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 بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين انّه خير ناصر و معين و الحمد للّه الذي ال
الّا هو الحّي القيّوم وحده في عّز جالله و ال شريك له و أصلّي و أسلّم على  اله

الكرام سيّما بن عّمه و صهره و وصيّه أميرالمؤمنين عليّ سيّدنا محمّد و آله البررة 
بن أبي طالب عليه الصالة و السالم و لعنة الّله على أعدائهم أجمعين من اآلن 

 الى قيام يوم الدين.
ال  :رضا محموديمفتقر الى رحمة ربّه الغني محمّدو أمّا بعد: فيقول العبد ال

الفقهاء و المجتهدين أّن علم الحديث  خالف بين أولي األلباب و ال ارتياب عند
من أشرف العلوم االسالميّة قدراً و أحسنها ذكرًا و أكملها نفعاً بعد علمي 

لكن هذا األمر  ؛التوحيد و األخالق فتحصيل هذا العلم أيضًا من أشرف األمور
متوقّف على مسائل شتّى منها علم الدراية التي يبحث فيها عن كيفيّة اتّصال 

من جهة ضعفه و صحّته و غير ذلك الذي ستعرف ان الى المعصومالحديث 
 شاء اللّه تعالى.

أكتب رسالة في هذا العلم التي جمعته و انّي لّما رأيت أهمّيّة هذا العلم أردت أن
الختصاره و  «المختصر في علم الدراية»بـمن مطاوي كلمات العلماء و سمّيته 

أر فيها ألن لم ؛مورد النقض و االبرام ايجازه و عدم شموله على أبحاث طويلة
 نفعاً كثيراً، بل قد يوجب تشويش ذهن الطلّاب.

 و رتّبته على مقدّمة و فصول و خاتمة.



ال

المقدّمة:
تشتمل هذه المقدّمة على فوائد مهمّة ال بأس بذكرها تنويراً لألذهان.

تعريف هذا العلم:
 طرقه ليعرف صحيحه من سقيمه. هو علم يبحث فيه عن متن الحديث و
هو علم يبحث فيه عن سند »في تعريفه:  قال بهاء المّلة و الدين الشيخ البهائي

1«.الحديث و متنه و كيفيّة تحّمله و آداب نقله

 موضوع هذا العلم
 هو الراوي و المروي من حيث المجموع.

سند الحديث و انّ موضوع هذا العلم هو »: حفظه اللّه قال المحقّق السبحاني
متنه، و ان شئت قلت: هو الحديث باعتبار اشتماله على السند و المتن، فاّن 
موضوع كّل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه و حاالته و الحاالت الطارئة على 
الموضوع في هذا العلم كونه صحيحاً أو ضعيفًا، أو كونه محكماً أو متشابهًا الى 

2«.غير ذلك من الطواري

/ الوجیزة في علم الدرایة. 534: 1. رسائل في درایة الحدیث:  1
 .17. أصول الحدیث و أحكامه:  2

م
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غايته
 معرفة ما تقبل من الرواية لتعمل بها و ما ترّد لتطرح.

ربما يقال: اّن غاية هذا العلم هي معرفة »: حفظه اللّه قال المحقّق السبحاني
االصطالحات المتوّقفة عليها معرفة كلمات األصحاب و استنباط األحكام و 

ر أنّ معرفة تمييز المقبول من األخبار ليعمل به عن المردود ليجتنب عنه. و الظاه
االصطالحات و كلمات األصحاب غاية ثانويّة تترتّب على ذلك العلم و الغاية 
األولى الحقيقة هي ما جاء في آخر كالمه و هي تمييز الروايات المعتبرة عن 
غيرها كما هي الغاية في علم الرجال أيضًا، غير أنّ الوصول اليها في علم الرجال 

يث و لكنّه في علم الدراية يتحقّق بالتعّرف على يتحقّق بمعرفة آحاد رجال الحد
ما يطرأ على الحديث من الطواري من جانب السند أو المتن، فكال العلمين 
يخدمان علم الحديث ليعرف االنسان الحّجة و يميّزها عن غيرها و المقبول عن 

1«.المردود

أهمّيّة هذا العلم
السالم بمنزلة تفسير القرآن و عليهم انّ األحاديث الصادرة عن المعصومين

كما عليه كافّة ـفلذا الينبغي للباحث أن يفّرق بين القرآن و األحاديث ؛ تبيينه
اذ بها يبيّن المجمل من نصّ القرآن و يقيّد المطلق و يفّسر  ؛ـالمذاهب االسالميّة

المبهم. 
 :هروي في الكافي عن أبي عبد اللّو قد أشار الى هذا ما 

عن قول اللَّه عزّ و جلّ:  هسألت أبا عبداللّ :بصير قالعن أبي»
فقال: نزلت في  ﴾أطيعوا اللَّه  و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم﴿

فقلت له: انّ الناس  ،عليّ بن أبي طالب و الحسن و الحسين
جلّ قال: في كتاب اللَّه عزّو يسمّ عليّاً و أهل بيتهيقولون فما له لم

.18و  17. أصول الحدیث و أحكامه:  1
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يسمّ اللَّه لهم نزلت عليه الصالة و لم اللَّهلهم انّ رسول فقال: قولوا
هو الذي فسّر ذلك لهم و نزلت  اللَّهثالثاً و ال أربعاً حتّى كان رسول

يسمّ لهم من كل أربعين درهماً درهم حتّى كان عليه الزكاة و لم
يقل لهم طوفوا هو الذي فسّر ذلك لهم و نزل الحجّ فلم اللَّهرسول

هو الذي فسّر ذلك لهم و نزلت أطيعوا  اللَّهوعاً حتّى كان رسولأسب
اللَّه و أطيعوا الرسول و أولي األمر منكم و نزلت في عليّ و الحسن و 

من كنت مواله فعليّ مواله و قال:  :في عليّ اللَّهالحسين فقال رسول
اليفرّق أنجلّ أهل بيتي فانّي سألت اللَّه عزّو أوصيكم بكتاب اللَّه و

بينهما حتّى يوردهما عليّ الْحوض فأعطاني ذلك و قال: التعلّموهم 
يدخلوكم من باب هدى و لنيخرجوكمفهم أعلم منكم و قال: انّهم لن

فلم يبيّن من أهل بيته الدّعاها  اللَّهفي باب ضاللة فلو سكت رسول
 تصديقاً لنبيّهجلّ أنزله في كتابه ن و آل فالن و لكنّ اللَّه عزّوآل فال

 ﴾انّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً﴿
تحت  9اللَّهرسول فأدخلهمفكان عليّ و الحسن و الحسين و فاطمة

الكساء في بيت أمّ سلمة ثمّ قال: اللهم انّ لكلّ نبيّ أهالً و ثقالً و هؤالء 
أهلك؟ فقال: انّك الى خير أهل بيتي و ثقلي فقالت أمّ سلمة ألست من 
كان عليّ أولى الناس  9اللَّهو لكن هؤالء أهلي و ثقلي فلمّا قبض رسول

و اقامته للناس و أخذه بيده فلمّا  بالناس لكثرة ما بلّغ فيه رسول الله
يدخل محمّد بن يكن ليفعل أنيكن يستطيع عليّ و لممضى عليّ لم

واحداً من ولده اذاً لَقال الحسن و عليّ و ال العبّاس بن عليّ و ال 
الحسين: اّن اللَّه تبارك و تعالى أنزل فينا كما أنزل فيك فأمر بطاعتنا 

كما بلّغ فيك و أذهب عنّا  اللَّهكما أمر بطاعتك و بلّغ فينا رسول
أولى بها  كان الحسن الرجس كما أذهبه عنك فلمّا مضى عليّ
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يكن ليفعل ذلك و اللَّه يدخل ُولده و لمنيستطع ألكِبَره فلمّا توفّي لم
 ﴾و أولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللَّه﴿عزّ و جلّ يقول: 

أمر اللَّه بطاعتي كما أمر بطاعتك  فيجعلها في ولده اذاً لَقال الحسين
كما بلّغ فيك و في أبيك و أذهب   اللَّهو طاعة أبيك و بلّغ فيَّ رسول

رجس كما أذهب عنك و عن أبيك فلّما صارت الى اللَّه عنّي ال
لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يّدعي عليه كما كان  الحسين

يكونا يصرفا األمر عنه و لمهو يّدعي على أخيه و على أبيه لو أرادا أن
فجرى تأويل هذه اآلية  ليفعال ثمّ صارت حين أفضت الى الحسين

ثمّ صارت من  ﴾ببعض في كتاب اللَّه و أولوا األرحام بعضهم أولى﴿
بعد الحسين لعليّ بن الحسين ثمّ صارت من بعد عليّ بن الحسين الى 

و قال: الرجس هو الشكّ و اللَّه النشكّ في ربّنا محمّد بن عليّ
 1«.أبداً

أمّا علم الحديث فهو أجلّ العلوم قدرًا »في فضل هذا العلم:  قال الشهيد الثاني
2«.و أعالها رتبة و أعضمها مثوبة بعد القرآن

: والد شيخ البهائي و قال الشيخ عزّ الدين حسين بن عبد الصمد الحارثي
اعلم أنّ علم الحديث علم شريف و هو من العلوم اآلخرة، من حرّمه حرّم خيراً »

 . 3«زقه رزق فضاًل جسيماًعظيماً و من ر

الفرق بين علم الدراية و الرجال
قد عرفت سابقاً الفرق بينه و بين علم الرجال في كالم المحقّق السبحاني و لكن 
نقول أآلن: انّ موضوع علم الدراية موضوع كلّي يتناول الحديث من حيث سنده 

 .286: 1. الكافي:  1
 .370و  369. منیة المرید:  2
.121األخبار:  . وصول األخیار الی أصول 3
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اة السند فردًا و متنه لكن موضوع علم الرجال جزئيّ و يبحث فيه عن أوصاف رو
 فرداً.

  أوّل من ألّف في علم الدراية
هو جمال الدين أحمد بن  -كما هو المشهور-انّ أوّل من ألّف من أصحابنا 
. و هو والد عبد الكريم بن 673المتوفّى عام  موسى بن جعفر بن طاووس
و هو  و ابن داود الحلّي و أستاذ العلّامة الحلّي أحمد بن موسى بن طاووس

 واضع لالصطالح الجديد لالماميّة في تقسيم األحاديث.

توضيح بعض المصطلحات الرائجة في هذا العلم:

 د:السن .1
هو طريق المتن، و المراد به هنا مجموع من رووه واحداً عن واحد حتّى يصل 
الى صاحبه. سمّي الطريق سندًا العتماد المحدّثين و الفقهاء في صّحة الحديث 

 على ذلك.و ضعفه 
أمّا االسناد فهو ذكر طريقه حتّى يصل الى صاحبه. و قد يطلق االسناد على السند 

 «.اسناد هذا الحديث صحيح»و يقال مثالً: 

 المتن:  .2
ء. و في ء ما يتقوّم به ذلك الشياكتنف الصلب. متن كّل شي و هو في اللغة: ما

به معناه، أعني مقول النبي االصطالح: المتن عبارة عن لفظ الحديث الذي يتقوّم 
 .لفظًا و متناًأو األئّمة

 السنّة:  .3
: أو فعله أو تقريره.و هى عبارة عن نفس قول المعصوم

 الحديث و الخبر و األثر:  .4
أو فعله أو تقريره، و الخبر يرادف الحديث. هو كالم يحكى قول المعصوم
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من الصحابي أو التابعي، و ربّما  بما ورد عن غير المعصوم فیستعملأمّا األثر 
 يستعمل مرادفًا للحديث و هو األكثر.

 األصل:  .5
ينتزع من كتاب آخر.و هو عبارة عن الكتاب المعتمد عند األصحاب الذي لم

 الطبقة:  .6
 و لقاء المشايخ.أو هي عبارة عن جماعة اشتركوا في السّن 

المشتبهين و امكان االطالع  و فائدة معرفة طبقات الرواة هي األمن من تداخل
 على تبيّن التدليس.

 الصحابي و التابعي:  .7
مؤمنًا به و مات على  الصحابي هو من لقي النبي»في تعريفه:  قال الشهيد

يعني لقي الصحابي حال االسالم و  ؛االسالم. و التابعي من لقي الصحابي كذلك
 مات على االسالم.

 الحديث القدسي:  .8
اللَّه المنزل ال على وجه االعجاز الذي حكاه أحد األنبياء أو أحد هو كالم 
  مثل ما روي أنّ اللَّه تعالى قال: األوصياء

1.«الصوم لي و أنا أجزي به»

و من الفوارق بينه و بين القرآن أنّ القرآن هو المنزّل للتحدّي و االعجاز بخالف 
و یمكن الفرق بینهما من جهة أخری أیضاً و هو کون اللفظ  الحديث القدسي.

في القرآن من انشاء اللّه تعالی و لكن في الحدیث القدسي اللفظ من انشاء النبي 
 ظاهرًا و انّما المعنی من اللّه تعالی. أو المعصوم

.63: 4. الكافي:  1
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تتمّة: 
و يحكمون  ونمعصومکلّهم  ون انّ أصحاب النبيّ انّ أكثر أهل السّنة يقول

بعدالتهم و يتّهمون علينا ببغض الصحابة كلّهم و سبّهم لكن هذا جهل أو تجاهل 
 منهم ألنّا نقول بالتفصيل: 

ألنّهم  ؛ذر و مقداد و عّمارمعلوم العدالة مثل سلمان و أبي ـأي الصحابةـمنهم ف
 طرفة عين. ينصرفوا عن أهل البيتلم

و ضيّعوا حقّهم  الذين نصبوا ألهل البيت و منهم معلوم الفسق أو الكفر و هم
فال يحتاج الى ذكر ؛ و خالفوهم و هم معلومون عندنا و عند جميع المسلمين

 أسمائهم.
 و منهم مجهول الحال و هم أكثر الصحابة. 

يجعلنا أمّا الصنف األّول فنحن نتقّرب الى اللَّه تعالى بحبّهم و نسأل اللَّه تعالى أن
 و األخرة. معهم في الدنيا 

ضهم و نتقّرب الى اللَّه تعالى ببغضهم بغ  و أمّا الصنف الثاني فنحن نتبرّء منهم و نُ
 و سبّهم و بغض من أحّبهم.

 كل أمرهم الى اللَّه تعالى فهو أعلم بهم و النسبّهم.نو أمّا الصنف الثالث فن

تنبيه:
في كالم الصحابة تيّمناًو تبّركًا  المؤمنينيذكر فضائل علّي أميرينبغي أن

 يحشرنا معه يوم الينفع مال و ال بنون.للتقّرب اليه و نسأل اللَّه تعالى أن
أخرج ابن حجر العسقالني شارح صحيح البخاري فصالً في ثناء الصحابة و 

نذكر أهمّها بدون ذكر سندها فلمزيد االّطالع  السلف على علّي بن أبي طالب
 1حقائق من الصواعق.راجع كتاب ال

 قال عمر بن الخطاّب: 

و ما بعدها. 47الحقائق و الصواعق: .  1
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1.«عليّ أقضانا»

اللَّه بن مسعود: و قال عبد
2.«أقضى أهل المدينة علىّ»

 و عن سعيد بن مسيّب قال: 
الحسن، معضلة ليس لها أبو كان عمر بن الخطاّب يتعوّذ باللَّه من»

3.«يعني علّياً

 و عن ابن عّباس قال: 
أميرها و شريفها و  الّا و عليّ  (يا أيّها الذين آمنوا)تعاليما أنزل اللَّه »

الّا  في غير مكان و ما ذكر عليّاً لقد عاتب أصحاب محّمد
4.«بخير

 قال عمر بن الخطاّب: 
تكون لي خصلة منها أحبّ اليّ ثالث خصال الَن لقد أعطى عليّ»

في المسجد من حُمر النعم، فسئل ما هي؟ قال: تزويجه ابنته، و سكناه 
5.«اليحلّ لي فيه ما يحلّ له، و الراية يوم الخيبر

 المولى:  .8
انّ كلمة المولى تستعمل في ثالثة معان:

 أ: والء العتق: 
اللَّهيقال مولى فالن و يراد مولى عتاقه، مثل أبي رافع مولى رسول

 فيعتقه(. قال...)بمعنى أّن أبا رافع كان عبداً لرسول اللَّه

 .125: 1. االحتجاج:  1
 .387. األمالي:  2
 .125: 1. االحتجاج:  3
 .137: 1. االحتجاج:  4
. مع تفاوت یسیر.128: 1. االحتجاج:  5
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 والء الحلف: ب: 
مولى تميم من القريش بالحلف کان كمالك بن أنس، و هو من قبيلة حمير لكن 

 فيقال: مالك بن أنس التميمي.

 ج: والء االسالم: 
ألّن جدّه كان مجوسيّاً فأسلم على يد اليمان الجعفي  ؛كالبخاري مولى الجعفيين
 فيقال: البخاري الجعفي.

تأريخ تدوين الحديث:

تمهيد:
يكن يعرف الكتابة في جزيرة العرب الّا قليل اليتجاوز لم اللَّها بعث رسوللمّ

الى المدينة حثّ المسلمين على تعلّم  عددهم عن عدد األصابع. و لّما هاجر
الكتابة و كتابة القرآن و حفظه. و لّما وقعت غزوة بدر و أسر المسلمون المشركين 

فكاك أسرهم تعليمهم الكتابة عشرة  اللَّهالذين يعرفون الكتابة جعل رسول
. و هذا األمر يتناقض صبيان من المسلمين. فلذا أوّل ناشر في االسالم النبيّ 

و كيف كان فقد حّث  عن تدوين الحديث. اللَّهمع مذهب القائلين بنهي رسول
 صحائف: أصحابه بكتابة حديثه في حياته فكتبت في عهده اللَّهرسول
و هي كتاب طولها سبعون ذراعًا و أمالها  بن أبي طالب صحيفة عليّ  منها:
 .اللَّهو هو من أهمّ كتاب جمع فيه العلم عن رسولعلى عليّ اللَّهرسول

المعروف بكتاب السنن و  اللَّهرافع المدني مولى رسولصحيفة أبي و منها:
 األحكام و القضايا.

