملنع عن الفعل ،فنرتك حيث ّية املنع ونبقى مع حيثية
بالقول ّ
إرادة الرتك.

وقد نوقش هذا الكالم بمنع كون الوجوب مركّب ًا من جزئني ،بل هو حقيقة بسيطة ،

وقد ذكر املح ّقق اإلصفهاين هنا ّ
أن حقيقة الوجوب إذا كانت املعاين البسيطة ،فالبالغ

معنى بسيط غري قابل للثبوت بحدّ ه ،والقابل للثبوت بحدّ ه ،أي االستحباب ،مل يبلغه،

وحيث ّ
إن البالغ هو الوجوب بحدّ ه ،فالثواب الالزم له هو الثواب الالزم للمحدود

بحدّ خاص ال مطلق الثواب .واملعنى البسيط البالغ وإن كان قاب ً
ال للتحليل إىل مطلق
ّ
يستقل باجلعل حتى يكون
الطلب اجلامع وحدّ ه ،إال أ ّن ذلك املعنى اجلامع التحلييل ال
اجلامع جمعوالً  ،وسيأيت مزيد تعليق.

الدليل الثاينّ :
تتضمن اإلخبار عن الثواب عىل هذا
إن األخبار الدا ّلة عىل الوجوب
ّ

اليشء الواجب ،كام ّ
تتضمن اإلخبار عن الثواب عىل تركه،
أن األخبار الدا ّلة عىل احلرمة
ّ
إخبار عن االستحباب ،فنأخذ هبذا اإلخبار الثاين ليكون موضوع ًا
واإلخبار عن الثواب
ٌ

املتضمن يف الداللة عىل الوجوب.
جلريان قاعدة التسامح ،ونرتك اإلخبار عن العقاب
ّ
والتبعيض يف املدلوالت غري مرفوض .

حممد الروحاينّ ،
بأن ظاهر أخبار من بلغ
ونوقش هذا الدليل من قبل املح ّقق السيد ّ

أن الفعل جاء بداعي حتصيل الثواب ،وهو أمر مفقود يف جمال الواجبات؛ ّ
هو ّ
ألن فاعل
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الفعل إنّام يفعله فرار ًا من العقاب .أو فقلّ :
إن أخبار من بلغ ال تشمل ما لسانه الواجبات
واإللزام ّيات أصالً؛ ّ
تتضمن ـ التزام ًا ـ
ألن الواجبات ليس فيها وعدٌ بالثواب ،بل هي
ّ

الوعيد بالعقاب عىل تقدير الرتك ،فيكون هذا قرينة صارفة ألخبار من بلغ عن هذا الباب

بعد اختصاصها بالوعد بالثوابّ ،
ألن ظاهرها الفعل بداعي الثواب .
أن هذه املناقشة يف غري حم ّلها؛ وذلك:
إال ّ

أـ ّ
إن الكثري من الواجبات يقوم هبا اإلنسان بداعي الرغبة يف اجلنّة وحتصيل الثواب،
حتى لو كان يف قرارة نفسه له دا ٍع آخر أيض ًا وهو الفرار من العقاب ،لكن وجود دا ٍع ٍ
ثان
ّ
ال ينفي أنّه أقدم يف كثري من املوارد عىل فعل الواجب بداعي حتصيل ثواب اهلل وجنّته.

نعم ،جيري هذا الكالم يف اخلرب ّ
الدال عىل احلرمة ،واملراد استفادة الكراهة منه بأخبار

من بلغ؛ وذلك ّ
املحرمات عاد ًة هو الفرار من العقاب ال احلصول عىل
أن الداعي لرتك ّ

الثواب .

ٍ
بيشء من الرت ّقي ،وذلك ّ
أن التفكيك بني طلب الثواب والفرار
بل يمكن التعليق هنا

واملترشعي العام
من العقاب يف باب أفعال العباد هو تفكيك د ّقي؛ لك ّن الوعي الديني
ّ

قائم عىل ّ
أن الفرار من العقاب معناه دخول اجلنّة ،وطلب الثواب معناه االبتعاد عن
النار ،فمن يرتك احلرام يريد أيض ًا دخول اجلنّة بذلك ،والنصوص الدين ّية كام تتحدّ ث

املحرمات
التورع عن ّ
املحرمات ،تتحدّ ث عن الثواب يف مورد ّ
عن العقاب يف مورد فعل ّ
أيض ًا ،فالذهن الديني العام يداخل بني املفهومني ،ألنّه ال ثالث هلام ،عىل ما هو السائد
عند مجهور الناس ،بل عىل ما هو التحقيق.

تصور ّ
ب ـ ما أورده بعض املعارصين ،وحاصله ّ
أن الفاعل هنا
أن السيد الروحاين ّ
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أن هذا ليس مفروض ًا يف مسألتنا أصالًّ ،
خيقدم عىل الفعل بداعي الوجوب ،مع ّ
كل ما هو
دال عىل الثواب عىل الفعل ،وهذا ٍ
الدال عىل الوجوب ٌّ
أن اخلرب ّ
مفروض ّ
كاف يف حتقيق
مصداق تشمله أخبار من بلغ .

أن هذا اإليراد عىل السيد الروحاين يف غري حم ّله؛ ّ
إال ّ
يفرس
ألن السيد الروحاين يريد أن ّ
طبيعة العالقة بني (بلغه) و (فعمله) ،الواردة يف مفروض أخبار من بلغ ،فعندما يكون

اخلرب داالً عىل الوجوبّ ،
فإن مفروض أخبار من بلغه هو اندفاعه نحو الفعل بداعي
الثواب ،بينام واقع احلال عندما يكون اخلرب داالً عىل الوجوب أو احلرمة هو صريورة
االندفاع بداعي الفرار من العقاب ،فيكون خارج ًا عن مفروض ومرشوط أخبار من

بلغ.

جـ ّ
إن األخبار هنا مطلقة من حيث وجود تو ّعد بالعقاب ،مضاف ًا إىل الوعد بالثواب

أو ال ،فيصدق يف مورد الواجبات الوعد بالثواب أيض ًا ،فال وجه ملثل هذا التقييد بكون

خمتصة بالوعد بالثواب.
أخبار من بلغ ّ

والتحقيق هنا ّ
أن العربة ليست باالستحباب أو الكراهة أو الوجوب أو احلرمة

املهم أن ننظر إىل الرواية يف كوهنا خُترب ـ ولو بالداللة االلتزامية العرفيّة ـ
بعناوينها ،بل ّ

عىل الثواب عىل فعل أو ترك ما ،فإذا صدق عليها ذلك جرت فيها قاعدة التسامح،

برصف النظر عن طبيعة املضمون بعد ذلك ،نعم يفرتض ـ كام قلنا ـ أن ال تكون هذه

األخبار أخبار ًا عقاب ّية غري ثواب ّية.

األول (احلج ّية) ،وأخرى نختار االحتامل الثبويت
وهنا تار ًة نبني عىل االحتامل الثبويت ّ

الرابع (االستحباب الثانوي):

األول ،كان املفرتض ـ بعد إحراز كون الرواية مما يصدق عليه عنوان
 1ـ فإذا بنينا عىل ّ

حجة معتربة بربكة أخبار من بلغ،
(بلوغ الثواب) ولو بااللتزام العريف ـ صريورة الرواية ّ
( )1املصدر نفسه 139 :ـ .140

وبعد أخذها االعتبار تصبح بمثابة التا ّم سند ًا ،وعندها نأخذ بداللتها ،حتى لو كانت
حج ًة صدور ًا ،ال ّ
وجوب ّي ًة أو حتريم ّية؛ ّ
أن حج ّيته الصدور ّية
ألن املفروض صريورة اخلرب ّ

منحرص بصدق عنوان
مق ّيدة بداللة االستحباب أو باحلكم باالستحباب ،وإنام تق ّيدها
ٌ

ثواب عىل عمل؛ فهذا هو املأخوذ يف لسان أخبار من بلغ.
أنّه يبلغ هبا ٌ

ويلزم عىل ذلك حج ّية الكثري ،ليس من أخبار السنن فقط ،بل أخبار الواجبات

األول
واملحرمات ،فتثبت الكثري منها بأخبار ضعيفة السند! وعىل القائلني باملبنى ّ
ّ

االلتزام هبذه النتيجةّ ،
ولعل هذه النتيجة تضيف من ّبه ًا جديد ًا عىل بطالن هذا االحتامل،
وقد يكون أملحنا إىل هذه النقطة سابق ًا.

األول هنا بغري معنى جعل احلج ّية للخرب الضعيف ،وإنّام بمعنى
فرس املبنى ّ
نعم ،لو ّ

توسط مفهوم احلج ّية ـ كام ناقشناه سابق ًا
جعل االستحباب يف مورده ،برصف النظر عن ّ
لصح القول ّ
بأن خمفاد هذه األخبار هنا هو جمرى قاعدة التسامح ،لكنّه ال ينتج سوى
ـ
ّ
االستحباب أو الكراهة.

 2ـ وأ ّما إذا بنينا عىل االحتامل الرابع ،مل يثبت يف ّ
كل املوارد سوى استحباب ثانوي

أو كراهة ثانو ّية ،برصف النظر عن مضمون الروايات الضعيفة؛ ّ
ألن العربة يف العالقة

بني عنوان البلوغ وإثبات أخبار من بلغ نفسها لالستحباب الثانوي ،وال دور لتامم

مدلول األخبار الضعيفة نفسها كام هو واضح؛ فهذا ٌ
األول
فرق
جوهري بني املبنى ّ
ٌّ
والرابع هنا.

املفصلة هناّ ،
فلعل التفصيل فيها مرجعه إىل عدم شمول أخبار من بلغ
وأما النظر ّية ّ
ّ

ملا ّ
دل عىل مبغوضيّة الفعل ،أو خلصوصيّة الفرار من العقاب ،وقد قلنا سابق ًا يف التنبيه
األصح هو الشمول للفعل والرتك ،كام ب ّينا قبل قليل ّ
الثاين ّ
املترشعي
أن الذهن
أن
ّ
ّ
االجتامعي العام ال يم ّيز بني الفرار من العقاب وحتصيل الثواب؛ ّ
ألن الفرار من العقاب

خاصة لو كان ترك احلرام بقصد الفرار من العقاب (بلغه
مرجعه لدخول الثواب واجلنّةّ ،

ونوع من الورع املثاب عليه اإلنسان يف الثقافة الدين ّية ،وهذا غري
ـ فعمله) ،فإنّه حممو ٌد
ٌ

املحرمات دون التفات.
جمرد ترك ّ
ّ

هذا ك ّله بنا ًء عىل داللة األخبار عىل قاعدة التسامح ،أ ّما لو قلنا ّ
بأن مدركها هو اإلمجاع

فاألمر يكون أوضح ،وأ ّما القول ّ
بحسن االحتياط ،فالشمول
بأن املدرك هو حكم العقل خ

املتعني حت ًام.
هو ّ

قد يقال :هذا ك ّله بناء عىل داللة الثواب ولو االلتزامية ،أ ّما لو أنكرنا داللة الثواب،

نتيجة القول بتبع ّية الداللة االلتزامية للمطابق ّية يف احلج ّية ،فال معنى لداللة الثواب هنا؛
ٍ
ّ
لسبب أو آلخر ،فمن يرى
ألن املفروض ّأهنا ستنهار بعد سقوط حج ّية داللة الوجوب
هذا القول يلزمه هنا رفع اليد عن قاعدة التسامح يف هذه املوارد ك ّلها.

واجلوابّ :
احلجة عىل الثواب ،بل الداللة
إن موضوع قاعدة التسامح ليس الداللة ّ

احلجة ،واملقام من هذا القبيل فالحظ.
ولو غري ّ

الجنبيه العجشر :مشنل القجعدة لإلخبجرات اخلجرجيّة (تجريخ ،تتنين)..

املهمة لقاعدة التسامح ،وقد ترك مضمونخه تأثري ًا كبري ًا
يعدّ هذا التنبيه من التنبيهات ّ

عىل الفكر اإلسالمي عموم ًا ،فهل تشمل أخبار من بلغ الروايات العقائد ّية والتارخيية

واألئمة واحلكايات ،ومنه
والقصص وأحداث السرية النبو ّية واحلسينيّة وتواريخ األنبياء
ّ
أخبار الفضائل واملناقب واملثالب املتع ّلقة برجاالت التاريخ اإلسالمي وغريهم،
وكذلك اإلخبارات عن أمور تكوين ّية كتحديد قبور بعض األنبياء واألولياء ،مثل هود
الطب من خصائص النباتات ،وأيض ًا
وصالح وزينب ورأس احلسني و ..وكذلك مسائل
ّ

تاريخ العامل وتكوينه وأوضاع النار واجلنّة وأحداث القرب والقيامة و ..أو ّ
أن القاعدة ال

تشمل هذا ك ّله وإنّام عالقتها باألمور السلوك ّية مبارش ًة فقط؟

األول بمعنى جعل احلج ّية للخرب
إذا قلنا بالشمول،
خاصة عىل االحتامل الثبويت ّ
ّ

الضعيف ،فيمكن مث ً
ال للخطيب أن ينقل وقائع التاريخ بصيغة( :قال) ،وليس بصيغة

ٍ
حجة.
أمور ثبتت
بدليل ّ
(روي) ،وهكذا ،ويقدّ مها للجمهور املسلم وغري املسلم عىل ّأهنا ٌ
ّ
ربر عدم تشدّ د بعضهم يف أخبار غري الفقه اإللزامي وتشدّ ده يف الزام ّيات
ولعل هذا ما ي ّ

الفقه.

ومن الطبيعي ّ
أن هذا البحث ال خيعطي معناه إال إذا كانت حج ّية الظ ّن ذات معنى ـ

ٍ
بشكل من األشكال ـ يف هذه الدوائر غري العمل ّية جوارح ّي ًا ،كام بحثناه يف املحورين:
الثالث والرابع من الفصل الثاين من هذا الكتاب ،وإال فإذا قيل ّ
بأن هذه املوضوعات

العقد ّية والتارخيية ال معنى حلج ّية الظ ّن فيها وال للخرب الصحيح السند ،وال حج ّية خلرب
الواحد يف املوضوعات بل يف خصوص األحكامّ ،
فإن جعل احلج ّية للخرب الضعيف

خاص ًا.
نصور لذلك معنى وأثر ًا عمل ّي ًا ّ
سيكون بال معنى أيض ًا ،ما مل ّ
وعىل أ ّية حال ،فقد انقسم العلامء هنا إىل فريقني:

األول :وهو الفريق الذي مال إىل القول بالشمولّ ،
ولعل عبارة الشهيد الثاين
الفريق ّ

تساعد عىل ذلك يف اجلملة ،مستثني ًا ما يتصل بصفات اهلل تعاىل  ،وهو املنسوب إىل
الشيخ النراقي األب  ،عىل أساس ّ
أن هذه اإلخبارات مجيعها تؤثر يف النهاية عىل عمل
اإلنسان وسلوكه وإعطائه الثواب بالبكاء عىل مصائب األولياء ،أو زيارة القبور ،أو

تقوي إيامنه وعالقته باهلل من خالل معرفة أخبار القرب والقيامة وغري ذلك.
ّ

ٍ
ال إثبات ّ
لعمل يرجع بالثواب ،فمث ً
أن
فهذه األخبار تصلح لتكون موضوع ًا أو فضا ًء

املكان الفالين هو موضع قرب الو ّيل الفالين ،حي ّقق تطبيق ًا للصالة يف هذا املكان الثابت
األئمة من أهل البيت يف ٍ
استحباهبا ،أو ّ
معني ،حي ّقق مورد ًا
أن ثبوت فضيلة ألحد
أمر ّ
ّ

لنرش فضائل أهل البيت يف األ ّمة ،وهكذا.
( )1انظر :الرعاية.76 :

( )2نسبه له ابنه يف عوائد األ ّيام.793 :

بحسنه
وقد استند من مل يامنع من ذلك ـ كالشيخ األنصاري وغريه ـ إىل حكم العقل خ

املرضة عىل تقدير الكذب ،وإىل مطلقات أخبار من بلغ ،وكذلك ما ّ
دل عىل
مع أمن
ّ

خحسن اإلعانة عىل اخلري وفضيلة اإلبكاء عىل أيب عبد اهلل احلسني ،وغري ذلك  .كام نقل
ّ
أن الوجه فيه هو استحباب اإلبكاء عىل أهل البيت فيام هو مظنون كونه مصيبة هلم .
ويناقش ـ غري قض ّية حكم العقل اآلتية ـ بأنّه:

أ ـ البدّ مسبق ًا من إثبات أنّه خري ليشمله دليل اإلعانةّ ،
فلعل ترويج غري الثابت فيه

مرض ٌة ومفسدة اجتامعيّة وثقاف ّية داخل الدين أو املذهب ويف صورهتام اخلارج ّية ،عندما
ّ

ننظر للتأثري اجلمعي هلذه الظاهرة ،ويكفي االحتامل؛ ّ
ألن املوضوع هو اخلري ال غري
الرش ّية.
معلوم ّ

ٌ
لسان وال إطالق يمنح االعتبار للخرب غري الثابت،
ب ـ وفضيلة اإلبكاء ليس فيها

بل لساهنا ليس فيه مثل هذا التوجيه ،عل ًام ّ
أن اإلبكاء يكون بالنقل دون صيغة اجلزم ،كام

يف مثل (روي) مع التنبيه لعدم الثبوت واحتامل ّية الثبوت.

ج ـ والقول ّ
مستحب فيام هو مظنون كونه مصيبة هلم وأنّه يثبت حج ّية
بأن اإلبكاء
ٌّ

اخلرب ،غريب جد ًا حيث ال شاهد له ،بل نصوص اإلبكاء ليست يف مقام البيان من هذه

اجلهات أصالً.

الفريق الذي رفض هذا الشمول رفض ًا قاطع ًا ،ومن أبرز رجاالت
الفريق الثاين :وهو
خ

اإلصفهاين ذلك
حقق اإلصفهاين الذي تبعه السيد اخلوئي ،حيث اعترب
هذا الفريق امل خ
ُّ

حجة عليه يندرج احلكاية عنه يف
كذب ًا قبيح ًا ،وذلك حني قال .. :ما ال علم به وال ّ

خيتص قبح الكذب بصورة اإلرضار عق ً
الكذب القبيح عق ً
ال ،كام
ال
واملحرم رشع ًا ،وال ّ
ّ
( )1انظر :األنصاري ،رسائل فقه ّية 158 :ـ 159؛ والنراقي ،عوائد األ ّيام794 :؛ والطباطبائي،
مفاتيح األصول349 :؛ والروحاين ،زبدة األصول  285 :3ـ .287

( )2انظر :البجنوردي ،القواعد الفقه ّية  339 :3ـ .340

حجة عليها وذكر املصيبة التي ال
ال اختصاص له رشع ًا .وعليه فنرش الفضيلة التي ال ّ

قبيح عق ً
يعمها أخبار من بلغ ،سواء كان مفادها
حجة عليها ٌ
ّ
وحمرم رشع ًا ،فكيف ّ
ال ّ
اإلرشاد إىل حسن االنقياد أو إثبات االستحباب .نعم ،إذا قلنا بأ ّن األخبار املزبورة تثبت

احلجة عليه رشع ًا،
حج ّية اخلرب الضعيف ،فالزمه اندراج الفضيلة واملصيبة فيام قامت ّ

فيخرج عن حتت الكذب املخربي القبيح عق ً
وحمرم رشع ًا ،وحينئذ إن كان إمجاع فهو
ال ّ

كاشف عن هذا املعنى ،ال أ ّنه ُتصيص يف حكم العقل والرشع .

أن املورد ملّا كان من الشؤون املتع ّلقة
وبرصف النظر عن مسألة حقيقة الكذب ،إال ّ

بالقضايا الدينية فيشملها القول بغري علم ،وهو يف مورد القضايا الدينية واحلكاية عن اهلل
حمرمة قطع ًا ،حتى لو قلنا ّ
حمرم يف غري القض ّية الدين ّية.
بأن القول بغري علم غري ّ
ودينه ّ

لكن يف صدق ّ
أن هذه املوارد ك ّلها قضايا دين ّية ،ولو تع ّلقت بتكوين ّيات وتارخي ّيات،

ٌ
إشكال.
وما شابه ذلك،

ّ
وأما ما أورده بعض املعارصين من ّ
الدال عىل
ُتصص الدليل
أن قاعدة التسامح ّ
ّ

حرمة القول بغري علم أو النهي عن العمل بالظ ّن ،فريتفع اإلشكال .

األول للقاعدة ،بمعنى
فهذا غري مفهوم ،لو استبعدنا ـ كام فعل اإلصفهاين ـ التفسري ّ

جعل احلج ّية للخرب الضعيف ،وسيأيت مزيد توضيح منّا قريب ًا فانتظر.
ٍ
طريق آخر ،حاصله ّ
أن هذه األخبار
نعم ،حاول السيد الروحاين االستدالل هنا عرب
ال أو عق ً
ال تشمل ما إذا كان املورد يف نفسه ومع قطع النظر عنها قبيح ًا عق ً
ال ورشع ًا،

وعليه فإذا كان العمل املتع ّلق باملوضوع املخرب به من مقولة القول ،كنرش الفضيلة ونقل
املصيبة ونحومها ،أشكل شمول أخبار من بلغ لإلخبار باستحبابه؛ وذلك أل ّن النقل
( )1اإلصفهاين ،هناية الدراية 546 :2؛ وانظر :اخلوئي ،اهلداية يف األصول 336 :3؛ ودراسات يف
علم األصول  309 :3ـ .310

( )2لنكراين ،قاعدة تسامح در ادله سنن 150 :ـ .151

وحمرم ،والوجه فيه أ ّن ّ
كل ما ال يعلم أ ّنه كذب
واإلخبار بام ال يعلم مطابقته للواقع قبيح ّ

يكون طرف ًا لعلم إمجايل بحرمة اإلخبار به أو بنقيضه أو ضدّ ه؛ للعلم بعدم مطابقة أحدمها

للواقع ،فإذا مل يعلم بمجيء زيد ،يعلم إمجاالً بأ ّن اإلخبار به أو اإلخبار بعدم جميئه حرا ٌم
علم
واقع ًا؛ ّ
خللو الواقع عن أحدمها ،فهو يعلم أ ّن الكذب ال خيرج عن أحدمها .وهو ٌ

منجز فيستلزم حرمة ّ
كل من الطرفني عق ً
ال ،وهبذا حيرم نقل املصائب والفضائل
إمجايل ّ
ألهنا ال تشمل القبيح .
غري ثابتة احلج ّية ،فال تشملها أخبار من بلغ؛ ّ

ّ
مستقل بحدّ نفسه ال نخوض فيه الساعة.
وهذا البحث ـ حقيقة الكذب ـ طويل

والصحيح هنا هو القول:

 1ـ أ ّما إذا رفضنا قاعدة التسامح ،فال تشمل أخبار من بلغ ّ
كل هذا من رأس ،بل

تكرم ًا من اهلل عىل ٍ
أجنبي عرف ًا عن هذا ك ّله.
معني ،وهو
ٌّ
عمل ّ
تكون وعد ًا بالثواب ّ

األول (احلج ّية) ،فاملفرتض القول بحج ّية ّ
كل خرب
 2ـ وأما إذا أخذنا هبا يف املبنى ّ

ضعيف اشتمل عىل وعد بالثواب ولو اشتامالً التزام ّي ًا عرفي ًا ،ومن الواضح ّ
أن األغلبيّة
الساحقة من األخبار املشار إليها آنف ًا ليس مما يصدق عليه عرف ًا ـ ال عق ً
ال ودق ّي ًا ـ أنّه َي ِعدخ
بالثواب عىل عمل ،فنحن ندّ عي انرصاف هذه األخبار للشبهات احلكم ّية ،دون
ألن داللة ما ّ
املوضوع ّية؛ ّ
دل عىل موضوع خارجي عىل الثواب أو العمل ـ دون سياق

خاص ـ غري واضحة أساس ًا ،فال حيرز شمول أخبار من بلغ هلا ،ال ّ
ألن الشارع بام هو
ّ
شارع منحرصة وظيفته يف بيان األحكام كام قيل  ،بل ّ
ألن ظاهر هذه األخبار هو حتسني

العمل أو بيان الثواب عليه ،واملوضوعات اخلارج ّية دون إرفاق بياهنا بنكتة ذات ربط،

َ
ال خحيرز انضاممها حتت هذه األخبار عرف ًا .بل ّ
اإلنبعاث نحو العمل نتيجة بلوغ اخلرب
إن

غري متح ّقق يف املقام؛ ّ
فإن اإلخبارات اخلارج ّية
بحيث يكون بلوغ اخلرب هو الداعي ،خ
( )1الروحاين ،منتقى األصول  540 :4ـ .541

( )2انظر :احلكيم ،املحكم يف أصول الفقه .159 :4

املتضمن للثواب.
ليست بواعث ،بخالف اخلرب العميل اإلنشائي
ّ

وأ ّما القول ّ
بأن اإلخبار عن كون املكان الفالين هو إخبار باملالزمة عن الثواب عىل

خاصة ـ بعيدٌ عرف ًا ،نعم العقل يالحظ هذا الرتابط
الصالة فيه ،فهو ـ إذا مل
ّ
حيتف بقرينة ّ
من نفسه ،أ ّما ّ
أن العرف يفهم من اإلخبار عن مكان معني اإلخبار مالزم ًة عن الثواب

عىل الصالة فيه ،فهو غريب حق ًا .واألغرب منه إرادة إثبات األمر اخلارجي يف نفسه

جمرد إثبات استحباب الصالة فيه
باخلرب الضعيف كمعلومة تارخي ّية أو جغرافيّة ،أكثر من ّ
باخلرب الضعيف ،فهذا غري واضح .بل األوضح هو ما لو كان املخرب غري معصوم؛ ّ
فإن
شمول من بلغ له لرتتيب اآلثار يف غاية الغرابة ،وإن كان صناعي ًا يلزمهم مثل هذا ،ما مل

يقل بانرصاف أخبار من بلغ ملا إذا كان البالغ منه اخلرب هو املعصوم.

خيشار إىل أنّه يف بعض املوارد قد حيصل ذلك ،لكنّه استثناء قليل ،وليس قاعد ًة غالبة
وال دائمةِ ،
فالحظ مساحة البحث و َق ِ
ارن بنفسك.
نعم ،يمكن أن يرتتّب عمل ما عىل قراءة رواية حول اجلنّة ،لكن هذا ال يعني ّ
أن

الرواية التي أخربتني عن طبيعة ثامر اجلنّة يصدق عليها عرف ًا ّأهنا إبالغ ثواب عىل عمل
ألن التنكري يف أخبار من بلغ (عىل ٍ
حمدّ د؛ ّ
معني ،ال
عمل) ،يفيد حتديد الثواب عىل عمل ّ
جمرد احلديث عن الثواب ،وهكذا احلال يف أخبار التاريخ ،وال ّ
أقل من عدم إحراز
ّ

شمول أخبار من بلغ لذلك.

 3ـ وأما إذا أخذنا هبا يف املبنى الرابع (احلكم الثانوي) ،فاحلال كذلك أيض ًا؛ ّ
ألن

موضوع هذا احلكم الثانوي هو بلوغ ثواب عىل عمل ولو بالداللة االلتزاميّة العرفية،
وهنا عندما ُتربنا الرواية ّ
بأن قرب هود هو يف هذه البلدة ،ال يصدق ـ عرف ًا ـ عنوان بلوغ

الثواب عىل عمل ،فال يرتتّب االستحباب الثانوي ،عل ًام ّ
أن االستحباب الثانوي خيفرتض

ترتّبه عىل يشء مشابه ملضمون الرواية ،وهو مفقو ٌد يف املقام.

فاألصح القول بانرصاف أخبار من بلغ ،بل بعدم حديثها عن مثل هذه
من هنا،
ّ

املوارد بأمجعها عىل متام املباين يف القاعدة ،أي حتى عىل نظر ّية حج ّية اخلرب الضعيف إال

احلجية يمكن القول بشمول
نادر ًا ،فام ذكره املح ّقق اإلصفهاين من أنّه إذا أخذنا بنظر ّية ّ
غري صحيح أيض ًا فيام يبدو يل.
القاعدة للمورد  ،خ
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رب داللتخه ضعيفة عىل استحباب ٍ
أمر ما ،سواء فرض صحيح السند أم
قد يأتينا خ ٌ

ضعيفه ،فهل يمكن احلكم باالستحباب عىل أساس ّ
أن قاعدة التسامح كام جترب ضعف
إشعار باالستحباب أو الكراهة ،وال
رب فيه
ٌ
السند جترب ضعف الداللة؟ فلو جاءين خ ٌ

ترتقي داللته إىل مستوى الظهور ،فض ً
ال عن النص ّية والرصاحة ،فهل حتت عنوان
ونقوهيا ونفرتضها تا ّمة التعبري عن
التسامح يف السنن نتسامح يف هذه الداللة
ّ
االستحباب ،فنحكم باالستحباب أو ال؟

نقل الشيخ األنصاري القول بنسبة شمول القاعدة للضعف الداليل إىل بعض

يسميهم  ،وبالتت ّبع مل أجد من تبنّى هذا الكالم سوى اآلشتياين يف
معارصيه دون أن ّ

بحر الفوائد  ،وقد ذكر الشيخ السبحاين الذي رفض هذه التوسعة أنّه قد يؤخذ هبا لو
قلنا ّ
املستحب
بأن روح قاعدة التسامح ترجع إىل االحتياط يف باب املستح ّبات ،لتحصيل
ّ

الواقعي .