الصادقة و اشتملت على ألف حديث صحيفة عبد اللَّه بن عمر المعروف  و منها:
 روى بعضها أحمد بن حنبل في مسنده.

 «.قتيل الجنّ»بـسعد بن عبادة األنصاري المعروف صحيفة  و منها:
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صحيفة جابر بن عبد اللَّه األنصاري. روى مسلم في صحيحه أنّها كانت  و منها:
و كّل  في مناسك الحجّ، و يحتمل أن يكون فيها ذكر حجّة الوداع و وقائعها.

بكر منصب لكن لمّا تولّى أبو لكتابة الحديث. اللَّهاذن رسول ذلك قرينة على
و جمع خمسمائة حديث و  اللَّهالخالفة أقبل الى تدوين الحديث عن رسول

بات ليلة و يتقّلب، فلمّا أصبح قال لبنته  -كما روي عن عائشة-تبها و لكّنه ك
)عائشة( هلمّي األحاديث التي عندك فجاءت بها فأحرقها ثمّ منعهم من 

و قال:  ءبشي اللَّهالتحديث عن رسول
أحاديث تختلفون فيها و الناس  اللَّهانّكم تحدّثون عن رسول»

شيئاً. فمن سألكم  اللَّهبعدكم أشدّ اختالفاً فالتحدّثوا عن رسول
1«.فقولوا: بيننا و بينكم كتاب اللَّه فاستحلّوا حالله و استحرموا حرامه

يصدر منه كالم كثير حول تدوين الحديث.أمّا اذا بكر و لذلك لمتطل أيّام أبيو لم
عن عروة بن الزبير قال: يكتب السنن ثمّ عدل عن ذلك.أن رأیاستخلف عمر 

 يكتب السنن فاستفتى أصحاب النبيّانّ عمر بن خطاّب أراد أن»
يكتبها فطفق عمر يستخير اللَّه شهراً ثّم في ذلك فأشاروا عليه بأن

أكتب السنن و انّي أصبح يوماً و قد عزم اللَّه له فقال: انّي كنت أريد أن
أكبّوا عليها و تركوا كتاب اللَّه و ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتاباً ف

 2«.ء أبداًانّي و اللَّه الأشوب كتاب اللَّه بشي
 و عن قاسم بن محمّد بن أبي بكر قال:

يأتوه بها فلمّا أتوه بها انّ األحاديث كثرت على عهد عمر فأنشد الناس أن»
3«.أمر بتحريقها

 .71: 1. تذکرة الحفّاظ:  1
 50. تقیید العلم:  2
.188: 5سعد: . طبقات ابن  3
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ء من الحديث عنده شيمن كان »و بعد ذلك تشدّد في المنع فكتب الي األمصار: 
 .«فليمحه

هذا مع ادّعائه اّن منعه من تدوين الحديث كان خوفًا من اختالطه بالقرآن الكريم 
فيظنّ أنّه منه، لكنّه ادّعاء غير معقول، ألنّ القرآن متميّز ببالغة تجعله فوق 

بسياج من األحكام  فقد أحاط النبيّ ،مستوى كالم البشر، مضافًا الى ذلك
ة منها تحريم مسّ كتابته لغير المتطهّر و غير ذلك، فكيف يختلط على الشرعيّ

هذا فانّ المقطوع به أّن  القرآن بغيره؟ -الذين نزل القرآن بينهم-لصحابة ا
أمر جماعة من الصحابة بكتابة الحديث و كانت له صحيفة ورثها أمير  النبيّ 

أولى من غيره بصيانة نصّ القرآن و لو كان التدوين سبباً  ، و النبيّالمؤمنين
أواّلً قبل غيره.و مع ذلك كلّه فهل يمكن لمّدع  لالختالط بالقرآن لَمنعه

يدّعي أنّ كتابة الحديث الذي يكون بمنزلة التفسير للقرآن محرّمة؟ أليس ذلك أن
أنّ منع عمر عن  و من المقطوع الّا تعريضاً للحديث الى االندراس و النسيان؟

نشر األحاديث كان خوفاً من أن يبّث و يشتهر األحاديث الكثيرة المنقولة عن 
بين الناس كما يعلم  سيّما أمير المؤمنين في شأن أهل البيت اللَّهرسول

 من سيرته و سننه و بدعه.
 و» الشهرستاني في مقدّمته على وسائل الشيعة حيث قال: العلّامة و ن عْمَ ما قال

يخفي اسبابا أعمق من التي علل بها، فهذه تبطن غير  التدوين من المنع نعتقد ان
ما تظهر، و ال تثبت للنقد الصحيح بأي حال. فلم يكن يراد للحديث النبوي أن 
يأخذ مداه الطبيعي و الصحيح بل اريد له أن يتشكل بحسب الصورة التي آلت 

اللّه عليه و آله، و ليس بحسب الحدود و اليها االوضاع بعد وفاة الرسول صلى 
و بعبارة اخرى، ان يساعد على  المعالم التي رسمها الرسول صلى الّله عليه و آله.

اقصاء أهل البيت عن مركز هم الحقيقي، و ان يساعد على تثبيت السلطة 
و يدلّك على ذلك  مصداق. القائمة، و االمران لم يكن للحديث النبوي فيهما أي

 الرحمن بن األسود عن أبيه قال:اه الخطيب البغدادي بسنده عن عبدما رو
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صحيفة فيها أحاديث في أهل  -أو اليمن-جاء علقمة بكتاب من مكّة »
اللَّه فدخلنا عليه، قال: فدفعنا اليه ستأذناه على عبدفا :البيت

ت فيها ماء فقلنا له: يا أبا الصحيفة، قال: فدعا الجارية  ثمّ دعا بطس
الرحمن أنظر فيها فانّ األحاديث حساناً فجعل يميثها فيه و يقول: عبد

 ﴾نحن نقصّ عليك أحسن القصص بما أوحينا اليك هذا القرآن﴿
1«.القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن و التشغلوها بما سواه

فيظهر من هذه الواقعة أنّ منعه من تدوين الحديث كان ألجل الخوف من اشتهار 
عند المسلمين. فضائل أهل البيت

 روى الذهبي:
ذر و ابن مسعود األنصاري و قال عمر حبس ثالثة: ابن مسعود و أبا انّ»

2«.اللَّهلهم: أكثرتم الحديث عن رسول

و يقول للصحابة:
3.«الّا في ما يعمل اللَّهأقلّوا الرواية عن رسول»

تنبيه:
 اللَّهللقرآن الكريم و لسّنة رسولقد نقل في التأريخ أّن لعمر اجتهادات مخالفة 

نذكر أهمّها حتّى يعلم أنّ من أعرض عن الصراط المستقيم فقد ضّل و أضلّ، و 
 ان كانت اجتهاداته المخالفة للقرآن التعّد و التحصى.

حكمه برجم المجنونة حيث زنت فأخذت ليقام عليها الحدّ فاجتاز عليهم  منها:
 بروه، فأمر بارجاعها و قال للخليفة:فسألهم عمّا أمرها فأخ عليّ

 .14: 1. وسائل الشیعة:  1
 .7: 1. تذکرة الحفّاظ:  2
.107: 8. البدایة و النهایة:  3
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قال: رفع القلم عن ثالث: عن الصبي حتّى اللَّهأما ذكر أنّ رسول»
يبلغ و عن النائم حّتى يستيقظ و عن المعتوه حتّى يبرأ، و انّ هذه 

1«.معتوهة بني فالن

 حكمه و قال: حكمه برجم امرأة ولدت لستّة أشهر فردّ االمام عليّ :و منها
و قال اللَّه  2.﴾و حمله و فصاله ثالثون شهراً ﴿انّ اللَّه تعالى يقول: »

، فالحمل ستّة أشهر و الفصال في 3﴾و فصاله في عامين﴿تعالى: 
4«.عامين فترك عمر رجمها و قال: لوال عليّ لهلك عمر

«.الصالة خير من النوم»في األذان ب« حيّ على خير العمل»تبديل  و منها:
 عن المتعتين: متعة الحجّ و متعة النساء و قال: نهيهو منها: 

 أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما اللَّهمتعتان كانتا على عهد رسول»
5«.متعة النساء و متعة الحجّ

روى السيوطي في الدّر المنثور عن سعيد بن المسيّب:
 6«.نهى عمر عن المتعتين، متعة الحجّ و متعة النساء»  

فما استمتعتم به منهّن ﴿و نصّ القرآن على مشروعيّة متعة النساء حيث قال: 
 .7﴾فآتوهنّ أجورهنّ فريضة

ابنه  مثل:صحابة و التابعين و قد خالفه في هاتين المتعتين جمع كثير من ال
اللَّه بن عمر و عبد اللَّه بن مسعود و أبو سعيد الخدري و الزبير بن العوّام و عبد

و سعيد بن جبير و جابر بن عبد اللَّه األنصاري و على رأسهم موالنا أبيّ بن كعب 

 .21: 1. وسائل الشیعة:  1
 .15. األحقاف:  2
 .14. لقمان:  3
 .21: 1. وسائل الشیعة:  4
.281: 1. نهج الحقّ و کشف الصدق:  5
 .141: 2. الدّر المنثور:  6
 .24. النساء:  7
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 .أمير المؤمنين
روى الترمذي في صحيحه:

اللَّه بن عمر سئل عن متعة الحجّ قال: هي حالل. فقال له انّ عبد»
السائل: انّ أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت ان كان أبي نهى عنه و 

؟ فقال الرجل: اللهنتّبع أم أمر رسول أ أمر أبي اللَّهصنعها رسول
 1«.اللَّه. قال: لقد صنعها رسولاللَّهأمر رسول

أمره باقامة صالة التراويح )نافلة ليالي شهر رمضان( بالجماعة و ليس  و منها:
 في الشرع جماعة في النافلة و انّما الجماعة في الفريضة.

أقول:
مع -يحصر في هذا الموجز انّ وهن السنّة الشريفة من ناحية عمر أكثر من أن

فلمزيد االطالع راجع كتاب النصّ و االجتهاد لالمام شرف الدين  -تسليم حصره
 .و الغدير للعلّامة األميني العاملي

و أمّا عثمان فنقل عنه أيضاً اجتهادات كثيرة نذكر هنا أهّمها ليعلم أنّ من أعرض 
ألنّهم طريق الى السّنة بل انّهم هم  آرائه؛فقد أخطأ قطعًا في  ن أهل البيتع

كما قاله تعالى في  السنّة، و صراط الحّق واحد و هو صراط علّي و أوالده
 2.﴾هذا صراطُ عليٍّّ مستقيم﴿كتابه: 
اتمام الصالة في السفر: فالسنّة في الصالة اتيانها قصراً في السفر و تمامًا  منها:

في الحضر لكّن عثمان في السنة السادسة من خالفته أتمّ الصالة بمنى و اتّخذ 
 .ذلك سنّة معتذرًا بأّن الناس كثروا في عامهم فصلّى أربعًا ليعلمهم أّن الصالة أربع

 و هو كما ترى.
 الخطبة في صالة العيدين.تقديم و منها: 

. صحیح الترمذي 1
 .41. الحجر:  2
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الجمع بين األختين في النكاح، و هو مخالف لنصّ القرآن الكريم حيث  و منها:
1.﴾و أن تجمعوا بين األختين الّا ما قد سلف﴿قال: 

 حكمه في غسل الجنابة حيث سأله زيد بن خالد الجهني و منها:
يتوّضأ كما ؟ فقال عثمان: يُمنَأرأيت اذا جامع الرجل امرأته و لم»

2.«يتوّضأ للصالة

، و الحكم الذي اليجهله مسلم أّن غسل اللَّهو نسبه الى أنّه سمعه من رسول
الجنابة واجب اذا التقى الختانان.و كيف كان فقد نقل في التأريخ أّن عمر بن 

 المدينة بجمع األحاديث و قال: يعبد العزيز أمر وال
3«.يزول علم العلماءانّي أخاف أن»

هذا و لكن يرجع بدأ تدوين الحديث في االماميّة الى القرن األوّل زمن أمير 
كلّهم كانوا يرغّبون أصحابهم الى هذا األمر كما  حيث انّ األئّمة المؤمنين

و  اللَّهنفسه بامالء رسول أنّ أوّل من جمع الحديث و كتبه هو أمير المؤمنين
 اآليات و أسرار االلهيّة التي أظهره فيه تفسير هو كتاب محفوظ عند األئمّة

 لحكم بن عتيبة. الباقر االمام
«بالجامعة» أيضًا صحيفة كبيرة تسمّى عند أهل البيت و كتب

 بصير قال:عن أبيففي الكافي 
فقلت له: جعلت فداك، انّي أسألك عن  اللهعبددخلت على أبي»

ستراً بينه و  اللَّهنا أحد يسمع كالمي؟قال: فرفع أبوعبدمسألة فهل ه
محّمد، سل عمّا بدا لك، قال: أخر فاطّلع فيه ثّم قال: يا أبا بين بيت

بابًا  علم عليّاً  جعلت فداك اّن شيعتك يتحدّثون أنّ رسول الله
فقال: يا أبا محمّد اّن عندنا الجامعة، و ما   ...يفتح منه ألف باب

 .23. النساء:  1
.29: 1. وسائل الشیعة:  2
 .134: 2. طبقات:  3
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قال:  ما الجامعة؟قال: قلت: جعلت فداك و  يدريهم ما الجامعة؟
و امالئه من فلق و  اللَّهصحيفة طولها سبعون ذراعاً بذارع رسول

ء يحتاج اليه الناس بيمينه فيها كلّ حالل و حرام و كلّ شي خطّ عليّ
حتّى األرش في الخدش، و ضرب بيده اليّ فقال: تأذن لي يا أبا 

قال: . شئتقال: قلت: جعلت فداك، انّما أنا لك فاصنع ما  محمّد؟
قال: قلت: هذا و  -ه مغضبكأنّ-فغمزني بيده و قال: حتّى أرش هذا 

1.«اللَّه العالم. الحديث

لعلل  نرَ كثير عناية بتدوين الحديث و كتابته الى زمن الصادقينو مع ذلك لم
متعدّدة مثل مسألة الخوارج و الختناق جاءو به بنو أميّة في مدّة حكومتهم زهاء 

شاع تدوين الحديث بحيث صارت رواية  من زمن الصادقينلكن  قرن.
الشيعة في ذلك الزمان كثيرة جدًّا كما نقل عن الذهبي أنّه قال: )ما هذا 

نا أحاديث الشيعة فيزول جملة اآلثار النبويّة و مفسدة هذا دان رد» مضمونه(:
 قال حسن بن عليّ بن الوشّاء: «.األمر ظاهرة و اليحتاج الى دليل

ي أدركت تسعمائة شيخ في مسجد الكوفة كلّهم يقول: حدّثني جعفر بن انّ»
 «.محمّد

 فنقول: انّه بلغ الحديث و تدوينه و نشره و كتابته في ذلك العصر ذِروَة سنامه.
دوّن األصحاب أربعمأة أصل من زمن »)ما هذا مضمونه(:  قال الشيخ المفيد

صول المعروفة باألصول و هي األ الى زمن العسكري أمير المؤمنين
لكن من زمان أحمد بن  «.األربعمأة و هي المصادر األصليّة الستنباط األحكام

بدأ العلماء في جمع األحاديث  [صاحب المحاسن]محمّد بن خالد البرقي 
 المتفرّقة و تبويبها و ترتيبها. و من جملتهم محمدون الثالثة.

.185: 1. الكافي:  1
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ميّة على أربعمأة مصنّف سمّوها أصواًل قد استقرّ أمر االما»: قال الشهيد الثاني
ذهب معظم تلك األصول و لخصّها كان عليها اعتمادهم و تداعت الحال الى أن

جماعة في كتب خاّصة تقريباً على المتناول، و أحسن ما جمع منها الكافي و 
1«.التهذيب و االستبصار و من اليحضره الفقيه

شاء اللَّه فانتظر.و سيأتي بيان أحوال هؤالء و كتبهم ان 

. الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة. 1



الفصل األوّل

في تقسيم الخبر

 ينقسم الخبر الى قسمين: المتواتر و اآلحاد.
ء الواحد بعد اآلخر. أمّا في التواتر في اللغة هو التوالي بمعنى مجي التواتر: الخبر

أو االطمئنان بنفسه القطع  للمستمع االصطالح فهو عبارة عن اخبار جماعة يفيد
 بصدق مضمون الخبر )مع قطع النظر عن كّل قرينة(.

التواتر ما بلغت رواته في الكثرة مبلغًا أحالت العادة »في كتابه:  قال الشهيد
تواطؤهم على الكذب و استمرّ ذلك في جميع الطبقات حيث تعدّد فيكون أوّله 

1«.كآخره و وسطه كطرفيه

 و فيه أبحاث.

شروط التواتر:المبحث األوّل في 
2انّ األصحاب ذكروا شروطاً للتواتر ال بأس بذكرها.

 / البدایة في علم الدرایة. 122: 1. رسائل في درایة الحدیث:  1
.;للمحقّق القمي للغزالي. و القوانین 134: 1. الحظ المستصفی:  2
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كون المخبرين بالغين في الكثرة حدّاً يمتنع معه في العادة تواطؤهم على  .1
 الكذب.