والصحيح هنا عدم الشمول سواء كانت روح القاعدة هي احلجيّة أو العنوان الثانوي

أي يشء آخر؛ ّ
ألن موضوع القاعدة ومفروضها ـ طبق ًا ملا جاء يف أخبار من بلغ ـ هو
أو ّ

ّ
الشك الداليل ال
بلوغ الثواب عىل عمل ،فالبدّ ّأوالً من صدق عنوان البلوغ ،ومع
( )1هناية الدراية .546 :2

( )2األنصاري ،رسائل فقه ّية.170 :
( )3بحر الفوائد .71 :2

( )4السبحاين ،الرسائل األربع ،رسالة يف قاعدة التسامح.90 :

التمسك بالعام
يصدق عرف ًا أنّه بلغني استحباب هذا الفعل أو الثواب عليه ،وال يمكن
ّ

يف الشبهة املصداق ّية للعام نفسه؛ ّ
ألن اإلشعار ليس بلوغ ًا عند العرف إال مع قرينة أو
خاصة ،وهذا واضح ال حيتاج إىل كثري تعليق ،وإال لزم يف ّ
كل مورد ّ
نشك فيه
مالبسات ّ

نص أو فتوى عىل
أي ّ
مؤرش من ٍّ
باستحباب فعل ـ ولو احتامالً موهون ًا جد ًا ـ دون وجود ّ
االستحباب ،أن نعترب حصول االحتامل يف أذهاننا بلوغ ًا ،ونرتّب قاعدة التسامح يف

املقام!

بأن مدرك قاعدة التسامح هو اإلمجاع؛ ّ
واألمر عينه يقال لو قلنا ّ
ألن املعقد املتي ّقن له

غري حمرز الشمول هلذا املورد ،نعم بنا ًء عىل القول ّ
بأن مستند قاعدة التسامح هو خحسن

االحتياط عقالً ،ال مانع من جريان القاعدة هنا كام هو واضح .كام ّ
أن االحتامل السابع
الثبويت يشمل االجتهاد اخلاطئ يف الداللة ،كام هو واضح يف نفسه.
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ُتتص أخبار من بلغ بالروايات الضعيفة السند أو ّأهنا تشمل األخبار الصحيحة
هل ّ

السند؟

أي مق ّيد يق ّيد
قد ال تكون هناك فائدة عمل ّية مبارشة هلذا البحث ،لكن ال يوجد عندنا ّ
أي ٍ
خرب من أخبار من
األخبار هنا بالروايات الضعيفة السند ،إذ مل نجد مثل هذا القيد يف ّ

بلغ الصحيحة والضعيفة.

فالصحيح شمول هذه األخبار ملطلق الروايات باملقدار الذي ب ّيناه.

وهنا:

مؤسس ًة حلجيّة اخلرب
 1ـ إذا بنينا عىل االحتامل ّ
األول (احلج ّية) ،فتكون أخبار من بلغ ّ

الضعيف ،كام ّأهنا تقف إىل جانب مفهوم آية النبأ وغريه إلعطاء احلج ّية للخرب الصحيح،

غايته تكون مثل آيات :النفر والذكر والكتامن ،يف إعطائها احلج ّية ملطلق اخلرب (الثوايب)،

وقد تقدّ م احلديث عن عالقتها بمنطوق آية النبأ ،كام تقدّ م احلديث عن داللة الوجوب
والتحريم لو كانت يف اخلرب الضعيف .وهبذا تعطي أخبار من بلغ احلج ّي َة للخرب مطلق ًا،

سواء كان صحيح ًا أم ضعيف ًا ،فتكون أخبار من بلغ من مجلة طوائف الروايات الدا ّلة يف

اجلملة عىل حج ّية مطلق اخلرب يف باب السنن أو الثوابيات أو نحو ذلك.

 2ـ وأما إذا بنينا عىل االحتامل الرابع (االستحباب الثانوي) ،فتظهر هنا مشكلة سبق

أن أملحنا إليها ،وهي أنّه يف مورد اخلرب الضعيف سينشأ استحباب ثانوي بعد وصول
اخلرب الضعيف ،أما يف مورد اخلرب الصحيح ّ
فإن املفروض حج ّية هذا اخلرب باألد ّلة
األخرى من الكتاب والسنّة والسرية و ..فيكون كاشف ًا عن االستحباب الواقعي كشف ًا
صحة اخلرب ،واملفروض ثبوت
معترب ًا ،فهنا يثبت
استحباب واقعي (ظاهر ًا) بمقتىض ّ
ٌ

متفرع عىل عنوان البلوغ ،بربكة أخبار من بلغ ،فهل خيقال يف مورد
استحباب ثانوي ّ
ثانوي ،واآلخر ّأويل؟
األخبار الصحيحة السند بوجود استحبابني :أحدمها
ّ

وهكذا احلال لو قلنا بشمول أخبار من بلغ للروايات الوجوب ّية ولو التا ّمة السند ،فإنّه

يلزم ـ عىل املبنى الرابع ـ القول بوجود وجوب ظاهري (أعني مؤدى أمارة معتربة)

واستحباب ثانوي ،وك ّلها لوازم تضع االحتامل الرابع هنا يف مأزق ،بعد األخذ بعني
االعتبار فكرة اإلطالق ،وهذا من ّب ٌه آخر عىل ضعف هذا االحتامل أيض ًا ،إال إذا قيل ّ
بأن
خاص باخلرب غري املطابق للواقع ،وهو غري واضح أبد ًا.
االستحباب الثانوي
ّ

ّ
ولعل مثل هذه املشكالت التي واجهت العمل بقاعدة التسامح هو ما دفعهم لبعض

املخرجات هنا ،مثل حرصها بأخبار السنن أو باألخبار الضعيفة أو نحو ذلك ،مع أنّه ال
َ

النص مؤرشات عىل مثل هذا احلرص.
توجد يف ّ

ومما أسلفناه اتضحت النتائج املتع ّلقة باالحتامالت األخرى ،فال نطيل.
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ذكر السيد الطباطبائي واملح ّقق النراقي ،أنّه ال فرق يف قاعدة التسامح بني جمال

العبادات واملعامالت واإليقاعات والعقود والسياسات ،كام ال فرق بني أن يكون مفاد

ال مستق ً
الرواية عم ً
ال كاستحباب صالة مع ّينة ،أو استحباب يشء يف أثناء عمل آخر ولو

كان عباد ّي ًا ،سواء عىل وجه اجلزئ ّية أو الرشط ّية أو التقييد أو الظرف ّية أو غري ذلك .

بأي معنى من
صحة ذلك ك ّله ،فلو ثبتت القاعدة ـ ّ
ومقتىض إطالق أخبار من بلغ ّ

املعاين ـ متّت يف هذه املجاالت ك ّلها ،تبع ًا لطبيعة املبنى الذي خيتاره األصو ُّيل يف تفسريها،
حتمل هذا املبنى هلذه النتيجة أو تلك .وقد ذكر الس ّيد الطباطبائي أنّه ال خالف
ومديات ّ

وجمرد ذكر الروايات هنا ملسألة الثواب ال يفرض
بينهم يف هذا األمر ،وهو املفرتضّ .

تصور للوهلة األوىل.
ُتصيصها بمجال العبادات ،كام قد خي ّ
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من الواضح ّ
أن أخبار من بلغ ظاهرة يف ذكر رسول اهلل

الشيخ نارص مكارم الشريازي ،ليتحدّ ث عن ّ
أن ذكر النبي

يف ذيلها ،وهو أمر أثار
ال يعني عدم شمول

ألهنم بحكمه .
أئمة أهل البيت^؛ ّ
القاعدة للروايات املرو ّية عن ّ
والصحيح هنا القول:

ّأوالًّ :
إن الرواية التا ّمة السند هنا ـ وهي صحيحة هشام بن سامل ـ ليس فيها قيد

النبي

؛ وإنام ورد ذلك يف هذه الصحيحة يف طريقها الثاين ،إذ ًا فصحيحة هشام بن

سامل تار ًة فيها قيد النبي وأخرى ليس فيها هذا القيد ،وهذا يعني أنّه يمكن األخذ هبا يف

رجحنا تعدّ د الرواية املنقولة عن هشام
غري قول النبي
إذا اعتمدنا النقل الثاين؛ فإن ّ
ٍ
حينئذ عىل خرب النبي ،بل نحمل خرب
عن اإلمام ،أخذنا بالرواية غري املق ّيدة ،ومل خيقترص

النبي يف هذه احلال عىل املثاليّة.
ّ

( )1عوائد األ ّيام794 :؛ ومفاتيح األصول.350 :

( )2انظر :الشريازي ،أنوار األصول  99 :3ـ .100

أن هذا الكالم جيري عىل غري مسلكنا يف الوثوق املأخوذ من جمموع النصوص؛ ّ
ألن
إال ّ

هذا الوثوق يرتكّز عاد ًة عىل الدائرة األضيق والتي متثل بدورها النطاق املتي ّقن من جمموع

األخبار ،واملفروض ّأهنا النصوص النبو ّية.

ثاني ًاّ :
إن مجلة من األخبار األخرى غري التا ّمة السند ،ليس فيها هذا القيد ،مثل خرب

حممد بن مروان (رقم  )2ومرسلتَي :ابن فهد (رقم ،)8وابن طاوس (رقم  ،)9وكذلك

فبضم الروايات إىل بعضها ،خيفهم ّ
أن قيد
الروايات السنّية الثالث ( 10ـ  11ـ ،)12
ّ
الضم هنا.
النبي جاء عىل نحو املثال ّية فقط ،إذا خقبل مثل هذا
ّ

ثالث ًا :إذا وقفنا عىل الروايات املق ّيدة بالنبي ،فال يمكن التعميم ملطلق إخبار عن ثواب

أي شخص آخر عن ثواب دون
ال يتصل برسول اهلل ،كام لو أخرب صحايب أو تابعي أو ّ

أن خيسند ذلك إىل رسول اهلل.

ألئمة أهل البيت عند أهل السنّة ،أما عند اإلمام ّية فيمكن التعميم
وهكذا بالنسبة ّ

بأحد مالكات ثالثة:

األول :أن نحمل ذكر النبي
املالك ّ

ٍ
مصدر رشعي ّأول ،حيث
عىل املثال ّية ملطلق

ال نجد خصوص ّي ًة للنبي يف هذا املجال ،فبإلغاء اخلصوص ّية عرف ًا نعرف ّ
بالنبي
أن املراد
ّ
مطلق املصدر الديني احلاكي عن واقع الرشيعة السامو ّية ،وهو كام يشمل النبي ،يشمل ـ
وفق املعتقد الشيعي ـ أهل البيت النبوي.

املالك الثاين :أن نستند يف التعميم إىل بعض الروايات التي وردت عن أهل البيت

أنفسهم ،تفيد ّ
أن حديثهم هو حديث رسول اهلل ،مثل:

أ ـ خّب هشام بن سامل وَحاد بن عثامن وغريه ،قالوا :سمعنا أبا عبد اهلل× يقول:

حديثي حديث أيب ،وحديث أيب حديث جدّ ي ،وحديث جدّ ي حديث احلسني،

وحديث احلسني حديث احلسن ،وحديث احلسن حديث أمري املؤمنني× ،وحديث

أمري املؤمنني× حديث رسول اهلل

 ،وحديث رسول اهلل قول اهلل عز ّ
وجل .

( )1الكايف  ،52 :1وقريب منه انظر :روضة الواعظني.211 :

ضعيف بسهل بن زياد.
واخلرب
ٌ

ٍ
مسألة فأجابه فيها ،فقال الرجل:
ب ـ خّب قتيبة ،قال :سأل رجل أبا عبد اهلل× عن

أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له :مه ،ما أجبتك فيه من يشء فهو

عن رسول اهلل

 ،لسنا من (أرأيت) يف يشء  .وضعف احلديث من حيث حممد بن

عيسى؛ لروايته عن يونس ،ال لضعفه يف نفسه ،عىل ما ح ّققناه يف بحوثنا الرجال ّية.

أن ما عند أهل البيت هو عند الرسول ومعه ،وحيث
وغريها من الروايات الدا ّلة عىل ّ

ّ
إن أهل البيت ثقات معصومون شيع ّي ًا إمام ّي ًا وثقات عدول سنّي ًا ،فإذا متّت هذه الروايات

سند ًا أو تظافرت لتوجب الوثوق ،صار باإلمكان القول ّ
بأن قوهلم هو قول رسول

اهلل

 ،فيكون مشموالً ألخبار من بلغ ،حتى لو مل يذكروا سند ًا إىل رسول اهلل ،أو مل

يقولوا يف ّ
كل رواية ّأهنا منقولة عن رسول اهلل.

املالك الثالث :االستناد إىل قاعدة ّ
كل ما ثبت له ثبت هلم إال ما خرج بالدليل؛ فإذا

تم التعميم يف املقام .وقد استند الفقهاء إليها يف
ّ
صحت هذه القاعدة بعرضها العريضّ ،
وأهنم بمنزلة النبي
غري موض ٍع عىل أساس حكم الرضورة بذلكّ ،

 ،مثل ما ذكره

السيد اخلوئي يف مباحث قتل ساب النبي  ،بل ذكر الشيخ كاشف الغطاء تظافر األخبار

أن ّ
عىل ّ
النبوة  .والتفصيل يف حم ّله.
كل ما ثبت له ثبت هلم إال ّ

وال أدري ملاذا خيطر يف بايل احتامل ّ
النبي ـ عن اهلل) ربام يكون كاشف ًا
أن تعبري (عن ّ

احتامل ّي ًا ضعيف ًا عن كون هذه الرواية (أعني أخبار من بلغ) كانت متداولة يف الوسط
الشيعي ،فنخسبت ألهل
السنّي منسوب ًة إىل أحد الصحابة أو التابعني ،ثم دخلت احلديث
ّ
البيت ،وإال كان األنسب أن نجد شيئ ًا يتصل بأهل البيت أنفسهم هنا ،بمقتىض عادة

األخبار عند اإلماميّة ،أو ّ
صوبوا هذه الفكرة فاستخدموا نفس التعبري
أن أهل البيت ّ
( )1الكايف .58 :1

( )2مباين تكملة املنهاج .265 :1

( )3األنوار الالمعة (رشح كاشف الغطاء).96 :

الشائع املنقول عند أهل السنّة ،أو ّأهنم أرادوا تشجيع شيعتهم عىل األخذ بالروايات

النبو ّية الشائعة عند أهل السنّة دون حت ّفظ يف مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع ،والعلم

عند اهلل.

الجنبيه اخلجمس عشر :مديجت مشنل القجعدة للثناب األخروي والدنيني

ٌ
تساؤل:
يبدو واضح ًا من لسان أخبار من بلغ أهنا تتحدّ ث عن ثواب؛ وهنا قد خيطرح

هل املراد هبذا الثواب األجر األخروي فقط أم يشمل األجر والفائدة الدنيو ّية؟ فلو

ٍ
لفعل ما ،كإزالته الفقر أو لألوجاع
جاءت رواية تتحدّ ث فقط عن فائدة مادية أو دنيو ّية
أو ..فهل تعدّ هذه الرواية رواي ًة وردنا عربها ثواب عىل عمل أو ال؟

خاص بام إذا مل يكن الدليل داالً باملبارشة أيض ًا عىل الرتغيب يف الفعل
وهذا البحث
ٌّ

بنحو التوجيه الديني ،وإال دخل املورد يف تطبيقات التنبيه السابع املتقدّ م.

وثمرة هذا البحث واضحة ملحوظة يف وجود كثري من الروايات ال إشارة فيها إىل

نف ٍع خاخروي ،فهل تشملها أخبار من بلغ؟

مل أجد من أثار هذا البحث ،سوى السيد حممود الشاهرودي (1396هـ) ضمن

إشارة عابرة منه يف كتاب نتائج األفكار  ،مع أنّه ٌ
يستحق التأ ّمل.
بحث مهم
ّ

ّ
ولعل الصحيح أن يقالّ :
اجلذري لكلمة الثواب يشمل خمتلف أنواع
إن املعنى اللغوي
ّ

خاص ًة احلسن ،سواء كان يف الدنيا أم يف اآلخرة؛ وسواء صدر من اهلل تعاىل أم من
اجلزاء ّ
عبد ٍ
ٍ
لعبد آخر؛ إال ّ
أن استخدام الثواب منسوب ًا إىل اهلل تعاىل رصاح ًة أو ضمن ًا ،مع وجود

كلمة (األجر) أيض ًا يف الرواية( :كان له أجر ذلك) ،يوجب يف االرتكاز الرشعي
واملترشعي يف املناخ الديني ،إ ّما االنرصاف إىل الثواب االخخروي؛ لق ّلة استخدام الثواب
ّ

ـ نسب ّي ًا ـ يف ألسنة اآليات والروايات يف خصوص الثواب الدنيوي أو الشامل له ،أو
( )1الشاهرودي ،نتائج األفكار .207 :4

خاصة عىل مسلكنا يف حجيّة
يوجب فقدان االطمئنان بانعقاد إطالق شامل يف املقامّ ،

خصوص الدالالت الوثوق ّية.

من هنا ،قد يصعب إحراز شمول أخبار من بلغ للثواب الدنيوي املشار إليه،

فاالطمئنان باإلطالق مشكل.

ومن الطبيعي ّ
أن كالمنا هذا هو برصف النظر عن وجود استحباب يف لسان الرواية،

فإنّنا قلنا سابق ًاّ :
إن الثواب األخروي قد يكون مدلوالً بالرصاحة ،وقد يكون بااللتزام،
ومن الواضح ّ
جمرد وجود منافع دنيو ّية ُترب عنها الرواية ال يعني وجود استحباب
أن ّ

استحباب بتحصيل املنافع الدنيو ّية ،لكنّه
خاص هنا ،نعم قد يكون هناك
رشعي
ٌ
ّ
اخلاص يف املقام.
استحباب متع ّلق باملورد بعنوان عام ،ال بالعنوان
ّ
ونكتفي هبذا القدر من تنبيهات قاعدة التسامح.

نججئج البحث يف قجعدة الجسجمح وأخبجر من بلغ

هذه نظر ٌة عابرة لقاعدة التسامح وأخبار من بلغ ،من حيث أصلها ،ومن حيث

تبني كيف ّ
أن احلديث عن تنبيهات هذه القاعدة بالغ األمه ّية من حيث
امتداداهتا ،وقد ّ

حتديد سعتها؛ وقد وافقنا عىل التوسعة يف بعض املوارد كالتوسعة للرتك و ..ورفضنا

الدنيوي ،وأمثال ذلك.
بعضها اآلخر كالتوسعة لإلخبارات اخلارج ّية والثواب
ّ

ونتيجة البحث يف فهم نصوص وأخبار من بلغّ ،
أن هذه النصوص ليست بصدد

الرتغيب أو ّ
احلث عىل الفعل قبل حت ّققه ،لتكون بصدد جعل احلج ّية للخرب الضعيف أو

بحسن االحتياط،
بصدد إنشاء استحباب ّأويل أو ثانوي ،أو بصدد اإلرشاد حلكم العقل خ

أو غري ذلك ،بل غاية ما نفهمه منها ّأهنا بصدد اإلخبار عن حقيقة قانون ّية يف الثواب
والعقاب عند اهلل تعاىل ،وهذه احلقيقة التي ُتربنا هبا هذه النصوص هي أنّه لو أقدم

ٍ
نص
شخص عىل
عمل بداعي طلب ثواب اهلل تعاىل ،نتيجة وجود ما دفعه لذلك من ٍّ
ال ح ّثه ور ّغبه يف الفعل عرب بيانه للثواب ،فإنّه لو فرضنا ّ
مث ً
أن واقع احلال مل يكن كذلك،

ّ
فإن اهلل تعاىل ال خي ّيب ظنّه ،بل جيزيه بام يرضيه؛ نظر ًا حلخسن قصده وعدم مؤاتاة الظروف
الواقع ّية لتطابق ما وصله مع ما هو الواقع.

وهذا ما جيعل هذه النصوص من نصوص علم الكالم ،ال من نصوص الفقه وأصوله،

تصور مشهد ًا
نظر ملستقبل أفعالنا ،بل هلا نظر ملايض أفعالنا وما وقع منها ،فهي ّ
فليس هلا ٌ
عفو ّي ًا يصدر من الناس ينبعثون من خالله لفعل ٍ
ٍ
ثواب ظنّوه
أمر نتيجة الرغبة يف حتصيل
موجود ًا عىل هذا الفعل أو شعروا بنوع من وجوده االحتاميل املؤثر يف االنبعاث عادةً،

ثم فليست هذه الروايات أص ً
ال بصدد إنشاء قانون رشعي أو فقهي ،وال نحرز ذلك
ومن ّ

إطالق ًا فيها.

أن هذه األخبار ليست بصدد الرتغيب يف اإلتيان
وينتج عام قلناه ـ وأرجو التن ّبه ج ّيد ًا ـ ّ

املترشعة ،بل هي بصدد
باألفعال برجاء املطلوب ّية ،أو تأسيس هذا النوع من السلوك بني
ّ

ٌ
بمجرد أن بلغه ثوابه،
إنسان بشكل عفوي قوي نحو فعل
احلديث عن صورة ينبعث فيها
ّ
ولو كان قصده رجاء املطلوب ّية ،وفرق بني احلالتني ،وهو مفهوم ينبغي ـ انسجام ًا مع

أخبار من بلغ ـ أن نستبدله بمفهوم رجاء الثواب ،فيام ّ
يظل مفهوم رجاء املطلوب ّية عىل

النيص ،منسج ًام مع الصيغة العقل ّية للموضوع انطالق ًا من خحسن
طابعه العقيل ال ّ
االحتياط واالنقياد ،لو حت ّقق موضوع هذا احلكم العقيل (وأرجو التدقيق يف ما قلناه يف
املقطع األخري).

هذا ما نفهمه بوصفه القدر املتي ّقن من داللة هذه النصوص ،عىل تقدير التصديق

بأن هذه النصوص مل تبلغ درجة الوثوق بالصدور الذي هو
بصدورها ،رغم أنّنا نعتقد ّ

ألهنا ليست كثرية العدد باملقاربة التي سبق أن ذكرناها ،وليس
ّ
احلجة واملعيار يف األخبار؛ ّ
ٍ
بشكل حاسم عند املتقدّ مني كام ب ّينا سابق ًا.
معموالً هبا

مر ًة أخرى بداللتها عىل إنتاج قاعدة حتت
وعىل تقدير القبول هبذه األخبار ،والقبول ّ

قوهتا أو بمعنى
عنوان قاعدة التسامح يف أد ّلة السنن ،بمعنى جعل احلج ّية أو ما هو يف ّ

توصلنا إليه يف بحث
جعل االستحباب الثانويّ ،
فإن مساحة هذه القاعدة تتحدّ د ـ وفق ما ّ
تنبيهات القاعدة ـ ضمن الشكل اآليت مع بعض التفاصيل التي ذكرناها سابق ًا:

1ـ ّ
ثم فتشمل املكروهات
إن القاعدة تشمل الفعل والرتك وال ّ
ُتتص بالفعل ،ومن ّ

كاملستح ّبات.

ٍ
بدليل معترب ،سواء كان الدليل
 2ـ عدم شمول القاعدة ملا خعلم بكذبه وجدان ًا أو

دل اخلرب الضعيف عىل االستحباب ّ
اخلاص ،كام لو ّ
ودل اخلرب
املعترب ينفيه ،أو خيثبت ضدّ ه
ّ
رب ضعيف يف بعض
املعترب عىل احلرمة ولو باإلطالق ،بل يشمل املورد ما لو عارضه خ ٌ

األحيان ،عىل ما تقدّ م بيانه.

 3ـ عدم جواز اإلفتاء باالستحباب ونحوه إال عىل وجه الكنائ ّية يف فهم األخبار،

جمرد كناية عن جعل احلج ّية للخرب الضعيف ،بل خيعطي الفقيه الكربى
بمعنى ّأهنا ّ
للمك ّلف ليط ّبقها بنفسه عىل الصغرى ،أو يقدّ م له الصغرى أيض ًا معها.
املجردة ـ غري الفقه املأثور ـ إال بناء عىل حكم
 4ـ عدم شمول القاعدة لفتوى الفقيه ّ

بحسن االحتياط ،ومثله ّ
كل ظ ّن حيصل باالستحباب من غري طريق الرواية
العقل خ

والنص.
ّ

 5ـ شمول القاعدة ألخبار مطلق مذاهب املسلمني ما مل خيعلم كذهبا وجدان ًا أو تع ّبد ًا.

 6ـ عدم شمول القاعدة لألخبار اخلالية عن ذكر الثواب عرف ًا ،بحسب املناسبات
والسياقات والدالالت .وذكر الثواب عىل طريقة املالزمة الرتكيبية غري ٍ
كاف ،بل هو أمر
خ
ّ خ
د ّقي.
تتمحض بيان العقاب عىل
 7ـ عدم شمول القاعدة لألخبار العقاب ّية املحضة ،التي
ّ

ٍ
معني.
فعل ّ

 8ـ شمول القاعدة ألخبار الوجوب واحلرمة ،فعىل القول باحلج ّية تنتج الوجوب ،

( )1وجعلنا ذلك من ّبه ًا لبطالن هذا القول ،فراجع.

وعىل القول باالستحباب الثانوي تنتج االستحباب ،نعم لو قلنا ّ
بأن مدرك القاعدة هو

بحسن االحتياط ،أنتج ذلك االستحباب مطلق ًا.
حكم العقل خ

 9ـ عدم شمول القاعدة لإلخبارات اخلارج ّية ،إال إذا احت ّفت بقرينة عرف ّية خا ّصة

وأهنا تريد بيان موضوعه اخلارجي.
حلكمي ّ
تفيد نظرها للدليل ا خ
 10ـ عدم شمول القاعدة للضعف الداليل.

 11ـ شمول القاعدة لألخبار الصحيحة والضعيفة مع ًا ،وتس ّبب ذلك بمشكلة عىل

مبنى االستحباب الثانوي.

 12ـ شمول القاعدة للعبادات واملعامالت وغريمها.

حممد بن عبد اهلل،
النبي األكرم ّ
 13ـ شمول القاعدة ألخبار سائر املعصومني ،غري ّ

ممن يشكّل قوله مصدر ًا نص ّي ًا ّأول إىل جانب القرآن ،تبع ًا لعقيدة ّ
كل مذهب من مذاهب

املسلمني.

 14ـ عدم إحراز شمول القاعدة ملا ّ
دل عىل خصوص الثواب الدنيوي ،بال داللة

مبارشة فيه عىل أصل االستحباب ونحوه.

وقد ظهر من مطاوي البحث يف التنبيهات كيف ّ
أن بعضها يصلح من ّبه ًا خلطأ بعض

توصلوا إليها يف تأسيس القاعدة نفسها ،بل إنّنا رأينا كيف ّ
أن فهم بعضهم
النتائج التي ّ

األويل لداللة النصوص
للقاعدة أدخلنا يف مساحات بعيدة للغاية عن الفهم العريف ّ
(أخبار من بلغ) ،ولو ّأهنا خقرأت بقراءة أكثر عرفيّة وبساطة ملا دخلنا يف ّ
كل هذه
التوسعات ،والعلم عند اهلل.

اخلجمتة

متهيد

بحمد اهلل سبحانه وتعاىل ،وصلنا إىل هناية ما مكّننا اهلل من احلديث عنه يف كتابنا هذا،

خاصة لو
حيث كنّا بصدد البحث والتداول يف دوائر االحتجاج بالسنّة املحك ّية املنقولةّ ،
املعرب عنه عاد ًة بخرب الواحد.
بنينا عىل حج ّية احلديث الظنّي ّ

يرسه اهلل لنا ـ ّ
احلجة يف إثبات السنّة
أن اخلرب ّ
وقد كنّا يف كتابنا حج ّية احلديث أثبتنا ـ بام ّ

املحتف بقرينة القطع
النبو ّية وغريها ،هو فقط اخلرب اليقيني املتواتر أو اآلحادي
ّ
توصلنا
العقالئي ،ولكنّنا يف هذا الكتاب درسنا مجيع هذه البحوث املتقدّ مة تار ًة وفق ًا ملا ّ
إليه من قناعة يف أصل حج ّية اخلرب ،وأخرى ـ ولع ّله الغالب ـ وفق ًا للقناعات السائدة

عند علامء املسلمني يف حج ّية الظ ّن الصدوري (خرب الواحد الظنّي.)..

ّ
مهامت مباحث إثبات السنّة النبو ّية و ..تكمن يف هذه التفاصيل التي
إن الكثري من ّ

حساسة جد ًا ،ومتثل مواقع قلقة يف دراسة
حاول هذا الكتاب أن يعاجلهاّ ،إهنا تفاصيل ّ
احلديث ،وقد حاول هذا الكتاب أن يغ ّطي أيض ًا ويتابع جهود الفكر اإلسالمي عىل

الصعد املختلفة التي عاجلتها حماور هذا الكتاب ،من علم الكالم وأصول الفقه إىل
احلديث والفقه والرجال والدراية والتفسري وعلوم القرآن وسائر ما كانت له صلة يف

الرتاث اإلسالمي هبذه املوضوعات ،متابع ًة تأمل أن تكون جا ّدة حتمل يف ط ّياهتا الكثري

املتنوعة.
من القراءات النقد ّية والتقويم ّية والبحثيّة ّ

وقد كانت بحوث هذا الكتاب عىل قسمني أساس ّيني:

األول :الدراسات املتصلة بدوائر حج ّية احلديث وفق ًا ملعيار السند.
القسم ّ

القسم الثاين :الدراسات املتصلة بدوائر حج ّية احلديث وفق ًا لطبيعة املتن واملضمون.