 ؛كون علمهم مستندًا الى الحسّ، فانّه في مثل حدوث العالم اليفيد قطعاً .2
 لكثرة االشتباه في المسائل النظريّة.

يبلغ كلّ واحد من الطبقات حدّ الكثرة استواء الطرفين و الوسط بمعنى أن .3
 .المذكورة

كون اخبارهم عن علم، فلو أخبر أهل البغداد عن طائر أنّهم ظنّوه حمامًا أو عن  .4
يحصل لنا العلم بكونه حمامًا أو بكونه زيدًا و ليس هذا شخص أنّهم ظنّوه زيدًا لم

و في الحقیقة یرجع بعض هذه  ر التزيد على حال المخبِر.معلاّلً، بل حال المخبَ 
 الشروط الی تعریف التواتر؛ أعني کونه مفیداً للقطع للسامع.

المبحث الثاني في أقلّ عدد التواتر:
اختلفوا األصحاب في أقّل عدد يتحقّق معه التواتر و لكّن الحقّ أنّه اليشترط فيه 

بّ مورد يكفي فالمناط هو العلم و هو يختلف بالختالف الموارد، فرُ  .عدد خاصّ
فيه عدد اذا كان الموضوع بعيداً عن الهوى و الكذب و ربّ موضوع اليكفي فيه 

 ذلك العدد.
 1و اليك باألقوال في المسألة:

لعدم افادة  ؛يكونوا أزيد من أربعةيشترط أن»بكر الباقلّاني: قال القاضي أبو .1
ربعة العدول الصادقين العلم، كما هو الحال في البيّنة على الزنا و غيرها و خبر األ

 «توقّف في الخمسة لعدم اّطراد الدليل المذكور فيها
 «.ألنّه أوّل جمع الكثرة ؛انّ أقلّه عشرة»و عن االصطخري:  .2
و بعثنا ﴿لقوله تعالى:  ؛انّه اثناعشر، عدد نقباء بني اسرائيل»و عن جمع:  .3

 1.﴾عشر نقيباًمنهم اثنى

.33من کتاب أصول الحدیث و أحكامه للمحّقق السبحانی ص  2. راجع هامش  1
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ان يكن منكم ﴿لقوله تعالى:  ؛انّ أقّله عشرون»و عن أبي هذيل العلّاف:  .4
 «.خصّهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون 2﴾.عشرون صابرون يغلبوا مائتين

يا أيّها النبيّ حسبك اللَّه و من ﴿لقوله تعالى:  ؛انّ أقّله أربعونو قال بعض:  .5
 حيث نزلت في األربعين. 3.﴾المؤمنيناتّبعك من 

و اختار موسى قومه سبعين ﴿ لقوله تعالى ؛انّ أقّله سبعونو قال بعض آخر:  .6
و انّما كان كذلك ليحصل اليقين باخبارهم أصحابهم ما  4﴾.رجالً لميقاتنا

 يشاهدون من المعجزات.
 انّ أقلّه ثالثمائة و بضعةعشر، عدد أهل البدر. و قال بعض آخر: .7

و اليخفى سخافة هذه »بعد نقل هذه األقوال: حفظه اللّه قال المحقّق السبحاني 
األقوال و أىّ صلة بين هذه اآليات الواردة في مقامات خاصّة و بين العدد الذي 

 يؤمن معه من التعمّد على الكذب.
حسب اختالف النفسانيّة فهو يختلف  هذا، و انّ حصول العلم من العوارض

تهم و حسب اختالف الموضوعات و الظروف مع نیّااروحيات األشخاص و نفس
فاليصّح  ؛وجود دواعي الكذب و عدمه، و كون المخبرين أصحاب هوى أم ال

ء قطعيّ على وجه يّطرد في جميع المقامات لعاقل تحديد  حصول العلم بشي
5«.بحيث الينقص و اليزيد

 .12. المائدة:  1
 .65. األنفال:  2
 .64. األنفال:  3
 .155. األعراف:  4
.34. أصول الحدیث و أحكامه:  5
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  أقول:
الينقص من أن بدّ أنّ عدده ال :و أضف الى ذلك .كالم المحقّق السبحاني صحيح

ألّن أقل الجمع ثالثة و قد عرفت في تعريفه بأّن التواتر هو اخبار جماعة  ؛الثالثة
 يفيد بنفسه القطع بصدق مضمون الخبر.

أقسام التواتر
اجمالي.ينقسم التواتر الى ثالثة أقسام: لفظي و معنوي و 

 اللفظي:التواتر 
 : هو ما اذا اتّحدت ألفاظ المخبرين في أخبارهم كقوله

1 .«من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّء مقعده من النار»

 في يوم الغدير:  و قوله
2«.من كنت مواله فعليّ مواله»

  تبصرة:
األصابع.التواتر اللفظي في الروايات قليل جدّاً و اليتعدّى عدده عن عدد 

  المعنوي:التواتر 
هو ما اذا تعدّدت ألفاظ المخبرين و لكن يشتمل كّل منهم على معنى مشترك 

 في غزواته المدلول عليها بألفاظ مختلفة. بينهم كشجاعة أمير المؤمنين

  االجمالي: التواتر
هو ما اذا وردت أخبار کثیرة في موضوعات شتّی لكن بینهما قدر جامع یشترک 

مثل األخبار الواردة حول حجّيّة خبر الواحد، فقد اختلفت مضامينها  فیه، الكلّ 
فلذا تجد في بعضها شرط التوثيق فقط و في  ؛من حيث كثرة الشرائط و قّلتها

.5حدیث  . وسائل الشیعه: باب تحریم الكذب علی اللّه و علی رسوله و علی األئمّة: / 1
 .3/ حدیث  7. الكافي: باب االشارة و النصّ علی أمیرالمؤمنین 2
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فيؤخد باألخّص لكونه المتّفق  ؛بعض آخر شرط كونه عداًل اماميّاً و نحو ذلك
 عليه و هو خبر العدل االمامي الموّثق.

  تبصرة:
ردّ عدّة من العلماء التواتر االجمالي فاذن قّسموا التواتر الى اللفظي و المعنوي 

لكن هذا القول سخیف؛ ألّن المناط في التواتر هو القطع أو االطمئنان  فقط.
 و هذا المناط موجود في التواتر االجمالي بصدور الحدیث عن المعصوم

  اآلحاد: الخبر
بنفسه القطع  عن واحد أو أكثر من واحد اليفيد خبر نقل -مقابل المتواتر-و هو 

 .-مع قطع النطر عن كّل قرينة-بصدق مضمون الخبر 

  تبصرة:
الثالثة قد اشتهر في ألسنة العلماء أنّه اذا تجاوز عدد رواة خبر الواحد عن اثنين أو 

أو متظافرة و هو في الحقیقة من نوع خبر الواحد الذي الیفید  فهو مستفيض
 القطع.

  تنبيه:
ال شّك و ال خالف في حجّيّة خبر الواحد المحفوف بالقرينة بحيث يفيد القطع 

 يحتفّ بالقرينة ففي حجّيّته خالف بين األصحاب:بمضمونه و لكن اذا لم
فمنهم من أنكر  حجّيّه مطلقاً كالسيّد الشريف المرتضى و القاضي ابن البرّاج و 

 ذلك االجماع. و ادّعو في السيّد بن زهرة و الطبرسي
ال بدّ في »في مقدّمة كتاب السرائر )على ما في أصول المظّفر(:  قال ابن ادريس

األحكام الشرعيّة من طريق يوصل الى العلم; و لذلك أبطلنا في الشريعة العمل 
 ؛يكون العمل تابعاً للعلمبأخبار اآلحاد ألنّها التوجب علماً و ال عمالً و أوجبنا أن
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حد اذا كان عدالً فغاية مايقتضيه الظّن، و من ظننَت صدقه جاز ألّن خبر الوا
 1«.يكون كاذباًأن
و »في وجه االستدالل على المنكرين حيث قال:  ما قال العّلامة الخويي عمَو ن 

 استدلّ المنكرون بوجوه:

  الوجه األوّل:
 دعوى االجماع على عدم حجّيّة الخبر.

 في نفسه. منه عدم حجّيّة االجماع المنقول و فيه أوّاًل:
أنّ االجماع المنقول من أفراد خبر الواحد، بل من أخسّ أفراده باعتبار  و ثانيًا:

بخالف خبر الواحد المصطلح، فاّنه  كونه اخبارًا حدسيّاً عن قول المعصوم
ولويّة اخبار حسّي، فمن عدم حجّيّة الخبر يثبت عدم حجّيّة االجماع المنقول باال

 فكيف يمكن نفي حجّية خبر الواحد باالجماع المنقول.
أنّ دعوى االجماع على عدم حجّيّة الخبر مع ذهاب المشهور من القدماء  و ثالثاً:

، و لعلّ المراد من خبر الواحد في كالم البطالنو المتأّخرين الى حجّيّته معلومة 
 ف غير الموثّق.من يدّعي االجماع على عدم حجّيّته هو الخبر الضعي

  الوجه الثاني:
الروايات الناهية عن العمل بالخبر المخالف للكتاب و السّنة، و الخبر الذي 

و هذه الروايات  .اليكون عليه شاهد أو شاهدان من كتاب اللَّه أو من سنّة نبيّه
اذ المعلوم أّن أغلب الروايات  ؛كثيرة متواترة اجمااًل، و وجه داللتها أيضاً واضح

التي بأيدينا ليس عليها شاهد من كتاب اللَّه و ال من السنّة القطعيّة، و الّا لما 
 احتجنا الى التمسّك بالخبر.

  و الجواب:
 أنّ الروايات الواردة في الباب طائفتان:

                                                           
 .60: 1. أصول الفقه:  1
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  الطائفة األولى:
أو زخرف أو اضربوه هي األخبار الدالّة على أنّ الخبر المخالف للكتاب باطل 

نقله الى غير ذلك من التعبيرات الداّلة على عدم حجّيّة الخبر على الجدار أو لم
المخالف للكتاب و السنّة القطعيّة، و المراد من المخالفة في هذه األخبار هي 
المخالفة بنحو اليكون بين الخبر و الكتاب جمع عرفي كما اذا كان الخبر مخالفًا 

تباين أو العموم من وجه و هذا النحو من الخبر خارج عن محّل للكتاب بنحو ال
 ألنّه غير حّجة بال اشكال و ال خالف. ؛الكالم

و أمّا األخبار المخالفة للكتاب و السّنة بنحو التخصيص أو التقييد فليست 
للعلم بصدور المخّصص لعمومات الكتاب المقيّد  ؛مشمولة لهذه الطائفة

يذكر في الكتاب الّا أساس األحكام بنحو اذ لم ؛سالم كثيراًعليهم الالطالقه عنهم
و أمّا تفصيل األحكام و  1﴾أقيموا الصالة و آتو الزكاة﴿االجمال، كقوله تعالى: 

 .بيان موضوعاتها فهو مذكور في األخبار المرويّة عنهم
 فتحصّل أنّ هذه الطائفة من األخبار ال دخل لها بمحلّ الكالم.

  الثانية:الطائفة 
هي األخبار الداّلة على المنع عن العمل بالخبر الذي اليكون عليه شاهد أو 

و هذه الطائفة  و ان كانت وافية الداللة  .شاهدان من كتاب اللَّه أو من سنّة نبيّه
على المدّعى الّا أنّه اليمكن األخذ بظاهرها; للعلم بصدور األخبار التي الشاهد 

سّنة، بل هي مخصّصة لعموماتهما و مقيّدة الطالقاتهما على لها من الكتاب و ال
ما تقدّمت االشارة اليه، فال بدّ من حمل هذه الطائفة على صورة التعارض كما 

 هو صريح بعضها.

.43. البقرة:  1
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  الوجه الثالث:
و التقف ما ليس لك به ﴿اآليات الناهية عن العمل بغير العلم، كقوله تعالى: 

 .2﴾الظنّ اليغني من الحقّ شيئاً انّ ﴿و قوله تعالى:  1﴾علم
اّن مفاد اآليات الشريفة ارشاد الى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم  و فيه أواّلً:

بالمؤمّن من العقاب و عدم جواز االكتفاء بالظنّ به بمالك وجوب دفع الضرر 
 المحتمل ان كان أخرويًّا، فال داللة لها على عدم حجّيّة الخبر أصالً.

أنّه على تقدير تسليم أنّ مفادها الحكم المولوي و هو حرمة العمل بالظّن  و ثانياً:
كانت أدلّة حجّيّة الخبر حاكمة على تلك اآليات، فاّن مفادها جعل الخبر طريقًا 
بتتميم الكشف فيكون خبر الثقة علماً بالتعبّد الشرعي و يكون خارجاً عن اآليات 

3«.انتهى ملخّصاًالناهية عن العمل بغير العلم موضوعاً.

يّة الخبر الواحد القول في حجّ

  تمهيد:
انّ مصادر استنباط األحكام عند االماميّة أربعة: الكتاب و السنّة و االجماع و 

 العقل.
مع أنّها قليلة جّداً )و ان كان فيه  ةو ظاهر ةأمّا الكتاب فانّ أكثر آيات األحكام عامّ
 (.ه موكول الى أهله أي المعصومينكلّ رطب و يابس الّا أنّ استنباطها من

كما بيّن -االماميّة بل مرجعه الى السنّة و أّما االجماع فانّه ليس دلياًل مستقالً عند 
 .-م األصولفي عل

و أمّا العقل فانّه و ان كان أحدى الحجّتين الّا أنّ األحكام توقيفيّة غالباً و ال مجال 
أعمّ من المتواتر و -ع الستنباط األحكام هو األخبار فلذا أهمّ المناب .للعقول فيها

.36. االسراء:  1
.36. یونس:  2
.178الی  173: 1. مصباح األصول:  3
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فاذن تستنبط عمدة  ؛مع كون األخبار المتواترة قليلة جدًّا كما مضى -اآلحاد
األحكام من أخبار اآلحاد فالبحث عن حجّيّتها من أهمّ مسائل هذا العلم فنقول 

 على سبيل االختصار:

أدلّة حجّيّة خبر الواحد:
جّيّته باألدلّة األربعة )الكتاب و السّنة و االجماع و العقل(.فقد استدلّوا على ح

أمّا االستدالل بالكتاب العزيز:
اليخفى أّن من يستدلّ على حجّيّة خبر الواحد باآليات الكريمة اليّدعي بأنّها نّص 
قطعيّ الداللة على المطلوب، بل هو معترف بأنّها ظاهرة فيها. و نحن نذكر بعض 

يستدلّ على حجّيّة خبر الواحد باالجمال، و تفصيل الكالم موكول اآليات التي 
و أصول الفقه  الى الكتب المفصّلة كفرائد األصول للشيخ األعظم األنصاري

 .و الكفاية آللخوند الخراساني للمظفّر

اآلية األولي: آية النبأ
نوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبيّ﴿: 60و هي قوله تعالى في سورة الحجرات آية 

 .﴾تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمينأن
: في اآلية الكريمة مفهومان، مفهوم الوصف أو اللقب )فاسق( و تقريب االستدالل

 مفهوم الشرط )ان جاءكم فاسق...(.
أمّا مفهوم الوصف أو اللقب فينكرهما جمهور العلماء، فلذا ال فائدة له في المقام 

 وجه االستدالل به لمراعاة االختصار. فنحن ال نذكر هنا
انّ اللَّه » :-كما في أصول المظفّر-و أمّا مفهوم الشرط فاستدّلوا باآلية و هو 

ء الفاسق فينتفي عند انتفائه تبارك و تعالى علّق وجوب التثبّت و التبيّن على مجي
المطلوب  يجب القبول و هوء غير الفاسق فامّا أنيجب التثبّت عند مجيو اذا لم

أو الردّ و هو باطل; ألنّه يقتضي كون العادل أسوأ حااًل من الفاسق و فساده بيّن 
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اليحتاج الى توضيح و زيادة; فلذا يجب قبول خبر غير الفاسق بدون التثبّت و 
 فتأمّل. .«التبيّن

اآلية الثانية: آية النفر
المؤمنون لينفروا كافّة و ما كان ﴿: 122و هي قوله تعالى في سورة التوبة آية 

فلوال نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا 
 .﴾اليهم لعلّهم يحذرون

: فانّ هذه اآلية دلّت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين من تقريب االستدالل
مدخولها محبوبًا  ظاهرة في كون «لعلّ»ألنّ لفظة  ؛دون اعتبار افادة خبرهم العلم

ألنّه ال مع قيام المقتضي يجب  ؛للمتكلّم و اذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه
 1.-كما في المعالم-اذ ال معنى لندب الحذر  ؛الحذر و مع عدمه اليحسن

 و وجوب الحذر عبارة عن وجوب القبول و هو معنی حجیّة الخبر الواحد.

اآلية الثالثة: آية حرمة الكتمان

نّ الذين يكتمون ما أنزلنا من ا﴿: 159و هي قوله تعالى في سورة البقرة آية 
في الكتاب أولئك يلعنهم اللَّه و يلعنهم  للناس البيّنات و الهدى من بعد ما بيّنّاه

 ﴾الالعنون
ه تعالى كتمان البيّنات و الهدى وجب : و حيث انّه حرّم اللّ تقريب االستدالل

البيّنات و الهدى و يبيّنه للناس و ان كان ذلك المظهر يقبل قول من يظهر أن
 و الّا لكان تحريم الكتمان لغوًا و ال فائدة. ؛واحداً اليوجب قوله العلم
لالستدالل بحجّيّة خبر الواحد و لكنّ الشيخ  في القرآن و هذه اآليات أهمّ المنابع

 الحّق في بعضها. يقبل تماميّة االستدالل بهذه األخبار و لعّل معهاألعظم لم

.47. معالم الدین:  1
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 :أمّا االستدالل باألخبار
من البديهي أنّه اليصحّ االستدالل على حجّيّة خبر الواحد »: قال العلّامة المظّفر

تكون األخبار المستدَلّ بها على بدّ أنبر الواحد فانّه دور ظاهر، بل البنفس خ
و  عليهم السالم امّا بتواتر أو قرينة قطعيّة.من المعصومين ورحجّيّته معلومة الصد

ال شكّ في أنّه ليس في أيدينا من األخبار ما هو متواتر بلفظه في هذا المضمون و 
هو تواتر األخبار معنىً في حجّيّة خبر الواحد اذا كان ثقة مؤتمنًا  ،انّما كلّ ما قيل

. و هذه الدعوى غير بعيدة، فانّ المتتبّع في الرواية كما رآه الشيخ الحرّ العاملي
عنى، بل هي بالفعل متواتر الينبغي ازماً بتواتر األخبار في هذا الميكاد يقطع ج

1.«يعتري فيها الريب للُمنص فأن

طوائف من األخبار يحصل بانضمام بعضها الى بعض  ذكر الشيخ األنصاري
كذب في الشريعة و نحن نشير الى العلم بحجّيّة خبر الواحد الثقة المأمون من ال
 هذه الطوائف على سبيل االختصار، فنقول:

 ألنّ فيها أمر االمام ؛: األخبار العالجيّة في باب التعارضالطائفة األولى
باألخذ باألعدل و األفقه و األصدق و غير ذلك، مثل مقبولة عمر بن حنظلة 

 حيث يقول:
2«.أصدقهما في الحديث الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و»

الّا أنّ مالحظة جميع الرواية تشهد  [القاضيين]و موردها و ان كان في الحاكمين 
بأنّ المراد بيان المرجّح للروايتين اللتين استند اليهما الحاكمان.

 :و مثل رواية حسن بن الجهم عن الرضا
أيّهما  قلت: يجيئنا الرجالن و كالهما ثقة بحديثين مختلفين فالنعلم» 

3.«تعلم فموّسع عليك بأيّهما أخذتَالحقّ قال: اذا لم

.71: 3. أصول المظفّر:  1
 .68: 1. الكافي:  2
 .357: 2. االحتجاج:  3
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و لوال أّن خبر الواحد حجّة لما كان معنى لفرض التعارض بين الخبرين و ال 
 معنى لترجيح خبر على غيره.

على  : ما ورد في ارجاع آحاد الرواة الى آحاد أصحاب األئّمةالطائفة الثانية
الى  وجه يظهر فيه عدم الفرق في االرجاع بين الفتوى و الرواية، مثل ارجاعه

 زرارة بقوله:
1.«اذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس»

 و يشير بذلك الى زرارة.
في رواية أخرى: و مثل قوله

2.«ردّهتلک أن فاليجوزجعفرأمّا ما رواه زرارة عن أبي »

 بن المهتدى: زعبد العزي لّما قال له و مثل قوله
الرحمن ثقة كلّ وقت، أفيونس بن عبدربما احتاج و لست ألقاك في »

 3«.آخذ منه معالم ديني؟ قال: نعم
و ظاهر هذه الرواية أنّ قبول قول الثقة أمراً مفروغاً عنه عند الراوي فسأل عن 

 وثاقته.
البن أبي يعفور بعد السؤال عّمن يرجع اليه اذا احتاج أو سئل عن  و مثل قوله
مسألة، قال:

4«.-يعني محمّد بن مسلم-ن الثقفي؟ فما يمنعك ع»

 لسلمة بن أبي  حبيبة: و قوله
ائت أبان بن تغلب فانّه قد سمع منّي حديثاً كثيراً فما روى عنّي فاروه »

1.«عنّي

 .246: 2. بحار األنوار:  1
 .143: 27. وسائل الشیعه:  2
. مع تفاوت یسیر.319. رجال الكشي:  3
 .215: 1. شرح أصول الكافي:  4
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وجوب الرجوع الى الرواة و الثقات و العلماء على : ما دلّ على الطائفة الثالثة
الى أهل االستفتاء و روايتهم  بالنسبة وجه يظهر منه عدم الفرق  بين فتواهم

السحاق بن  بالنسبة الى أهل العمل بالرواية، مثل قول موالنا صاحب الزمان
 يعقوب:

عليكم و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة حديثنا فانّهم حجّتي »
 2«.و أنا حجّة اللَّه عليهم

فانّه لو سلّم أّن ظاهر الصدر االختصاص بالرجوع في حكم الوقائع الى الرواة 
يدلّ على وجوب ثبوت  الّا أنّ التعليل بأنّهم حجّته ؛أعني االستفتاء منهم

 خبرهم.
 :و مثل رواية المحكيّة عن العدّة من قوله

حكمها فيما روي عّنا فانظروا الى ما اذا نزلت بكم حادثة التجدون »
 3«.عليه السالمرووه عن علىّ

و منهم أمّيّون ﴿في قوله تعالى: و مثل قوله في االحتجاج عن تفسير العسكري

 :من أنّه قال رجل للصادق 4﴾اليعلمون الكتاب...
الّا بما  اليهود و النصارى اليعرفون الكتابفاذا كان هؤالء القوم من »

يسمعون من علمائهم و السبيل لهم الى غيره فكيف ذمّهم بتقليدهم و 
القبول من علمائهم؟ و هل عوام اليهود الّا كعوامنا يقلّدون علمائهم؟ 

يجز لهؤالء القبول من يجز ألولئك القبول من علمائهم لمفان لم
علمائهم : بين عوامنا و علمائنا و بين عوام اليهود و فقال علمائهم.

ه تعالى ذّم : أمّا من حيث استووا، فانّ اللّفرق من جهة و تسوية من جهة

                                                                                                                                        
 .435: 2. من الیحضره الفقیه:  1
 .470: 2االحتجاج: . 2
 .253: 2. بحار األنوار:  3
 .78. البقره:  4
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عوامنا بتقليدهم علمائهم كما ذمّ عوامهم بتقليدهم علمائهم. و أمّا من 
: انّ عوام اليهود قال ه.اللّقال: بيّن لي يا بن رسول حيث افترقوا فال.

قد عرفوا علمائهم بالكذب الصريح و بأكل الحرام و الرشاء و کانوا 
بتغيير األحكام عن وجهها بالشفاعات و النسابات و المصانعات و 
عرفوهم بالتعصّب الشديد الذي يفارقون به أديانهم و أّنهم اذا تعصّبوا 
أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه و أعطوا ما اليستحقّه من تعصّبوا له من 

و المحرّمات  يفارقون عرفوهمرهم و ظلموهم من أجلهم و أموال غي
و فاسق اليجوز اضطرّوا بمعارف قلوبهم الى أنّ من فعل ما يفعلونه فه

ه تعالى لى الوسائط بين الخلق و بين اللّه تعالى و ال عيصدّق على اللّأن
فلذلك ذمّهم لمّا قلّدوا من عرفوا و من علموا أنّه اليجوز قبول خبره و 

يشاهدوه و وجب عليهم صديقه و ال العمل بما يؤديه اليهم عمّن لمالت
تخفى اذ كانت دالئله أوضح من أن ؛اللَّهالنظر بأنفسهم في أمر رسول

و كذلك عوام أمّتنا اذا عرفوا من فقهائنا  التظهر لهم.و أشهر من أن
الفسق الظاهر و العصبيّة الشديدة و التكالب على حطام الدنيا و 

ح أمره مستحقّاً و ها و اهالك من يتعصّبون عليه و ان كان الصالجرام
ف بالبرّ و االحسان على من تعصّبوا له و ان كان لالذالل و االهانة الترفر

فهم مثل اليهود الذين فمن قلّد من عوامنا مثل هؤالء الفقهاء  مستحقّاً.
الفقهاء صائناً ه تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأمّا من كان من ذمّهم اللّ

لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام 
و ذلك اليكون الّا بعض فقهاء الشيعة ال جميعهم. فأّما من  .يقلّدوهأن

ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة فالتقبلوا منهم 
فيما يتحمّل عنّا أهل و انّما كثر التخليط  عنّا شيئاً و ال كرامة لهم.

ألنّ الفسقة يتحمّلون عّنا فيحرّفونه بأسره لجهلهم و  ؛البيت لذلك
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يضعون األشياء على غير وجهها لقلّة معرفتهم و آخرون يتعمّدون 
و  .زادهم الى نار جهنّمهو بالكذب علينا ليجرّوا من عرض الدنيا ما 

 علومناض نصّاب اليقدرون على قدح فينا فيتعلّمون بع قوممنهم 
بنا عند أعدائنا ثّم  1الصحيحة فيتوجّهون به عند شيعتنا و ينتقصون

يضعون اليه أضعافه و أضعاف أضعافه من األكاذيب علينا التي نحن 
بُرَاء منه فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنا فضلّوا و 

ه على أضلّوا. أولئك أضرّ على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه اللَّ
2.«الحسين

منه آثار الصدق على جواز قبول قول من عرف  ةدلّ هذا الخبر الشريف الالئح
لكنّ المستفاد  ؛بالتحرّز عن الكذب و ان كان ظاهره اعتبار العدالة، بل ما فوقها

من مجموعه أنّ المناط في التصديق هو التحرّز عن الكذب. فافهم و تأمّل فاّن 
 هذا دقيق.

: األخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الرابعةالطائفة 
الواحد و ان كان في داللة كلّ منها على ذلك نظر، مثل النبوي المستفيض، بل 

 المتواتر:
 فقيهاً عالمًا انّه من حفظ على أمّتي أربعين حديثاً بعثه اللَّه عزّ و جلّ»

3.«يوم القيامة

اّن داللة هذا الخبر على حجّيّة خبر الواحد »أوّل أربعينه: في  قال الشيخ البهائي
4«.اليقصر عن داللة آية النفر

عليه السالم:و مثل ما ورد مستفيضاً، بل متواتراً من قوله

 . و في بعض النسخ ینتقضون 1
المنصوب الی االمام العسكري.. التفسیر  2
 .156: 2. بحار األنوار:  3
 .71. األربعون حدیثاً:  4



 49.........................................المختصريف  علم الدرایة ...................................

1.«اعرفوا منازل الرجال منّا بقدر روايتهم عنّا»

 مثل ،و مثل الروايات الواردة التي دلّت على وجود الكذّاب على األئّمة
 :قوله

2«.لكلّ رجل منّا رجل يكذب عليه»

 :و مثل قوله
ستكثر بعدي القالة و انّ من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّء مقعده من »

3«.النار

 4.هذا خالصة ما أفاده الشيخ األعظم األنصاري
 :و أمّا االستدالل باالجماع

اذا كان ثقة مأمونًا حكي عن جماعة من العلماء االجماع على حجّيّة خبر الواحد 
 يفد خبره العلم.في نقله و ان لم

حيث  ادّعى االجماع على ذلك الشيخ الطائفة محّمد بن حسن الطوسي ممّن
و أّما ما اخترته من المذهب فهو انّ الخبر الواحد اذا كان وارداً من طريق »قال: 

و  من األئمّة أو أحد أصحابنا القائلين باالمامة و كان ذلك مرويًّا عن النبي
يكن هناك قرينة تدّل كان ممّن اليطعن في روايته و يكون سديدًا في نقله و لم

على ذلك اجماع الفرقة  و الذي يدلّ  على صحّة ما تضّمنه الخبر جاز العمل به.
فانّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه األخبار التي رووها في تصانيفهم  ؛المُح ّقة

5«.و دوّنوها في أصولهم

 .150: 2. بحار األنوار:  1
.19: 1. استقصاء االعتبار في شرح االستبصار:  2
 .168: 2. بحار األنوار:  3
.309الی  297: 1. فرائد األصول:  4
.126: 1. العُّدة:  5
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االجماع على عدم  لكن حكي عن جماعة أخرى منهم السيد الشريف المرتضى
 حجّيّة خبر الواحد عند االماميّة، بل جعله بمنزلة القياس عند االماميّة.

عمل بأخبار اآلحاد في كثير من أبواب الفقه ال و لكنّ المعلوم من سيرة السيد
عمليّ فيطرح اجماع  و ما ادّعاه الشيخ قوليٌ فلذا اعترفنا أنّ اجماع السيد

 .السيد
انّ أكثر أخبارنا المرويّة في »في جواب المسائل التبّانيّات:  قال السيد المرتضى

عالمة تدلّ على صحّتها  كتبنا معلومة مقطوع على صحّتها امّا بالتواتر أو بأمارة و
و صدق رواتها فهي موجبة للعلم مفيدة للقطع و ان وجدناها في الكتب مودعة 

1«.بسند مخصوص من طريق اآلحاد. انتهى ملخّصاً

و هو أّن مراد  و السيد فبناء على هذا القول يمكن الجمع بين كالمي الشيخ
من العلم الذي ادّعاه في صدق الخبر هو مجرّد االطمئنان; ألّن المحكي  السيد

من تجرّد  و مراد الشيخ «أنّه ما اقتضى سكون النفس»عنه في تعريف العلم: 
 هذه األخبار عن القرآئن تجّردها عن القرآئن القطعيّة.

كما في - و الشيخ لعلّ هذا الوجه أحسن وجوه الجمع بين كالمي السيد
 2.-لفرائدا

 : أقول
هو الصحيح و يشهد بذلك عمل العلماء السلف و غيره، و  انّ ما ادّعاه الشيخ
لكثرة اختالط الشیعة مع المخالفین  ؛يكون من جهة التقيّة لعلّ ما ادّعاه السيد

 .في عصره

.26: 1المرتضی: . رسائل الشریف  1
 .331: 1. فرائد األصول:  2
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 :أمّا االستدالل ببناء العقالء
الذي اليعتريه الريب استقرار بناء انّه من المعلوم قطعاً »: فقال العلّامة المظّفر

العقالء طّراً و اتّفاق سيرتهم العمليّة على اختالف مشاربهم و أذواقهم على األخذ 
بخبر من يثقون بقوله و يطمئنّون الى صدقه و يأمنون كذبه و على اعتمادهم في 
تبليغ مقاصدهم على الثقات. و على هذه السيرة العمليّة قامت معائش العباد و 

و المسلمون بالخصوص كسائر الناس جرت  والها الختلّ نظامهم االجتماعي.ل
سيرتهم العمليّة على مثل ذلك في استنباط األحكام الشرعيّة من القديم الى يومنا 

و اذا ثبتت سيرة العقالء من الناس بما فيهم المسلمون على األخذ بأخبار  هذا.
ألنّه منهم، بل هو  ؛مسلك معهماآلحاد الثقة فاّن الشارع المقدّس متّحد ال

نعلم بأنّه متّحد لهذه الطريقة العقالئيّة كسائر الناس مادام أنّه رئيسهم فال بّد أن
ان کان هذه الطریقة ألنّه  يثبت لنا أّن له في تبليغ األحكام طريقًا خاصًّا مخترعاًلم

1«.لبيّنه للناس و لظهر و اشتهر موجودة

و أمّا طريقة العقالء فهي عمدة أدّلة الباب بحيث لو »: قال المحقّق النائيني
فرض أنّه سبيل الى المناقشة في بقيّة األدلّة  فال سبيل الى المناقشة في الطريقة 

2«.كال عليه في محاوراتهمالعقالئيّة القائمة على االعتماد على خبر الثقة و االتّ

 .77: 2. أصول الفقه:  1
.69: 2. تقریرات الكاظمي:  2



الفصل الثاني

الصحّة و السقمفي تقسيمات الخبر من حيث 

 قسّموا الحديث الى أربعة أقسام: الصحيح و الموثّق و الحسن و الضعيف.
مع كون رواته عدواًل : هو ما اتّصل سنده الى المعصومالخبر الصحيح :أ

 امامييّن ثقات.
بنقل االمامي العدل عن مثله هو ما اتّصل سنده الى المعصوم»: الشهيد قال

1«.اعتراه شذوذفي جميع الطبقات و ان 

أمّا في اصطالح القدماء فهو عبارة عن الحديث  .هذا في اصطالح المتأخّرين
 الذي اقترن بقرائن توجب العلم و بالنتيجة توجب العمل بمقتضاه.