 1ـ نججئج البحث على مسجنى معجيري السند

عاجلنا يف دائرة حج ّية احلديث وفق ًا ملعيار السند ،جمموعة حماور وهي:

احليس واحلديس
املحور ّ
األول :حج ّية احلديث بني اخلّب ّ

توصلنا فيه إىل ّ
أن املقدار املؤكّد من حج ّية احلديث ـ بعيد ًا عن حصول اليقني
وقد ّ

احليس ،الذي حيصل فيه ِ
املخرب عىل
بمضمونه ،والذي تكون فيه العربة باليقني ـ هو اخلرب ّ

ما خيرب به من خالل احلواس وشبهها ،دون احلديس أو املشوب به بشكل معتدّ به ،والذي
يكون منطلِق ًا من ممارسات حتليل ّية واجتهاد ّية توصل ِ
املخرب إىل مفاد اخلرب بالنظر والتأ ّمل
ال باحلواس والعيان.

ّ
الشك يف احلس ّية واحلدس ّية ،بحيث مل نعرف مصدر معلومات
وقد قلنا بأنّه عند

الناقل :هل هو معاينته ملا ينقل أو حتليله واجتهاده؟ هنا ال توجد قاعدة مسبقة من ّقحة

لتصحح جريانه ما دام احتامل احلدس ّية معقوالً ومعتد ًا
ملوضوع دليل حج ّية خرب الثقة،
ّ

به .وهذا يعني عدم إمكان إجراء دليل حج ّية خرب الثقة إال يف املوارد التي خحيرز فيها
احلس ّية أو يكون احتامل احلدس ّية فيها غري ملتفت إليه عرف ًا وعقالئ ّي ًا.

مهمة تظهر ثمرهتا يف مواضع ،منها إبطال حج ّية قول الرجال ّيني وعلامء
وهذه نتيجة ّ

اجلرح والتعديل وفق ًا لقانون خرب الثقة ،بعد تقوية احتامالت احلدس ّية يف جهودهم.
املحور الثاين :حج ّية احلديث بني الوثوق والوثاقة

وقد عاجلنا يف هذا املحور ما يتصل بكون معيار حج ّية احلديث ،هل هو الوثوق

بالصدور ،أو كون الناقل ثق ًة؟

وقد خرجنا من جمموعة البحوث املتقدّ مة يف هذا املحور ،ببعض النتائج ،وأبرزها:

ٍ
ٍ
معان ،ينتمي اثنان منها لالطمئنان واثنان للظ ّنّ ،
أـ ّ
واحد منهام
وكل
إن للوثوق أربعة

يمكن تقسيمه وفق ًا لل خبعد الشخيص والنوعي ،فيكون الناتج:
الظن الشخيص.
1ـ ّ
الظن النوعي.
2ـ ّ

 3ـ االطمئنان الشخيص.

 4ـ االطمئنان النوعي.

اخلاصة يوخذ فقط باخلرب الذي يفيد الوثوق االطمئناين
وقد قلنا بأنّه عىل نظر ّيتنا
ّ

الشخيص.
ّ

اخلاصةّ ،
فإن أد ّلة حجيّة خرب الواحد التي آمنوا هبا،
ب ـ برصف النظر عن نظر ّيتنا
ّ

تعطي حج ّية اخلرب املوثوق الظنّي بالظ ّن الشخيص ،ال خرب الثقة بعنوانه ،وال املفيد للظ ّن
النوعي ،وال غري ذلك.

ج ـ إنّه بناء عىل حج ّية خرب الثقة ،مل يقم دليل عىل اشرتاط هذه احلج ّية بالقرينة

ألي
اإلضاف ّية ،إال أنّه بناء عىل حجية اخلرب املوثوق (الظنّي أو االطمئناين) يلزم الرجوع ّ

قرينة ـ داخل ّية أو خارج ّية ـ تعني يف تكوين الوثوق املطلوب.

دـ ّ
حممد باقر الصدر صحيحة ،وتنفع
إن نظرية الوثوق الوثاقتي التي طرحها السيد ّ

القوة االحتامل ّية يف اخلرب نتيجة جممل
وفق ًا لنظر ّية خرب الثقة واملوثوق مع ًا ،وهي ترصد ّ
العنارص احلا ّفة به.

وهذا ك ّله ينتج رضورة دراسة دواعي الكذب وعنارص املصلحة املحتملة عند الرواة،

للتأكّد من حج ّية ّ
كل خرب بمفرده عرب قياسه عىل مستوى هذه املصالح ودرجة وثاقة
جمرد ثبوت مبدأ وثاقة الرواة لألخذ بأخبارهم مطلق ًا دون
الراوي ،ومن ثم فال يكفي ّ

مهمة.
مقارنات ،وهذه نتيجة ّ

املحور الثالث :حج ّية احلديث بني نظر ّية الوثاقة ونظر ّية العدالة

إذا أخذنا بحج ّية خرب الواحد الظنّيّ ،
فإن هذه احلجيّة تعطي رضورة ثبوت وثاقة

ثم ال فرق يف األخذ بنقله بني كونه
الراوي بمعنى صدقه ودرجة د ّقته يف النقل ،ومن ّ

عادالً من الناحية الفقه ّية وباملفهوم الديني للعدالة أو غري عادل.

وضمن هذا السياق ،وجدنا أنّه ال يوجد ما يؤكّد ّ
تدخل سالمة االعتقاد الديني
ِ
احلق
واملذهبي عند الفرد يف اتصافه بالعدالة ،إال من حيث إ ّن
املعتقد بغري املذهب ّ

احلق
قرص يف املقدّ مات أو كان معاند ًا يتبع مصاحله الذاتية ويعارض ّ
والدين ّ
احلق لو ّ
ويصدّ عنه عناد ًا وبغي ًا ،ففي هذه احلال حيكم بفسقه بشكل واضح ،إال ّ
أن الكالم يف

تعيني هذا األمر بالنسبة إلينا نحن البرش ،واملفروض ّ
أن أصالة عدم خمالفته للرشع
خاصة لو قلنا ّ
بأن املأخوذ يف حج ّية اخلرب هو عدم فسق الراوي
واألخالق هي املحكَّمةّ ،

بأهنا نفس ترك احلرام ّ
فإن
وفرسناها ّ
ال عدالة الراوي ،بل حتى لو قلنا برشط العدالة ّ

جريان األصل هنا ين ّقح تركه للحرام ،فنخثبت عدالته.

وينتج عن هذا ّ
أن الراوي مهام كان دينه ومذهبه ،يمكن األخذ بنقله لو ثبتت وثاقته

(أو عىل نظر ّيتنا :لو حصل الوثوق االطمئناين بكالمه) ،فالعربة بالصفات اخلخلق ّية
والتقن ّية لعمل ّية نقل الرواية نفسها ال باملعتقدات الذات ّية للناقل ،إال لو كانت طبيعة

املنقول ذات أثر يف رفع احتامل ّيات عدم صدقه يف النقل ،كام قلنا يف املحور السابق ،نتيجة

كون مضمون اخلرب متناسب ًا مع مصالح الناقل يف عقيدته.

املحور الرابع :سالمة االعتقاد أو مرجع ّية املصادر احلديث ّية للمذاهب اإلسالم ّية

عاجلنا يف هذا املحور موضوع ًا رأيناه يف غاية احلساسية ،وهو احلديث عن إمكانات

الرجوع للمصادر احلديث ّية للمذاهب املختلفة ،وعدم اجلمود عىل املصادر املذهبية
اخلاصة التي ينتمي الباحث هلا.
ّ

مطولة نسب ّي ًا يف هذا املحور ،ورصد املنطلقات واملعوقات التي
وقد رأينا بعد دراسة ّ

قد تواجه نظر ّية دمج املصادر احلديثيّة ،أنّه بعد أن كانت العربة بالوثوق أو الوثاقة ،ال

العدالة وال رشط اإليامن ،مل يعد يوجد فرق يف لزوم الرجوع بني مصادر احلديث عند

وتوصلنا أيض ًا
املسلمني مجيع ًا ،مع اعتقادنا بإمكان وجود تفاضل بينها كام هو واضح،
ّ
ٍ
متواز.
إىل رضورة ممارسة نقد داخيل فيها بشكل
من هنا ،دعونا إىل تأسيس موسوعة حديثيّة إسالم ّية عامة تكون مرجع ًا حديث ّي ًا لكا ّفة

املسلمني ،ودعونا ملوسوعة رجال ّية إسالمي ّة عا ّمة كذلك ،وكذلك أ ّيدنا طرح العالمة
الشيخ حممد مهدي شمس الدين يف العمل عىل ٍ
فقه إسالمي عام ،كام هي عادة العديد
ّ
لكل ٍ
من القدماء ،جيمع بني العموم ّية وحيرتم ّ
فقيه ما عنده من اهلو ّية املذهب ّية التي ال متنعه
من القناعة أحيان ًا ٍ
برأي حديثي أو فقهي أو رجايل أو تفسريي أو كالمي أو فلسفي أو
تارخيي ..قاله من خيتلفون معه يف املذهب أو العقيدة.
املحور اخلامس :نظر ّية اجلّب السندي

متثل هذه النظر ّية واحد ًة من طرائق العلامء املشتغلني باحلديث والفقه وغريمها،

للنهوض باألخبار التي تعاين من بعض عنارص الضعف الصدوري والسندي ،حيث
ٍ
يرون ّ
بحديث ما مث ً
ال يوجب هنوضه من رتبة الضعف
أن عمل العلامء ـ أو غري ذلك ـ
الديني.
القوة ،ومن ثم إمكان األخذ به يف االجتهاد
إىل حالة ّ
ّ

صحة قاعدة اجلرب
مقومات هذه النظر ّية ،أنّه مل تثبت ّ
توصلنا إليه بعد دراسة ّ
والذي ّ

السندي بوصفها قاعدة خيرجع إليها ك ّلام عمل املشهور برواية ضعيفة ،فض ً
ال عن اجلرب
تكون الوثوق واالطمئنان بصدور اخلرب من عملهم به،
الداليل .نعم إذا حصل واتفق أن ّ

وليس هذا بالنادر وإن مل يكن يف تقديري بالكثري ،فهذا ج ّيد ،لكنّه ّ
يظل حال ًة ال تبلغ
مستوى القاعدة ،بل ُتتلف باختالف الباحثني وطرائق فهمهم ،ومعدّ الت حصول

الوثوق هلم ،ونسبة العلامء العاملني هبذه الرواية الضعيفة ونوع ّيتهم وغري ذلك.

ٍ
من هنا ،اعتربنا ّ
قانون
أن األفضل إحالة املوضوع إىل ميدان التطبيق ،دون حتويله إىل

عام خملزم أو فرضه عىل الفقيه أو الباحث بوصفه مرجع ّي ًة تقويمية عا ّمة أو غالبة للحديث

من حيث الصدور أو عدمه.

املحور السادس :نظر ّية الوهن السندي أو قاعدة اإلعراض

تعدّ نظر ّية الوهن من النظريات املقابلة لنظر ّية اجلرب السندي ،وهي تعني إمكان ّية

صحته وحج ّيته؛ نتيجة إعراض العلامء عنه ،أو بتعبري
اإلطاحة بحديث حيمل معه رشوط ّ
ّ
قوة احتامل صدوره.
أدق وعام :نتيجة مواجهته بأمارة عكس ّية معارضة ،قد تؤثر يف ّ

توصلنا إليه من خالل بحث قاعدة الوهن ـ وقبلها قاعدة اجلرب ـ أنّه ال قاعدة
والذي ّ

اجلرب وال الوهن بالصحيحة عىل مستوى أن تكون قاعد ًة وقانون ًا ،ال عىل مبنى الوثاقة
ٍ
حج ًة وك ّلام أعرضوا عن
وال عىل مبنى الوثوق ،بحيث ك ّلام عملوا
بخرب ضعيف صار ّ

ٍ
خرب صحيح َف َقدَ حج ّيته ،لكن إذا حصل أحيان ًا ـ وقد حيصل ـ أن يزول االطمئنان

احلجة يف نفسها ،أو حيصل العلم بالعمل
باإلعراض ونحوه من األمارات العكس ّية غري ّ
احلجة يف نفسها ،أو حصل أن يزول الظ ّن بخرب الثقة
أو غريه من األمارات غري
ّ

باإلعراض ونحوه أو حيصل هذا الظ ّن بالعمل ونحوهّ ،
األول،
فإن حج ّية اخلرب تسقط يف ّ
وال خحيرز ثبوهتا يف الثاين ما مل يصل إىل حدّ االطمئنان ،أو إىل حدّ إحراز ّ
أن العمل يرجع

إىل توثيق رجال السند.

وهذا ك ّله يعني ّ
ناتج عن جتربة الفقيه أو الباحث
أمر ٌ
أن بقاء الوثوق والظ ّن أو زواهلام ٌ

الفقه ّية وامليدان ّية ،وليس مس َقط ًا عىل جتربته بشكل خمس َبق من علم األصول إىل الفقه

ّ
التخيل عن احلديث؛ إلعراض
بوصف ذلك قانون ًا ،يفرض عليه ـ بشكل قهري ـ
املشهور عنه مثالً.

تعرضنا يف هذا البحث أيض ًا لبعض النظر ّيات التي يمكن أن تندرج حتت هذا
وقد ّ

العنوان العريض ،وهو األمارات العكس ّية للخرب اآلحادي ،من نوع مديات وهن اخلرب

بمخالفة الراوي لروايته ،ووهن األخبار بمعارضتها إلمجاع أو عمل أهل املدينة ،مما

خطرح يف أصول الفقه احلنفي تارةً ،واملالكي تار ًة أخرى.

الظن باخلالف
الظن بالوفاق وعدم ّ
املحور السابع :حج ّية احلديث بني ّ

ومن دراساتنا املتقدّ مة يف الوثوق والوثاقة ونظر ّيتَي اجلرب والوهن ،اتضح لنا جل ّي ًا

موضوع ارتباط حج ّية اخلرب بمسألة الظ ّن بالوفاق والظ ّن باخلالف ،حيث يقصد منهام

أنّه هل خيشرتط يف حج ّية اخلرب وجود ظ ّن عىل وفقه ،أو يكفي يف احلجيّة عدم الظ ّن

بخالفه ،أو ّأهنام مع ًا ليسا برشط؟

حج ًة إال إذا كان معه ظ ّن عىل وفقه،
فعىل اشرتاط الظ ّن بالوفاق ،ال يكون اخلرب ّ

بحيث يأيت خرب الثقة ونظ ّن بصدق هذا اخلرب ،فلو مل يكن هناك ظ ٌّن كذلك فال يكون
حج ًة.
اخلرب ّ

وأ ّما عىل اشرتاط عدم الظ ّن باخلالف ،فال يشرتط أن يكون هناك ظ ٌّن بصدق اخلرب،

بل يكفي أن ال يكون هناك ظ ّن بكذبه أو عدم مطابقته للواقع ،فلو احتخمل صد خقه بنسبة
اخلمسني يف املائة كفى يف ثبوت حج ّيته.
توصلنا إليه أنّنا:
والذي ّ

إذا قلنا بحج ّية خصوص اخلّب االطمئناين ،عىل ما هو الصحيح ،فمن الواضح لزوم

حصول االطمئنان الشخيص ،وعدم كفاية ال الظ ّن بالصدق وال عدم الظ ّن باخلالف.

وأما عىل حج ّية خّب الثقة الظنّي أو مسلك الوثوق غري القائم عىل االطمئنان
ّ
الشخيص ،فقد رأينا ّ
أن زوال الظ ّن بالوفاق أو حصول الظ ّن باخلالف خيسقط اخلرب عن
احلج ّية كربو ّي ًا وقانون ًا.

أ ّما هل ّ
أن عمل األصحاب أو أهل املدينة يفيد الظ ّن بالوفاق؟ وهل إعراضهم أو

عدم عمل أهل املدينة أو خمالفة رأي الراوي للرواية خحيدث ظنّ ًا باخلالف أو يزيل الظ ّن

بالوفاق؟ فهذا ما تك ّفل به املحوران السابقان ،وذكرنا أنّه ال يوجد يشء من ذلك قاعد ًة
وقانون ًا ،وال ّأهنام منفيان قاعدة وقانون ًا ،بل يرجع فيهام إىل جتربة الفقيه واملالحظات
ٍ
قناعة هنا أو هناك.
امليدانية التي تسوقه إىل

املحور الثامن :حج ّية احلديث بني املبارشة ونظام الوسائط السند ّية
ٍ
ظاهرة قائمة هتيمن عىل الرتاث احلديثي اإلسالمي،
عالج هذا املحور دراسة تأثري

ٍ
وهي ظاهرة نقل احلديث عرب وسائط من الرواة يروي ّ
واحد منهم عن اآلخر،
كل
النبي ،فهل ّ
أن قانون حج ّية احلديث يشمل احلديث املنقول عرب وسائط من
وصوالً إىل ّ

هذا النوع أو ّ
أن قاعدة حج ّية اخلرب ُتتص باحلديث الذي له ناقل واحد فقط مثالً؟

لقد رأينا ّ
أن خرب الواسطة يمكن إثبات حج ّيته ـ وفق ًا ملسلك حج ّية خرب الثقة ـ بغري
ٍ
املترشعية
واحد من أد ّلة احلج ّية التي أخذوا هبا ،كبعض اآليات القرآن ّية ،والسرية
ّ
ٍ
واحد من دليل العقل.
والعقالئ ّية ،واإلمجاع ،وغري

أ ّما عىل مسلكنا من حج ّية اخلرب املوثوقّ ،
قوة الكشف يف اخلرب تتأثر تلقائ ّي ًا ،وهلذا
فإن ّ
بأن حتصيل الوثوق االطمئناين من ٍ
نقول ّ
خرب آحادي مفرد ـ ولو كان صحيح السند ـ يف
تنضم إليه قرائن أو أخبار خاخر عديدة .وقد خضنا مداخل ًة هنا مع
غاية الصعوبة ،ما مل
ّ
حماولة السيد السيستاين التخفيف من حدّ ة تأثري الوسائط السند ّية عىل درجة الوثوق

باحلديث ،ورأينا ّ
أن هذه املحاولة غري دقيقة.

املحور التاسع :مديات حج ّية احلديث يف ميزان أنواع احلديث وأقسامه

تعرضنا يف هذا املحور ملا يتصل بالتنويع الرباعي للحديث ومديات شمول احلجيّة
ّ

هلذه األقسام األربعة املشهورة ،فتحدّ ثنا ـ وفق ًا ملعايريهم يف حج ّية خرب الثقة ـ عن شمول
حلسن باملصطلح اإلمامي،
دليل احلج ّية للخرب الصحيح ،ثم توقفنا عند شموله للخرب ا َ

وقدّ منا بعض املناقشات يف ذلك ،وب ّينا شموله للحديث املوثق ،وأ ّما احلديث الضعيف

تعرضوا هلا حماولني منح بعض أنواع األحاديث التي تظهر
فقد عاجلنا فيه املساحات التي ّ

بأهنا قابلة ملنحها االعتبار واحلجيّة.
بوصفها ضعيفة عىل ّأهنا قابلة للتصحيح ،أو فلنقل ّ

ويف هذا الصدد ،عقدنا دراسة حول احلديث املضمر ،الذي مل نوافق عىل قبوله مطلق ًا،

وال رفضه مطلق ًا ،وال ربط االعرتاف به بمستوى الراوي وجاللته ،وال غري ذلك ،بل

وأهنا هل تتخ ّطى
رأينا ارتباط القض ّية بمديات معلوماتنا عن مصادر أحاديث الناقلّ ،
اإلمام مث ً
ال أو ال ،جمرين نوع ًا من حساب االحتامل يف القض ّية.

مطولة نسب ّي ًا حول احلديث املرسل ،حيث
ثم قمنا ـ بعد احلديث املضمر ـ بدراسة ّ

تعرضنا هبذه املناسبة لبعض املراسيل التي خبذلت جهود عرب التاريخ لتصحيحها من قبل
ّ
علامء املسلمني ،واستعرضنا هبذا الصدد ثامنية أنواع من املراسيل وهي:

 1ـ مراسيل الثالثة (ابن أيب عمري وصفوان والبزنطي) .وقلنا بعدم ثبوت دليل عىل

حج ّيتها إال يف موارد مفردة.

 2ـ مراسيل الشيخ الصدوق ،وقلنا بعدم الدليل عىل حج ّيتها ،إال يف موارد مفردة.

مقومات تصحيحها.
بأهنا ال متلك ّ
حممد بن سامعة ،التي قلنا ّ
 3ـ مراسيل احلسن بن ّ

 4ـ مراسيل الثقة عن غري واحد ،ومل تثبت حج ّيتها بوصف ذلك قانون ًا.

مقومات
 5ـ مراسيل الطويس والعامين والنجايش واالسكايف ،وقلنا بأهنا ال متلك ّ

التصحيح يف نفسها.

 6ـ مراسيل مسند الربيع بن حبيب األزدي عند اإلباض ّية ،والتي مل َنر دلي ً
ال مقنع ًا

للقول بحج ّيتها.

 7ـ مراسيل الصحابة والتابعني ،كسعيد بن املس ّيب ،ومل نجد ما خيقنع بحج ّيتها ،بعد

عدم ثبوت نظرية عدالة مجيع الصحابة عندي.

 8ـ احلديث املعنعن ومعضلة اإلرسال املزعوم فيه ،وقد ب ّينا ّ
أن احلديث املعنعن يمكن

تصحيحها ورفع إشكال ّية اإلرسال عنه.

ثم ختمنا الكالم باحلديث املعنعن ،وبعده املوضوع واملخ َت َلق.

األول من هذا الكتاب.
وهبذا أهنينا ـ بحمد اهلل ـ الكالم حول القسم ّ

 2ـ نججئج البحث على مسجنى معجيري املنت واملمضمن

عاجلنا يف دائرة حج ّية احلديث وفق ًا ملعيار املتن واملضمون ،جمموعة حماور أيض ًا،

وهي:

األول :نظر ّية النقد املتني ،أو حج ّية احلديث بني نقد السند ونقد املتن
املحور ّ

ّ
املهمة ،كونه يعالج املنهج يف التعامل مع متون األحاديث،
إن هذا املحور من املحاور ّ

وعدم اجلمود عىل مرجع ّية اإلسناد واملصدر.

توصلنا يف هذا املحور إىل ّ
أن الدرس احلديثي اليوم حيتاج إىل جهود كبرية لتطوير
لقد ّ

نقد املتن بعد تفعيله فيه ،فهذه العمل ّية متلك رشع ّيتها املعرف ّية والدينية ،بل وحتظى

بالدعم والتأييد من احلديث الرشيف نفسه ،وقد مارسها العلامء منذ قديم األيام ،حيث

تبني لنا ّ
أن ما ذكره بعض املسترشقني يف هذا املضامر من النقد عىل العلامء املسلمني يف
ّ

غري صحيح ،وإن كان له وجه بنحو جزئي ،وقد بينّا ّ
أن التجارب
ُت ّليهم عن نقد املتن خ
اإلسالمية يف هذا املجال كانت مقدّ رة ومشكورة.

لقد وضع العلامء املسلمون قواعد لنقد املتن وط ّبقوا الكثري منها يف ثنايا معاجلاهتم

العلمية ،وقد استعرضنا هذه املعايري يف النقد املتني وع ّلقنا عىل بعضها.

ّ
إن عمليات نقد املتن تؤثر تأثري ًا كبري ًا عىل قيمة احلديث ودرجة اعتباره ،فقد تسقطه

عن االعتبار يف بعض األحيان وتنفي صدوره من املعصوم ،فيام نجدها يف أحيان َ
أخر

تسقط اإلرادة اجلدّ ية من النص احلديثي ،ونجد ثالث ًة ّ
أن النقد املتني يعطينا صورة أكثر
د ّقة عن حال الناقل ودرجة ضبطه وتدقيقه يف عمليات النقل التي قام هبا ،ممّا يستدعي

تعام ً
خاص ًا مع هذا احلديث أو ذاك.
ال ّ

ويف سياق متابعة البيئة احلاضنة لعمل ّية النقد املتني ،رأينا ّ
أن النظرية التي يملكها

الباحث اإلسالمي حول معارضة احلديث للقرآن الكريم ترتك آثار ًا كبرية هنا ،فإذا

الكيل وفق ًا لنظام النسب األربع املنطق ّية ّ
حرص املعارضة يف إطار التباين ّ
فإن نشاط النقد

وسع مفهوم معارضة الكتاب الكريم،
املتني سوف يتضاءل تلقائ ّي ًا ،عىل خالف احلال لو ّ

املتأخرينّ ،
كام فعل بعض العلامء ّ
فإن النشاط النقدي سوف يصبح أوسع وأكثر شمول ّي ًة.
ثمة نظر ّيتان هنا حتدثان إرباك ًا يف بعض عمليات النقد املتني ،ومها:
بل ّ

أ ـ نظرية اختصاص فهم القرآن الكريم بأهل البيت تكوين ًا أو ترشيع ًا ،حيث ت ِ
خعج خزنا

هذه النظر ّية عن نقد احلديث انطالق ًا من معارضته للقرآن؛ ّ
ألن املفروض أننا ال نفهم

القرآن حتى ننقد احلديث وفق فهمنا للكتاب ،أو أنّنا ممنوعون رشع ًا من تفسريه.

ب ـ نظرية البطون القرآنية ببعض تفسرياهتا ،حيث تسمح بتأويل الكثري من

النصوص احلديثية التي تبدو غري متوالفة مع بنية النص القرآين ،انطالق ًا من كوهنا
تتعاطى مع البطون القرآنية التي ال ندركها.

ّ
إن نظرية االختصاص باطلة ،وفاق ًا ملشهور علامء أصول الفقه وخالف ًا لإلخباريني،

كام ّ
أن نظرية البطون صحيحة ،لكن برشط أن تكون البطون منسجمة مع الظواهر وتعدّ

متر العملية التفسريية للبطن عرب جرس الظهورات اللفظية من خالل
تعميق ًا هلا ،بحيث ّ
املقارنات واملقاربات املع ّمقة بني اآليات القرآنية الكريمة ال بطريقة تتعاىل عن هذا
املنهج ،وليس ما ال نفهمه من القرآن مربر ًا كافي ًا لر ّد احلديث الذي حيكي عنه ،بل البدّ
أن يكون احلديث غري متوالف مع الكتاب.

إىل جانب ذلك ،رأينا ّ
أن نظر ّية التق ّية يف بيان األحكام الرشع ّية والتي آمنت هبا الطائفة

اإلمام ّية هلا تأثري واضح عىل طبيعة تعاطينا مع صدور احلديث ،حيث تعيق إعاق ًة

واضحة قدرتنا عىل إثبات الوضع يف احلديث نتيجة النقد السندي ،كام يمكنها إعفاء

الرواة من هتمة الكذب حتى لو جاؤوا برواية ُتالف العقل والصواب ،لكنّها تستطيع

إسقاط اإلرادة اجلد ّية من احلديث ،واعتقادنا الشخيص أنّه قد حصل بعض اإلفراط يف
الثقافة الشيع ّية يف تطبيق قانون التقية عىل أهل البيت أنفسهم يف جمال بيان األحكامّ ،
وأن
تصور صدور هذا الكم الكبري من األحاديث عنهم بنحو التق ّية.
األمور ال تبلغ حدّ
ّ

ويف سياق رصدنا لسائر مرجع ّيات النقد املتني ،تو ّقفنا عند اُتاذ املامرسات اإلسالم ّية

موقف ًا متح ّفظ ًا إزاء اعتامد العلم احلديث والدراسات العقل ّية أساس ًا للنقد املتني وإن

كانت تقبل به من الناحية النظرية ،والسبب يف ذلك يعود إىل ق ّلة الوثوق بتفاصيل
املعطيات العلمية التي خينظر إليها بوصفها نظريات وليست حقائق ثابتة؛ لكثرة التبدّ ل
ثم فالنقد املتني وفق ًا ألصول العلم والعقل حيتاج إىل جهود أكرب
ّ
والتحول فيها ،ومن ّ
واحتياط بدرجة أعىل كي ال هتدر السنّة بأي اد ٍ
عاء علمي مل حيسم أو يصبح حقيقة ثابتة،
خ
ّ ّ

فصلنا بني العقل االستداليل والعقل االستبعادي يف املوضوع.
ومن هنا ّ

ويف إطار شيعي إمامي ،رأينا ّ
املؤسسة ألهل البيت يف االعتقاد
أن القبول بالسنّة
ّ

اإلمامي يق ّلص من فرص النقد املتني ،عىل خالف رفض هذه النظرية كام هو الصحيح
الذي ذهب إليه مجاعة من علامء املذهب اإلمامي أيض ًا؛ وذلك ّ
أن النصوص الواردة عن
أهل البيت مما ال عني له وال أثر يف الكتاب الكريم وال يف املنقوالت النبو ّية ولو بنحو

العموم بحيث ال يمكن أن يكون موجود ًا دون أن ينقل عن احلقبة النبو ّية ،هذه
النصوص إذا رفضنا فكرة تأسيس ّية سنّة أهل البيت فسوف تقع موقع الشك متن ًا أو
يفرض ذلك تفسريها بوصفها قوانني زمنية ذات مصالح وقتية ،وليست ترشيعات دين ّية،
وهبذا تكون نظر ّية السنّة املؤسسة ألهل البيت أحد معقوات النقد املتني يف بعض

احلاالت.

ويف حماولتنا رصد هو ّية الدور الذي يلعبه النقد املتني ،ذهبنا إىل ّ
أن نقد املتن يبطل

النص ك ً
نص ًا لوحده،
ال أو جزء ًا ،ولكنّه ال يقدر ـ وفق القواعد املتو ّفرة له اليوم ـ أن يثبت ّ
ّ
ونحن وإن كنا ال نميل إىل اعتامد املنهج السندي منهج ًا وحيد ًا يف اإلثبات التارخيي

للحديث ،لكننا نرى ّ
أن املنهج املتني ال يكفي لإلثبات لوحده أيض ًا ،خالف ًا ملحاوالت

املتأخرين يف هذا الصدد ،ونجد ّ
بعض العلامء ّ
أن اجلمع بني املنهجني :السندي واملتني،
التوصل إىل إثبات تارخيي أفضل للسرية والنصوص احلديث ّية.
هو األوفر حظ ًا يف
ّ

تعرضنا لبعض املل ّفات ذات الصلة ،وقلنا بأنّه
ويف ملحقات بحثنا حول النقد املتنيّ ،

مل يثبت وجود أصول مسبقة بعنوان :أصل عدم الزيادة وأصل عدم النقيصة ،بل القضية

تابعة لدراسة املالبسات واملعطيات والقرائن ،والرتجيح املوجب حلصول االطمئنان من
خالهلا أو الرجوع لألخذ بالقدر املتي ّقن.

املحور الثاين :حج ّية احلديث بني النقل باللفظ والنقل باملعنى

يعد هذا املحور من املل ّفات اخلطرية جد ًا يف دراسة احلديث ،إنّه رصد لتقنيات النقل

التارخيي للحديث ،وأنّه هل كان يعتمد النقل اللفظي أو النقل باملعنى؟ وما تأثري ذلك

عىل هنج تعاملنا مع النصوص احلديث ّية؟

توصلنا هنا إىل ّ
أن النقل باملعنى جائز رشع ًا وعرف ًا وعقالئي ًا ،نعم له بعض
وقد ّ

الرشوط التي حتدّ ثنا عنها ،بل أثبتنا ّ
أن الواقع التارخيي يشهد عىل شيوع ظاهرة النقل

باملعنى ،وإن كنّا نوافق أيض ًا عىل شيوع ظاهرة النقل باللفظ ،فإذا خاحرز ّ
أن النقل قد وقع
باللفظ ترتبت اآلثار التي يمكن ترتيبها ،وإذا خاحرز ّ
أن النقل قد وقع باملعنى تعاملنا مع

اخلرب تعاملنا مع املنقول باملعنى ،وإال فال يوجد أصل عقيل وال عقالئي وال رشعي

لصالح النقل باللفظ الذي هو بحاجة إىل قرينة؛ للشيوع الكبري واهلائل لظاهرة النقل

باملعنى بني العقالء ،وعليه يؤخذ بالقدر املتي ّقن من مدلول الروايةّ ،
وكل يشء ّ
نشك يف

األول ونحتمل احتامالً معتدّ ًا به ّ
أن الراوي استخدم هذا التعبري فيه ،فال
نسبته إىل املتك ّلم ّ

للنبي أو اإلمام.
ترتتّب آثار هذا التعبري أو ذاك عىل الرواية؛ لعدم إحراز النسبة ّ

وقد استنتجنا من ذلك ّ
أن طريقة بعض ّ
النص زائد ًا
املتأخرين يف التدقيق بحرف ّيات ّ

عن احلدّ املعقول عىل مستوى املنقول باملعنى ،طريقة غري سليمة يف الغالب؛ فال ينبغي

اإلفراط وال التفريط .بل ّ
إن تفعيل نظر ّية النقل باملعنى يؤ ّدي إىل ظهور منهج التمييز
النسبي بني الروايات انطالق ًا من شخص ّيات الرواة ،غري عنرص الوثاقة ،فعلم الراوي
ّ

باملضمون الذي ينقله ،وا ّطالعه عىل اللغة العربية فه ًام وبيان ًا ،و خانسه بطريقة تعبري املتك ّلم

ولغته وأسلوبه يف البيان ،وكذا ضبطه ..عنارص تلعب دور ًا يف متييزنا بني الروايات،
السيام عىل مستوى التعارض بني األخبار ،فهذا األمر مفيد يف باب التعارض جد ًا ،من

هنا الرضورة لدراسة الرواة من غري جانب الوثاقة أيض ًا.

ّ
إن ظاهرة النقل باملعنى وإن أثرت عىل منهج فقه احلديث وفهم الروايات ،إال ّأهنا ال

خاصة يف باب التعارض ـ عىل أصل صدور الروايات،
ترتك أثر ًا ـ غري التمييز املتقدّ مّ ،
وال تق ّيد دائرة حجيّة األخبار ،فإذا علمنا ّ
بأن هذا اخلرب وذاك منقول باملعنى مل يسقط عن

احلج ّية بذلك ،بل يمكن األخذ به من حيث املبدأ.

جرتنا مسألة النقل باملعنى للحديث عن الفكرة التي تدّ عي امتياز نقل
وأخري ًا ،فقد ّ

احلديث اإلمامي عن احلديث السنّي ،من حيث كونه نقالً تدوين ّياً وليس نق ً
ال شفو ّي ًا ،وهو

مطوالً عند هذا املوضوع،
ما يعرف بني الباحثني اليوم بالطريقة الفهرست ّية ،وقد تو ّقفنا ّ
وقدّ منا مجلة من املطالعات النقد ّية يف هذا الصدد.

املحور الثالث :حج ّية احلديث بني األحكام واملوضوعات أو حج ّية خّب الواحد يف

املوضوعات

تصور العديد من العلامء ّ
أن قانون حج ّية اخلرب يكاد ينحرص يف دائرة معرفة األحكام
ّ

الفقه ّية الرشع ّية ،وهلذا مل يقبلوا بجريانه يف املوضوعات بام فيها تلك التي ترتتّب عليها

أحكام رشع ّية.

توصلنا إليه هو أنّه لو قلنا بحج ّية اخلرب الظنّي ـ ونحن أساس ًا ال نقول
لك ّن الذي ّ

بذلك ـ فال فرق فيه بني املوضوعات واألحكام ،بعد عدم الردع عن السرية العقالئ ّية

هنا ،وحصول بعض التعميم يف األد ّلة اللفظ ّية ،فال يبعد القول بحج ّية خرب الثقة يف
ّ
املتأخرين ،إال ما خرج بدليل أو
املوضوعات واألحكام ،وفاق ًا ملا أخذ يشتهر بني

اخلاصة.
خلصوص ّية فيه ،مثل باب القضاء والشهادات وغريها ممّا حيتادج للب ّينة الرشع ّية
ّ
هذا عىل مسلك املشهور القائلني بحج ّية خرب الواحد ،أ ّما عىل مسلكنا من رفض هذا

الرأي ،فاألمر واضح ّبني يف عدم حج ّية غري خرب الوثوق االطمئناين يف مجيع املوارد
األحكام ّية واملوضوع ّية ،غايته أنّه لو حصل وثوق بصدور بعض نصوص الب ّينة أخذ هبا

ـ ولو كانت ظنّ ًا ـ يف املوارد التي ثبتت حج ّيتها فيها بالعلم واالطمئنان.

املحور الرابع :حج ّية احلديث بني العلم ّيات والعمل ّيات أو حج ّية الرواية التفسري ّية

والعقد ّية والتكوين ّية

تعرضنا فيه للحديث عن مديات حج ّية احلديث
امللف
هذا
ّ
مفصيل جد ًا ،حيث ّ
ٌّ
املنقول يف غري جمال العلوم الرشع ّية ،مثل تفسري القرآن الكريم والعقائد والتاريخ
والتكوينيات وروايات الطب وخواص األشياء واملستقبل ّيات وغري ذلك ،فهل احلديث

املنقول يمكن االستناد إليه يف هذه ك ّلها أو ال؟

اخلاصة يف حج ّية اخلرب ال فرق بني هذه ك ّلها؛ ّ
ألن نظر ّيتنا تقوم عىل
وفق ًا لنظر ّيتنا
ّ

حرص احلج ّية باخلرب اليقيني بالعلم العقالئي ،بينام ينفتح جمال البحث الواسع وفق ًا

للقائلني بحج ّية اخلرب الظنّي؛ هلذا عقدنا البحث يف ثالثة اجتاهات:

أ ـ التفسري ،ورصدنا سلسلة من املسامهات املوافقة واملعارضة وع ّلقنا عليها.

ب ـ العقائد ،ورصدنا ـ حتلي ً
ال ـ نقطة االنطالق يف املعرفة العقد ّية ،وتنويع القضايا

حجة يف ّ
كل قسم.
العقد ّية إىل أصل ّية وغري أصل ّية ،ومعيار ما هو ّ

ج ـ الرواية التكوين ّية ،وقد عرضنا فيها لبعض املسامهات يف حتديد املوقف منها
خاصة.
كمسامهة الشيخ كاشف الغطاء وغريها ،وع ّلقنا عليها مجيعها ،لنخرج بنظر ّية ّ
توصلنا إليه يف هذا املوضوع ،هو أنّه لو قلنا بحج ّية اخلرب اآلحادي الظنّي ،وال
والذي ّ

نقول به أساس ًا ،فـ:

أـ ّ
إن احلج ّية شاملة للرواية التفسري ّية والعقد ّية (يف تفاصيل االعتقادات دون

أصوهلا) ،بمعنى البناء النفيس التد ّيني عىل طبق مفاد اخلرب ،وقابل ّية االحتجاج الديني به،

حجة منطقيّة تخثبت الواقع.
ال صريورة اخلرب ّ

تتضمن ـ ولو التزام ًا ـ
ب ـ أ ّما الرواية التكوين ّية والتارخي ّية والطب ّية وغريها ،فإن مل
ّ

النبي وأفعاله بوصفها
أمر ًا عمل ّي ًا جوارح ّي ًا أو جوانح ّي ًا مبارش ًا ،كام يف تاريخ شخص ّ
مرجع ًا دين ّي ًا ،فال معنى للحج ّية فيها ،إال بمعنى ترتيب آثار جانب ّية كتصحيح اإلخبار

ونحو ذلك.

املحور اخلامس :حج ّية احلديث بني قوانني العقوبات وغريها

هذا املحور يعالج نظر ّية بعض علامء األحناف يف التفصيل يف حج ّية احلديث بني

حجة.
العقوبات واحلدود فال حج ّية للحديث فيها ،وبني غريها فيكون ّ

والذي خرجنا به هنا هو أنّه عىل مستوى اقتضاء دليل احلج ّيةّ ،
فإن ما نفهمه من أد ّلة

حج ّية خرب الواحد ّأهنا ـ لو متّت ـ ال خحيرز شموهلا لألمور اخلطرية ،وينتج عنه عدم جريان
ّ
استدل
عرض ،إال إذا قيل بأنّه لو
خرب الواحد يف باب احلدود وأمثاله ،فيام فيه دم أو ٌ
فإهنا ال مت ّيز بني اخلطري
بالسرية
املترشعيّة ،و خبني عىل إفادهتا حجيّة خرب الثقة الظنيّ ،
ّ
وغريه وبني احلدود وغريها ،إذ لو كان لظهر وبان ،فتصلح خم ِع ْينَ ًة لفهم اإلطالق يف
ومكرس ًة له ،دون أن متنع السري خة العقالئية عنه ،وإن مل تدل سرية
نصوص الكتاب والسنّة
ّ
فاحلق هو التفصيل بني اخلطري وغريه.
العقالء بنفسها عليه ،وإال
ّ

وأ ّما عىل مستوى وجود املانع بعد فرض متام ّية االقتضاء يف دليل احلج ّية ،فقد رأينا

أنّه مل يثبت وجود مانع يوقف تأثري شمول دليل احلج ّية لباب احلدود وأمثاله ،مثل قاعدة
الدرء وغريها ،والتي درسناها بيشء من التفصيل .نعم لو خاخذ بقاعدة الدرء وفهم منها
الشبهة الواقع ّية ،فقد يشمل التخصيص أبواب احلدود والتعزيرات والقصاص مع ًا ،عىل

تفصيل يراجع يف حم ّله.

هذا ك ّله عىل أصول املشهور القائلني بحج ّية خرب الواحد الظنّي ،أ ّما عىل ما سلكناه

من إنكار أصل حج ّية خرب الواحد الظنّي يف معرفة الدين مطلق ًا ،فال موضوع هلذه

احلق عندنا هو عدم حج ّية خرب الواحد يف باب احلدود بشكل آكد ،ويف
األبحاث ،بل ّ

غريها.

املحور السادس :حج ّية احلديث بني عموم البلوى وعدمه ،وبني توافر دواعي النقل

وعدمه

يعالج هذا املحور مقولة عرفها أصول الفقه السنّي ،ورأينا هلا وجه ًا آخر يف أصول

الفقه الشيعي ،وهي طبيعة املضمون الذي ينقله لنا احلديث تار ًة من حيث كونه عام
البلوى ،وأخرى من حيث كونه لو صدر لتوافرت الدواعي لنقله مع أنّه مل يصلنا إال

بخرب آحادي.

توصلنا إليها كانت اجلمع بني نظر ّيتي البلوى والدواعي ،فحيث
ونتيجة البحث التي ّ

يو ّفران ارتياب ًا تسقط حج ّية اآلحاد املنقولة بأخبار قليلة ،وإال ّ
ظل اخلرب اآلحادي عىل

حج ّيته ،بال فرق فيام قلناه من حيث املبدأ بني حج ّية اخلرب الظنّي وحج ّية اخلرب املوثوق
االطمئناين ،لكن ّ
كل بحسبه ،فال ينبغي فرض وجود قاعدة خم ْس َق َطة من األعىل ،وإنّام

القوة االحتامل ّية للخرب يف ظ ّلها،
قرينة تدفع ملالحظة املالبسات واملعطيات لرصد حجم ّ

متام ًا كام قلنا نظريه يف قاعديت :اجلرب والوهن.

املحور السابع :حج ّية احلديث يف غري اإللزام ّيات أو قاعدة التسامح يف أد ّلة السنن

وفضائل األعامل

هذا املحور هو آخر املحاور التي عاجلها هذا الكتاب ،لكنّه حظي بمساحة كبرية نسب ّي ًا

منه ،وهو يدور حول نظر ّية ترى التساهل يف النصوص احلديث ّية غري اإللزامية والتي

تتحدّ ث عن املستح ّبات واملكروهات وغري ذلك.

لقد رصدنا قاعدة التسامح وأخبار من بلغ ،من حيث أصلها ،ومن حيث امتداداهتا،

ونتيجة البحث يف فهم نصوص وأخبار من بلغّ ،
أن هذه النصوص ليست بصدد

الرتغيب أو ّ
احلث عىل الفعل قبل حت ّققه ،لتكون بصدد جعل احلج ّية للخرب الضعيف أو

بحسن االحتياط،
بصدد إنشاء استحباب ّأويل أو ثانوي ،أو بصدد اإلرشاد حلكم العقل خ
أو غري ذلك ،بل غاية ما نفهمه منها ّأهنا بصدد اإلخبار عن حقيقة قانون ّية يف الثواب

والعقاب عند اهلل تعاىل ،وهذه احلقيقة التي ُتربنا هبا هذه النصوص هي أنّه لو أقدم

ٍ
نص
شخص عىل
عمل بداعي طلب ثواب اهلل تعاىل ،نتيجة وجود ما دفعه لذلك من ٍّ
ال ح ّثه ور ّغبه يف الفعل عرب بيانه للثواب ،فإنّه لو فرضنا ّ
مث ً
أن واقع احلال مل يكن كذلك،

ّ
حلسن قصده وعدم مؤاتاة الظروف
فإن اهلل تعاىل ال خي ّيب ظنّه ،بل جيزيه بام يرضيه؛ نظر ًا خ

الواقع ّية لتطابق ما وصله مع ما هو الواقع.

وهذا ما جيعل هذه النصوص من نصوص علم الكالم ،ال من نصوص الفقه

نظر ملستقبل أفعالنا ،بل هلا نظر ملايض أفعالنا وما وقع منها ،فهي
وأصوله ،فليس هلا ٌ
تصور مشهد ًا عفو ّي ًا يصدر من الناس ينبعثون من خالله لفعل ٍ
أمر نتيجة الرغبة يف
ّ

ٍ
ثواب ظنّوه موجود ًا عىل هذا الفعل أو شعروا بنوع من وجوده االحتاميل املؤثر
حتصيل
ثم فليست هذه الروايات أصالً بصدد إنشاء قانون رشعي أو
يف االنبعاث عادةً ،ومن ّ

فقهي ،وال نحرز ذلك إطالق ًا فيها.

وينتج عام قلناه ـ وأرجو التن ّبه جيد ًا ـ ّ
أن هذه األخبار ليست بصدد الرتغيب يف

املترشعة ،بل هي
اإلتيان باألفعال برجاء املطلوب ّية ،أو تأسيس هذا النوع من السلوك بني
ّ
ٌ
بمجرد أن
إنسان بشكل عفوي قوي نحو فعل
بصدد احلديث عن صورة ينبعث فيها
ّ
بلغه ثوابه ،ولو كان قصده رجاء املطلوب ّية ،وفرق بني احلالتني ،وهو مفهوم ينبغي ـ
انسجام ًا مع أخبار من بلغ ـ أن نستبدله بمفهوم رجاء الثواب ،فيام ّ
يظل مفهوم رجاء
النيص ،منسج ًام مع الصيغة العقل ّية للموضوع انطالق ًا من
املطلوب ّية عىل طابعه العقيل ال ّ

خحسن االحتياط واالنقياد ،لو حت ّقق موضوع هذا احلكم العقيل.

هذا ما فهمناه بوصفه القدر املتي ّقن من داللة هذه النصوص ،عىل تقدير التصديق

بصدورها ،رغم أنّنا نعتقد ّ
بأن هذه النصوص مل تبلغ درجة الوثوق بالصدور الذي هو

ألهنا ليست كثرية العدد باملقاربة التي قدّ مناها ،وليس معموالً
ّ
احلجة واملعيار يف األخبار؛ ّ

ٍ
بشكل حاسم عند املتقدّ مني.
هبا

مر ًة أخرى بداللتها عىل إنتاج قاعدة حتت
وعىل تقدير القبول هبذه األخبار ،والقبول ّ

قوهتا أو بمعنى
عنوان قاعدة التسامح يف أد ّلة السنن ،بمعنى جعل احلج ّية أو ما هو يف ّ

جعل االستحباب الثانويّ ،
توصلنا إليه يف
فإن مساحة هذه القاعدة تتحدّ د ـ وفق ما ّ
بحث تنبيهات القاعدة ـ ضمن الشكل اآليت مع بعض التفاصيل التي ذكرناها سابق ًا:

1ـ ّ
ثم فتشمل املكروهات
إن القاعدة تشمل الفعل والرتك وال ّ
ُتتص بالفعل ،ومن ّ

كاملستح ّبات.

ٍ
بدليل معترب ،سواء كان الدليل
 2ـ عدم شمول القاعدة ملا خعلم بكذبه وجدان ًا أو

دل اخلرب الضعيف عىل االستحباب و ّ
اخلاص ،كام لو ّ
دل اخلرب
املعترب ينفيه ،أو خيثبت ضدّ ه
ّ
رب ضعيف يف بعض
املعترب عىل احلرمة ولو باإلطالق ،بل يشمل املورد ما لو عارضه خ ٌ

األحيان ،عىل ما تقدّ م بيانه.

 3ـ عدم جواز اإلفتاء باالستحباب ونحوه إال عىل وجه الكنائ ّية يف فهم األخبار،

جمرد كناية عن جعل احلج ّية للخرب الضعيف ،بل خيعطي الفقيه الكربى
بمعنى ّأهنا ّ
للمك ّلف ليط ّبقها بنفسه عىل الصغرى ،أو يقدّ م له الصغرى أيض ًا معها.
املجردة ـ غري الفقه املأثور ـ إال بناء عىل حكم
 4ـ عدم شمول القاعدة لفتوى الفقيه ّ

بحسن االحتياط ،ومثله ّ
كل ظ ّن حيصل باالستحباب من غري طريق الرواية
العقل خ

والنص.
ّ

 5ـ شمول القاعدة ألخبار مطلق مذاهب املسلمني ما مل خيعلم كذهبا وجدان ًا أو تع ّبد ًا.

 6ـ عدم شمول القاعدة لألخبار اخلالية عن ذكر الثواب عرف ًا ،بحسب املناسبات
والسياقات والدالالت .وذكر الثواب عىل طريقة املالزمة الرتكيبية غري ٍ
كاف ،بل هو أمر
خ
ّ خ
د ّقي.
تتمحض بيان العقاب عىل
 7ـ عدم شمول القاعدة لألخبار العقاب ّية املحضة ،التي
ّ

ٍ
معني.
فعل ّ

 8ـ شمول القاعدة ألخبار الوجوب واحلرمة ،فعىل القول باحلج ّية تنتج الوجوب،

وعىل القول باالستحباب الثانوي تنتج االستحباب ،نعم لو قلنا ّ
بأن مدرك القاعدة هو

بحسن االحتياط ،أنتج ذلك االستحباب مطلق ًا.
حكم العقل خ

خاصة
 9ـ عدم شمول القاعدة لإلخبارات اخلارج ّية ،إال إذا احت ّفت بقرينة عرف ّية ّ

وأهنا تريد بيان موضوعه اخلارجي.
حلكمي ّ
تفيد نظرها للدليل ا خ
 10ـ عدم شمول القاعدة للضعف الداليل.

 11ـ شمول القاعدة لألخبار الصحيحة والضعيفة مع ًا ،وتس ّبب ذلك بمشكلة عىل

مبنى االستحباب الثانوي.

 12ـ شمول القاعدة للعبادات واملعامالت وغريمها.

حممد بن عبد اهلل،
النبي األكرم ّ
 13ـ شمول القاعدة ألخبار سائر املعصومني ،غري ّ

ممن يشكّل قوله مصدر ًا نص ّي ًا ّأول إىل جانب القرآن ،تبع ًا لعقيدة ّ
كل مذهب من مذاهب

املسلمني.

 14ـ عدم إحراز شمول القاعدة ملا ّ
دل عىل خصوص الثواب الدنيوي ،بال داللة

مبارشة فيه عىل أصل االستحباب ونحوه.

كلمة أخرية

ّ
إن دراسة احلديث الرشيف وقوانني اعتباره أو عدم اعتباره عمل ّية شا ّقة بالفعل،

إن مجع ّ
لكنّها رضور ّية جد ًاّ .
كل القضايا املركز ّية املتصلة باحلديث ضمن سلسلة بحث ّية،
ّ
ويظل حاجة موضوع ّية عالية اليوم،
خيمكنه أن يدفعنا للخروج بصورة تقعيد ّية أفضل،
يف ّ
ظل الكثري من الفوىض تار ًة واالرتباك أخرى ،يف منهاج ّيات وآل ّيات التعامل مع

احلديث.

إنّني أشكر اهلل تعاىل أن و ّفقني لتدوين ما أمتمته ـ حتى اآلن ـ يف هذا الصدد ،من

ملف السنّة واحلديث قراء ًة تارخي ّية ،إىل كتاب
كتاب (نظر ّية السنّة)  ،الذي قرأت فيه ّ
(حج ّية السنّة يف الفكر اإلسالمي ،قراءة وتقويم)  ،والذي درست فيه السنّة الواقع ّية
وحجيتها ومديات هذه احلج ّية ،إىل كتاب (دروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال) ،

والذي رصدت فيه تاريخ علم الرجال واجلرح والتعديل ،بغية محل صورة تارخي ّية عنه،

النبوي)  ،الذي رصدت فيه إشكال ّيات
إىل كتاب (املدخل إىل موسوعة احلديث
ّ

احلديث امليدان ّية وهنج التعامل معها ،إىل كتاب (حج ّية احلديث)  ،الذي بحثت فيه

رفضت األخبار الظن ّية لصالح األخبار
القاعدة البنيو ّية يف حج ّية السنّة املنقولة ،حيث
خ
اليقين ّية فقط ،إىل (هذا الكتاب) الذي درسنا فيه دوائر االحتجاج بالسنّة املنقولة

املوسع يف علم الرجال واجلرح والتعديل ،الذي درسنا فيه قواعد
ومساحاهتا ،إىل كتابنا ّ
هذا العلم وقوانينه ومناهج االشتغال عليه.

هذه هي السلسلة التي بلغت ـ بحمد اهلل تعاىل ـ عرشة جم ّلدات كبرية ،شعرت فيها
أنّني حاولت ٍ
لدي من عقل
بقدر ما أن أفكّر لكشف املشكالت ووضع احللول ،وفق ما ّ
متواضع وإمكانات بسيطةّ .
إن ما أفتخر به هو أنّني ـ بحمد اهلل ـ حاولت التفكري ،رغم

ّ
أن ما قدّ متخه قد ال يكون شيئ ًا ّ ً
مهام ،وإن كنت آمل أن يكون نافع ًا.

آمل أن حتظى هذه املجموعة البحث ّية يف السنّة الواقع ّية واملحك ّية ،بقراءة متأنّية ،تبتعد

عن التوتر ،وبمطالعة نقد ّية تقويم ّية جا ّدة ،وأجد هنا أم ً
ال حيدوين يف أن أكون قدّ مت

شيئ ًا بسيط ًا للمكتبة اإلسالم ّية ،ع ّلني أنتفع بذلك يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى
ٍ
بقلب سليم.
اهلل
( )1والذي صدر عام 2006م.
( )2والذي صدر عام 2011م.
( )3والذي صدر عام 2012م.
( )4والذي صدر عام 2013م.
( )5والذي صدر عام 2016م.

املصجدر واملراجع

املصجدر واملراجع العربيّة:

 .1القرآن الكريم.

 .2آل بحر العلوم ،حممد ،بلغة الفقيه ،مكتبة الصادق ،طهران ،إيران ،الطبعة الرابعة1984 ،هـ.

 .3آل الشيخ رايض (1400هـ) ،حممد طاهر ،بداية الوصول يف رشح كفاية األصول ،أرشف عىل
طباعته وحتقيقه :حممد عبد احلكيم املوسوي البكاء ،نرش أرسة آل الشيخ رايض ،إيران ،الطبعة

األوىل2004 ،م.

 .4آل ط ّعان البحراين القطيفي (1315هـ) ،أمحد بن الشيخ صالح ،الرسائل األَحد ّية ،حتقيق ونرش:
دار املصطفى‘ إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

 .5آل عصفور البحراين (1216هـ) ،حسني ،األنوار اللوامع يف رشح مفاتيح الرشائع ،حتقيق :املريزا
حمسن آل عصفور ،نرشّ :
املحقق ،وإصدار جممع البحوث العلم ّية ،قم ،إيران.
 .6آل كاشف الغطاء (1373هـ) ،حممد حسني ،حترير املج ّلة ،نرش مكتبة النجاح ومكتبة فريوزآبادي،
إيران.

 .7اآليب األزهري (1330هـ) ،صالح عبد السميع ،الثمر الداين يف تقريب املعاين ،رشح رسالة ابن
أيب زيد القريواين ،املكتبة الثقاف ّية ،بريوت ،لبنان.

 .8اآلشتياين (1319هـ) ،حممد حسن ،بحر الفوائد يف رشح الفرائد ،الطبعة احلجر ّية ،مكتبة املرعيش
النجفي ،قم ،إيران ]بدون تاريخ[.

 .9اآلشتياين (1319هـ) ،حممد حسن ،كتاب القضاء ،منشورات دار اهلجرة ،قم ،إيران ،الطبعة
الثانية1404 ،هـ.

حممد ،اإلحكام يف أصول األحكام ،حتقيق :الدكتور سيد اجلمييل،
 .10اآلمدي (631هـ) ،عيل بن ّ
دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1986 ،م؛ وأيض ًا طبعة دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،وطبع املكتب اإلسالمي كذلك.

حممد تقي ،مصباح اهلدى يف رشح العروة الوثقى ،مطبعة الفردويس ،إيران،
 .11اآلميل (1391هـ)ّ ،

الطبعة األوىل 1377 ،ـ 1391هـ.

 .12اآلميل ،املريزا هاشم ،جممع األفكار ومطرح األنظار ،بقلم حممد عيل اإلسامعيل پور القمشه اى،
املطبعة العلمية ،قم ،إيران ،تاريخ النرش بالتدريج من عام  1402ــ 1405هـ [بدون رقم

الطبعة].

 .13األحسائي (880هـ) ،حممد بن عيل بن إبراهيم املعروف بابن أيب مجهور ،عوايل اللئايل العزيزية

يف األحاديث النبو ّية ،حتقيق :آقا جمتبى العراقي ،مطبعة سيد الشهداء ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،

1983م.

حممد ،االجتهاد والتقليد ،نرش :املؤ ّلف ،إيران ،الطبعة األوىل،
 .14األردكاين (1417هـ) ،مرتىض بن ّ
1402هـ.

 .15األردبييل (993هـ) ،أمحد ،جممع الفائدة والّبهان يف رشح إرشاد األذهان ،حتقيق :جمتبى العراقي

وعيل بناه االشتهاردي وحسني اليزدي االصفهاين ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،قم ،إيران ،ج 1بدون تاريخ ،وج 2فصاعد ًا من 1403هـ وما بعد.
ّ

مؤسسة النرش يف جامعة املفيد ،الطبعة
 .16األردبييل (1438هـ) ،عبد الكريم املوسوي ،فقه القضاءّ ،
الثانية1421 ،هـ.

 .17األردبييل ،حممد بن عيل ،جامع الرواة وإزاحة االشتباهات عن طرق اإلسناد ،منشورات مكتبة
املرعيش1403 ،هـ.

 .18اإلشبييل (575هـ) ،ابن خري ،فهرسة ابن خري اإلشبييل ،حتقيق :إبراهيم أبياري ،دار الكتاب
املرصي ودار الكتاب اللبناين1989 ،م ،وأيض ًا بتحقيق :بشار عواد معروف وحممود بشار عواد،
دار الغرب اإلسالمي ،تونس2009 ،م.