 العلماء اصطالح آخر للصحيح. بعض: قد اشتهر بين تنبية
ان  و قد يطلق الصحيح على سليم الطريق من الطعن و»: الشهيدنُقل عن 

1«.اعتراه ارسال أو قطع

.19. البدایة في علم الدرایة:  1
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و قد يطلق الصحيح عندنا على سليم الطريق من »: الشهيد الثاني و نقل عن
الطعن بما ينافي األمرين، و هما كون الراوي عداًل اماميّاً و ان اعتراه مع ذلك 

 .2«الطريق السالم من الطعن ارسال أو قطع
في »أو « ر في الصحيح كذاروى ابن أبي عمي»و بهذا االعتبار يقولون كثيرًا 

مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة، بل أطلقوا الصحيح على « صحيحة كذا
 ة السند اليه.بعض األحاديث المرويّة عن غير االمامي بسبب صحّ

فاّن الغاية منه هو  ؛أواّلً: لو صحّ ما ذكر لزم نقض الغرض من التقسيم و لكن فيه
فلو أطلق على ما ليس بصحيح حقيقة كما اذا  .تمييز الصحيح عن غير الصحيح

 اشتمل آخر السند على ارسال أو قطع لغى التقسيم.
و ثانياً: انّ ما استشهد به على وجوه االصطالح الثاني )من أنّهم يقولون: روى ابن 
أبي عمير في الصحيح كذا، أو في صحيحة كذا مع كون روايته المنقولة كذلك 

و  -اعترف به ولده في المنتقى الجمانكما -يعثر عليه مأو مقطوعة( مّما ل مرسلة
و بين  .«روى الشيخ أو غيره في الصحيح عن ابن أبي عمير»انّما يقال: 

فاّن الموصوف بالصحّة هو طريق الشيخ الى ابن أبي  ؛الصورتين فرق واضح
ة لقرينعمير دون ابن أبي عمير و ال من بعده، و لو دخل ابن أبي عمير فانّما هو 

 .-و هو أنّه من أصحاب االجماع-خارجيّة غير دالّة عليه 
عن اطالق الصحيح على ما فيه ارسال أو  و مع ذلك اعتذر صاحب المعالم

هم في قبول المراسيل التي اليروى مُرس لها الّا عن ثقة نقطع نظرًا الى ما اشتهر بي
 3ير في ارسالها ما يكون منافيًا لوصف الصحة.و لم

 هذا االعتذار أيضًا تأمّل، فتأمّل.و لكن في 

.152. أصول الحدیث للمحقّق السبحاني:  1
.152. أصول الحدیث للمحقّق السبحاني:  2
.152. أصول الحدیث للمحقّق السبحاني:  3
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فاعلم أنّ علماء العامّة قد اعتبروا في حّد »: : قال المالّ آغا فاضل دربنديتنبيه
الصحيح سالمته عن الشذوذ و العلّة و كونه مرويَّ من يكون مع العدالة ضابطاً. و 

عدول بالجملة: فانّ حدّه عندهم كما مّرت االشارة اليه هو ما اتّصل سنده بال
1«.الضابطين من غير شذوذ و ال عّلة

و كان رواته كلّهم امامييّن  : هو ما اّتصل سنده الى المعصومب: الخبر الحسن
 تثبت وثاقته، بل كان ممدوحاً.الّا أّن الواحد أو األكثر منهم لم

ممدوح من غير نصّ  باماميّ هو ما اتّصل سنده الى المعصوم»: قال الشهيد
مع تحقّق ذلك فى جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من  على عدالته

2«.رجال الصحيح

فمنهم من عمل  ؛اختلفوا األصحاب في العمل بالحسن: »و قال الشهيد الثاني
على ما يظهر من عمله و كلّ من اكتفى في  كالشيخ-به مطلقاً كالصحيح 

و منهم من ردّه مطلقاً حيث  .-يشترط ظهورهاالعدالة بظاهر االسالم و لم
في كتبه  كما قطع به العلّامة-اشترطوا في قبول الرواية االيمان و العدالة 

3«.-األصوليّة و غيره

ألّن من المقطوع أنّ لبعض  ؛هو الصحيح : الظاهر أّن ما ذهب اليه الشيخأقول
ن أوثق يوصل الينا نصّ على وثاقتهم مع كونهم ملم أصحاب النبي و األئمّة

ذر و كميل و غيرهم. و فضل هؤالء األصحاب الناس في نفس األمر، كأبى
 الينكره أحد حتّى مخالفيهم.

و كان رواته موّثقًا مع فساد  : هو ما اتّصل سنده الى المعصومج: الخبر الموثّق
 عقيدة الكلّ أو البعض.

/ الفّن الثاني من القوامیس. 153: 2درایة الحدیث: . رسائل في  1
 .21. البدایة في علم الدرایة:  2
 .89. الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة:  3
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قه مع فساد و هو ما دخل في طريقه مَن نّص األصحاب على توثي»: قال الشهيد
يشمل باقيه على ضعف. و قد يطلق القوي على ما يرويه االمامي عقيدته و لم

 1«.مذمومالغير الممدوح و ال 
اختلفوا في العمل بالموثّق نحو اختالفهم في الحسن، : » و قال الشهيد الثاني

فقبله قوم مطلقًا و ردّه اآلخرون و فصّل الثالث بالشهرة و عدمها. و يمكن 
اشتراك الثالثة في دليل واحد يدلّ على جواز العمل بها مطلقًا و هو أنّ المانع من 

فمتى  2﴾ان جائكم فاسق بنبأ فتبيّنوا﴿ لقوله تعالى: ؛قبول خبر الفاسق هو فسقه
يعلم الفسق اليجب التثبّت عند خبر المخبر مع جهل حاله فكيف مع توثيقه لم

 3«.يبلغ حّد التعديل؟ان لم
لظاهر أّن المناط في حجّيّة الخبر هو االطمئنان بصدوره عن : اأقول

؛ أعني تعتبر الوثاقة بالصدور ال الوثاقة بالراوي کما من أيّ طريق ثبتالمعصوم
ا نفلذا ان علمنا أو اطمئن یعلم ذلک من السیرة اللتي هي أهمّ الدلیل في الباب.

جاز العمل على طبقه، بل قد يكون واجبًا و لو كان  بصدرو خبر عن المعصوم
 .ف أو ارسالفي طريقه ضع

كما اذا كان في سند الحديث فرد  ؛: هو ما يقابل الثالثة األوليد: الخبر الضعيف
 متّهم بالكذب.
و هو ما اليجتمع فيه شروط أحد الثالثة، بأن يشمل »في البداية:  قال الشهيد

فذهب األكثر الى منع  ...الحال أو ما دون ذلك طريقه على مجروح أو مجهول
لقوّة الظنّ  ؛العمل به مطلقاً و أجازه اآلخرون مع اعتضاده بالشهرة رواية أو فتوىً

                                                           
 .23. البدایة في علم الدرایة:  1
 .6. الحجرات:  2
 .91. الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة:  3
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يبلغوا في جانبها و ان ضعف الطريق كما تعلم مذاهب الفرق باخبار أهلها و ان لم
1«.و هذه حّجة  من عمل بالموثّق أيضاً .حدّ التواتر

اّن درجات الضعيف متفاوتة بحسب بعده عن » قال الشهيد الثاني: تمهيد
شروط الصّحة فكلّما بعد بعض رجاله عنها كان أشدّ ضعفاً و كذا ما كثر فيه 
الرواة المجروحون بالنسبة الى ما قّل فيه كما تتفاوت درجات الصحيح و أخويه 

الثفة الفقيه   الحسن و الموثّق بحسب تفاوتها في األوصاف فما رواه االمامي
الورع الضابط كابن أبي عمير أصحّ كثيرًا ممّا نقص في بعض األوصاف، و هكذا 

ينتهي الى أقلّ مراتبه و كذا ما رواه من هو دونه في المدح و هكذا الى الى أن
يتحقّق مسمّاه و كذا القول في الموثّق فانّ ما كان فى طريقه مثل عليّ بن أن

قوى من غيره و هكذا. و يظهر أثر القوّة عند التعارض فضّال و أبان بن عثمان أ
حيث يعمل باألقسام الثالثة أو يخرج أحد اآلخرين شاهدًا أو يتعارض صحيحان 

2«.أو حسنان حيث يجوز العمل به

انّه لو كان رجال السند منحصرين في االمامي »: قال في مقباس الهداية: تمهيد
الموثّق ففي لحوقه بأيّهما وجهان:  الممدوح بدون التوثيق و غير االمامي

ألّن السند يتبع في التوصيف أخّس  ؛مرجعهما الى الترجيح بين الموثّق و الحسن
رجاله كتبعيّة النتيجة ألخّس مقدّمتيها. و رجّح بعض األجلّة كون الموثّق أقوى 

ثّم قال: نعم قد يصير الحسن أقوى بسبب خصوص  .فيتّصف السند بالحسن
كما في خاتمة -ل و هو اليوجب ترجيح نوع الحسن وص الرجالمدح في خص
نظرًا الى أنّ عمدة  3و وافقه على ذلك بعض من عاصرناه -قوانين األصول

أسباب االعتبار تدور مدار الظنّ بالصدور، فالموثّق من هذه الجهة أقوى فيلحق 
كونه  ألنّ ؛السند بالحسن. ثمّ قال بعد هذا: أقول: و األظهر كون الحسن أقوى

 .24. البدایة في علم الدرایة:  1
 .179: 1مقباس الهدایة: .  2
. و هو المولی ملّا علي کني في کتاب توضیح المقال. 3
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اماميّاً مع كونه ممدوحاً أقوى من كونه موثّقاً غير امامي فى الغالب فيقتضي 
ء توصيف السند بالموثّقيّة الّا أنّ مقتضى مراعاة االصطالح عدم توصيفه بشي

1«.من الحسن و الموثّقيّة و تسميته بالقوي كما فعل ذلك جمع

 :القرائن التي توجب ضعف الحديث
 كذب الراوي أو كونه متّهماً بالكذب. .1
 .في نقل الحدیث يكون الراوي كثير الخطأ و السهوأن .2
ينصّوا على وثاقته و ضعفه.يكون مجهول الحال عند علماء الرجال، أي لمأن .3
 يكون الراوي من أهل البدعة.أن -4
 .عدم قوّة الضبط فيما ينقله عن المعصوم -5

:أدلّة السنن فيالتسامح  فيالكالم 
فتواهم على استحباب أمور ال دليل عليها الفقهاء في کالم : كثيراً ما نرى تمهيد

فلذا اشتهر بينهم  ؛الّا روايات ضعاف مع أنّهم قائلون بمردوديّة رواية ضعيف
 قاعدة تسمّى بالتسامح في أدلّة السنن.

و أمّا الضعاف »توضيح ذلك: قال صاحب المقنعة األنيسة و المغنية النفيسة: 
و ان اشتّد ضعفها الى  [أي المستحّبات]فقد شاع  عمل االصحاب بها في السنن 

اذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة بل بالحسنة المشهورة المقبولة  ؛النهاية
 و هي: هالمرويّة عن االمام أبي عبد اللّ

يكن ء فصنعه كان له أجره و ان لمن سمع شيئاً من الثواب على شيم»
2.«على ما بلغه

منها: ما رواه الشيخ الجليل في الكافي قال: ،و قد تأيّدت بعدّة أخبار

.170و  169: 1. مقباس الهدایة:  1
.87: 2. الكافي:  2
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ه على عمل فعمل ذلك التماس من بلغه ثواب من اللّ قال الباقر»
1.«يكن الحديث كما بلغهذلك الثواب أوتيه و ان لم

كتاب ثواب األعمال بسنده عن  في منها: ما رواه الشيخ الصدوقو 
 قال: هاللّعبدأبي

ن له أجر ذلك ء من الخبر فعمله كامن الثواب على شي ءمن بلغه شي»
2«.يقلهلم هاللّو ان كان رسول

 ء من األحكام الشرعيّة سوى االستحباب.و اليثبت بها شي
بجميع ما ورد في الكتب المشهورة مطلقاً  و ذهب بعض المتأّخرين الى العمل

انّا نعلم عادة أّن االمام ثقة االسالم »مدّعياً حصول العلم العادي حيث قال: 
محمّد بن يعقوب الكلينى و سيّدنا ألجّل المرتضى و شيخنا الصدوق و رئيس 

يفتروا في أخبارهم )بأنّ أحاديث كتبنا صحيحة( أو )بأنّها مأخوذة لم الطائفة
و من المعلوم أّن هذا القدر من القطع العادي كاف  .ن األصول المجمع عليها(م

3«.في جواز العمل بتلك األحاديث

يصّرح بصحّة األحاديث كلّها، بل ادّعى االجماع ألنّ الشيخ لم ؛و اليخفى ضعفه
4«.على جواز العمل بها و أنت خبير بما في االجماع الذي يدّعيه من الخلل البيّن

لو ادّعى  :و ثانياً يدّع الشيخ االجماع على جواز العمل بها.فلم :: أمّا أّوالًأقول
يعني ثبتت صحّة أحاديث الكتب المعتبرة  .االجماع على ذلك لصحّ اجماالً

و األقوی عندي جواز العمل بالروایات الضعاف في  اجماالً ال كّل واحد واحد.
لتعیین بل بقصد الرجاء الی باب االستحباب و المكروهات و لكن ال بقصد ا

 الثواب.

 .87: 2. الكافي:  1
 .88: 2. الكافي:  2
 .76: 2. العّدة في أصول الفقه:  3
المغنیة النفیسة./ المقنعة األنیسة و  31: 2. رسائل في درایة الحدیث:  4



ال

الفصل الثالث

في أقسام الضعيف

يسنده المنقول عنه الى و لم : ما نقل عن أحد أصحاب األئمّةالموقوف. 1
 سواء كان متّصل السند أم مقطوع السند. المعصوم

من  هو مطلق ما روي عن مصاحب المعصومين»في البداية:  قال الشهيد
ان كان الموقوف  األثرُ ،قول أو فعل، متّصالً أو منقطعاً. و قد يطلق على الموقوفِ 

1«.عليه صحابيّاً للنبيّ

 : هو الموقوف بعينه الّا أّن المنقول عنه أحد التابعين ال األصحاب.المقطوع .2
المقطوع ما جاء عن التابعين و من في حكمهم من »في البداية:  و قال الشهيد

2«.أقوالهم و أفعالهم. و يقال له المنقطع أيضاً

المقطوع يستعمل على ثالثة أوجه:»: حفظه اللّه قال المحقّق السبحاني

.45. البدایة في علم الدرایة:  1
.45. البدایة في علم الدرایة:  2

م
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 .: اذا روي عن التابعي، أي مصاحب مصاحب النبيّأ
 1ي قواًل له أو فعله.قال النووي: هو الموقوف بعينه على التابع

فيعمّ ما اذا روي عن  غير منحصر عندنا في النبي و بما أنّ المعصوم
 .مصاحب مصاحب االمام

الختصاص الثاني بما  ؛و النسبة بين المقطوع بهذا المعنى و الموقوف هو التباين
، و األوّل بما اذا روي بال رفع الى النبي اذا روي عن مصاحب المعصوم

هذا اذا قيس المقطوع الى الموقوف بالمعنى  .التابع لمصاحب النبىعن 
األخصّ، و أمّا اذا قيس الى الموقوف بالمعنى األعمّ، أي الموقوف على غير 

الختصاصه بالتابعي و  ؛النسبة أخصّ مطلقاً أو غيره، ف الصحابي تابعيًّا كان
 شمول الموقوف له و لغيره.

قوف بالمعنى األعمّ، أي الموقوف على غير : و قد يطلق و يراد منه الموب
 الصحابي سواء كان تابعيّاً أّم ال.

2«.: و قد يطلق على ما سقط واحد من أسنادهج

بالمقطوع بعينه و لكن قال المحقّق السبحاني  و أمّا المنقطع فقد عرّفه الشهيد
قد اضطرب كالمهم في تفسيره. فعّرفه النووي بقوله: الصحيح الذي »في كتابه: 

البرّ و غيرهم من المحدّثين هو: أنّ اليه الفقهاء و الخطيب و ابن عبدذهب 
ن و أكثر ما يستعمل في رواية مَ يتّصل اسناده على أيّ وجه كان.المنقطع ما لم

و قيل:  دون التابعي عن الصحابي كمالك بن أنس الفقيه عن عبد اللَّه بن عمر.
و قيل: هو ما روي  هو ما اختلّ منه راو قبل التابعي محذوفاً كان أو مبهماً كرجل.

3.«عن تابعي أو من دونه قوالً له أو فعالً

 .159: 1. التقریب و التیسیر:  1
.103و  102. أصول الحدیث و أحكامه:  2
 .171: 1. التقریب و التیسیر:  3
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ه باسقاط شخص واحد من أسناده و في موضع آخر: بأنّ عرّفه الشهيد الثاني
تابع مصاحب  -و على حسب تعبيرنا-يطلق على ما جاء عن التابعين 

 عند ذلك يتّحد مع المقطوع بالمعنى األوّل. و المعصوم
يدخل فيه ]الى المنقطع بالمعنى األعّم  و قسّمه والد شيخنا بهاء الدين العاملي

يتّصل و الى المنقطع بالمعنى األخصّ. قال: و هو ما لم [أيضاً المعلّق و المرسل 
ألنّ الحذف امّا من  ؛على أىّ وجه كان و هو ستّة أقسام اسناده الى معصوم

 األوّل أو من الوسط أو من اآلخر )و المحذوف( اّما واحد أو أكثر.
: ما حذف من أوّل اسناده واحد أو أكثر، و هو المعلّق، كما تقدّم عند 2 .1

 البحث عن الصفات المشتركة.
 : المنقطع بالمعنى األخصّ: و هو ما حذف من وسط اسناده واحد أو أكثر.4 .3
1«.: المرسل6 .5

ألنّ العلماء يستعمل  ؛هو الصحيح : الظاهر أّن ما ذهب اليه الشهيدأقول
 و المنقطع على السواء فال فرق بين التعبيرين.المقطوع 

2«.ما أسقط من سنده أكثر من واحد»: : قال الشهيدالمعضل .3

ما سقط من اسناده اثنان أو أكثر من الوسط أو : »و قال والد بهاء الدين العاملي
3«.األوّل أو اآلخر

يدركه من لم المرسل هو ما رواه عن المعصوم»: : قال الشهيدالمرسل. 4
أو أبهمها من غير ذكر  [مع علمه بها]بغير واسطة أو بواسطة نسيها أو تركها 

4«.الواسطة

 .104. أصول الحدیث و أحكامه:  1
 الدرایة.: البدایة في علم 1. رسائل في علم الدرایة:  2
/ وصول األخیار الی أصول األخبار. 409: 1. رسائل في علم الدرایة:  3
 / البدایة في علم الدرایة. 130: 1. رسائل في علم الدرایة:  4
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و قد يطلق على المرسل،  .امّ للمرسل المتعارف بين أصحابناهذا هو المعنى الع
 المقطوع و المعضل فلذا يشمل تعريف المرسل المقطوع و المعضل.