 .19االشتهاردي (1429هـ) ،عيل بناه ،مدارك العروة ،دار األسوة للطباعة والنرش ،إيران ،الطبعة
األوىل1417 ،ه.

 .20األعظمي ،حممد مصطفى ،دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه ،املكتب اإلسالمي،
1992م.

حممد نارص الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،إرشاف:
 .21األلباين (1420هـ)ّ ،
زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1985 ،م.

 .22األمني (1952م) ،حمسن ،أعيان الشيعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان1986 ،م.

 .23األميني (1970هـ) ،عبداحلسني ،موسوعة الغدير يف الكتاب والسنّة واألدب ،دائرة معارف
الفقه اإلسالمي طبق ًا ملذهب أهل البيت× ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1424 ،هـ.

 .24األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،فرائد األصول ،مؤسسة النعامن للطباعة والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان1991 ،م .وأيض ًا طبعة حتقيق ونرش جممع الفكر اإلسالمي ،إيران ،ط،8
مؤسسة دار الكتاب ،ط1419 ،1هـ.
1428هـ ،وكذلك طبعة ّ

 .25األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،مطارح األنظار ،بقلم املريزا أبو القاسم الكالنرتي الطهراين،
حتقيق ونرش :جممع الفكر اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

 .26األنصاري (1281هـ) ،مرتىض ،رسائل فقهية ،مج 23من السلسلة ،حتقيق وإعداد :جلنة حتقيق
تراث الشيخ األعظم ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .27األنصاري القرطبي ،حممد بن أمحد ،اجلامع ألحكام القرآن.

 .28اإلصفهاين (1365هـ) ،أبو احلسن ،وسيلة الوصول إىل حقائق األصول ،بقلم املريزا حسن
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل،
السياديت السبزواري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

1419هـ.

حممد تقي الرازي النجفي ،هداية املسرتشدين يف رشح أصول معامل
 .29اإلصفهاين (1248هـ)ّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
الدينّ ،

 .30اإلصفهاين (1261هـ) ،حممد حسني ،الفصول الغرو ّية يف األصول الفقهية ،حجري.

 .31اإلصفهاين الكمپاين (1361هـ) ،حممد حسني ،هناية الدراية يف رشح الكفاية ،حتقيق :رمضان
كىل زاده املازندراين ،انتشارات سيد الشهداء ،إيران ،الطبعة األوىل1995 ،م.

 .32اإلصفهاين الكمپاين (1361هـ) ،حممد حسني ،بحوث يف الفقه (اجلامعة ،املسافر ،االجتهاد
املدرسني ،إيران ،الطبعة الثانية1409 ،هـ.
والتقليد) ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .33اإلصفهاين (1361هـ) ،حممد حسني ،حاشية كتاب املكاسب ،حتقيق الشيخ حممد عباس آل
سباع القطيفي ،نرش املحقق ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .34اإلصبهاين (435هـ) ،أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل ،كتاب الضعفاءّ ،
حققه وقدّ م له :فاروق محادة،
دار الثقافة ،الدار البيضاء ،املغرب.

 .35إمامي كاشاين ،حسني ،أصول اإلمامية يف األصول الفقهية ،إصفهان ،إيران [بدون مشخصات].

 .36اإلجيي (756هـ) ،عضد الدين عبدالرمحن بن أمحد ،املواقف يف علم الكالم ،عامل الكتب،
بريوت] ،بدون تاريخ وال رقم الطبعة[ ،وأيض ًا نرش وحتقيق :عبد الرمحن عمرية ،دار اجليل،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .37اإليرواين ،باقر ،دروس متهيدية يف القواعد الرجال ّية ،منشورات سعيد بن جبري ،قم ،إيران،
الطبعة األوىل1417 ،هـ؛ وأيض ًا نرش :مدين ،الطبعة األوىل 1426 ،ه.

 .38أبو ر ّية ،حممود ،أضواء عىل السنّة املحمدية أو دفاع عن احلديث ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة [بدون تاريخ].

تتامت التعليقات عىل كتاب األجوبة الفاضلة للهندي.
 .39أبو غدّ ة (1417هـ) ،عبد الفتاحّ ،

 .40ابن أيب شيبة الكويف (235هـ) ،عبد اهلل بن حممد العبيس ،املصنّف يف األحاديث واآلثار ،ضبط
وتعليق :سعيد اللحام ،إرشاف ومراجعة وتصحيح :مكتب الدراسات والبحوث يف دار الفكر،

نرش :دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1989 ،م.

 .41ابن األثري (630هـ) ،عز الدين أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباين ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،دار الكتاب العريب.
 .42ابن أنس (179هـ) ،مالك بن أنس األصبحي ،املو ّطأ ،تصحيح وتعليق وُتريج :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان1985 ،م.
 .43ابن إدريس ّ
احليل (598هـ) ،حممد بن منصور بن أمحد ،مستطرفات الرسائر ،وهو ملحق بكتاب
الرسائر.

 .44ابن إدريس ّ
احليل (598هـ) ،حممد بن منصور بن بن أمحد ،الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
حتقيق ونرشّ :

1411هـ.

حممد بن ّ
بشار ،الزاهر يف معاين كلامت
حممد بن القاسم بن ّ
 .45ابن األنباري (328هـ) ،أبو بكر ّ
الناس ،قرأه وع ّلق عليه :حييى َمراد ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2004 ،م.
 .46ابن تيمية احلراين (728هـ) ،تقي الدين أمحد ،جمموع فتاوى ابن تيميةُ ،تريج :عامر اجلزار وأنور
الباز ،دار اجليل ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .47ابن تيمية احلراين (728هـ) ،تقي الدين أمحد ،الفتاوى الكّبى ،حتقيق وتعليق وتقديم :حممد عبد

القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
1987م.

 .48ابن تيمية احلراين (728هـ) ،تقي الدين أمحد ،املستدرك عىل جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ،مجعه
حممد بن قاسم ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
ورتبه وطبعه :حممد بن عبد الرمحن بن ّ

 .49ابن تيمية احلراين (728هـ) ،تقي الدين أمحد ،منهاج السنّة النبو ّية يف الر ّد عىل الشيعة القدر ّية.

 .50ابن جرير الطّبي (ق 4هـ) ،حممد بن جرير بن رستم اإلمامي ،املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنني
مؤسسة الثقافة اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة
عيل بن أيب طالب ،حتقيق :أمحد املحمودي ،نرش ّ

األوىل.

 .51ابن اجلوزي (597هـ) ،أبو الفرج عبدالرمحن بن عيل بن حممد القريش البغدادي ،كتاب
املنورة،
املوضوعات  ،ضبط وتقديم وحتقيق :عبد الرمحن حممد عثامن ،املكتبة السلفية ،املدينة ّ

الطبعة األوىل1966 ،م.

 .52ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،صحيح ابن حبان برتتيب
ابن بلبان (عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس ـ 739هـ ـ) ،حتقيق وُتريج :شعيب األرنؤوط،

مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1993 ،م.
ّ

 .53ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،كتاب املجروحني من
املحدّ ثني والضعفاء واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد.

 .54ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حم مد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،مشاهري علامء األمصار
وأعالم فقهاء األقطار ،دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع ،مرص ،الطبعة األوىل1991 ،م.

مؤسسة
 .55ابن ح ّبان البستي (354هـ) ،حممد بن حبان بن أمحد أبو حاتم التميمي ،كتاب الثقاتّ ،
الكتب الثقافية بمطبعة جملس دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد الدكن ،اهلند ،الطبعة األوىل،

1973م.

ّ
املحىل ،دار
 .56ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري (456هـ) ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم،
الفكر ،دمشق؛ وأيض ًا طبعة دار اجليل واآلفاق اجلديدة ،بريوت ،لبنان.
 .57ابن حزم األندليس القرطبي الظاهري (456هـ) ،عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم ،اإلحكام يف
أصول األحكام ،نرش زكريا عيل يوسف ،القاهرة.

 .58ابن حنبل (241هـ) ،أمحد ،كتاب العلل ومعرفة الرجال (برواية عبد اهلل بن أَحد) ،حتقيق
ويص اهلل بن حممد عباس ،املكتب اإلسالمي ودار اخلاين ،بريوت والرياض ،الطبعة
وُتريج:
ّ

األوىل1988 ،م.

 .59ابن حنبل (241هـ) ،أمحد ،املسند ،دار صادر ،بريوت ،لبنان.

 .60ابن خلدون (808هـ) ،عبدالرمحن ،املقدّ مة ( ،والتاريخ) ،دار الفكـــر للطباعة النرش ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل2003 ،م.

حممد بن أمحد القرطبي األندليس (ابن
حممد بن أمحد بن ّ
 .61ابن رشد (595هـ) ،القايض أبو الوليد ّ
رشد احلفيد) ،بداية املجتهد وهناية املقتصد ،تنقيح وتصحيح :خالد العطار ،إرشاف :مكتب
البحوث والدراسات ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان1995 ،م.

 .62ابن سالمة القضاعي (454هـ) ،أبو عبد اهلل حممد القايض ،مسند الشهاب ،حتقيق وُتريج:
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1985 ،م.
محدي عبد املجيد السلفيّ ،

 .63ابن طاوس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،اإلقبال باألعامل احلسنة

فيام يعمل مر ًة يف السنة ،حتقيق :جواد القيومي اإلصفهاين ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران،

الطبعة األوىل1415 ،هـ.

 .64ابن طاوس (664هـ) ،ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر بن حممد ،مهج الدعوات ومنهج
العبادات ،مكتبة سنائي ،إيران.

 .65ابن العريب (543هـ) ،القايض أبو بكر حممد بن عبد اهلل املعافري املالكي ،أحكام القرآن ،حتقيق:
حممد عبد القادر عطا ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.

 .66ابن عدي (365هـ) ،أبو أمحد عبد اهلل بن عدي اجلرجاين ،الكامل يف ضعفاء الرجال ،حتقيق:

سهيل زكار (ط ،)1وحييى خمتار غزاوي (ط ،)3دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة،

1988م.

الّب القرطبي (462هـ) ،أبو عمرو يوسف بن عبد اهلل بن حممد النمري ،جامع بيان العلم
 .67ابن عبد ّ
مؤسسة الكتب
وفضله وما ينبغي يف روايته وَحله ،تقديم وتعليق :حممد عبد القادر أمحد عطاّ ،

الثقافية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1995 ،م.

 .68ابن عساكر (571هـ) ،أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل بن عبد اهلل الدمشقي الشافعي،
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من ح ّلها من األماثل أو اجتاز بنواحيها من واردَيا
وأهلها ،حتقيق :عيل شريي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان1995 ،م.

 .69ابن الغضائري (ق 5هـ) ،أمحد بن احلســـني بن عبيداهلل بن إبراهيم الواسطي ،الرجال
(الضعفاء) ،حتقيق الس ّيد حممد رضا اجلاليل ،نرش دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1422هـ.

 .70ابن فهد احليل (841هـ) ،مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد ،عدّ ة الداعي ونجاح الساعي،
القمي ،نرش :مكتبة وجداين ،قم ،إيران.
تصحيح وتعليق :أمحد املوحدي ّ

 .71ابن فهد احليل (841هـ) ،مجال الدين أبو العباس أمحد بن حممد ،املهذب البارع يف رشح املخترص
املدرسني ،إيران1407 ،هـ.
النافع ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .72ابن قدامة (620هـ) ،موفق الدين عبداهلل بن أمحد ،إثبات صفة العلو ،حتقيق وتعليق :أمحد بن
مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم واحلكم ،لبنان والسعودية ،الطبعة
عطية بن عيل الغامديّ ،

األوىل1988 ،م.

 .73ابن قدامة احلنبيل (620هـ) ،موفق الدين عبداهلل بن أمحد بن حممد ،املغني ،دار الكتاب العريب،
بريوت ،لبنان.

 .74ابن قتيبة الدينوري (276هـ) ،أبو حممد عبد اهلل بن مسلم ،تأويل خمتلف احلديث ،دار الكتب
العلم ّية ،بريوت ،لبنان.

مؤسسة
القمي (369هـ) ،جعفر بن حممد ،كامل الزيارات ،حتقيق :جواد الق ّيوميّ ،
 .75ابن قولويه ّ
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

بوي ،تصحيح وتقديم :عبد
 .76ابن قيم اجلوزية (751هـ) ،شمس الدين حممد بن أيب بكر،
الطب الن ّ
ّ
الغني عبد اخلالق ،دار الكتب العلم ّية ،لبنان.

 .77ابن كثري الدمشقي (774هـ) ،أبو الفداء إسامعيل بن كثري القريش ،تفسري القرآن العظيم ،قدّ م
له :يوسف عبد الرمحن املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1992 ،م.

 .78ابن كثري الدمشقي (774هـ) ،أبو الفداء إسامعيل ،اختصار علوم احلديث ،واملطبوع ّ
حمقق ًا ضمن
كتاب الباعث احلثيث ،بغداد ،الطبعة الثانية.

 .79ابن ماجة القزويني (275هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ،السنن ،حتقيق وتعليق :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.

 .80ابن معني (233هـ) ،حييى بن معني بن عون املري الغطفاين البغدادي ،التاريخ (برواية :أبو
حق بكالم حييى بن معني،
الفضل العباس بن حممد بن حاتم الدوري البغدادي 271هـ ،ومعه :ما ّ

برواية يزيد بن اهليثم) ،حتقيق وتعليق :عبد اهلل أمحد حسن ،دار القلم ،بريوت ،لبنان.

 .81ابن منظور اإلفريقي (711هـ) ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املرصي ،لسان العرب،
نرش أدب احلوزة ،قم ،إيران1405 ،هـ.

 .82البجنوردي (1396هـ) ،حممد حسن ،منتهى األصول ،مؤسسة مطبعة العروج ،إيران ،الطبعة
األوىل1421 ،هـ.

 .83البجنوردي (1396هـ) ،حممد حسن ،القواعد الفقهية ،حتقيق :مهدي املهريزي وحممد حسن
الدرايتي ،نرش اهلادي ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

 .84البحراين (1186هـ) ،يوسف ،احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة ،مؤسسة النرش
املدرسني ،قم ،إيران ]بدون تاريخ[.
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

مصورة يف دائرة
 .85بحر العلوم (1212هـ) ،حممد مهدي ،الفوائد األصولية ،خمطوط ،نسخة
ّ
معارف الفقه اإلسالمي طبق ًا ملذهب أهل البيت^ ،الرقم ،23467 :قم ،إيران.

 .86البخاري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي ،اجلامع الصحيح ،تصحيح وحتقيق:
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري والياممة ،دمشق وبريوت ،الطبعة الرابعة1990 ،م؛ وأيض ًا
طبعة دار الفكر للطبع والنرش1401 ،ه.

 .87البخاري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي ،التاريخ الصغري ،حتقيق :حممود
إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.

 .88البخاري (256هـ) ،أبو عبداهلل حممد بن إسامعيل اجلعفي ،التاريخ الكبري ،املكتبة اإلسالمية،
دياربكر ،تركيا.

 .89البخاري (730هـ) ،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد ،كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم
البزودي  ،حتقيق :،حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

األوىل1991 ،م.

 .90الّبقي ( 274أو 280هـ) ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد ،املحاسن ،حتقيق :الس ّيد مهدي

الرجائي ،املعاون ّية الثقافية للمجمع العاملي ألهل البيت^ ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1413هـ.

 .91الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،هناية األصول ،بقلم الشيخ حسني عيل املنتظري ،نرش تفكّر،
إيران ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

احلجتي
 .92الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،احلاشية عىل كفاية األصول ،بقلم الشيخ هباء الدين ّ
الربوجردي ،مؤسسة أنصاريان ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

[ .93إرشاف] الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،جامع أحاديث الشيعة ،مطبعة مهر ،قم ،إيران،
1413هـ وما بعد..

 .94الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر ،بقلم حسني عيل
منتظري ،دفرت تبليغات إسالمي ،قم ،إيران1983 ،م.

 .95الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،تقريرات ثالثة الوصية ومنجزات املريض ،مرياث األزواج،

املدرسني،
الغصب ،بقلم الشيخ عيل پناه االشتهاردي ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .96الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،بحث حول الشهرة (حج ّية الشهرة) ،مدرج يف ذيل كتاب
املنهج الرجايل للجاليل  ،بقلم الصايف الكلپايكاين ،نرش بوستان كتاب ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية،

1422هـ.

املوحدي
 .97الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،هناية التقرير يف مباحث الصالة ،بقلم حممد
ّ
اللنكراين ،مطبعة احلكمة ،قم ،إيران1376 ،هـ.

 .98الّبوجردي (1380هـ) ،حسني ،زبدة املقال يف مخس الرسول واآلل ،بقلم السيد عباس احلسيني
القزويني ،املطبعة العلمية ،قم ،إيران [بدون تاريخ وال رقم الطبعة].

 .99البزودي (482هـ) ،عيل بن حممد فخر اإلسالم احلنفي ،األصول ،متن كتاب كشف األرسار
للبخاري ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1991 ،م.

 .100البرصي املعتزيل (436هـ) ،أبو احلسني حممد بن عيل بن الطيب ،املعتمد يف أصول الفقه ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان[ ،دون مشخصات أخرى].

 .101بكائي ،حممد حسن ،ترتيب إصالح املنطق البن السكّيت ،جممع البحوث اإلسالمية ،إيران،
الطبعة األوىل1412 ،هـ.

حممد هباء الدين العاملــي ،الـــوجيزة يف الــدراية ،املكتبـــة اإلسالمية
 .102البهائي (1031هـ)ّ ،
الكربى ،قم ،إيران1396 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار احلديث (ضمن رسائل يف دراية احلديث) ،حتقيق
حسن احلسيني آل املجدّ د الشريازي ،مركز حتقيقات دار احلديث ،الطبعة الثانية1428 ،هـ.

 .103البهائي (1031هـ) ،حممد هباء الدين العاميل ،احلاشية عىل كتاب من ال حيرضه الفقيه ،حتقيق:
فارس حسون كريم ،نرش :مكتبة املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.

 .104البهائي (1031هـ) ،حممد هباء الدين العاميل ،مرشق الشمسني وإكسري السعادتني ،حتقيق

السيد مهدي الرجائي ،جممع البحوث اإلسالمية ،مشهد ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.
مؤسســـة
 .105البهائي (1031هـ) ،حممد هباء الدين العاميل ،األربعون حــديث ًا ،حتقيق ونرشّ :
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1422 ،هـ.
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .106البهائي (1031هـ) ،حممد بن احلسني بن عبدالصمد ،احلبل املتني يف إحكام أحكام الدين،
منشورات مكتبة بصرييت ،إيران.

 .107البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن حممد أكمل املعروف بالوحيد ،الفوائد احلائر ّية ،جممع
الفكر اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

حممد أكمل املعروف بالوحيد ،احلاشية عىل مدارك
 .108البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن ّ
إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
مؤسسة آل البيت
األحكام ،حتقيق ونرشّ :
1419هـ.

حممد أكمل املعروف بالوحيد ،التعليقة البهبهانية عىل
 .109البهبهاين (1205هـ) ،حممد باقر بن ّ
مؤسسة آل البيت
منهج املقالّ ،
وكذلك الفوائد الرجال ّية.

إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

 .110البهبودي ،حممد باقر ،صحيح الكايف ،من سلسلة صحاح األحاديث عند الشيعة ،الدار
اإلسالمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1981 ،م.

 .111البهبودي ،حممد باقر ،معرفة احلديث وتاريخ نرشه وتدوينه وثقافته عند الشيعة اإلمامية ،مركز

انتشارات علمي وفرهنكي ،إيران ،الطبعة األوىل1981 ،م؛ وأيض ًا نرش دار اهلادي ،الطبعة

األوىل1427 ،ه.

 .112البيضاين ،قاسم ،مباين نقد متن احلديث ،مركز املصطفى العاملي للرتمجة والنرش ،إيران ،الطبعة
الثانية1432 ،هـ.

 .113البيهقي (458هـ) ،أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ،السنن الكّبى ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان؛
وأيض ًا نرش :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1992 ،م.

حج ّية الشهرة بني قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية
 .114التّبيزي (2008م) ،أبو طالب جتليل ،رسالة ّ
ٍ
املدرسني ،قم ،إيران1409 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
احلائزة لرشوط مخسةّ ،
 .115التّبيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،كفاية األصول ،دروس يف مسائل علم األصول ،دار
الصدّ يقة الشهيدة ،إيران ،الطبعة األوىل2003 ،م ،والطبعة الثانية1429 ،هـ.

مؤسسة
 .116التّبيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،إرشاد الطالب إىل التعليق عىل املكاسبّ ،
إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع ،إيران ،الطبعة الثانية1411 ،هـ.

 .117التّبيزي (1427هـ) ،املريزا جواد ،تنقيح مباين العروة (الصالة).
 .118التّبيزي (1400هـ) ،غالم حسني املجتهد ،األصول ّ
املهذبة.

 .119التّبيزي (1340هـ) ،موسى ،أوثق الوسائل يف رشح الرسائل ،حجري ،مطبعة مهر،
أوفست ،انتشارات كني نجفي ،قم ،إيران] ،بدون تاريخ وال رقم الطبعة[.

 .120الرتمذي (279هـ) ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،اجلامع الصحيح املعروف بسنن
الرتمذي ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان،

الطبعة الثانية1983 ،م.

 .121الرتمذي (279هـ) ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة ،شفاء العلل يف رشح كتاب العلل ،دار
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1403 ،هـ.

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
 .122التسرتي (1405هـ) ،حممد تقي ،قاموس الرجالّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1410 ،وما بعد ،والطبعة الثالثة أيض ًا لعام 1425ه.
ّ

 .123التسرتي (1405هـ) ،حممد تقي بن حممد كاظم ،األخبار الدخيلة ،مكتبة الصدوق ،طهران،
إيران ،الطبعة الثانية1401 ،هـ [ج ،2ط1986 ،2م ،وج ،4ط1986 ،1م].

حممد تقي ،النجعة يف رشح اللمعة ،نرش :كتابخانه صدوق ،إيران ،الطبعة
 .124التسرتي (1405هـ) ّ
األوىل1985 ،م.

مؤسسة آل
 .125التفريش (ق 11هـ) ،مصطفى بن احلسني احلسيني ،نقد الرجال ،حتقيق ونرشّ :

البيت

إلحياء الرتاث ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .126اجلابلقي الّبوجردي (1313هـ) ،عيل أصغر بن العالمة السيد حممد شفيع ،طرائف املقال يف
معرفة طبقات الرجال ،حتقيق :السيد مهدي الرجائي ،إرشاف :السيد حممود املرعيش ،نرش مكتبة

آية اهلل العظمى املرعيش النجفي العا ّمة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.

 .127اجلزائري (1112هـ) ،نعمة اهلل ،التحفة السن ّية يف رشح النخبة املحسن ّية ،تنقيح وُتريج :عيل
عاشور ،مؤسسة التاريخ العريب للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2006 ،م.

 .128اجلزائري (1112هـ) ،نعمة اهلل ،نور الّباهني أو أنيس الوحيد يف رشح التوحيد.

 .129اجلزائري الدمشقي (1338هـ) ،طاهر بن صالح ،توجيه النظر إىل أصول األثر ،حتقيق :أبو
حممد بن عيل الصومعي البيضاين.
مهام ّ

 .130اجلزائري (1112هـ) ،نعمة اهلل ،كشــف األرسار يف شــرح االستبصار ،حققه وع ّلق وأرشف
عليه :املفتي السيد ط ّيب املوسوي اجلزائري ،مؤسسة دار الكتاب ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،

1413هـ.

اجلصاص (370هـ) ،أبو بكر أمحد بن عيل الرازي ،الفصول يف األصول (أصول الفقه) ،دراسة
ّ .131
وحتقيق :عجيل جاسم النميش ،الطبعة األوىل1985 ،م.

 .132اجلاليل ،حممد رضا ،املنهج الرجايل والعمل الرائد يف املوسوعة الرجالية ،لسيد الطائفة ،اية اهلل
العظمى الّبوجردي ،نرش بوستان كتاب ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1422 ،هـ؛ وأيض ًا نرش:
مكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة الثانية1422 ،ه.

 .133اجلاليل ،حممد رضا ،تدوين السنّة الرشيفة ،مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم،
إيران ،الطبعة الثانية1418 ،هـ.

 .134اجلوهري (393هـ) ،إسامعيل بن محاد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد
عبدالغفور ع ّطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1956 ،م.
 .135اجلواهري ،حسن ،بحوث يف الفقه املعارص ،جممع الذخائر اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة
األوىل.

القمي (1231هـ) ،املريزا أبو القاســم بن احلسن ،القوانني املحكمة يف األصول،
 .136اجليالين ّ
حجري.

 .137اجليالين الرشتي (1292هـ) ،رفيع بن عيل املعروف برشيعتمدار ،رسالة يف علم الدراية،
حتقيق :حسن احلسيني آل املجدّ د الشريازي ،ضمن املج ّلد الثاين من سلسلة رسائل يف دراية
احلديث ،بإعداد :أبو الفضل حافظيان ،نرش :دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

 .138احلارثي ،احلسني بن عبد الصمد ،وصول األخيار إىل أصول األخبار ،ضمن رسائل يف دراية
احلديث ،إعداد :أبو الفضل حافظيان البابيل ،مركز حتقيقات دار احلديث 1424 ،ـ 1428هـ.

 .139احلائري (1216هـ) ،أبو عيل حممد بن إسامعيل املازندراين ،منتهى املقال يف أحوال الرجال،
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ وما بعد.
حتقيق ونرشّ :

 .140احلائري (1355هـ) ،عبدالكريم ،درر الفوائد ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،إيران ،الطبعة اخلامسة [بدون تاريخ].
ّ

 .141احلائري (1406هـ) ،مرتىض ،رشح العروة الوثقى ،حتقيق :الشيخ حممد حسن أمر اللهي
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
اليزدي ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .142احلائري (1406هـ) ،مرتىض ،خلل الصالة وأحكامه ،حتقيق الشيخ حممد حسني أمر اللهي،
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .143احلائري (1406هـ) ،مرتىض ،كتاب اخلمس ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
ّ

 .144احلائري ،كاظم احلسيني ،القضاء يف الفقه اإلسالمي ،جممع الفكر اإلسالمي ،إيران ،الطبعة
األوىل1415 ،هـ.

 .145احلائري ،كاظم احلسيني ،التعليقات واهلوامش عىل مباحث األصول ،نرش :املؤ ّلف ،قم ،إيران،
الطبعة األوىل.

مؤسسة االنتشار
 .146حب اهلل ،حيدر ،نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي،
ّ
التكون والصريورةّ ،
العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2006 ،م.

 .147حب اهلل ،حيدر ،املدخل إىل موسوعة احلديث النبوي عند اإلمام ّية ،دراسة يف احلديث اإلمامي،
2015م.

مؤسسة االنتشار العريب،
 .148حب اهلل ،حيدر ،حج ّية السنّة يف الفكر اإلسالمي ،قراءة وتقويمّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2011 ،م.

مؤسسة البحوث املعارصة ،بريوت،
 .149حب اهلل ،حيدر ،إضاءات يف الفكر والدين واالجتامعّ ،
لبنان ،الطبعة األوىل 2011 ،ـ 2015م.

مؤسسة الفقه املعارص ،بريوت ،لبنان،
 .150حب اهلل ،حيدر ،دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارصّ ،
الطبعة األوىل 2011 ،ـ .2015

مؤسسة االنتشار العريب،
 .151حب اهلل ،حيدر ،مسألة املنهج يف الفكر الديني وقفات ومالحظاتّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2007 ،م.

مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
 .152حب اهلل ،حيدر ،بحوث يف فقه احلجّ ،
2010م.

مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
حب اهلل ،حيدر ،رسالة سال ٍم
ّ .153
مذهبيّ ،
ّ
2015م.

مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
 .154حب اهلل ،حيدر ،حج ّية احلديثّ ،
2016م.

حب اهلل ،حيدر ،دروس متهيد ّية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمام ّية ،تقرير ًا ملحارضات الشيخ
ّ .155

السمني ،دار املحجة البيضاء ،الطبعة األوىل2012 ،م.
حيدر حب اهلل ،بقلم :أمحد بن عبد اجلبار
ّ

احلجة ،بقلم عيل الصايف
 .156احلجة الكوه كمري التّبيزي (1372هـ) ،حممد،
املحجة يف تقريرات ّ
ّ
الكلبايكاين ،مؤسسة السيدة املعصومة ،إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

حممد احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبةُ ،حتف العقول عن آل
احلراين (ق4هـ) ،أبو ّ
ّ .157
الرسول‘ ،منشورات ذوي القربى ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.
احلر العاميل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،رسالة اإلثني عرشية يف الر ّد عىل الصوفية ،نرش
ّ .158
حماليت ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1423 ،هـ.

حممد بن احلسن ،الفوائد الطوس ّية ،املطبعة العلمية ،قم ،إيران،
احلر العاميل (1104هـ)ّ ،
ّ .159
الطبعة الثانية1423 ،هـ.
حممد بن احلسن ،رسالة يف الغناء( ،ضمن كتاب غنا وموسيقي) ،من
احلر العاميل (1104هـ)ّ ،
ّ .160
إعداد :رضا خمتاري وحمسن صادقي ،نرش مكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل،

1419هـ.

املهمة يف أصول األئمة ،حتقيق وإرشاف:
 .161احلر العاميل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،الفصول ّ
مؤسسة معارف إسالمي إمام رضا
حممد بن حممد احلسني القائينيّ ،
1418هـ.

 ،إيران ،الطبعة األوىل،

 .162احلر العاميل (1104هـ) ،حممد بن احلسن ،تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة،

مؤسسة آل البيت^ إلحياء الرتاث ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ ،والطبعة
حتقيق ونرشّ :

الثالثة1429 ،هـ.

بصحة حديث باب
حممد بن الصديق ،فتح امللك العيل
ّ
 .163احلسني املغريب (1380هـ) ،أمحد بن ّ
عيلّ ،
حممد هادي األميني ،مكتبة اإلمام أمري
حققه وع ّلق حواشيه
ّ
وصحح أسانيدهّ :
مدينة العلم ّ
املؤمنني العا ّمة ،إصفهان ،إيران ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ.

 .164احلسني (1403هـ) ،هاشم معروف ،دراسات يف احلديث واملحدّ ثني ،دار التعارف
للمطبوعات ،بريوت ،لبنان[ ،بدون تاريخ ،وال رقم الطبعة].

 .165احلسني (1403هـ) ،هاشم معروف ،املوضوعات يف اآلثار واألخبار ،عرض ودراسة ،حتقيق:
مؤسسة الفكر اإلسالمي املعارص للدراسات والبحوث ،نرش دار املالك،
أسامة الساعديّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2010 ،م؛ وأيض ًا نرش :دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان،

1987م.

 .166الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (1011هـ) ،معامل الدين ومالذ املجتهدين ،املقدّ مة يف أصول
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية عرشة،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
ّ
الفقهّ ،
1417هـ.

 .167الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (1011هـ) ،التحرير الطاوويس ،حتقيق :فاضل اجلواهري ،نرش
حممد حسن
مكتبة آية اهلل املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ ،وأيض ًا حتقيقّ :
ترحيني ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.

 .168الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (1011هـ) ،منتقى اجلامن يف األحاديث الصحاح واحلسان،

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
حتقيق :عيل أكرب الغفاريّ ،

األوىل1983 ،م.

احلسون ،زهري ،هوامش بحوث يف رشح العروة الوثقى للصدر ،مطبعة اآلداب ،النجف،
ّ .169
العراق1971 ،م.

 .170احلسيني اخلطيب ،عبد الزهراء ،مصادر هنج البالغة وأسانيده ،دار الزهراء ،بريوت ،لبنان،
الطبعة الرابعة1988 ،م.

حممد
 .171احلسيني العاميل (1226هـ) ،حممد جواد ،مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة ،حتقيقّ :
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
باقر اخلاليص ،نرشّ :

1419هـ.

الدر املختار
 .172احلصكفي احلنفي (1088هـ) ،عالء الدين حممد بن عيل بن حممد بن عبد الرحيمّ ،
رشح تنوير األبصار ،دار الفكر ،لبنان1995 ،م.

 .173احلطاب الرعيني (954هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب ،مواهب اجلليل
(يف) لرشح خمترص (الشيخ) خليل ،ضبط وُتريج :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان ،الطبعة األوىل1995 ،م.

العامــة للفقه املقارن ،املجمع العاملي ألهل
 .174احلكيم (1424هـ) ،حممد تقي ،األصــول
ّ

البيت

 ،إيران ،الطبعة الثانية1997 ،م.

 .175احلكيم (1390هـ) ،حمسن الطباطبائي ،مستمسك العروة الوثقى ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،لبنان.

 .176احلكيم (1390هـ) ،حمسن ،حقائق األصول ،مكتبة بصرييت ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة،
1408هـ.

مؤسسة املنار ،قم ،إيران ،الطبعة
 .177احلكيم ،حممد سعيد الطباطبائي ،املحكم يف أصول الفقهّ ،
األوىل1994 ،م.

 .178احلكيم ،حممد سعيد الطباطبائي ،مصباح املنهاج ،مؤسسة املنار ومكتب سامحة آية اهلل العظمى
احلكيم ،إيران ،الطبعة األوىل1996 ،م.

 .179احللبي (1044هـ) ،عيل بن برهان الدين الشافعي ،السرية احللب ّية ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان،
الطبعة األوىل1400 ،هـ.
ّ .180
احليل (ق 9هـ) ،احلسن بن سليامن ،خمترص بصائر الدرجات ،املطبعة احليدرية ،النجف،
العراق1950 ،م.
ّ .181
مؤسسة سيد الشهداء
احليل (690هـ) ،حييى بن سعيد ،اجلامع للرشائعّ ،

العلمية ،قم،

إيران1405 ،هـ.
 .182املحقق ّ
احليل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،معارج األصولّ ،
حققه :حممد حسني
مؤسسة االمام عيل ،لندن ،اململكة
الرضوي الكشمريي ،مطبعة رسور ،إيران؛ وايض ًا طبع ّ
املتحدة ،الطبعة األوىل2003 ،م.
 .183املحقق ّ
ؤسسة س ّيد
احليل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،املعتّب يف رشح املخترص ،م ّ

الشهداء ،إيران1985 ،م.
 .184املحقق ّ
احليل (676هـ) ،نجم الدين جعفر بن احلسن ،نكت النهاية (النهاية ونكتها) ،حتقيق
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ونرشّ :
 .185العالمة ّ
املطهر ،حترير األحكام الرشعية
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن ّ

عىل مذهب اإلمامية ،حتقيق :إبراهيم البهادري ،مؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،إيران ،الطبعة

األوىل1420 ،هـ.
 .186العالمة ّ
املطهر ،أجوبة املسائل املهنّائ ّية،
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بن ّ

مطبعة اخليام ،قم ،إيران.
 .187العالمة ّ
املطهر ،هتذيب الوصول إىل علم
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بن ّ

مؤسسة اإلمام عيل ،لندن ،بريطانيا ،الطبعة
األصول ،حتقيق :السيد حممد الرضوي الكشمرييّ ،

األوىل2001 ،م.
 .188العالمة ّ
املطهر ،كشف املراد يف رشح جتريد
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلسن بن يوسف بن ّ

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
االعتقاد ،تصحيح وتقديم وتعليق :حسن حسن زاده آميلّ ،

املدرسني ،قم ،إيران] ،غري حمدد التاريخ وال رقم الطبعة[.
جلامعة ّ
 .189العالمة ّ
املطهر ،خمتلف الشيعة يف أحكام
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن ّ

املدرسني ،قم ،إيران] ،بدون
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
الرشيعة ،حتقيق ونرشّ :

تاريخ يف بعض األجزاء ويف بعضها اآلخر الطبعة األوىل من تاريخ 1412هـ وما بعد[.
 .190العالمة ّ
املطهر ،منتهى املطلب يف حتقيق
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلسن بن يوسف بن
ّ

املذهب ،حتقيق :قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية ،مشهد ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ

وما بعد.

 .191العالمة ّ
املطهر ،تذكرة الفقهاء ،حتقيق
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوســف بن ّ
ونرش :مؤسسة آل البيت
وأيض ًا الطبعة القديمة.

إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ وما بعد،

 .192العالمة ّ
املطهر ،خالصة األقوال يف معرفة
احليل (726هـ) ،مجال الدين احلســن بن يوسف بن ّ

الرجال  ،حتقيق الشيخ جواد القيومي ،مؤسسة نرش الفقاهة ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

مؤسسة نرش االسالمي ،ط1417 ،1ه.
ّ .193
الدر النضيد يف االجتهاد والتقليد واملرجع ّية ،تقرير الس ّيد حممد
احليل (1397هـ) ،حسنيّ ،

املحجة البيضاء ،الطبعة األوىل،
حسني الطهراين ،مع تعليقات الس ّيد حممد حمسن الطهراين ،دار
ّ

2013م.
ّ .194
احليل (1397هـ) ،حسني ،دليل العروة الوثقى ،تقرير بقلم :حسن سعيد الطهراين ،مطبعة
النجف ،العراق ،الطبعة األوىل1379 ،هـ.

املطهر ،إيضاح الفوائد
 .195فخر املحققني احليل (771هـ) ،أبو طالب حممد بن احلسن بن يوسف بن ّ
يف رشح إشكاالت القواعد ،املطبعة العلمية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1387 ،هـ.
 .196احلميدي (219هـ) ،أبو بكر عبد اهلل بن الزبري ،املسندّ ،
حقق أصوله وع ّلق عليه :حبيب الرمحن

العظميي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1988 ،م.
مؤسســة آل البيت^
 .197احلمريي (ق3هـ) ،أبو الع ّباس عبداهلل بن جعفرُ ،قرب اإلســنادّ ،
إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

مؤسسة تراث الشيعة ،إيران ،الطبعة األوىل،
ُ .198خدّ اميان آراين ،مهدي ،فهارس الشيعة ،نرش ّ
2010م.

 .199اخلراساين (1329هـ) ،حممد كاظــم ،درر الفوائد يف احلاشــية عىل الفــرائد ،حتقيق :مهدي
مؤسسة الطبع والنرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،إيران ،الطبعة
شمس الدينّ ،

األوىل1410 ،هـ.

مؤسســة النرش اإلسالمي التابعة
 .200اخلراساين (1329هـ) ،حممد كاظم ،كفاية األصــولّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1415 ،هـ.
جلامعة ّ

 .201اخلراساين ،الوحيد ،حتقيق األصول ،تقرير بقلم (أو يف ضوء بحوث) :عيل احلسيني امليالين،
نرش :املؤ ّلف ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1423 ،ـ 1428ه.

النص
 .202اخلزاز القمي (ق 4هـ) ،أبو القاسم عيل بن حممد بن عيل الرازي ،كفاية األثر يف ّ
(النصوص) عىل األئمة اإلثني عرش ،حتقيق :عبد اللطيف احلسيني الكوه كمري اخلوئي ،نرش
بيدار ،قم ،إيران1401 ،هـ.

 .203اخلشن ،حسني أمحد ،أصول االجتهاد الكالمي دراسة يف املنهج ،نرش املركز اإلسالمي الثقايف،
بريون ،لبنان ،الطبعة األوىل2015 ،م.

حممد البستي ،أعالم احلديث يف رشح صحيح البخاري،
 .204اخلطايب (388هـ) ،أبو سليامن محد بن ّ
حممد بن سعد بن عبد الرمحن بن سعود ،جامعة ّأم القرى ،الرياض ،الطبعة األوىل،
حتقيقّ :

1988م.

عجاج ،أصول احلديث علومه ومصطلحه ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان،
 .205اخلطيب ،حممد ّ
1989م.
 .206اخلطيب البغدادي (463هـ) ،أبو بكر أمحد بن عيل ،الكفاية يف علم الرواية ،حتقيق أمحد عمر
هاشم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1985 ،م.

 .207اخلطيب البغدادي (463هـ) ،أبو بكر أمحد بن عيل ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،دراسة
وحتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .208اخللييل النجفي (1297هـ) ،عيل ،سبيل اهلداية يف علم الدراية والفوائد الرجال ّية ،حتقيق:
درسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
مؤسسة النرش التابعة جلامعة امل ّ
حممود املقدّ س الغريفيّ ،
1435هـ.

أي مشخصات].
 .209اخلميني1409( ،هـ) ،روح اهلل ،كشف األرسار (عريب  /فاريس) [بدون ّ

 .210اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،كتاب الطهارة ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني،

إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

 .211اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،معتمد األصول ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني،
إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.

املحرمة ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني،
 .212اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،املكاسب ّ
إيران ،الطبعة الثانية2002 ،م.

املدرسني،
 .213اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،كتاب البيع ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
إيران ،الطبعة اخلامسة1415 ،هـ.

مؤسسة مطبوعايت إسامعيليان ،إيران ،الطبعة
 .214اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،الرسائل ،نرش ّ
األوىل.

 .215اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،االجتهـاد والتقليد ،مؤسســة تنظيم ونشــر آثار اإلمام
اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .216اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،كتاب اخللل يف الصالة ،مطبعة مهر ،إيران.

مؤسســة
 .217اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،كتاب الطهارة ،تقرير بقلم :حممد فاضل اللنكراينّ ،
تنظيم ونشــر آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

مؤسسة
 .218اخلميني (1409هـ) ،روح اهلل ،هتذيب األصــول ،بقلم الشــيخ جعفر السبحاينّ ،
تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.

 .219الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،حتريرات يف األصول ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .220الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،كتاب الطهارة ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .221الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،اخللل يف الصالة ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .222الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،مستند حترير الوسيلة ،مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام
اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .223الشهيد اخلميني (1398هـ) ،مصطفى ،تفسري القرآن الكريم مفتاح أحسن اخلزائن اإلهل ّية،
مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.
ّ

 .224اخلواجوئي ( 1171أو 1173هـ) ،حممــد إســامعيل بــن احلســني بن حممد رضا
املــازندراين اخلاتون آبادي ،الرسائل الفقه ّية ،حتقيق :مهدي الرجائي ،دار الكتب اإلسالمي،

قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

 .225اخلواجوئي ( 1171أو 1173هـ) ،حممــد إســامعيل بــن احلســني بن حممد رضا
مؤسسة عاشوراء،
املــازندراين اخلاتون آبادي ،الرسائل االعتقادية ،حتقيق :مهدي الرجائيّ ،

الطبعة األوىل1426 ،هـ.

 .226اخلوانساري1405( ،هـ) ،أمحد ،جامع املدارك يف رشح املخترص النافع ،مؤسسة إسامعيليان،
إيران ،الطبعة الثانية1405 ،هـ.

 .227اخلوانساري (1099هـ) ،حسني بن مجال الدين ،مشارق الشموس يف رشح الدروس ،مؤسسة
آل البيت (ع) إلحياء الرتاث ،إيران ،حجري.

 .228اخلوانساري االصفهاين (1313هـ) ،حممد باقر املوسوي ،روضات اجلنّات يف أحوال العلامء
والسادات ،نرش :إسامعيليان ،قم ،إيران1391 ،هـ.

 .229اخلوئي (1326هـ) ،حبيب اهلل حممد بن هاشم اهلاشمي ،منهاج الّباعة يف رشح هنج البالغة،

تصحيح وهتذيب :إبراهيم امليانجي ،نرش بنياد فرهنكي إمام مهدي ودار اهلجرة ،إيران ،الطبعة

الرابعة.

 .230اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،مصــباح األصول ،بقلم (تقرير) السيد حممد رسور
الواعظ احلسيني البهسودي ،مكتبة الداوري ،إيران ،الطبعة الثانية1412 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة
مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،ط1428 ،3ه.
ّ

 .231اخلوئي (1413هـ) والتّبيزي (1427هـ) ،أبو القاسم وجواد ،رصاط النجاة ،تنظيم ومجع:
موسى مفيد الدين عايص العاميل ،نرش :دفرت نرش بركزيده ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.

 .232اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مستند العروة الوثقى ،كتاب الصالة ،بقلم الشيخ مرتىض
الربوجردي ،نرش لطفي ومدرسة دار العلم ،إيران ،الطبعة األوىل1989 ،م( ،وبعض جم ّلداته
بتواريخ أخرى).

حممد حسني
 .233اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،رسالة يف القطع
ّ
والظن ،تقرير بقلم :الس ّيد ّ
احلسيني الطهراين ،انتشارات عالمة طباطبائي ،مشهد ،إيران ،الطبعة األوىل1436 ،هـ.

 .234اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،املعتمد يف رشح املناسك ،بقلم السيد رضا اخللخايل،
منشورات دار العلم ،إيران ،الطبعة الثانية1985 ،م.

 .235اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،منهاج الصاحلني ،نرش مدينة العلم ،إيران ،الطبعة الثامنة
والعرشون1410 ،هـ.

 .236اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مستند العروة الوثقى ،كتاب اخلمس واإلجارة ،بقلم الشيخ

مرتىض الربوجردي ،نرش لطفي1985 ،م.

 .237اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مباين تكملة املنهاج ،مطبعة اآلداب ،النجف ،العراق [بدون
مشخصات].

 .238اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مصباح الفقاهة ،بقلم املريزا حممد عيل التوحيدي التربيزي،
أنصاريان ،إيران ،الطبعة الرابعة1996 ،م.

 .239اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،التنقيح يف رشح العروة الوثقى ،كتاب الطهارة ،بقلم املريزا
عيل التربيزي الغروي ،دار اهلادي ،قم ،الطبعة الثالثة1410 ،هـ وما بعد؛ وأيض ًا ضمن جمموعة
مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي ،الطبعة الثانية1426 ،هـ.
األعامل نرشّ :

 .240اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،مباين العروة الوثقى ،كتاب النكاح ،بقلم حممد تقي اخلوئي
[بدون مشخصات].

 .241اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،اهلداية يف األصول ،بقلم الشيخ حسن الصايف اإلصفهاين،
حتقيق ونرش :مؤسسة صاحب األمر ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .242اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،التنقيح يف شــرح العــروة الوثقى ،مباحث االجتهاد
والتقليد ،بقلم املريز ا عيل الغروي التربيزي ،دار اهلادي للمطبوعات ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة،

1410هـ.

 .243اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،البيان يف تفسري القرآن ،مج 50من موسوعة اإلمام اخلوئي،
مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي] ،بدون رقم الطبعة وال مكان وال تاريخ[
ّ

 .244اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة ،نرش مدينة
العلم آية اهلل العظمى اخلوئي ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة (عن بريوت)1403 ،هـ ،وأيض ًا الطبعة
اخلامسة1413 ،ه.

 .245اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاســم ،دراســات يف علم األصــول ،بقلم الس ّيد عيل اهلاشمي
الشاهرودي ،مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

حممد تقي احلسيني
 .246اخلوئي (1413هـ) ،أبو القاسم ،فقه العرتة يف زكاة الفطرة ،تقرير بقلمّ :
اجلاليل ،نرش :املؤ ّلف ،إيران ،الطبعة الثانية1416 ،ه.

حممد ،كتاب اخلمس ،بقلم :عبد اهلل جوادي آميل ،تصحيح وحتقيق:
 .247حم ّقق داماد (1388هـ)ّ ،
حسني آزادي ،دار اإلرساء للنرش ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

حممد باقر ،الرواشح السامو ّية ،حتقيق :نعمة اهلل اجللييل
 .248املريداماد االسرتآبادي (1041هـ)ّ ،
وغالم حسني قيرص ّيه ها ،دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.

 .249الدارمي (255هـ) ،أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن بن الفضل بن هبرام ،السنن ،طبع :حممد
أمحد دمهان ،مطبعة االعتدال ،دمشق.

 .250الداوري ،مسلم ،أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق ،بقلم حممد عيل عيل صالح املع ّلم،
نرش املؤ ّلف ،مطبعة نمونة ،إيران ،الطبعة األوىل1416 ،هـ.
 .251الدردير (1302هـ) ،أبو الربكات أمحد ،الرشح الكبري ،دار إحياء الكتب العرب ّية ،عيسى البايب
احللبي ورشكاه.

 .252الدسوقي (1230هـ) ،شمس الدين الشيخ حممد عرفة ،حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري
أليب الربكات سيدي أمحد الدردير ،وهبامشه الرشح املذكور مع تقريرات للعالمة املحقق سيدي

الشيد حممد عليش ،دار إحياء الكتب العرب ّية ،عيسى البايب احللبي ورشكاه.

 .253الدويش ،أمحد بن عبد الرزاق ،فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلم ّية واإلفتاء ،الرياض،
اململكة العربية السعود ّية.

 .254الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ،ميزان االعتدال يف نقد الرجال،
حتقيق :عيل حممد البجاوي ،دار الفكر [بدون مكان ،وال تاريخ ،وال رقم الطبعة].

 .255الذهبي (748هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد بن عثامن ،املغني يف الضعفاء ،دار الكتب
العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .256الذهبي (748هـ) ،شــمس الدين حممــد بن أمحــد بن عثمــان ،كتاب تذكــرة احل ّفاظ ،دار
الفكر العريب] ،بدون مكان وال تاريخ وال رقم الطبعة[.

 .257الرازي (327هـ) ،أبو حممد عبد الرمحن بن أيب حاتم حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظيل،
اجلرح والتعديل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1953 ،م .و1952م.

 .258الفخر الرازي (606هـ) ،حممد بن عمر بن احلسني ،املحصول يف علم أصول الفقه ،دراسة
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1992 ،م.
وحتقيق :طه جابر فياض العلواينّ ،

 .259الرايض ،حسني ،زيارة عاشوراء يف امليزان.

 .260الرامهرمزي (360هـ) ،احلسن بن عبد الرمحن ،املحدّ ث الفاصل بني الراوي والواعي ،حتقيق:
حممد عجاج اخلطيب ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1404 ،هـ.

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
مؤسسة النرش التابعة جلامعة ّ
 .261الر ّباين ،حممد حسن ،قاعدة الدرءّ ،
األوىل1428 ،هـ.

حممد ،منهاج األصول ،نرش املؤ ّلف ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
 .262الرجائيّ ،

مؤسسة آل البيت إلحياء
 .263الرشتي (1312هـ) ،املريزا حبيب اهلل ،بدائع األفكار ،حجريّ ،

ّ
مشخصات[.
الرتاث] ،بدون

 .264الرشتي (1312هـ) ،املريزا حبيب اهلل ،فقه اإلمام ّية (اخليارات) ،تقرير بقلم :حممد كاظم
اخللخايل ،مكتبة الداوري ،إيران ،الطبعة األوىل1407 ،هـ.

 .265الرشيف الريض (406هـ) ،أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد ،خصائص األئمة،
حتقيق وتعليق :حممد هادي األميني ،جممع البحوث اإلسالمية يف اآلستانة الرضو ّية املقدّ سة،
مشهد ،إيران1406 ،هـ.

[ .266مجع] الرشيف الريض (406هـ) ،أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى بن حممد ،هنج
البالغة ،حتقيق :حممد عبده ،نرش دار املعرفة ،بريوت ،لبنان [بدون تاريخ].

 .267الروحاين (1418هـ) ،حممد احلسيني ،املرتقى إىل الفقه األرقى ،بقلم عبد الصاحب احلكيم ،دار
احللبي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

 .268الروحاين ،حممد احلسيني ،منتقى األصول ،بقلم الس ّيد عبدالصاحب احلكيم ،الطبعة األوىل،
1414هـ.

 .269الروحاين ،حممد صادق ،فقه الصادق ،مؤسسة دار الكتاب ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة،
1412هـ وما بعد.

 .270الروحاين ،حممد صادق ،منهاج الفقاهة ،إيران ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ (بدون مشخصات
أخرى].

 .271الروحاين ،حممد صادق ،زبدة األصول ،مدرسة اإلمام الصادق× ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1412هـ.

 .272الزركيش (794هـ) ،بدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهلل ،البحر املحيط يف أصول الفقه ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.

 .273الزيلعي (762هـ) ،مجال الدين عبد اهلل بن يوسف ،نصب الراية ختريج أحاديث اهلداية،
تصحيح وتنظيم :أيمن صالح شعبان ،دار احلديث ،القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

 .274السبحاين ،جعفر ،الرسائل األربع ،رسالة يف قاعدة التسامح ،بقلم عيل أكرب كالنرتي
الشريازي ،مؤسسة اإلمام الصادق ،إيران1415 ،هـ.
 .275السبحاين ،جعفر ،ك ّليات يف علم الرجال ،مركز مديريت حوزه علمية قم ،إيران ،الطبعة
املدرسني ،قم ،إيران،
الثانية1410 ،هـ ،وأيض ًا طبعة مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
الطبعة السابعة1426 ،ه.

مؤسسة اإلمام الصادق
 .276السبحاين ،جعفر ،أصول احلديث وأحكامه يف علم الدرايةّ ،

،

إيران ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.

 .277السبحاين ،جعفر ،اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل ،بقلم :حسن حممد مكي العاميل،
مؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،إيران ،الطبعة السادسة1426 ،هـ.
نرشّ :

مؤسسة اإلمام الصادق ،قم ،إيران،
 .278السبحاين ،جعفر ،البدعة مفهومها حدّ ها وآثارهاّ ،
1416هـ.

 .279السبزواري (1414هـ) ،عبد األعىل ،مهذب األحكام يف بيان احلالل واحلرام ،مؤسسة املنار ،إيران،
الطبعة الرابعة1416 ،هـ.

 .280السبزواري (1090هـ) ،حممد باقر ،كفاية الفقه املشتهر بكفاية األحكام ،حتقيق :مرتىض الواعظي
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
األراكيّ ،

 .281السبزواري (1414هـ) ،عبداألعلـــى ،هتذيب األصـــول ،مؤسســة املنار ،الطبعة الثالثة،
1417هـ.

 .282السبزواري (1090هـ) ،حممد باقر ،ذخرية املعاد ،حجري ،مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء
الرتاث ،إيران.

 .283السبكي (756هـ) ،أبو احلسن تقي الدين عيل بن عبد الكايف ،فتاوى السبكي ،دار املعرفة،
بريوت ،لبنان.

 .284السجستاين (275هـ) ،أبو داوود سليامن بن األشعث ،السنن ،حتقيق وتعليق :سعيد حممد
اللحام ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1990 ،م.

 .285الرسخيس (490هـ) ،أبو بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل ،أصول الفقه ،حتقيق :أبو الوفاء
األفغاين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1993 ،م.

 .286سليامن العاميل البيايض (1414هـ) ،إبراهيم ،األوزان واملقادير (مباحث استدالل ّية ق ّيمة
تشتمل عىل ّ
كل ما حيتاجه الفقيه منها) ،مطبعة صور احلديثة ،لبنان ،الطبعة األوىل1381 ،ه.

 .287السليامين ،عبد السالم ،االجتهاد يف الفقه اإلسالمي ضوابطه ومستقبله ،وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،اململكة املغربية1996 ،م.

 .288سند ،حممد ،إسالم مع ّية الثقلني ،إعداد وتقرير :إحسان املظ ّفر ،نينوى ،إيران ،الطبعة األوىل،
1435هـ.

حممد ،اإلمامة اإلهل ّية ،تقرير بقلم :حممد عيل بحر العلوم ،منشورات لسان الصدق ،قم،
 .289سندّ ،
إيران ،الطبعة األوىل2006 ،م.

حممد ،سند األصول بحوث يف أصول القانون ومباين األد ّلة.
 .290سندّ ،

 .291سند ،حممد ،بحوث يف مباين علم الرجال ،بقلم حممد صالح التربيزي ،مؤسسة انتشارات عرص
ظهور ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل2000 ،م؛ وأيض ًا نرش مدين ،إيران ،الطبعة األوىل1426 ،هـ.
 .292السيستاين ،عيل احلسيني ،الرافد يف علم األصول ،بقلم الس ّيد منري الس ّيد عدنان القطيفي ،نرش
مكتب السيستاين ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .293السيستاين ،عيل ،قاعدة ال رضر ،حمارضات السيد السيستاين ،نرش مكتب السيستاين ،قم،
إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

حممد البكّاء ،بريوت ،لبنان،
حممد رضا ،قبسات من علم الرجال ،مجعها ون ّظمهاّ :
 .294السيستاينّ ،
الطبعة األوىل1436 ،هـ.

 .295السيستاين ،عيل احلسيني ،حج ّية خّب الواحد ،بقلم :حممد عيل الر ّباين1437 ،هـ ،نرش عىل
موقع تقريرات بنسخ متداولة حمدودة.

 .296السيستاين ،عيل احلسيني ،مباحث احلجج ،بقلم :حممد عيل الر ّباين1437 ،هـ ،نرش عىل موقع
تقريرات بنسخ متداولة حمدودة.

مؤسسة تنظيم ونرش آثار
 .297السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،دليل حترير الوسيلة ،إحياء املواتّ ،
اإلمام اخلميني ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

مؤسسة النرش اإلسالمي
 .298السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،مقياس الرواة يف ك ّليات علم الرجالّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
التابعة جلامعة ّ

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
 .299السيفي املازندراين ،عيل أكرب ،مقياس الرواية يف علم الدرايةّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1431 ،هـ.
جلامعة ّ

 .300السيوري (826هـ) ،مجال الدين املقداد بن عبد اهلل احليل ،االعتامد يف رشح واجب االعتقاد،
حتقيق :صفاء الدين البرصي ،جممع البحوث اإلسالمية ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

 .301السيوري (826هـ) ،مجال الدين املقــداد بن عبــداهلل احليل ،التنقيح الرائع ملخترص الرشائع،
حتقيق :عبد اللطيف احلسني الكوه كمري ،نرش مكتبة املرعيش النجفي ،إيران1404 ،هـ.

 .302السيوري احليل (862هـ) ،مجال الدين املقداد بن عبداهلل ،النافع يوم احلرش يف رشح الباب

احلادي عرش  ،حتقيق :مهدي حمقق ،مؤسسة جاب وانتشارات آستان قدس رضوي ،مشهد،
إيران ،الطبعة الثالثة1993 ،م.

 .303السيوطي (911هـ) ،عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين ،تدريب الراوي يف رشح
تقريب النواوي ،حتقيق :أمحد عمر هاشم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان1989 ،م.

 .304السيوطي (911هـ) ،عبدالرمحن بن أيب بكر بن حممد جالل الدين ،اجلامع الصغري يف أحاديث

البشري النذير ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1981 ،م.

 .305الشايش (ق 7هـ) ،نظام الدين ،األصول ،حتقيق :حممد أكرم الندوي ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.

 .306الشافعي (204هـ) ،حممد بن إدريس ،املسند ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 .307الشافعي (204هـ) ،حممد بن إدريس ،اختالف احلديث ]بدون مشخصات[.

حممد ،الباعث احلثيث رشح اختصار علوم احلديث البن كثري ،مكتبة
 .308شاكر (1958م) ،أمحد ّ
تعز ،بغداد ،العراق ،الطبعة الثانية.