خالفًا بين األصحاب. و نحن نذكر اآلراء لتبيين  : انّ في حجّيّة المراسيل1تبصرة 
 الحقّ في هذه المسألة.

مؤّلف  والد أحمد القبول مطلقاً: نسب الى محمّد بن خالد البرقي .1
 المحاسن.

 1في تهذيب األصول. عدم القبول: و هو اختيار العلّامة .2
القبول ان كان الراوي مّمن عرف أنّه اليرسل الّا مع عدالة الواسطة كمراسيل  .3

في قوانين  و اختاره المحقّق القمي ابن أبي  عمير. و هو قول ثان للعّلامة
 األصول.

راوي ممّن عرف أنّه اليروي الّا عن ثقة فهو مقبول مطلقًا و الّا الان كان  .4
المسانيد الصحيحة. و هو اختيار الشيخ  اليكون له معارض منفيشترط أن

 .الطوسي
 2.التوقّف: و هو الظاهر من المحّقق الحلّي .5
مع عدم التفريق بين حذف الواسطة و اسقاطه مع العلم به و بين ذكره مبهمًا  .6

 فيقبل في األولى دون الثانية.العلم. 
كما عليه  جزماً الصورة السابقة و لكن مع اسنادها الى المعصوم .7

 3.في الفقيه حيث يقول: قال الصادق الصدوق
)و المراسيل ليس بحجّة : » في توضيح كالم الشهيد األوّل قال الشهيد الثاني

مطلقًا( سواء أرسله الصحابي أم غيره و سواء أسقط منه واحداً أو أكثر و سواء 
كان المرسل جليالً أم ال )في األصحّ( من األقوال لألصوليين و المحدّثين، و 

 .82. التهذیب:  1
 .92. المعارج:  2
.467: 1. قوانین األصول:  3
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فيحتمل كونه ضعيفاً. و يزداد االحتمال بزيادة  ؛ذلك للجهل بحال المحذوف
ال الضعف. و مجرّد روايته عنه ليست تعدياًل بل أعمّ )الّا الساقط فيقوى احتم

يعلم تحرُّزُ مُرس له عن الرواية عن غير الثقة( كابن أبي عمير من أصحابنا على أن
و سعيد بن المسيّب عند الشافعي فيقبل مرسله و يصير في  ،ما ذكره كثير منهم

ن المرسل اليرويه الّا عن قوّة المسند. )و في تحقيق هذا المعنى( و هو العلم بكو
ألنّ مستند العلم ان كان هو االستقراء لمراسيله بحيث يجدون  ؛ثقة )نظر(

و ان كان لحسن الظنّ به في  .المحذوف ثقة فهذا في معنى االسناد و ال بحث فيه
1«.أنّه اليرسل الّا عن الثقة فمرجعه الى شهاته بعدالة الراوي المجهول

 فانّه قائل بحجّيّة مراسيل أصحاب االجماع. ا الكشّيو تبعه أكثر األصحاب الّ
: اّن المناط في االعتماد على قبول خبر هو االطمئنان بصدوره عن أقول

فبها و ان كان  فلذا ان كان هناك قرينة على أّنه صدر عن المعصوم المعصوم
 مرسالً أو مقطوعاً و الّا فال و ان كان من حيث السند صحيحاً.

أجمعت األصحاب على تصحيح ما يصحّ »في كتابه:  قال الكشّي :2تبصرة 
عنهم )أي عن أصحاب االجماع( و االقرار لهم بالفقه و الفضل و الضبط و الثقة 
و ان كانت روايتهم بارسال أو قطع أو عّمن يسّمونه و هو ليس بمعروف الحال و 

2«.لمّة منهم في أنفسهم فاسد العقيدة

 انيةعشر رجالً و هم في ثالث طبقات:انّ أصحاب االجماع ثم
 أصحاب االجماع

زرارة بن معاً و هم:  : ستّة منهم من أصحاب الباقر و الصادقالطبقة األولى
يد بن معاوية العجلي، أبو بصير المرادي، فضيل بن برأعين، معروف بن خربوذ، 

 يسار، محمّد بن مسلم الطائفي.

.138و 137. الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة:  1
 .556الكشي: . رجال  2
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، فقط و هم: جميل بن درّاج الصادق: ستّة منهم من أصحاب الطبقة الثانية
ه بن بكير، حمّاد بن عيسى، أبان بن عثمان، حّماد بن عبدالّله بن مسكان، عبداللّ

 عثمان.
معاً و هم: يونس بن  : ستّة منهم من أصحاب الكاظم و الرضاالطبقة الثالثة

بن  ، محمّده بن مغيرةعمير، عبداللّمن، صفوان بن يحيى، محمّد بن أبيالرحعبد
نصر البزنطي، حسن بن محبوب، )أو حسن بن عليّ بن فّضال، أو فضّالة بن أبي

 أيّوب، أو فضّالة بن عثمان(.
المعلّل هو ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة و » : قال الشهيدالمعلول .5

1«.ظاهره السالمة و انّما يتمّكن من معرفة ذلك أهل الخبرة

ة عبارة عن سبب غامض خفيّ مُضَعّ ف للحديث العلّ» قال والد الشيخ البهائى
امّا في متنه و امّا في سنده مع أّن ظاهره السالمة و انّما يتفطّن بها غالباً الماهر في 

2«.و يقال للحديث الواقع فيه العلّة المعلّل .متن الحديث

أحدهما: ما يختّص بالفقهاء و هو ما ذكر فيه علّة الحكم، ؛ للمعلّل اطالقان
 كتعليل حرمة الخمر باالسكار و هو خارج عن محّل الكالم.

 .و ثانيهما: ما يختصّ به اصطالح المحدّثين كما عرفت في كالم الشهيد
 و تمييز المعلول عن غيره من أجّل أنواع علوم الحديث و أشرفها.

و انّما يتمكّن من معرفة ذلك أهل الخبرة بطريق الحديث و »:قال الشهيد الثاني
متونه و مراتب الرواة الضابطة لذلك و أهل الفهم الثاقب في ذلك و يستعان على 
ادراكها بتفرّد الراوي بذلك الطريق أو المتن الذي تظهر عليه قرائن العلّة و 

تلك العّلة من  بمخالفة غيره له في ذلك مع انضمام قرائن تنّبه العارف على
ارسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول الحديث في حديث أو وهم 

 / البدایة في علم الدرایة. 130: 1. رسائل في علم الدرایة:  1
/ وصول األخیار الی أصول األخبار. 412: 1. رسائل في علم الدرایة:  2
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واهم أو غير ذلك من األسباب المعلّلة للحديث بحيث يغلب على الظنّ ذلك و 
اّن هذه  -قال:الى أن-اليبلغ اليقين و الّا لحقه حكم ما تيقّن من ارسال أو غيره 

1«.تناً و اسناداً بكثرةالعلّة توجد في كتاب التهذيب م

: هو كلّ حديث اختلف في متنه أو سنده، فروى مرّة على وجه و المضطرب .6
 أخرى على وجه آخر.

 انّ االضطراب يقع تارة في السند و أخرى في المتن.
و انّما يتحّقق هذا  .هو ما اختلف الرواي فيه متنًا أو سنداً»قال في البداية: 

الوصف باالضطراب مع تساوي الروايتين. أمّا لو ترجّحت أحدهما على األخرى 
يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه فالحكم كأن ،بوجه من وجوهه

للراجح، و يقع في السند و يقع في المتن و يكون من راو واحد و من رواة 
2«.أزيد

يرويه الراوي تارة عن أبيه عن جدّه و أخرى عن جدّه انّ االضطراب في السند كأن
 بالواسطة و ثالثة عن ثالث غيرهما مثالً.

فیغلب علی الظّن عدم  يروى حديث بمتنين مختلفينو االضطراب في المتن فبأن
و مثاله في رواياتنا خبر الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من  صدرو أحدهما.

في الكافي باألول و رواه الشيخ أو بالعكس، فرواه  الجانب األيمن فيكون حيضاً
 بالثاني. -على ما في بعض نسخ التهذيب-

يذكره علماء الدراية و هو و من االضطراب قسم لم»قال المحقّق السبحاني: 
 تكون الرواية غير منسجمة من حيث التعبير عن المرام بمعنى أنّه قدّم ما حقّهأن

3«.و لعّل هذا يرجع الى عدم ضابطيّة الراوي .قديمالتأخير و أخّر ما حقّه الت

.142و  141. الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة:  1
 .52و  51. البدایة في علم الدرایة:  2
 .118. أصول الحدیث و أحكامه:  3
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المقلوب هو حديث ورد بطريق فيروي »في كتابه:  : قال الشهيدالمقلوب .7
1«.بغيره أجود ليرغب فيه و نحوه

ثمّ انّ القلب تارة في سند الحديث و أخرى في متنه. و قد يقع ذلك القلب من 
 البخاري( و قد يقع سهواً.العلماء لالمتحان )كامتحان أهل بغداد من 

ما رواه ثقة » الشهيد كما قال [في مقابل المشهور أو المحفوظ]: و هو الشاذّ .8
هذا فيما اذا كان الراوي ثقة و لو كان غير ثقة فهو  «.مخالفاً لما رواه الجمهور

 منكر.
نظرًا الى كون روايه ثقة فيرجع  ؛لهبِاختلفت األقوال في قبول الشاذّ، فمنهم من قَ 

و منهم من ردّه نظرًا الى شذوذه و قّوة الظنّ  في مقام العالج الى قواعد التعارض.
 بصحّة جانب المشهور.
و المختار أّن الشاّذ المخالف للمشهور »: حفظه الّله قال المحقّق السبحاني

برهانه عند البحث المفتى به القدماء ليس بحجّة و ان كان صحيحًا و قد أقمنا 
عن حجّيّة خبر الواحد و استظهرناها من مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها. 

2«.فالشذوذ الينافي الصحّة و ان كان ينافي الحجّيّة

ي : اّن هذا الكالم متين على القول بتضعيف الخبر المخالف للشهرة و سيأتأقول
 ه تعالى.البحث عنه مفصّاًل ان شاء اللّ

المضمر هو ما يقول فيه الصحابي أو »: ل والد الشيخ البهائي: قاالمضمر .9
يسّم سألته عن كذا أو أمرني بكذا و ما أشبه ذلك و لم أحد أصحاب األئّمة

3«.و الذكر ما يدلّ على أنّه المراد المعصوم

و المعروف من المضمرات هي مضمرات سماعة. و ربما يرى االضمار في أخبار 
 مسلم.زرارة و محمّد بن 

 / البدایة في علم الدرایة. 131: 1. رسائل في علم الدرایة:  1
 .82و  81. أصول الحدیث و أحكامه:  2
/ وصول األخیار الی أصول األخبار. 404: 1. رسائل في درایة الحدیث:  3
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 : انّ في حجّيّة المضمرات أقواالً:تنبيه
و هذا القسم غير معروف بين العامّة و كثيراً ما كان : »البهائي الشیخ قال والد

في ذلك الخطاب. و هو  لعلم المحّدث باالمام ؛يفعله بعض أصحابنا للتقيّة
و ان كان  يكون المراد غير االمامالحتمال أن ؛)أي االضمار( مضعّف للحديث
1«.ارادة االمام بقرينة المقام أظهر

احتمال  و ما ذكره في االحتمال الرادة غير االمام»: قال المحّقق الجاللي
فانّ القرائن شاهدة على أنّ رواة  ساقط اذا كان الراوي من أصحاب االمام

2«.دون غيره انّما سألوا االمام األئمّة

يتّفق في بعض األحاديث عدم التصريح باسم »: یو ن عمَ ما قال صاحب المنتق
الذي يروى عنه الحديث، بل يشار اليه بالضمير و ظّن جمع من  االمام

اذ  ؛األصحاب أنّ مثله قطع ينافي الصّحة و ليس ذلك على اطالقه صحيح
بنحو من  القرائن في أكثر تلك المواضع تشهد بعود الضمير الى المعصوم

و حاصله: أّن كثيراً من قدماء رواة  .ه في اطالق األسماءالتوجيه الذي ذكرنا
مشافهة و يوردون ما يروونه في  حديثنا و مصنّفي كتبه كانوا يروون عن االمام

فيقول أحدهم في  ؛كتبهم جملة و ان كانت األحكام التي في الروايات مختلفة
كتفي في الباقي أوّل الكتاب: سألت فالناً و يسمّى االمام الذي يروي عنه ثمّ ي

تنتهي األخبار التي رواها عنه، و ال ريب بالضمير فيقول: سألته أو نحو هذا الى أن
فانّ اعادة االسم الظاهر في جميع تلك المواضع  ؛أنّ رعاية البالغة تقتضي ذلك

نقلت تلك األخبار الى كتاب آخر صار لها ما و لمّا أن .تنافيها في الغالب قطعاً
ألسماء بعينه و لكنّ الممارسة تطّلع على أنّه ال فرق في التعبير صار في اطالق ا

3«.بين الظاهر و الضمير

.102. وصول األخیار الی أصول األخبار:  1
 .122. درایة الحدیث للحسیني:  2
 .39: 1. منتقي الجمان:  3
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: هو الحديث المروي بسند فيه راوٍ معنون في كتاب الرجال و لكن المهمل .10
 ء من المدح و الذمّ.يحكم عليه شيلم

ذاته و يعرف يعنون في كتب الرجال أو عنون و لكن لم: هو ما لمالمجهول .11
 حكم عليه بجهالة.

: هو الحديث الذي وضعه الراوي من قبل نفسه و الموضوع )المجعول( .12
 .ينسبه الى أحد المعصومين

هو شرّ الحديث و يحرم روايته مع العلم به من أيّ »: قال والد شيخ البهائي
1«.األقسام كان الّا مع البيان

و قد يطلق على رواية مقطوعة : قد يطلق المرفوع على المرسل المرفوع .13
 «.رفعه»السند الّا أنّه صّرح بقطعه بلفظ 

من قول أو فعل أو تقرير،  هو ما أضيف الى المعصوم»: قال المحقّق الداماد
2«.سواء كان متّصاًل أم منقطعًا باسقاط بعض األوساط أو ابهامه

التوالي. فان علم : هو ما حذف من أوّل اسناده واحد أو أكثر على المعلّق .14
المحذوف كما هو الحال في أغلب روايات الفقيه و التهذيبين فهو كالمسانيد و 

 الّا فال.
 : هو ما أدرج في الرواية كالم بعض الرواة فيظنّ أنّه من الحديث.المدرّج .15

يذكر الراوي حديثًا ثمّ يتبعه كالماً لنفسه أو لغيره االدراج أن: »قال والد البهائي
 رويه مَن بعده متّصالً فيتوّهم أنّه من الحديث. و يقال للزائد: المُدرَج.في

يكون عنه حديثان باسنادين مختلفين فيرويهما بأحدهما و من أقسام االدراج أن
باتّفاق، و أو يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في اسناده أو متنه فيرويه عنهم 

/ وصول األخیار الی أصول األخبار. 415: 1. رسائل في علم الدرایة:  1
 .127. الرواشح السماویّة:  2
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يلحق الراوي ثيرًا ما يقع عن غير عمد كأنّطن له الحذّاق، و كفكلّه حرام و انّما يت
1«.بالحديث تفسيرًا أو نحوه لقصد التوضيح فيتوهّم مَن بعده منه

و االدراج تارة في المتن و أخرى في السند و هو على أقسام عدّها المحقّق 
أحدها: ما أدرج في الحديث كالم . المدرّج على أقسام»كتابه بقوله: في  الداماد

فيظنّه من بعده من الحديث فيرويه متّصاًل منتظمًا و هذا باب متّسع بعض الرواة 
و ثانيها:  كثيراً ما يقتحم فيه المحّدثون، فيجب التيقّظ فيه و التحفّظ عنه.

و ثالثها:  يكون عنده متنان باسنادين فيدرج في أحدهما شيئًا من اآلخر.أن
ين فيدرج الراوي الزائد في يختلف متن واحد بعينه بالزيادة و النقيصة في سندأن

يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سند مع و رابعها: أن سند الناقص.
اتّفاقهم على متنه أو في متنه مع اتّفاقهم على سنده فيدرج روايتهم جميعاً على 
االتّفاق في المتن أو السند، و اليتعّرض لذكر االختالف. و تعمّد هذه أيّها كان 

2«.حرام

.115. وصول األخیار الی أصول األخبار:  1
 .131و  130. الرواشح السماویّة:  2



الفصل الرابع

تبيين حول كتب الفريقين

 :الكتب األربعة
 .جعفر محّمد بن يعقوب الكليني: تأليف الشيخ أبيأ: الكافي

و اليعرف تأريخ مولده و ال مكانه و يحتمل مكان والدته كُلَين و هو قرية بين قم 
 و دفن بباب الكوفة. 328توفىّ في بغداد سنتة  و طهران اليوم. و الكليني

االمام على مذهب أهل البيت عالم في مذهبهم كبير، فاضل، »قال ابن األثير: 
1«.مشهور و عّد من مجدّدي مذهب االمامية على رأس المأة الثالثة

هو شيخ أصحابنا في وقته بالرّي و كان أوثق الناس في »: و قال النجّاشي
2«.هم، صّنف الكافي في عشرين سنةالحديث و أثبت

.323: 11. جامع األصول:  1
 .377. رجال النجاشي:  2
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يكتب مثله هو أحد الكتب األربعة األصول المعتمد عليها، لم»و قال في الذريعة: 
كتبه في الغيبة الصغرى في مدّة  -قال:الى أن- في المنقول من آل الرسول

 1«.يصنّف مثله في االسالمعشرين سنة و لم
حاول مؤلّفه  مدرسة أهل البيتو الكافي أوّل موسوعة حديثيّة ألّفت في 

يجمع فيه األصول و المدوّنات الصغيرة فجمع فيه ستّةعشر ألفاً و مأة و أن
 تسعين حديثاً.