 .309الشاهرودي (1396هـ) ،حممود ،نتائج األفكار يف األصول ،بقلم السيد حممد جعفر اجلزائري
املروج ،إعداد وحتقيق :آل املرتىض ،إيران ،الطبعة األوىل2004 ،م.
ّ

 .310الشاهرودي (1396هـ) ،حممود ،كتاب احلج (بقلم إبراهيم اجلنايت) ،املؤسسة الثقافية االجتهادية،
إيران ،الطبعة الثانية.

 .311الشاجيي والسيد نوح ،عبد الرزاق بن خليفة والسيد حممد ،مناهج املحدّ ثني يف رواية احلديث
باملعنى ،دار ابن حزم ،بريوت ،الطبعة األوىل1998 ،م.

 .312شّب (1242هـ) ،عبداهلل ،حق اليقني يف معرفة أصول الدين ،أنوار اهلدى ،إيران ،الطبعة
األوىل2001 ،م.

 .313الشبريي الزنجاين ،موسى ،كتاب النكاح ،نرش مؤسسة بجوهيش راي برداز ،إيران ،الطبعة
األوىل1419 ،هـ وما بعد.

 .314الرشبيني (977هـ) ،شمس الدين حممد بن أمحد اخلطيب القاهري الشافعي ،مغني املحتاج إىل

معرفة ألفاظ املنهاج  ،رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده (دار إحياء الرتاث)،

مرص1958 ،م.

مؤسسة آل البيت،
 .315رشف الدين (1377هـ) ،عبد احلسني ،أجوبة مسائل موسى جار اهللّ ،
لبنان ،الطبعة األوىل1999 ،م.

األمة ،مكتبة الداوري ،قم ،إيران ،الطبعة
املهمة يف تأليف ّ
 .316رشف الدين ،عبداحلسني ،الفصول ّ
اخلامسة] ،بدون تاريخ[.

 .317الشعراين (1393هـ) ،أبو احلســن ،التعليقة عىل شــرح املولــى حممــد صــالح املازندراين
ألصول الكايف ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.

 .318شمس الدين (2001م) ،حممد مهدي ،االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي ،املؤسسة
الدولية للدراسات والنرش ،لبنان ،الطبعة األوىل1999 ،م.

 .319الشنقيطي ،أمحد بن حممود عبدالوهاب ،خّب الواحد وحج ّيته ،اململكة العربية السعودية،
املنورة ،عامدة البحث العلمي رقم اإلصدار ،23
وزارة التعليم العايل ،اجلامعة اإلسالمية باملدينة ّ

الطبعة األوىل2002 ،م.

 .320الشوكاين (1250هـ) ،حممد بن عيل بن حممد ،نيل األوطار من أحاديث س ّيد األخيار رشح
منتقى األخبار ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان1973 ،م.

احلق من علم األصول،
 .321الشوكاين (1250هـ) ،حممد بن عيل بن حممد ،إرشاد الفحول إىل حتقيق ّ
دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان [بدون تاريخ ،وال رقم الطبعة]؛ وكذلك حتقيق :سامي بن

مؤسسة ريان ،ودار الفضيلة ،بريوت والرياض ،لبنان والسعودية ،الطبعة األوىل،
العريب األثريّ ،

 2000م؛ وأيضا حتقيق :أمحد عزو عناية ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
1421ه.

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
 .322الشهرستاين ،عيل ،منع تدوين احلديث أسباب ونتائجّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

 .323الشهرستاين ،عيل ،وضوء النبي (الترشيع ومالبسات األحكام عند املسلمني) ،نرش املؤلف،
بريوت ،الطبعة األوىل1994 ،م.

 .324الشهرزوري (643هـ) ،أبو عمرو عثامن بن عبدالرمحن املعروف بابن الصالح ،علوم احلديث

(مقدّ مة ابن الصالح)  ،حتقيق ورشح :نور الدين عرت ،دار الفكر ودار الفكر املعارص ،بريوت
ودمشق ،الطبعة الثالثة املعادة1998 ،م ،وأيض ًا طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،بتعليق
وُتريج :صالح بن حممد بن عويضة.

األول (786هـ) ،شمس الدين حممد بن مكّي العاميل ،اللمعة الدمشق ّية ،دار الفكر،
 .325الشهيد ّ
قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

 .326الشهيد األول (786هـ) ،حممد بن مكي العاميل ،األلفية ،مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم
اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.

األول (786هـ) ،حممد بن مكــي العاميل ،ذكــرى الشــيعة يف أحكــام الرشيعة،
 .327الشهيد ّ
مؤسسة آل البيت
حتقيق ونرش ّ

إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

 .328الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،حقائق اإليامن ،حتقيق :مهدي الرجائي،
منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.

 .329الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،املقاصد العلية يف رشح الرسالة األلفية،
مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

 .330الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،البداية يف علم الدراية ،مركز األبحاث
والدراسات اإلسالمية ،قسم إحياء الرتاث اإلسالمي ،بوستان كتاب ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1423هـ؛ وأيض ًا نرش دار احلديث يف إيران ضمن سلسلة رسائل يف دراية احلديث.

 .331الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،الرعاية حلال البداية يف علم الدراية،

(ضمن رسائل يف دراية احلديث) حتقيق :مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية ،قسم إحياء
الرتاث اإلسالمي ،نرش :بوستان كتاب ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ ،وأيض ًا نرش مركز

التحقيقات بدار احلديث يف إيران ،بتحقيق :غالم حسني قيرسي ها ،الطبعة الثانية1428 ،ه.

 .332الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم،
مؤسسة املعارف اإلسالم ّية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ .والطبعة الثالثة1425 ،ه.
ّ

 .333الشهيد الثاين (965هـ) ،زين الدين اجلبعي العاميل ،الروضة البه ّية يف رشح اللمعة الدمشق ّية،

تصحيح وتعليق :حممد كالنرت ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،

1403هـ.

 .334الشهيدي (1372هـ) ،املريزا فتاح التربيزي ،هداية الطالب إىل أرسار املكاسب ،نرش مطبعة
اطالعات ،تربيز ،إيران ،الطبعة األوىل1375 ،هـ.

 .335الشيباين (287هـ) ،عمرو بن أيب عاصم الضحاك بن خملد ،كتاب السنّة ،املكتب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1993 ،م.

 .336شيخاين ،حمسن ،قاعدة التسامح يف أد ّلة السنن ،تقرير بقلم :عباس العيل ،نرش آفاق غدير،
إيران ،الطبعة األوىل1433 ،هـ.

 .337الشريازي (476هـ) ،أبو إسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف ،اللمع يف أصول الفقه ،حتقيق:
حميي الدين ديب مستو ويوسف عيل بديوي ،دار ابن كثري ،دمشق وبريوت ،الطبعة الثالثة،

2002م.

 .338الشريازي (1293هـ) ،مهدي الكجوري ،الفوائد الرجال ّية ،حتقيق :حممد كاظم رمحان
ستايش ،دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ ،وأيض ًا الطبعة الثانية1428 ،ه.

احلق يف إرث العصبة ،نرش :دار القرآن الكريم ،قم،
 .339الصايف الكليايكاين ،لطف اهلل ،مع الشيخ جا ّد ّ
إيران1409 ،ه.

حممد فاضل
 .340الصايف الكليايكاين ،لطف اهلل ،مرياث الزوجة (مطبوع مع جمموعة رسائل) ،حتقيقّ :
القائيني ،دار القرآن الطكريم ،إيران ،الطبعة األوىل1405 ،هـ.

مؤسسة الس ّيدة
 .341الصايف الكليايكاين ،لطف اهلل ،فقه احلج بحوث استدالل ّية يف احلج ،نرشّ :

املعصومة ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،ه.

 .342الصالح (1986م) ،صبحي ،علوم احلديث ومصطلحه عرض ودراسة ،منشورات الرشيف
الريض ،قم ،إيران ،أوفست عن طبعة دمشق عام 1959م ،الطبعة اخلامسة1984 ،م.

 .343الصاحلي الشامي (942هـ) ،حممد بن يوسف ،سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد ،حتقيق
وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد عوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

األوىل1993 ،م.

حب اهلل،
 .344الصانعي ،يوسف ،مقاربات يف التجديد الفقهي ،ترمجة وإعداد وتقديم :حيدر ّ
مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2010 ،م.
ّ
 .345الصدر ،إسامعيل ،التعليقة عىل الترشيع اجلنائي اإلسالمي يف املذاهب اخلمسة مقارن ًا باملذهب
الوضعي ،لعبد القادر عودة ،مطبعة النعامن ،النجف ،العراق1979 ،م.

 .346الصدر ،عيل احلسيني ،الفوائد الرجال ّية ،انتشارات دار الغدير ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
1420هـ.
 .347الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،قاعدة ال رضر وال رضار ،تقرير بقلم :الس ّيد كامل احليدري،
دار الصادقني ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.

 .348الصدر (1400هـ) ،حممد باقــر ،دروس يف علم األصول ،ج ،3من ضمن املجوعة الكاملة
ملؤلفاته ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان ،وأيض ًا طبعة دار الكتاب اللبناين ودار الكتاب
املرصي ،بريوت والقاهرة ،الطبعة األوىل1978 ،م ،والطبعة الثانية 1986م ،وأيض ًا نرش مركز

تخصص ّية للشهيد الصدر ،الطبعة الثالثة1426 ،هـ.
األبحاث والدراسات ال ّ

 .349الصدر (1400هـ) ،حممد باقـــر ،األسس املنطق ّية لالستقراء ،املجمع العلمي للشهيد
التخصصية للشهيد
الصدر ،الطبعة األوىل1410 ،هـ ،وأيض ًا طبعة مركز األبحاث والدراسات
ّ
الصدر ،إيران ،الطبعة الثانية1426 ،هـ؛ وأيض ًا ضمن املجوعة الكاملة ملؤ ّلفاته ،ج ،1دار
التعارف للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.

 .350الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،مباحث األصول ،بقلم وتقرير السيد كاظم احلائري ،نرش:
املؤ ّلف ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل؛ وأيض ًا طبعة دار البشري ،ط1425 ،2ه .وط1408 ،1هـ.
 .351الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،بحوث يف رشح العروة الوثقى ،جممع الشهيد آية اهلل الصدر
العلمي ،إيران ،الطبعة الثانية1408 ،هـ؛ وأيض ًا ضمن املجموعة الكاملة ملؤلفاته ،املؤمتر العاملي
لإلمام الشهيد الصدر ،إيران ،الطبعة األوىل1429 ،هـ؛ وايض ًا مطبعة اآلداب يف النجف،

العراق1971 ،م.

مؤسسة
 .352الصدر (1400هـ) ،حممد باقر ،بحوث يف علم األصول ،بقلم الس ّيد حممود اهلاشميّ ،
دائرة معارف الفقه اإلسالمي ،إيران ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ.

حممد صادق ،ما وراء الفقه ،دار املح ّبني ،إيران ،الطبعة الثالثة،
 .353الصدر (1999م) ،حممد ّ
1427ه.

 .354الصدر ،رضا ،االجتهاد والتقليد ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1976 ،م.

 .355الصدر الكاظمي (1354هـ) ،حسن ،هناية الدراية يف رشح الوجيزة للشيخ البهائي ،حتقيق:
الشيخ ماجد الغرباوي ،نرش مشعر ،إيران] ،بدون رقم الطبعة وال التاريخ[.

القمي ،صفات الشيعة ،نرش كانون
 .356الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
انتشارات عابدي ،طهران ،إيران.

القمي ،فضائل األشهر الثالثة ،حتقيق:
 .357الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه ّ
املحجة البيضاء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1992 ،م.
غالم رضا عرفانيان ،دار
ّ

القمي ،االعتقادات يف دين االمام ّية،
 .358الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
ضمن سلسلة مصنفات املفيد ،مج ،5دار املفيد ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1993 ،م.

القمــي ،التوحيد ،تصحيح
 .359الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه ّ
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران
وتعليق :هاشم احلسيني الطهراينّ ،

[بدون تاريخ وال رقم الطبعة].

القمي ،ثواب األعامل وعقاب األعامل،
 .360الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
منشورات الريض ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1989 ،م.

القمي ،األمــايل ،حتقيق :قسم
 .361الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويــه ّ
مؤسسة البعثة ،طهران ،إيران ،الطبعة األوىل،
مؤسسة البعثة ،نرش ّ
الدراسات اإلسالمية يف ّ
1417هـ.

القمي ،كتاب اخلصال ،حتقيق :عيل
 .362الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
املدرسني يف احلوزة العلمية ،قم ،إيران1403 ،هـ.
أكرب الغفاري ،منشورات مجاعة ّ

القمي ،علل الرشائع ،املكتبة احليدرية،
 .363الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
النجف ،العراق1966 ،م.

القمي ،عيون أخبار الرضا×،
 .364الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه ّ
مؤسسة األعلمي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1404 ،هـ.
حتقيق :الشيخ حسني األعلميّ ،

مؤسسة اإلمام اهلادي،
القمي ،املقنعّ ،
 .365الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ

إيران1415 ،هـ.

القمي ،معاين األخبار ،تصحيح :عيل
 .366الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه ّ
املدرسني ،قم ،إيران1982 ،م.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
أكرب غفاريّ ،

القمي ،كامل الدين ومتام النعمة،
 .367الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه ّ
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
حتقيق عيل أكرب غ ّفاريّ ،
الرابعة1422 ،هـ.

القمي ،كتاب من ال حيرضه الفقيه،
 .368الصدوق (381هـ) ،حممد بن عيل بن احلســني بن بابويه ّ
املدرسني ،قم،
ّ
صححه وع ّلق عليه :عيل أكرب غفاري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

إيران ،الطبعة الثانية1404 ،هـ.
القمي ،بصائر الدرجات يف فضائل آل
 .369الص ّفار (290هـ) ،أبو جعفر حممد بن احلسن بن فروخ ّ
حممد‘  ،تصحيح وتعليق :حمسن كوچه باغي التربيزي ،نرش مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش
النجفي ،قم ،إيران1404 ،هـ.

 .370الصنعاين (211هـ) ،أبو بكر عبد الرزاق بن مهام ،املصنّف ،حتقيق وُتريج وتعليق :حبيب
الرمحن األعظمي ،نرش املجلس األعىل.

 .371صنقور البحراين عيل ،حممد ،املعجم األصويل ،نرش املؤ ّلف ،مطبعة عرتت ،إيران ،الطبعة
األوىل1421 ،هـ ،وأيض ًا منشورات نقش ،الطبعة الثانية1426 ،ه.
 .372الطباطبائي (1231هـ) ،عيل ،رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع بالدالئل ،مؤسسة النرش
املدرسني ،إيران،الطبعة األوىل1414 ،هـ وما بعد.
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

مؤسسة آل البيت
 .373الطباطبائي ]السيد املجاهد[ (1242هـ) ،حممد ،مفاتيح األصول ،حجريّ ،
للطباعة والنرش] ،بدون مشخصات أخرى[.

 .374الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،حاشية الكفاية ،بنياد علمي وفكري عالمه طباطبائي
مع ناميشكاه ونرش كتاب ،إيران.

مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
 .375الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،امليزان يف تفسري القرآنّ ،
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1970 ،م.

 .376الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،الشيعة يف اإلسالم ،ترمجة :جعفر هباء الدين.

 .377الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،احلاشية عىل بحار األنوار (مطبوعة مع البحار)،
مؤسسة الوفاء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1983 ،م.

 .378الطباطبائي (1981هـ) ،حممد حسني ،القرآن يف اإلسالم ،ترمجة :الس ّيد أمحد احلسيني ،دار

اإلسالم ،الطبعة األوىل1999 ،م.

 .379الطّباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،املعجم الكبري ،حتقيق وُتريج :محدي عبد
املجيد السلفي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية.

مؤسسة الرسالة ،بريوت،
 .380الطّباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،مسند الشامينيّ ،
لبنان ،الطبعة الثانية1996 ،م.

 .381الطّباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،املعجم األوسط ،دار احلرمني1995 ،م.

 .382الطّباين (360هـ) ،أبو القاسم سليامن بن أمحد ،كتاب الدعاء ،دراسة وحتقيق :مصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1993 ،م.

 .383الطّبيس (ق 7هـ) ،أبو الفضل عيل ،مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،حتقيق :مهدي هوشمند،
دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .384الطّبيس (ق 6هـ) ،أبو منصــور أمحــد بن عيل بن أبــي طالــب ،االحتجــاج ،انتشارات
أسوة ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .385الطّبيس (ق 6هـ) ،أمني اإلسالم أبو عيل الفضل بن احلسن ،جممع البيان يف تفسري (لعلوم) القرآن،
دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1988 ،م؛ وأيض ًا نرش األعلمي يف بريوت ،الطبعة الثانية،
1425ه.

 .386الطّبي (310هـ) ،أبو جعفر حممد بن جرير ،املنتخب من كتاب ذيل املذيل من تاريخ الصحابة
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان.
والتابعنيّ ،

 .387الطّبي (ق 5هـ) ،أبو جعفر حممد بن جرير بن رستم الطربي الصغري ،دالئل اإلمامة ،حتقيق
مؤسسة البعثة ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،ه.
ونرشّ :

 .388طرابييش (2016م) ،جورج ،من إسالم القرآن إىل إسالم احلديث ،النشأة املستأنفة ،دار

الساقي باالشرتاك مع رابطة العقالن ّيني العرب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2010 ،م.
 .389الطرحيي (1085هـ) ،فخــر الدين ،جــامع املقــال فيام يتع ّلق بأحوال احلديث والرجال،
حتقيق :حممد كاظم الطرحيي ،كتابفرويش جعفري تربيزي ،إيران ]بدون رقم الطبعة وال
التاريخ[ ،وأيض ًا طبعة مطبعة احليدري.

 . .390الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن أبو جعفر ،العدّ ة يف أصول الفقه ،حتقيق حممد رضا
األنصاري القمي ،مطبعة ستارة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.

 .391الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن أبو جعفر ،املبسوط يف فقه اإلمام ّية ،تصحيح وتعليق:
حممد تقي الكشفي ،نرش املكتبة املرتضوية إلحياء آثار اجلعفر ّية ،إيران1387 ،ه؛ وأيض ًا نرش

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ

مؤسسة النرش اإلسالمي ،الطبعة ،4
 .392الطويس ،حممد بن احلسن ،الرجال ،حتقيق :جواد ق ّيوميّ ،
1428هـ.

 .393الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،االقتصاد اهلادي إىل طريق الرشاد ،نرش مكتبة جامع
چهلستون ،طهران ،إيران1400 ،هـ.

 .394الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،كتاب اخلالف ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة1418 ،هـ.
ّ

 .395الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،فهرست كتب الشيعة وأصوهلم وأسامء املصنّفني
ّ
املحقق الطباطبائي ،إيران،
وأصحاب األصول ،حتقيق السيد عبدالعزيز الطباطبائي ،مكتبة
مؤسسة نرش الفقاهة ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
الطبعة األوىل1420 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة ّ

 .396الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،اختيار معرفة الرجال أليب عمرو ّ
الكيش (رجال الكيش)،
حتقيق وتصحيح :حممد تقي فاضل امليبدي والس ّيد أبو الفضل موسويان ،مؤسسة الطباعة

والنرش ،وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل2003 ،م ،والطبعة السابقة
بتحقيق وتعليق :حسن املصطفوي ،نرش آثار العالمة املصطفوي ،الطبعة الرابعة1424 ،ه.

 .397الطويس (460هـ) ،حممد بن احلســــن ،التبيان يف تفســـري القـــرآن ،حتقيق وتصحيح :أمحد
حبيب قصري العاميل ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ]بدون تاريخ ورقم الطبعة[.

 .398الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،االستبصار فيام اختلف من األخبار ،دار الكتب
اإلسالم ّية ،طهران ،إيران ،الطبعة الثالثة1390 ،هـ ،وأيض ًا طبعة :حتقيق حسن املوسوي
اخلراساين ،دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران ،إيران ،الطبعة الرابعة1984 ،م.
 .399الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،االقتصاد فيام يتع ّلق باالعتقاد ،دار األضواء ،بريوت،
لبنان ،الطبعة الثانية1406 ،هـ.

 .400الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،هتذيب األحكام ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران ،إيران،
الطبعة الثالثة1390 ،هـ ،وأيض ًا حتقيق وتعليق :السيد حسن املوسوي اخلراسان ،دار الكتاب
اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1364 ،ه.

 .401الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،كتاب الغيبة ،حتقيق الشيخ عباد اهلل الطهراين والشيخ
عيل أمحد ناصح ،مؤسسة املعارف اإلسالم ّية ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

مؤسسة
 .402الطويس (460هـ) ،حممد بن احلسن ،األمايل ،حتقيق :قسم الدراسات والنرش يف ّ
البعثة ،نرش :دار الثقافة ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

حممد بن احلسن ،جمموعة الرسائل.
حممد بن ّ
 .403اخلواجة الطويس (672هـ) ،نصري الدين ّ

املحصل ( مع
 .404اخلواجة الطويس (672هـ) ،نصري الدين حممد بن حممد بن احلسن ،تلخيص
ّ
جمموعة الرسائل) دار األضواء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1405 ،هـ .وأيض ًا نرش عىل هامش
حمصل الفخر الرازي ،من سلسلة من تراث الرازي ( ،)4راجعه وقدّ م عليه :طه عبدالرؤوف
ّ
سعد ،نرش مكتبة الك ّليات األزهرية.

 .405العاميل (1009هـ) ،السيد السند حممد بن عيل املوسوي ،مدارك األحكام يف رشح رشائع
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1410 ،هـ.
اإلسالم ،حتقيق ونرشّ :

مؤسسة
 .406العاميل (1009هـ) ،السيد السند حممد بن عيل املعروف بصاحب املدارك ،هناية املرامّ ،
النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .407العاميل البيايض (877هـ) ،زين الدين أبو حممد عيل بن يونس النباطي ،الرصاط املستقيم إىل
مستح ّقي التقديم ،حتقيق :حممد باقر البهبودي ،نرش املكتبة املرتضو ّية إلحياء اآلثار اجلعفرية،
إيران ،الطبعة األوىل1384 ،هـ.

 .408عرت ،نور الدين ،منهج النقد يف علوم احلديث ،دار الفكر ،دمشق ،عن الطبعة الثالثة1985 ،م.

 .409العجلوين (1126هـ) ،إسامعيل بن حممد ،كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ،دار الكتب العلمية،
الطبعة الثانية.1408 ،

 .410العجيل الكويف (261هـ) ،معرفة الثقات من رجال أهل العلم واحلديث ومن الضعفاء وذكر

مذاهبهم وأخبارهم ،برتتيب اإلمامني :اهليثمي والسبكي ،مع زيادات :ابن حجر العسقالين،

املنورة ،الطبعة األوىل،
دراسة وحتقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوي ،نرش مكتبة الدار باملدينة ّ

1985م.

 .411العدوي واملحرمي والوهيبي ،مخيس بن راشد وزكر ّيا بن خليفة وخالد بن مبارك ،السنّة:
الوحي واحلكمة ،قراءة يف نصوص املدرسة اإلباض ّية ،مكتبة الغبرياء ،سلطنة عامن ،الطبعة
األوىل2009 ،م.

 .412عرفانيان ،غالم رضا ،مشايخ الثقات :ابن أيب عمري ،صفوان بن حييى ،ابن أيب نرص البزنطي،
مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1419 ،هـ.

 .413العراقي (1361هـ) ،آقا ضياء الدين ،األصول ،بقلم املريزا أبو الفضل النجم آبادي ،إعداد:
مؤسسة آية اهلل العظمى الربوجردي لنرش معامل أهل البيت^ ،جمموعة آثار آية اهلل املريزا أبو

الفضل النجم آبادي ،رقم (.)5

 .414العراقي (1361هـ) ،آقا ضياء الدين ،هناية األفكار ،بقلم الشيخ حممد تقي الربوجردي

املدرسني ،قم ،إيران ]بدون تاريخ[.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
النجفيّ ،

 .415العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،القول املسدّ د
الذب عن املسند لإلمام أَحد ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل1984 ،م.
يف ّ

 .416العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،النكت عىل
كتاب ابن الصالحّ ،
وحممد فارس ،دار الكتب
حققه وع ّلق عليه :مسعود عبد احلميد السعدين
ّ
العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1994 ،م.

 .417العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،الدراية يف
ختريج أحاديث اهلداية ،تصحيح وتعليق :عبد اهلل هاشم اليامين املدين ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.

حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،نزهة النظر
 .418العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن ّ
احلق واملولوي
يف توضيح نخبة الفكر ،تصحيح كبتان وليم ناسوليس اإليرلندي ،واملولوي عبد ّ
غالم قادر ،طبعة اسياتك سوسيستي آف بنغال ،كلكته1862 ،م( .وأيض ًا طبعة النص امللحق
بكتاب سبل السالم).

 .419العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،نخبة الفكر
يف مصطلح أهل األثر( ،مدرج يف كتاب سبل السالم للصنعاين) ،دار العلوم ،القاهرة ،الطبعة

الرابعة1960 ،م.

 .420العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،اإلصابة يف
متييز الصحابة ،حتقيق وتعليق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد عوض ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1995 ،م.

 .421العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،هتذيب
التهذيب ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1984 ،م.

 .422العسقالين (852هـ) ،أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف بابن حجر ،لسان امليزان،
دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1987 ،م؛ وأيض ًا نرش مؤسسة األعلمي للمطبوعات،
بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1997 ،م.

 .423العسقالين (852هـ) ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد بن حممد بن حجر ،التلخيص
احلبري يف ختريج الرافعي الكبري ،دار الفكر.

 .424العسقالين (852هـ) ،أبو الفضل شهاب الدين أمحد بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد املعروف
بابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية.

 .425اإلمام العسكري× (260هـ) ،احلسن بن عيل ،التفسري (املنسوب إىل اإلمام العسكري)،

حتقيق ونرش :مدرسة اإلمام املهدي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.

 .426العقييل (322هـ) ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد املكي ،الضعفاء الكبري ،حتقيق:
عبد املعطي أمني قلعجي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1998 ،م.

 .427العلوي ،عادل بن عيل بن احلسني ،القول الرشيد يف االجتهاد والتقليد ،نرش مكتبة املرعيش
النجفي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

حممد بن عقيل بن عبد اهلل بن حييى ،العتب اجلميل
 .428العلوي احلسيني احلرضمي (1350هـ)ّ ،
عىل أهل اجلرح والتعديل ،حتقيق وتعليق :حسن بن عيل السقاف ،دار اإلمام النووي ،األردن،

الطبعة األوىل2004 ،م.

 .429العلوي العاميل (ق 11هـ) ،أمحد بن زين العابدين ،مناهج األخبار يف رشح االستبصار،
حجري] ،بدون حتديد مكان وال زمان[.

 .430العميدي ،ثامر هاشم حبيب ،تعويض األسانيد تارخيه ونظر ّيته وتطبيقاته ،دار اإلسالم ،بغداد،
العراق ،الطبعة األوىل2014 ،م.

 .431عودة ،عبد القادر ،الترشيع اجلنائي اإلسالمي يف املذاهب اخلمسة مقارن ًا باملذهب الوضعي،
مطبعة النعامن ،النجف ،العراق1979 ،م.

عامن ،األردن،
 .432عويضة ،حممد عبداهلل ،حجية خّب الواحد يف األحكام والعقائد ،دار الفرقانّ ،
الطبعة األوىل1999 ،م.

 .433الع ّيايش السمرقندي (320هـ) ،حممد بن مسعود بن ع ّياش الس ّلمي ،كتاب التفسري ،حتقيق:
هاشم الرسويل املحاليت ،املكتبة العلمية اإلسالمية ،طهران ،إيران.

 .434الغريفي ،حميي الدين املوسوي ،قواعد احلديث ،مكتبة املفيد ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل] ،بدون
مؤسسة السيدة املعصومة ،الطبعة اخلامسة املزيدة،
تاريخ[ ،وأيض ًا طبعة املؤسسة اإلسالم ّية ،نرش ّ
2008م.

 .435الغزايل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد ،املستصفى من علم األصول ،دار األرقم بن أيب
األرقم ،بريوت ،لبنان] ،بدون تاريخ[.

 .436الغزايل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد ،املنخول ،دار الفكر ،دمشق ،سوريا ،الطبعة
الثانية1400 ،هـ.

 .437الغزايل (505هـ) ،أبو حامد حممد بن حممد ،جمموعة الرسائل.

 .438غفاري (2003م) ،عيل أكرب ،دراسات يف علم الدراية (تلخيص مقباس اهلداية) ،نرش جامعة
اإلمام الصادق ،طهران ،إيران ،الطبعة األوىل1990 ،م.

 .439الغامري (1380هـ) ،عبد اهلل الصديق أبو الفضل ،باب التيسري يف ر ّد اعتبار اجلامع الصغري،
إعداد :أمحد بن الدرويش ،نرش مدرسة باز ،شيكاغو.

 .440الفتني (986هـ) ،حممد طاهر بن عيل اهلندي ،تذكرة املوضوعات (وبذيله :قانون املوضوعات
والضعفاء).

 .441الفراهيدي (175هـ) ،اخلليل بن أمحد ،ترتيب كتاب العني ،حتقيق :مهدي املخرومي وإبراهيم
السامرائي ،تصحيح :أسعد الط ّيب ،نرش أسوة ،إيران ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.

 .442فضل اهلل (2010م) ،حممد حسني ،تفسري من وحي القرآن ،دار املالك ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية1998 ،م.

 .443فضل اهلل ،حممد حسني ،فقه القضاء ،بقلم حسني اخلشن ،مكتب آية اهلل فضل اهلل ،قم ،إيران،
الطبعة األوىل1425 ،هـ.

 .444فضل اهلل ،حممد حسني ،كتاب النكاح  ،بقلم جعفر الشاخوري ،دار املالك ،بريوت ،لبنان،
1417هـ.

 .445فضل اهلل ،حممد حسني ،الندوة ،سلسلة ندوات احلوار األسبوعية بدمشق ،نرش مكتب فضل
اهلل ،إيران 1997 ،ــ 2004م.

 .446الفضيل ،عبد اهلادي ،دروس يف أصول فقه اإلمامية ،مؤسة أم القرى للتحقيق والنرش ،الطبعة
األوىل1420 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار الغدير للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية2006 ،م.

 .447الفضيل ،عبد اهلادي ،أصول احلديث ،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنرش ،إيران ،الطبعة الثانية،
مؤسسة ّأم القرى للتحقيق والنرش ،لبنان ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ؛
1416هـ .وأيض ًا نرشّ :
وكذلك نرش :مركز الغدير للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية2009 ،م.

 .448الفقيه العاميل (1999م) ،حممد تقي ،قواعد الفقيه ،دار األضواء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
الثانية1987 ،م.

 .449فوزي ،إبراهيم ،تدوين السنّة ،دار رياض الر ّيس للكتب والنرش ،لبنان ،الطبعة الثالثة،
2002م.

مؤسسة املنار (نرش حماليت) ،إيران.
 .450الف ّياض ،حممد إسحاق ،تعاليق مبسوطة عىل العروة الوثقىّ ،

 .451الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسن ،األصول األصيلة ،دار إحياء اإلحياء ،قم ،إيران،
الطبعة الثالثة1412 ،هـ.

 .452الفيض الكاشاين (1091هـ) ،حممد حمسن ،الوايف ،نرش مكتبة أمري املؤمنني

العا ّمة،

إصفهان ،إيران ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.

 .453القاري (1014هـ) ،املال عيل ،األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة.

 .454القرطبي (671هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ،اجلامع ألحكام القرآن ،تصحيح:
أمحد عبد احلليم الربدوين ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1985 ،م.

 .455القزويني (1298هـ) ،عيل بن إسامعيل املوسوي ،تعليقة عىل معامل األصول ،حتقيق :عيل
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
العلوي القزوينيّ ،

1422هـ.

 .456القزويني (1298هـ) ،عيل بن إسامعيل املوسوي ،رسالة يف العدالة ،تصحيح :عيل املوسوي
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
العلويّ ،

احلجاج بن مسلم ،اجلامع الصحيح،
 .457القشريي النيسابوري (261هـ) ،أبو احلسني مسلم بن ّ
املعروف بصحيح املسلم ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.

القمي (1231هـ) ،القوانني املحكمة ،الطبعة احلجرية ،انتشارات علمية إسالمية ،إيران.
ّ .458

 .459القهبائي ،عناية اهلل ،جممع الرجال ،تصحيح :ضياء الدين اإلصفهاين ،نرش :إسامعيليان ،إيران.
الغراء ،حتقيق
 .460كاشف الغطاء (1228هـ) ،جعفر اجلناحي ،كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة ّ

مكتب اإلعالم اإلسالمي ،فرع خراسان ،قسم إحياء الرتاث ،نرش :مركز النرش التابع ملكتب
وأيض الطبعة القديمة.
اإلعالم اإلسالمي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ؛ ً

 .461كاشف الغطاء (1373هـ) ،حممد حسني ،األرض والرتبة احلسينية ،نرش املجمع العاملي ألهل
البيت ،إيران1416 ،هـ.

 .462الكاظمي (1256هـ) ،عبد النبي بن عيل ،تكملة الرجال ،حتقيق وتقديم :الس ّيد حممد صادق
بحر العلوم ،مطبعة اآلداب ،النجف األرشف ،العراق ]بدون تاريخ وال رقم الطبعة[ ،وأيض ًا
نرش :أنوار الرسالة ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.

مؤسسة آل
 .463الكاظمي (1237هـ) ،أسد اهلل التسرتي ،كشف القناع عن وجوه حج ّية اإلمجاعّ ،
البيت^ إلحياء الرتاث ،حجري[ ،بدون مكان ،وال تاريخ ،وال رقم الطبعة].

 .464الكحالين (1182هـ) ،حممد بن إسامعيل ،سبل السالم ،مراجعة وتعليق :حممد عبد العزيز اخلويل،

مكتبة مصطفى احللبي وأوالده وحممود نصار ورشكاه ،مرص ،الطبعة الرابعة1960 ،م.
 .465املح ّقق الكركي (940هـ) ،عيل بن احلسني ،رسائل املحقق الكركي ،حتقيق :الشيخ حممد
احلسون ،منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي ،إيران ،الطبعة األوىل1409 ،هـ.
ّ

 .466الكركي (1076هـ) ،احلسني بن شهاب الدين ،هداية األبرار إىل طريق األئمة األطهار ،أرشف

ّ
مشخصات[.
عىل مقابلته وتصحيحه وقدّ م لـه :رؤوف مجال الدين] ،بدون

 .467الكفعمي (905هـ) ،تقي الدين إبراهيم بن عيل احلسن بن حممد بن صالح العاميل ،جنّة األمان
مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،لبنان،
الواقية وجنة اإليامن الباقية املشتهر باملصباحّ ،

الطبعة الثالثة1983 ،م.

 .468الكلپايكاين (1414هـ) ،حممد رضا ،نتائج األفكار يف نجاسة الكفار ،بقلم :عيل الكريمي
اجلهرمي ،دار القرآن الكريم ،إيران ،الطبعة األوىل1413 ،هـ.

 .469الكلپايكاين (1414هـ) ،حممد رضا ،كتاب احلج ،بقلم أمحد صابري مهداين ،دار القرآن
الكريم ،إيران [بدون مشخصات].

الدر املنضود يف أحكام احلدود ،بقلم الشيخ عيل الكريمي
 .470الكلپايكاين (1414هـ) ،حممد رضاّ ،
اجلهرمي ،دار القرآن الكريم ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

 .471الكلبايس ،حممد بن حممد إبراهيم ،الرسائل الرجالية ،حتقيق :حممد حسني الدرايتي ،دار
احلديث ،الطبعة 1428 ،2هـ.

حممد بن يعقوب ،الكايف ،تصحيح :عيل أكرب غ ّفاري ،دار الكتب
 .472الكليني الرازي (329هـ)ّ ،
مؤسسة دار احلديث يف إيران
اإلسالمية ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1988 ،م؛ وأيض ًا طبعة ّ
ٍ
بتصحيح جديد ،وأيض ًا طبعة دار األسوة ،إيران ،الطبعة الثالثة1424 ،ه.

حممد بن عراق ،تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار
 .473الكناين (963هـ) ،أبو احلسن عيل بن ّ
الشنيعة املوضوعةّ ،
حققه وراجع أصوله وع ّلق عليه :عبد الوهاب عبد اللطيف ،وعبد اهلل حممد
الصديق ،نرش :مكتبة القاهرة ،مرص ،الطبعة األوىل.

 .474الكني (1306هـ) ،مال عيل ،توضيح املقال يف علم الرجال ،حتقيق :حممد حسني مولوي ،دار
احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1421 ،ه؛ وكذلك الطبعة الثانية1428 ،هـ..

 .475الالهيجي (1072هـ) ،الف ّياض ،شوارق اإلهلام يف رشح جتريد الكالم ،انتشارات مهدوي،
إصفهان ،إيران.

 .476اللنكراين (1428هـ) ،حممد الفاضل ،تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة (كتاب الصالة)،
نرش :املؤ ّلف ،إيران ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.

 .477اللنكراين (1428هـ) ،حممد الفاضل ،تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة (كتاب االجتهاد
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1414 ،هـ.
والتقليد) ،مركز النرش التابع جلامعة ّ

ّ
املحققة،
األئمة األطهار ،الطبعة
 .478اللنكراين ،حممد الفاضل ،مدخل التفسري ،نرش مركز فقه
ّ
وأيض ًا نرش مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران ،الطبعة الثالثة1418 ،هـ.

 .479اللنكراين (1428هـ) ،حممد الفاضل ،تفصيل الرشيعة يف رشح حترير الوسيلة (كتاب احلدود)،
األئمة األطهار ،قم ،إيران ،الطبعة الثانية1422 ،هـ.
حتقيق ونرش :مركز فقه ّ

 .480اللنكراين (1428هـ) ،حممد الفاضل ،القواعد الفقهية ،حتقيق ونرش :مركز فقه األئمة األطهار،
قم ،إيران ،الطبعة الثانية1425 ،هـ.

الدر النضيد يف االجتهاد واالحتياط والتقليد،
 .481اللنكرودي (1426هـ) ،حممد حسن املرتضويّ ،
نرش أنصاريان ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

 .482اللنكرودي ،مرتىض املرتضوي احلسيني ،الرسائل الثالث ،نرش :مطبعة اإلسالم ،قم ،إيران،
1380هـ.

ومؤسسة نور
مؤسسة ّأم القرى للتحقيق والنرش
ّ
 .483املاجد البحراين ،أمحد ،توثيق رواة الصحاحّ ،
الزهراء ،لبنان ،الطبعة األوىل2003 ،م.

 .484املارديني (745هـ) ،عالء الدين بن عيل بن عثامن املشتهر بابن الرتكامين ،اجلوهر النقي ،دار
الفكر ،بريوت ،لبنان.

 .485املازندراين (1081هـ) ،املوىل حممد صالح ،رشح أصول الكايف ،ضبط وتصحيح :السيد عيل
عاشور ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2000 ،م.

 .486املالكي ،فاضل ،تقدّ م أصالة عدم الزيادة عىل أصالة عدم النقيصة (املوسوعة األصول ّية ،)5
نرش بق ّية العرتة ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.

 .487املامقاين (1351هـ) ،عبداهلل ،تنقيح املقال يف علم الرجال ،حجري ،املطبعة املرتضيو ّية،
النجف ،العراق1352 ،ه.

 .488املامقاين (1351هـ) ،عبداهلل ،مقباس اهلداية يف علم الدراية ،حتقيق :الشيخ حممد رضا
ّ
املحققة األوىل،
إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة
مؤسسة آل البيت
املامقاين ،نرشّ :
1411هـ؛ وأيض ًا طبعة دليل ما ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 .489املباركفوري (1353هـ) ،أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ،حتفة األحوذي برشح
جامع الرتمذي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1990 ،م.

 .490جمموعة من الباحثني ،سؤال التقريب بني املذاهب أوراق جا ّدة ،سلسلة كتاب نصوص

معارصة  ،إعداد وتقديم :حيدر حب اهلل ،دار االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

2010م (مقال :جعفر نكونام ،الرتاث احلديثي عند السنّة والشيعة وغريه).

 .491جمموعة من الباحثني ،فقه احلجاب يف الرشيعة اإلسالم ّية ،قراءات جديدة ،سلسلة كتاب
حب اهلل ،دار االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة
االجتهاد والتجديد ،إعداد وتقديم :حيدر ّ

األوىل2012 ،م.

 .492جمموعة من الباحثني ،املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت،
الطبعة الثانية1983 ،م.

مؤسسة
 .493املجليس (1111هـ) ،حممد باقر ،بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار
األئمة األطهارّ ،
ّ
الوفاء ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة انتشارات الفقه ،الطبعة األوىل،
1427ه.

 .494املجليس (1111هـ) ،حممد باقر ،مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول ،دار الكتب
اإلسالمية ،طهران ،إيران ،الطبعة الثانية1984 ،م .وأيض ًا تصحيح :هاشم الرسويل ،دار الكتاب
اإلسالمي ،الطبعة اخلامسة1384 ،ه ش.

األول (1070هـ) ،حممد تقي ،روضة املتّقني يف رشح من ال حيرض الفقيه ،تعليق:
.495
املجليس ّ
ّ
حسني املوسوي الكرماين وعيل پناه اإلشتهاردي وفضل اهلل الطباطبائي ،نرش :بنياد فرهنك

اسالمي ،إيران الطبعة األوىل والثانية1399 ،هـ و 1406هـ.

األول ،حممد تقي ،الوجيزة يف علم الرجال(رجال املجليس) ،ترتيب :احلاج عبداهلل
 .496املجليس ّ
السبزايل احلاج ،الطبعة األوىل ،األعلمي1415 ،هـ.

 .497حمسني القندهاري ،حممد آصف ،مرشعة بحار األنوار ،مكتبة العريب ومكتبة عزيزي ،قم،
إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.

 .498حمسني القندهاري ،حممد آصف ،رصاط احلق ،نرش احلركة اإلسالمية األفغانية (القسم
الثقايف) ،الطبعة الثانية1413 ،هـ.

مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،
 .499حممد ،حييى ،مشكلة احلديثّ ،
2007م.
 .500املحمودي ،ضياء الدينّ ،
حقق وقدّ م كتاب األصول الستّة عرش ،املقدّ مة ،بمساعدة نعمة اهلل
اجللييل ومهدي غالم عيل ،دار احلديث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ.

مؤسسة النرش
 .501املراغي (1250هـ) ،مري عبد الفتاح احلسيني ،العناوين ،حتقيق ونرش:
ّ
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1417 ،هـ.
اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

 .502املرتىض (436هـ) ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن إبراهيم
املوسوي البغدادي ،الشايف يف اإلمامةّ ،
حققه وع ّلق عليه :عبد الزهراء احلسيني اخلطيب ،راجعه:
مؤسسة الصادق ،طهران ،إيران ،الطبعة الثانية1410 ،ه.
فاضل امليالين ،نرش ّ

 .503املرتىض (436هـ) ،أبو القاسم عيل بن احلسني بن موسى املوسوي البغدادي ،مجل العلم والعمل،

حتقيق :السيد أمحد احلسيني ،سلسلة (من الرتاث اإلسالمي .)2

 .504مرتىض ،جعفر ،خلف ّيات مأساة الزهراء ،دار السرية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل.

 .505املزّ ي (742هـ) ،مجال الدين أبو احلجاج يوسف ،هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،حتقيق :بشار
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الرابعة1985 ،م.
عواد معروفّ ،

 .506املشكيني (1358هـ) ،املريزا أبو احلسن ،كفاية األصول مع حوايش املحقق املشكيني ،حتقيق:
الشيخ سامي اخلفاجي  ،دار احلكمة ،إيران ،الطبعة األوىل1415 ،هـ.

مؤسسة النرش
 .507املصطفوي ،حممد كاظم( ،القواعد) مائة قاعدة فقه ّية معنى ومدرك ًا ومورد ًاّ ،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة الثالثة1417 ،هـ.
االسالمي التابعة جلامعة ّ

 .508مطر اهلاشمي ،عيل حسن ،إثبات صدور احلديث بني منهجي نقد السند ونقد املتن ،نرش
ناظرين ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل2009 ،م.

 .509املطريي ،حاكم عبيسان ،تاريخ تدوين السنّة وشبهات املسترشقني ،جملس النرش العلمي وجلنة
التأليف والتعريب والنرش ،جامعة الكويت ،الكويت ،الطبعة األوىل2002 ،م.

 .510املظفر (1375هـ) ،حممد حسن ،دالئل الصدق لنهج احلق ،حتقيق ونرش :مؤسسة آل
البيت^ إلحياء الرتاث ،إيران ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
 .511املظ ّفر (1381هـ) ،حممد رضا ،أصول الفقه ،مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي،
قم ،إيران ،الطبعة الثانية1415 ،هـ.

حممد هادي ،التفسري األثري اجلامع ،مطبعة ستارة ،إيران ،الطبعة األوىل،
 .512معرفت (2006م)ّ ،
2008م.

ومفرسان.
حممد هادي ،تفسري ّ
 .513معرفت (2006م)ّ ،

 .514مغن ّية (1979م) ،حممد جواد ،التفسري الكاشف ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة،
1981م .و الطبعة الرابعة1990 ،م.

مؤسسة أنصاريان ،قم ،إيران ،الطبعة
 .515مغن ّية (1979م) ،حممد جواد ،فقه اإلمام جعفر الصادقّ ،
الثانية1421 ،هـ.

 .516املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن ،تصحيح اعتقادات اإلمامية ،مج  5من سلسلة
املصنّفات ،دار املفيد ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية1993 ،م.

 .517املفيد (413هـ) ،حممد بن حممد بن النعامن التلعكربي البغدادي ،االختصاص ،تصحيح
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
وتعليق :عيل أكرب الغفاريّ ،

الثانية1993 ،م.

 .518مكارم الشريازي ،نارص ،أنوار الفقاهة (كتاب احلدود والتعزيرات) ،نرش مدرسة اإلمام عيل،
قم ،إيران ،الطبعة األوىل1418 ،هـ.

 .519مكارم الشريازي ،نارص ،أنوار األصول ،بقلم أمحد املقديس ،نسل جوان ،إيران ،الطبعة الثانية،
1416هـ.

 .520مكارم الشريازي ،نارص ،القواعد الفقهية ،مدرسة اإلمام عيل× ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة،
2001م.

حممد بن عيل بن عطية احلارثي املشهور بأيب طالب املكّي ،قوت القلوب يف
 .521املكّي (386هـ)ّ ،

السود،
معاملة املحبوب ووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد ،ضبط وتصحيح :باسل عيون ّ

دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1997 ،م.

التوسل والزيارة ،دار اإلمام النووي،
 .522ممدوح ،حممود سعيد ،رفع املنارة لتخريج أحاديث
ّ
األردن ،الطبعة األوىل1995 ،م.
 .523املناوي (1031هـ) ،حممد عبد الرؤوف ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري من أحاديث البشري
النذير ،تصحيح وضبط :أمحد عبد السالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل،

1994م.

 .524املنتظري ،حسني عيل ،دراسات يف والية الفقيه ،الدار اإلسالم ّية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثانية،
1988م.

 .525املنتظري (2010م) ،حسني عيل ،من املبدأ إىل املعاد يف حوار بني طالبني ،تعريب :الس ّيد حسن
عيل حسن ،نرش :انتشارات دار الفكر ،إيران ،الطبعة األوىل1425 ،ه.

املحرمة ،نرش :تفكّر ،قم ،إيران ،الطبعة
 .526املنتظري (2010م) ،حسني عيل ،دراسات يف املكاسب ّ
األوىل1415 ،هـ.

 .527املوصيل (307هـ) ،أبو يعىل أمحد بن عيل بن املثنى التميمي ،املسند ،تصحيح وُتريج :حسني
سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق.

 .528املوسوي العاميل (1068هـ) ،نور الدين ،الشواهد املك ّية ،مطبوع يف ذيل الفوائد املدنية
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
لإلسرتآباديّ ،
1424هـ.

 .529مهدوي راد ،حممد عيل ،تدوين احلديث ،دار اهلادي ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل2006 ،م؛
وأيض ًا نرش هستى نام ،إيران ،الطبعة األوىل2010 ،م.
 .530املهدي لدين اهلل (840هـ) ،أمحد بن حييى بن املرتىض ،رشح األزهار ،نرش :مكتبة غمضان،

صنعاء ،اليمن.

 .531امليانجي (1421هـ) ،عيل األمحدي ،مكاتيب الرسول ،نرش :دار احلديث ،إيران ،الطبعة
األوىل1998 ،م.

 .532النائيني (1082هـ) ،رفيع الدين حممد بن حيدر ،احلاشية عىل أصول الكايف ،حتقيق :حممد
حسني درايتي ،دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل1424 ،هـ.

 .533النائيني (1355هـ) ،حممد حسني ،فوائد األصول ،بقلم الشيخ حممد عيل الكاظمي اخلراساين،
املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة( ،بعض األجزاء
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
طبعة ثالثة)] ،بدون تاريخ إالّ املجلد األول فهو 1404هـ[.

 .534النائيني (1355هـ) ،حممد حسني ،أجود التقريرات ،بقلم أبو القاسم اخلوئي ،حتقيق ونرش
مؤسسة مطبوعات
مؤسسة صاحب األمر ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة ّ
ّ
ديني ،إيران.

 .535النائيني (1355هـ) ،حممد حسني ،منية الطالب يف رشح املكاسب ،بقلم الشيخ موسى بن حممد
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل،
النجفي اخلوانساري ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ

1418هـ.

 .536النائيني (1355هـ) ،حممد حسني ،كتاب الصالة ،بقلم حممد عيل الكاظمي مؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل1411 ،هـ.

 .537النجايش (450هـ) ،أبو العباس أمحد بن عيل بن أمحد بن العباس األسدي الكويف ،الفهرست
املدرسني،
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
(الرجال) ،حتقيق :موسى الشبريي الزنجاينّ ،
قم ،إيران ،الطبعة اخلامسة1416 ،هـ؛ وأيض ًا طبعة دار األضواء يف بريوت ،وكذلك حتقيق

حممد باقر ملكيان للطبعة األوىل ّ
املحققة من بوستان كتاب يف إيران ،لعام 1437هـ.
وتقديم ّ

 .538النجفي (1266هـ) ،حممد حسن ،جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم ،دار إحياء الرتاث
العريب ،لبنان ،الطبعة السابعة] ،بدون تاريخ[.

مؤسسة
 .539النجمي ،حممد صادق ،أضواء عىل الصحيحني ،ترمجة :حييى كاميل البحراين ،نرشّ :
املعارف اإلسالمية ،إيران ،الطبعة األوىل1419 ،هـ.

 .540النراقي (1245هـ) ،أمحد بن حممد مهدي ،مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة ،حتقيق ونرش:
مؤسسة آل البيت× إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1415 ،إىل 1420هـ.
ّ

 .541النراقي (1245هـ) ،أمحد بن حممد مهدي ،عوائد األ ّيام ،حتقيق :مركز األبحاث والدراسات
اإلسالمية ،نرش :مركز النرش التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل،

1417هـ.

 .542النسائي (303هـ) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن بحر ،السنن الكّبى ،حتقيق:
عبد الغفار سليامن البنداري وسيد كرسوي حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة

األوىل1991 ،م.

 .543النسائي (303هـ) ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل بن بحر ،كتاب الضعفاء
واملرتوكني ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1406 ،هـ.

 .544النسائي (234هـ) ،أبو خيثمة زهري بن حرب ،كتاب العلم.

 .545النعامين ،حممد رضا ،شهيد األمة وشاهدها ،نرش املؤمتر العاملي لإلمام الشهيد الصدر ،قم،
إيران ،الطبعة األوىل1421 ،هـ.

 .546القايض النعامن (363هـ) ،أبو حنيفة بن حممد التميمي املغريب ،دعائم اإلسالم وذكر احلالل
واحلرام والقضايا واألحكام ،حتقيق :آصف بن عيل أصغر فييض ،دار املعارف ،القاهرة ،مرص

[بدون تاريخ وال رقم الطبعة].

 .547النامزي الشاهرودي (1405هـ) ،عيل ،مستدركات علم رجال احلديث ،نرش :ابن املؤ ّلف،
مطبعة شفق ،طهران ،الطبعة األوىل1412 ،هـ.

مؤسسة آل البيت^ إلحياء
 .548النوري (1320هـ) ،حسني ،خامتة مستدرك الوسائل ،حتقيق ّ
الرتاث ،الطبعة األوىل1429 ،هـ.

مؤسسة آل
 .549النوري (1320هـ) ،حسني ،مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ،حتقيق ونرشّ :
البيت (ع) إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1407 ،هـ وما بعد.

 .550النووي (676هـ) ،حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي ،املجموع
رشح املهذب ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،لبنان.

 .551النووي (676هـ) ،حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي ،رشح
صحيح مسلم ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،لبنان1987 ،م.

 .552النووي (676هـ) ،حميى الدين حييى بن رشف بن مري احلزامي احلواريب الشافعي ،األذكار
النوو ّية ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان1414 ،هـ.

 .553احلاكم النيسابوري (405هـ) ،أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل ،املستدرك عىل الصحيحني،
إرشاف :يوسف عبد الرمحن املرعشيل ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.

 .554النيسابوري (508هـ) ،حممد بن الفتال ،روضة الواعظني ،تقديم :حممد مهدي السيد حسن
اخلرسان ،منشورات الريض ،قم ،إيران.

مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي طبق ًا
 .555اهلاشمي ،حممود ،كتاب اخلمس (بحوث يف الفقه)ّ ،
ملذهب أهل البيت^ ،إيران ،الطبعة الثانية2005 ،م.

 .556اهلاشمي ،حممود ،أضواء وآراء ،تعليقات عىل كتابنا بحوث يف علم األصول ،نرش دائرة معارف
الفقه اإلسالمي ،إيران ،الطبعة األوىل2010 ،م ،والطبعة الثانية2012 ،م.

املؤسسة اجلعفرية إلحياء
 .557اهلمداين (1322هـ) ،رضا بن حممد مهدي ،مصباح الفقيه ،حتقيقّ :

املدرسني ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل 1416 ،إىل
الرتاث
ومؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة ّ
ّ
1424هـ؛ والطبعة احلجرية أيض ًا.

العامل يف سنن األقوال
 .558اهلندي (975هـ) ،عالء الدين عيل املتقي بن حسام الدين ،كنـز ّ
واألفعال ،حتقيق :صفوة الشفا ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة1985 ،هـ.

 .559اهليثمي (807هـ) ،نور الدين عيل بن أيب بكر ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،لبنان1988 ،م.

 .560الوادعي ،سعيد بن مسفر الدّ غار ،أثر الشبهات يف درء احلدود ،مكتبة التوبة ،الرياض ،الطبعة
األوىل1998 ،م.

 .561اليزدي (1337هـ) ،حممد كاظم ،حاشية كتاب املكاسب ،حتقيق :الشيخ عباس حممد آل سباع
القطيفي ،دار املصطفي إلحياء الرتاث ،قم ،إيران ،الطبعة األوىل1423 ،هـ ،وأيض ًا طبعة
مؤسسة اسامعيليان للطبع والنرش والتوزيع ،قم ،إيران1999 ،م.
احلجر ّيةّ ،

 .562اليزدي (1337هـ) ،حممد كاظم ،العروة الوثقى ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة
املدرسني ،إيران ،الطبعة األوىل 1419 ،ــ 1423هـ.
ّ

اليحصبي (544هـ) ،القايض ع ّياض ،ترتيب املدارك.
.563
ُ

املصجدر واملراجع الفجرسية:

 .564باكتجي ،أمحد ،نقد متن ،تنظيم :صالح زارعي ،نرش جامعة اإلمام الصادق ،طهران ،إيران،
الطبعة األوىل2012 ،م.

 .565باكتجي ،أمحد ،فقه احلديث ،مباحث نقل به معنا ،نرش جامعة اإلمام الصادق ،طهران ،إيران،
الطبعة األوىل2015 ،م.

 .566الّبقعي (1990م) ،أبو الفضل بن الرضا ،عرض أخبار أصول بر قرآن وعقول ،الطبعة الثانية
أي مشخصات].
[بدون ّ

 .567حسيني طباطبائي ،مصطفى ،نقد مصادر حديث [بدون مشخصات].

مؤسسة فرهنكَي رصاط ،طهران ،إيران،
 .568رسوش ،عبدالكريم ،قبض وبسط تئوريك رشيعتّ ،
الطبعة الرابعة1995 ،م.

 .569الغروي اإلصفهاين (2005م) ،حممد جواد املوسوي ،پريامون ظن فقيه وكاربرد آن در فقه
(حجيت ظن فقيه) ،نرش مؤسسة إقبال واملؤ ّلف ،إيران ،الطبعة األوىل1999 ،م.
 .570الغروي اإلصفهاين (2005م) ،حممد جواد املوسوي ،فقه استداليل در مسائل خاليف ،به
ضميمه مباحث مخس ،رجم وارتداد ،نرش املؤلف وإقبال ،إيران1998 ،م.

مؤسسة كتاب شناسى شيعه ،إيران ،الطبعة األوىل،
 .571مددي ،أمحد ،نكاهي به دريا ،انتشارات ّ
2014م.

 .572مدير شانه چي ،كاظم ،علم احلديث ،دفرت انتشارات إسالمي وابسته به جامعه مدرسني حوزه
علميه ،قم ،إيران ،الطبعة السادسة عرشة2002 ،م.

 .573مهريزي ،مهدي ،حديث پژوهي ،سازمان چاپ ونرش دار احلديث ،إيران ،الطبعة األوىل،
1423هـ.

الدوريجت والنشريجت:

ــيـــة،
 .574آراين ،مـــهـــدي خـــدامـــيـــان ،حـــول الـــطـــريـــقـــة الـــفـــهـــرســــتـ ّ
.http://ijtihad.ir/NewsDetails.aspx?itemid=9793
 .575آل املجدّ د ،حسن احلسيني ،حديث التسامح يف أد ّلة السنن سند ًا وداللة ،جم ّلة علوم احلديث،
العدد 1418 ،2هـ.

 .576أبو زيد ،أمحد ،مدخل إىل نظر ّية االحتامل ،جم ّلة فقه أهل البيت ،األعداد  29ـ  ،31عام 2003
ـ 2004م.

 .577أَحدون ،عبد اخلالق بن املفضل ،قاعدة درء احلدود بالشبهات وأثرها يف الفقه اإلسالمي
اجلنائي ،جم ّلة البحوث الفقه ّية املعارصة ،السنة السابعة ،العدد 1416 ،27هـ.
 .578أستادي ،رضا ،قلمرو قاعدة درء ،جم ّلة فقه أهل بيت ،إيران ،العدد .34
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