أمّا الكافي و »حيث قال:  : أورد بعضهم أسلوب الكافي منهم الفيضنقد الكافي
و الشتماله على األصول من بينها  ؛ان كان أشرفها و أوثقها و أتمّها و أجمعها

يأت بأبوابها على الّا أنّه أهمل كثيرًا من األحكام و لم ؛خلوّه من الفضول و شينها،
موهمة للتنافي و التمام و ربما اقتصر على أحد طرفي الخالف من األخبار ال

يشرح المبهمات و المشكالت و أخلّ بحسن الترتيب ثمّ انّه لم .يأت بالمنافيلم
و ربما أورد حديثاً في غير بابه و ربما  .في بعض الكتب و األبواب و الروايات

أهمل العنوان ألبوابه و ربما أخّل بالعنوان لما يستدعيه و ربما عنون ما 
 2«.اليقتضيه

و ذكر حديث  .خلّابالكتاب: انّ االهمال في تسمية بعض األبواب ليس مأقول
 في غير بابه أيضاً ليس مخّلا مع أنّه يقع كثيراً من العلماء كما اليخفى للمتتبّع.

: ذهب جماعة الى قطعيّة روايات الكافي و صحّتها و عدم الحاجة الى النظر تنبيه
 في أسانيدها.

كلّها ذكر غير واحد من األعالم أنّ روايات الكافي » :قال العلّامة الخوئي
ء منها بضعف سنده و سمعت شيخنا األستاذ صحيحة و ال مجال لرمي شي

                                                           
 .245: 17. الذریعة الی تصانیف الشیعة:  1
 .5: 1. الوافي:  2
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في مجلس بحثه يقول: اّن المناقشة في أسناد  الشيخ محّمد حسين النائيني
 «.الكافي حرفة العاجز

أواّلً: أنّ السائل انّما سئل محمّد »حيث قال:  و أجاب عن ذلك السيد الخوئي
بموارد كثيرة  كتاب مشتمل على اآلثار و استشهدتأليف  بن يعقوب الكليني

و ثانيًا: لو سلّم أّن محمّد بن  النطيل بذكرها. روى فيها عن غير المعصوم
فانّه ان  ؛شهد بصّحة جميع روايات الكافي فهذه الشهادة غير مسموعة يعقوب

أراد بذلك أنّ روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحجّيّة فهو مقطوع 
ألنّ فيها مرسالت و فيها روايات فى أسناده مجاهيل و من اشتهر  ؛البطالن

بالوضع و الكذب كابن البختري و أمثاله، و ان أراد بذلك أنّ تلك الروايات و ان 
تكن في نفسها حّجة الّا أنّه دلّت القرائن الخارجيّة على صحّتها و لزوم لم

ه اليسعنا تصديقه و ترتيب آثار لكنّ ؛االعتماد عليها فهو أمر ممكن في نفسه
فانّها كثيرة جدًّا و من  ؛الصحّة على تلك الروايات غير الواجدة لشرائط الحجّيّة

و ثالثاً: انّه يوجد في الكافي  البعيد وجود أمارة الصدق في جميع هذه الموارد.
فالنشّك في  يدّع القطع بعدم صدوره من المعصومروايات شاذّة لو لم

صحّ دعوى القطع بصحّة جميع روايات الكافي و یاالطمئنان به و مع ذلك كيف 
و رابعاً: مناقشة أصحاب الكتب األربعة بعضهم  .أنّها صدرت عن المعصومين

ما »في باب الوصي يمنع الوارث:  ألحاديث بعض. منها: ما قال الصدوق
م الكليني عن محمّد بن وجدت هذا الحديث الّا في كتاب محمّد بن عصا

1«.و فيه تصريح بعدم التواتر« يعقوب

جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين : تأليف الشيخ األجل أبوب: من اليحضره الفقيه
بقم فرحل الى الرّي و استرآباد و  نشأ .بن بابويه القمي المشتهر بالصدوق

و هو أحد أعالم  و بغداد و الكوفه و مّكة و المدينة. نيشابور و مشهد الرضا

و ما بعدها. 99: 1. معجم رجال الحدیث:  1
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الدين في القرن الرابع فقد اجتمت األمّة المسلمة على تقدّمه و علّو رتبته و 
 انطلقت ألسنتهم بالتجليل له.

حافظًا  كان محمّد بن عليّ بن الحسين»في الفهرست و الرجال:  قال الشيخ
ير في القميين مثله في حفظه قداً لألخبار لمللحديث، بصيرًا بالفقه و الرجال، نا

1«.و كثرة علمه

هو نزيل الريّ شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان و كان : »و قال النجّاشي
ورد ببغداد سنة خمس و خمسين و ثالثمائة و سمع من شيوخ الطائفة و حدث 

2«.له كتب كثيرة السنّ  و

في العشر الثامن من عمره و قبره بالرىّ في بستان عظيم  381بالرّي سنة  توفّى
 .بالقرب من قبر سيّدنا عبد العظيم الحسني

في  : له تأليفات كثيرة نحو ثالثمأة كما نصّ عليه شيخ الطائفةتأليفاته
الفهرست و عدّ منها أربعين كتاباً. و من المأسوف عليه أنّه ضاع و باد و اندرس 

من اليحضره »الذي هو أكبر من « مدينة العلم»و من أعظم كتبه كتاب  .رهاأكث
 في الفهرست. بنصّ الشيخ« الفقيه

و نقل العّلامة الرازي في الذريعة على المحكي عن الشيخ عبد الصمد والد 
و أصولنا خمسة: الكافي و مدينة العلم و من »أنّه قال في درايته:  شيخنا البهائي

3«.اليحضره الفقيه و التهذيب و االستبصار

منها: علل الشرائع و األحكام.
.و منها: عيون أخبار الرضا

 و منها: األمالي.
 و منها: الخصال.

 .157. الفهرست:  1
 و ما بعدها. 211: 2. رجال النجاشي:  2
. مقدّمة من الیحضره الفقیه: صفحة ط. 3
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 و منها: ثواب األعمال و عقاب األعمال.
 :تنبيه

و »شرحه بما لفظه: بعد أن في الوافي أسلوب الصدوق أورد الفيض الكاشاني
ه مرقده ن علي بن بابويه القمي عّطر اللّ أمّا رئيس المحدّثين أبو جعفر محمّد ب

فبدأه في كتاب من اليحضره الفقيه ترك أكثر السند و االقتصار في  ،الشريف
فقط، أو مع من يروي عنه.  األغلب على ذكر الراوي الذي أخد عن المعصوم

يخّل بذلك الّا نادرًا ثمّ انّه ذكر في آخر الكتاب طريقه المتّصل بذلك الراوي و لم
1«.كاخالله بطريقه الى بريد بن معاوية العجلي و الى يحيى بن سعد األهوازي

و أمّا الفقيه فهو كالكافي في أكثر ذلك مع خلوّه من األصول »و عن الكتاب قال: 
ره عن كثير من األبواب و الفصول و ربما يشبه الحديث فيه بكالمه و و قصو

يشبه كالمه في ذيل الحديث بتمامه و ربما يرسل الحديث ارسااًل و يهمل االسناد 
2«.اهماالً

جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ : لشيخ الطائفة أبيج و د: التهذيب و االستبصار
 .بن الحسن الطوسي

و هاجر الى النجف األشرف و صيّرها مركزاً  385سنة  ولد في شهر رمضان
 للعلم و جامعة كبرى للشيعة االماميّة.

، جعفربن الحسن بن عليّ بن الطوسي أبو محمّد»: قال معاصره النجّاشي
ه، له كتب منها: ن، من تالمذة شيخنا أبي عبداللّ جليل من أصحابنا، ثقة، عي

3«.كتاب االستبصارتهذيب األحكام و هو كتاب كبير و 

ه روحه، رئيس الطائفة، جليل هو شيخ االماميّة قدّس اللّ »: و قال العلّامة الحلّي
القدر، عظيم المنزلة، ثقة عين، صدوق، عارف باألخبار و الرجال و الفقه و 

 .31: 1. الوافي:  1
 .5: 1. الوافي:  2
.332: 2. رجال النجاشي:  3
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األصول و الكالم و األدب و جميع الفضائل تنسب اليه، صنّف في كلّ فنون 
قائد و األصول و الفروع و الجامع لكماالت النفس فى االسالم، هو المهذِّب للع

1«.العلم و العمل، و كان تلميذ الشيخ المفيد محّمد بن محّمد بن نعمان

أحد الكتب األربعة المجاميع القديمة »وصف كتاب التهذيب في الذريعة: 
المعوّل عليها عند األصحاب من لدن تأليفها حتّى اليوم، استخرجه من األصول 

2«.ه تعالى لهمعتمدة للقدماء التي هيّاها اللّال

 : لهذا الشيخ الجليل مؤلّفات كثيرة:تأليفاته
 ففي األخبار: التهذيب و االستبصار.

 و في الفقه: المبسوط و الخالف و النهاية و غيرها.
 و في التفسير: التبيان.

 و في األدعية: المصباح.
 و في الرجال: الفهرست.

 ب في الكالم و...و غير ذلك من الكت
التهذيب »في الفائدة السادسة من خاتمة المستدرك:  قال المحّدث النوري

أعظم كتب الحديث في الفقه منزلة و أكثرها منفعة، بل هو كاف للفقيه فيما 
3«.يبتغيه من روايات األحكام مغن عن سواه في الغالب و اليغني عند سواه

جعله موضع اعتماده وحده في  العلّامة الحلّيو في منزلة هذا الكتاب يكفي أنّ 
 نقل الروايات في كتاب التذكرة الّا ما شذّ.

حيث قال في فصل  هو ابن ادريس الحّلي : أوّل من انتقد الطوسينقد التهذيب
4«.تهذيب األحكام أورد فيه من غثّ و سمين»...ميراث المجوس في السرائر: 

 .148. الخالصة:  1
.5: 4تصانیف الشیعة: . الذریعة الی  2
 .49: 8. خاتمة مستدرک الوسائل:  3
 .594: 3. السرائر:  4
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و »قوله: ب شرح أسلوب الطوسيالتهذيبين بعد أن و انتقد الفيض الكاشاني
فقد يجري في كتابي  جعفر محمّد بن الحسن الطوسيأمّا الشيخ الطائفة أبو

فيذكر جميع السند حقيقة أو حكمًا،  التهذيب و االستبصار على وتيرة الكليني
و قد يقتصر على البعض فيذكر أواخر السند و يترك أوائله و كلّ موضع سلك هذا 

فقد ابتدأ فيه بذكر صاحب األصل الذي  -أعني االقتصار على البعض-لمسلك ا
أخذ الحديث من أصله أو مؤلّف الكتاب الذي نقل الحديث من كتابه و ذكر في 

بعض طرقه الى أصحاب تلك األصول و مؤلّفي تلك الكتب و أحال آخر الكتابين 
1«.البواقي على ما أورده في كتاب فهرست الشيعة

و أّما التهذيب فهو و ان كان جامعاً لألحكام مورداً لها »و قال في موضع آخر: 
قريباً من التمام الّا أنّه كالفقيه في الخلوّ من األصول مع اشتماله على تأويالت 

يجمع و جمع لما ينبغي و توقيفات غير سديدة و تفريق لما ينبغي أن دةبعي
يفّرق، و وضع لكثير من األخبار في غير موضعها و اهمال لكثير منها في أن

2«.موضعها و تكرارات ممّلة و تطويالت لألبواب مع عنوانات قاصرة مخلّة

أمّا »بصار بقوله: كلًّا من التهذيب و االست و انتقد الشيخ اليوسف البحراني
فهو شيخ الطائفة و رئيس المذهب امام في الفقه و الحديث الّا  الشيخ الطوسي

أنّه كثير االختالف في األقوال و قد وقع له خبط عظيم في كتابي األخبار في 
3«.تحمّله لالحتماالت بعيدة

في مقدّمة االستبصار عن سبب تأليف هذا الكتاب:  : قال الشيخ الطوسيتنبيه
انّ جماعة من أصحابنا لمّا نظروا في كتابنا الكبير الموسوم بتهذيب األحكام و »

 .22: 1. الوافي:  1
و ما بعدها. 5: 1. الوافي:  2
 .297. لؤلؤ البحرین:  3



 77.........................................المختصريف  علم الدرایة ...................................

يكون ما يتعلّق باألحاديث المختلفة مفرداً على أنّ هؤالء تشوّت نفوسهم الى أن
1«.طريق االختصار فالهدف ليس سوى اختصار كتاب التهذيب

ذهب جماعة من المحدثين الى أّن روايات الكتب » ال العلّامة الخوئي: قتتمّة
اذ كيف يمكن دعوى القطع  ؛األربعة قطعيّة الصدور. و هذا القول باطل من أصله

بصدور رواية رواها واحد عن واحد، و ال سيما أّن في رواة الكتب األربعة من هو 
صوص روايات الكتب و دعوى القطع بصدقهم في خ .معروف بالكذب و الوضع

فانّ ما  .لقرائن دلّت على ذلك ال أساس لها، فانّها بال بينة و برهان ؛األربعة
ذكروه في المقام و ادّعوا أنّها قرائن تدلّنا على صدور هذه الروايات من 

و أحسن ما قيل في ذلك هو: أنّ  ء منها الى محّصل.اليرجع شي المعصوم
و أرباب األصول و الكتب بأمر الحديث الى زمان  اهتمام أصحاب األئمة

المحمّدين الثالثة يدلّنا على أّن الروايات التي أثبتوها في كتبهم قد صدرت عن 
، فاّن االهتمام المزبور يوجب العلم بصّحة ما ادّعوه في كتبهم، و المعصومين

 . و لكن هذه الدعوى فارغة من وجوه:صدوره من المعصومين
و ان بذلوا غاية جهدهم و اهتمامهم في أمر الحديث   أصحاب األئمةأواّل: أنّ 

، الّا أنّهم عاشوا في و حفظه عن الضياع و االندراس حسبما أمرهم به األئّمة
يتمكنّوا من نشر األحاديث علينا فكيف بلغت هذه األحاديث حدّ دور التقيّة، و لم

يدّل على أيّام الرشيد، و طلب منه أن عمير حبساتر أو قريبًا منه و هذا ابن أبيالتو
، و أنّ أخته دفنت كتبه عندما كان مواضع الشيعة و أصحاب موسى بن جعفر

في الحبس فهلكت، أو تركها في غرفته، فسال عليها المطر فهلكت. و هكذا حال 
نّ شدّتهم في ما كانوا عليه و عدم تمكّنهم من نشر ا، فسائر أصحاب األئمة

نا مّما اليشّك فيه ذو مسكة. و مع ذلك كيف يمكن دعوى أنّها األحاديث علي
ثانيا: أّن االهتمام المزبور لو سلّمنا أنّه يورث العلم فغاية األمر  قطعيّة الصدور؟

.297: 4. االستبصار:  1
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فنسلّم أنّها متواترة، و  .أنّه يورث العلم بصدور هذه األصول و الكتب عن أربابها
، و ذلك فاّن تها عن المعصومينلكّنه مع ذلك اليحصل لنا العلم بصدور روايا

يكونوا كلّهم ثقات و عدوالً فيحتمل فيهم الكذب و أرباب األصول و الكتب لم
اذا كان صاحب األصل مّمن اليحتمل الكذب في حّقه، فيحتمل فيه السهو و 
 االشتباه. و هذا حذيفة بن منصور قد روى عنه الشيخ بعدة طرق، منها: ما رواه

عمير عنه رواية: أنّ شهر رمضان ال ينقص عن ن محمّد بن أبيبطرقه المعتبرة ع
أنّ متن  :أحدها؛ ذا الخبر اليصح العمل به من وجوهثالثين يوماً. ثمّ قال: و ه

ء من األصول المصنّفة، و انّما هو موجود في الشواذ هذا الحديث اليوجد في شي
 من األخبار.

منه، و الكتاب معروف و لو كان هذا  ینها: أّن كتاب حذيفة بن منصور عرو م
يناقش في الحديث صحيحًا عنه لضمّنه كتابه الى آخر ما ذكره، فنرى أّن الشيخ

 عمير. أنّ في رواتها عنه محّمد بن أبي صحّة هذا الحديث عن حذيفة مع
يشتبه عليه األمر، يكذب و لمو ثالثاً: لو سلّمنا أّن صاحب الكتاب أو األصل لم

مكن أّن من روى عنه صاحب الكتاب قد كذب عليه في روايته، أو أنّه فمن الم
 اشتبه عليه األمر، و هكذا. 

رابعاً: أنّ األصول و الكتب المعتبرة لو سلّمنا أنّها كانت مشهورة و معروفة الّا أنّها 
تكن كانت كذلك على اجمالها، و الّا فمن الضروري أّن كّل نسخة منها لم

و انّما ينقلها واحد الى آخر قراءة أو سماعاً، أو مناولة مع  معروفة و مشهورة،
اإلجازة في روايتها، فالواصل الى المحّمدين الثالثة انّما وصل اليهم من طريق 

د ما ذكر في خطبة كتابه من بع و لذلك ترى أنّ الشيخ الصدوق ؛اآلحاد
مشهورة معروفة يحضره الفقيه قال: أنّ جميع ما أورده فيه مستخرج من كتب ال

أشار الى طريقه اليها، و قال: و طرقي اليها معروفة في فهرس الكتب التي رويتها 
كان قد ألّف فهرساً ذكر فيه  عن مشايخي و أسالفي. فانّه يظهر من ذلك أنّه
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طرقه الى الكتب التي رواها عن مشايخه و أسالفه، فهو انما يروي الكتب بتلك 
يصل الينا، فالنعرف من طرقه غير و لكّنه لم ؛هرسالطرق المعروفة في ذلك الف

 ما ذكره في المشيخة من طرقه الى من روى عنهم في كتابه. 
ندري أّن أيّا منها كان باب الكتب فهي مجهولة عندنا و الو أمّا طرقه الى أر

صحيحاً، و أيّا منها غير صحيح. و مع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور 
 .من المعصومينجميع هذه الروايات 

و على الجملة: أنّ دعوى القطع بصدور جميع روايات الكتب األربعة من 
و يؤكّد ذلك أنّ أرباب هذه الكتب بأنفسهم  واضحة البطالن. المعصومين

بعد ما ذكر أنّه طلب منه  و هذا محمّد بن يعقوب يكونوا يعتقدون ذلك.لم
تأليف كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلّم و 
يرجع اليه المسترشد، و يأخذ منه من يريد علم الدين و العمل باآلثار الصحيحة 

ه أنّه اليسع أحداً قال بعد كالم له: فاعلم يا أخي أرشدك اللّ .عن الصادقين
ا اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه اّلا على ما أطلقه العالم ء ممّتمييز شي

ه فما وافق كتاب الله عزّ و جّل فخذوه و ما : اعرضوها على كتاب اللّبقوله
نّ الرشد في خالفهم. و ا: دعوا ما وافق القوم فه فردّوه. و قولهخالف كتاب اللّ 

 الريب فيه.نّ المجمع عليه ا: خذوا بالمجمع عليه، فقوله
و نحن النعرف من جميع ذلك الّا أقلّه، و النجد شيئاً أحوط و ال أوسع من رّد 

، و قبول ما وسع من األمر فيه بقوله: بأيّما أخذتم من علم ذلك كلّه الى العالم
 باب التسليم وسعكم.

يكن يعتقد صدور روايات كتابه لم و هذا الكالم ظاهر في أّن محمّد بن يعقوب
يكن مجال لالستشهاد بالرواية على لزوم و الّا لم ؛جزماً لمعصومينعن ا

األخذ بالمشهور من الروايتين عند التعارض، فانّ هذا اليجتمع مع الجزم بصدور 
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كلتيهما، فاّن الشهرة انّما تكون مرجّحة لتمييز الصادر عن غيره، و ال مجال 
 للترجيح بها مع الجزم بالصدور.

أقصد فيه قصد المصّنفين فقد قال في خطبة كتابه: و لم دوقو أمّا الشيخ الص
من ايراد جميع ما رووه، بل قصدت الى ايراد ما أفتي به و أحكم بصحّته و أعتقد 

فانّ هذا الكالم ظاهر في أّن كتاب الكافي في  أنّه حجّة فيما بيني و بين ربي.
كسائر المصنّفات، اعتقاد الصدوق كان مشتماًل على الصحيح و غير الصحيح 

ّن الشيخ او أيضاً، ف يدّعى أّن جميع رواياته قطعيّة الصدور.فكيف يمكن أن
ابة لطلب السيد الشريف انّما كتب كتابه: من اليحضره الفقيه اج الصدوق

أّن  ه( فانّه قد طلب من الشيخ الصدوقه المعروف ب )نعمة اللّ عبداللّأبي
ليه مرجعه، و عليه معتمده، و يكون شافيًا في يصنف له كتابًا في الفقه ليكون ا

و ترجمه بكتاب: من اليحضره  معناه مثل ما صّنفه محمّد بن زكريا الرازي
 الطبيب.

و ال شّك أّن كتاب الكافي أوسع و أشمل من كتاب من اليحضره الفقيه، فلو 
تكون فضاًل عن أن كانت جميع روايات الكافي صحيحة عند الشيخ الصدوق

تكن حاجة الى كتابة كتاب من اليحضره الفقيه بل كان على قطعيّة الصدور لم
الى كتاب الكافي، و يقول له: إنّ  يرجع السيد الشريفأن الشيخ الصدوق

كتاب الكافي في بابه ككتاب من اليحضره الطبيب في بابه في أنّه شاف في 
 معناه.

باب الوصي يمنع الوارث: ما قال في  و يزيد ذلك وضوحاً: أنّ الشيخ الصدوق
، و الرويته الّا من طريقه وجدت هذا الحديث الّا في كتاب محمّد بن يعقوب

فلو كانت روايات الكافي كلّها قطعيّة الصدور، فكيف يصحّ ذلك القول من 
 .الشيخ الصدوق
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بصحّة جميع  ء و هو: أنّه قد يتوهّم أنّ شهادة الشيخ الصدوقبقي هنا شي
، فاّن الصحيح عند ابه شهادة منه بصدور جميعها عن المعصومينروايات كت

يكن يرى صّحة جميع فهو و ان لم القدماء هو ما علم صدوره من المعصوم
روايات الكافي، الّا أنّه كان معتقدًا بصحّة جميع ما اشتمل عليه كتابه من 

 الروايات.
حيح ما هو حجّة بينه و صانّما يريد بال و لكن هذا توهّم صرف، فانّ الصدوق

يرد بذلك قطعي و لو بالتعّبد، و لم ه، أي ما أحرز صدوره من المعصومبين اللّ
عند البحث عن  ء منهالصدور و ما اليحتمل فيه الكذب أو الخطأ، كما سيجي

صحّة جميع أخبار الكتب األربعة و عدمها: تصريحه بأنّه يتبع في التصحيح و 
 يصحّحه.عدمه شيخه ابن الوليد، فيصحّح ما صححّه، و اليصحّح ما لم

الّا أنّه كان يعتقد حجية جميع  يظهر من الشيخ الصدوقفالمتلّخص: أنّه لم
 الى الكافي و غيره من المصنّفات. يكن يرى ذلك باالضافةروايات كتابه و لم

يكن يعتقد صدور جميع روايات كتابيه و ال فال شكّ في أنّه لم و أمّا الشيخ
و من ثّم ذكر في آخر كتابه أنّه يذكر  .سائر الكتب و األصول عن المعصومين

لتخرج الروايات بذلك عن  ؛طرقه الى أرباب الكتب الذين روى عنهم في كتابه
االرسال الى االسناد، فانّ هذا الكالم صريح في أنّ ما رواه في كتابه أخبار آحاد 
محتملة الصدق و الكذب، فان كان الطريق اليها معلوماً كانت من الروايات 

1«.المسندة، و الّا فهي مرسالت و غير قابلة لالعتماد عليها. انتهى ملخّصاً

 :الكتب األربعة فيكيفيّة االسناد  فيتذنيب 
ة و المغنية لقد أجاد طرق مصّنفي كتب األربعة صاحب كتاب المقنعة األنيس

 بأس بذكرها للتنبّه عليها.النفيسة في كتابه ال

و ما بعدها. 22: 1. معجم رجال الحدیث:  1
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يأتي في كّل في كتاب الكافي أن دأب ثقة االسالم الكليني»في كتابه:  قال
غالبًا و أمّا في الباقي فيحيل فيه  حديث بجميع سلسلة السند الى المعصوم

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محّمد بن البرقي عن أبيه... »على ما سبق، مثل: 
و « و بهذا االسناد عن أبيه»و يذكر الحديث ثمّ يقول بعده: « عن أبي عبد اللَّه

 الضمير عائد على أحمد بن محمّد بن البرقي.
يترك في كتاب من اليحضره الفقيه أن و دأب رئيس المحدّثين صدوق الطائفة

فقط  أكثر السند غالباً من أوّله و يكتفي بذكر الرواي الذي أخذ عن المعصوم
يخلّ بذلك الّا نادراً، ثمّ يذكر الطرق المتروكة في آخر الكتاب مفصّلة متّصلة و لم

و يذكر الحديث ثمّ يقول في « عن كذا... هعبداللّسأل عمّار الساباطي أبا»مثل: 
كّل ما كان في هذا الكتاب عن عّمار الساباطي فقد رويته عن أبي »آخر الكتاب: 

ه عن أحمد بن ن أحمد بن الوليد عن سعيد بن عبداللّ و محمّد بن الحسن ب
الحسن بن علّي بن فضّال عن عمر بن سعيد المدائني عن حصر بن صدقة عن 

 «.عمّار الساباطي
يذكر جميع السند في كتابي التهذيب و االستبصار أن و دأب شيخ الطائفة

حقيقة أو حكمًا و قد يقتصر على البعض فيذكر آواخر السند و يترك أوائله 
لمراعاة االختصار ثمّ يذكر في آخر الكتابين بعض الطرق الموصلة الى تلك 

المسندات و أحال األبعاض لتخريج الروايات عن حّد المراسيل و تدخل في 
« أحمد بن محمّد بن عيسى عن فالن الى آخر السند»الباقي على فهرسته، مثل: 

يسى فقد رويته عن الحسين و ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن ع»ثمّ بعد اآلخر: 
ه عن أحمد بن محمّد بن يحيى العّطار عن أبيه عن محمّد بن يحيى بن عبيداللّ

انتهى «. ن أحمد بن محمّد بن عيسىعن محمّد بن عليّ بن محبوب ع
 1«.ملخّصاً

                                                           
 .12منهج  45. المقتعة األنیسة و المغنیة النفیسة:  1
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قام المشايخ الثالثة بتنقيح األصول األربعمأة في الكتب األربعة و : بعد أنتنبيه
بتنقيح زائد و تبويب جديد للكتب  و المحدّثین مضى قرون قام بعض الفقهاء

 األربعة و أضاف أحاديث سقطت منها و نحن نذكرها باالختصار.
 :الشيعةأ: وسائل 

لمحدّث الكبير و شيخ االسالم و زعيم الشيعة في عصره محمّد بن الحسن بن 
. ولد في قرية مشغر )احدى قرى علي بن الحسين، المعروف بالحّر العاملي

 .1104و توفّى سنة  1033جبل عامل في لبنان( سنة 
اء في انّ وسائل الشيعة كتاب جامع لألحاديث الفقهيّة التي يعتمد عليها الفقه

استنباط األحكام الشرعيّة من عصر المؤلّف الى يومنا هذا. و قد جمع من 
جملة وافرة تنيف على عشرين ألف حديث  األحاديث النبويّة و الولويّة

استقاها من أهمّ المراجع الحديثيّة المعتبرة كالكتب األربعة و جملة وافرة من 
 1الكتب المعتمدة األخرى زادت على سبعين كتاباً.

العالم الفاضل، : »قال صاحب مقابس األنوار في فضل الشيخ الحرّ العاملي
األديب الفقيه المحّدث الكامل، األديب الوجيه، الجامع لشتات األخبار و اآلثار، 

عاملي المرتّب ألبواب تلك األنوار و األسرار، الشيخ محمّد بن الحسن الحّر ال
2«.دّوسيه بفضله القالمشغرى الطوسي عامله اللّ 

 : لهذا الشيخ الجليل مؤلّفات كثيرة نذكر أهمّها:مؤلّفاته
منها: وسائل الشيعة: يشمل على عناوين األبواب و عدد أحاديث كّل باب و 

 مضمون األحاديث.
: منتخب من وسائل الشيعة الكبير مع و منها: هداية األمّة الى أحكام األئّمة

 مفيد للمبتدئين في الفقه و الحديث. حذف األسانيد و المكّررات. هذا الكتاب

.10. أعیان الشیعة: المجلّد  1
 .17. مقابس األنوار:  2
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و منها: اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات: يبحث في الدالئل على النبوّة 
ه تعالى فرجه عشر عجّل اللّتّى االمام الثانيالخاصّة و االمامة لكّل امام ح

 الشريف.
 و منها: رسالة االثنى عشرّية في الردّ على الصوفيّة.

يّة في األحاديث القدسيّة: و هذا الكتاب أوّل كتاب جمع فيه و منها: الجواهر السن
 .رحمه الله كما قال صاحب األعياناألحاديث القدسيّة 

 :ب: بحار األنوار
 .للشيخ محمّد باقر بن محّمد تقي المجلسي المشتهر بالمجلسي الثاني

 .1110و توفّى فيها سنة  1027ولد في اصفهان سنة 
التي  ا أمكن جمعه من األحايث النبويّة و الولويّةقد حاول مؤلّفه جمع م

 تتعرّض لها الكتب األربعة ليصونها من الضياع و االندراس.لم
فضل المجلسي الينكر و تصانيف الكثيرة التى انتفع بها »قال في أعيان الشيعة: 

ألنّ نظره ]و لكن اليخفى أنّ مؤلّفاته تحتاج الى زيادة و تهذيب  ؛الناس التقدر
 1.[الشريف الى جمع األخبار كّلها ال األخبار الصحيحة عند العلماء

موالنا الجليل محّمد باقر بن موالنا محمّد تقي » :قال الشيخ الحّر العاملي
المجلسي، عالم فاضل ماهر محقّق مدقّق عّلامة فّهامة فقيه متكلّم محدّث ثقة 

2«.ه تعالى بقائهأطال اللّ جليل القدر عظيم الشأنثقة جامع للمحاسن و الفضائل 

الجامع بين المنقول و المعقول، األوحد في »: ه تستريوصفه السيّد عبداللّ
الفروع و األصول، مروّج المذهب في المائة الثانيةعشر، أستاذ الكلّ، ناشر أخبار 

3«.و مسّهل مسالك العلوم الدينيّة للخاصّ و العامّ األئمّة

كثيرة نذكر أهمّها:: له مؤلّفات تأليفاته

.10. أعیان الشیعة: المجلّد  1
 . مقدّمة بحار األنوار. 2
 . مقدّمة بحار األنوار. 3
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 منها: آداب صالة الليل.
 و منها: األربعون حديثاً.

 عشر حديثًا في عالئم الظهور و الرجعة. و منها: اثبات الرجعة: شرح أربعة
و منها: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: هذا الكتاب شرح الكافي 

 .للكليني
 .للطوسيو منها: مالذ األخيار: شرح تهذيب األحكام 

و من األمور المهّمة التي فعلهارحمه الله نشر الحديث في الديار العجميّة و ترجم 
لهم األحايث العربيّة بأنواعها بالفارسيّة مثل: تراجم دعاء جوشن الصغير، 

، دعاء المباهلة، الى مالك األشتر الكميل، السمات، رسالة أمير المؤمنين
، رسالة امام فة السجّاديّة، طبّ الرضازيارة الجامعة الكبيرة، الصحي

و هو مختصر عين الحياة، نظم  .ه النجّاشي، مشكاة األنوارالى عبداللّ  الصادق
عشر، توحيد المفضّل، و و هو كتاب فقهي بالفارسيّة، الباب الحادي. اللئالي

 تراجم نافعة أخرى النذكرها اختصاراً.
و الشتماله على »وجه تسمية الكتاب قائالً:  : ذكر المؤلّفوجه تسمية الكتاب

أنواع العلوم و الحكم و األسرار و اغنائه عن جميع كتب األخبار سمّيته بكتاب 
فأرجوا من فضله سبحانه على عبده  بحار األنوار لدرر أخبار األئمّة األطهار

الصالة  يكون كتابي هذا الى قيام قائم آل محمّد عليهمالراجي رحمته و امتنانه أن
و السالم و التحيّة و االكرام مرجعاً لألفاضل الكرام و مصدراً لكلّ من طلب 

 «.علوم األئّمة األعالم و مرغمًا للمالحدة اللئام
 :ج: الوافي

د بن مرتضى بن محمود المدعوا بالمولى محسن الكاشاني و الملقّب لمحمّ
 .الفيض

 .1091و توفّى سنة  1007ولد سنة 
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محجّة البيضاء في تهذيب »في مقدّمة له على كتاب  مّد المشكاةقال السيّد مح
األوّل: أنّه اليوجد بيت  قصب السبق في أربعة أمور: حاز الفيض«: »االحياء

فانّ بيوت الشيخ الطوسي  ؛ممتأل من العلماء طبقة بعد طبقة مثل بيت الفيض
و غيرهم  و أبي على طبرسي و العلّامة الحلّي و الشهيد الثاني و الشيخ البهائي

و ان كانت معمورة بوجود العلماء في طبقتين الى ثالث أو أربع طبقات لكن بيت 
 .الفيض مملوءة صعوداً و نزوالً عرضاً و طواًل من العلماء المشهورين في زمانهم

الشاه مرتضى و ابنه علم الهدى و ابن ابنه محمّد محسن و خال الفيض  فاّن أباه
نور الدين الكاشاني و اخوان الفيض و أبناء اخوانه كانوا كلّهم من العلماء 

الثاني: أنّه بسعة  المشهورين بالفضل و التقوى و هذه فضيلة اليساويه فيها أحد.
فخر الدين الرازي و الخواجة  اطّالعه و جامعيّته لعلوم شّتى كان يضاهي االمام

فالرجل بتصنيفه  نصير الدين الطوسي و العلّامة الحلّي و قطب الدين الشيرازي
كتاب الوافي الذي هو أحد الجوامع الكبائر األربع المتأّخرة صار من مشاهير أئمّة 
الحديث و بتأليفه كتاب مفاتيح الشرائع على أسلوب حديث مطلوب و قد أقبل 

عشر شرحاً و سائر مصّنفاته فقهيّة كان من أفقه  اء فكتبوا عليه أربعةعليه الفقه
الفقهاء و فحولهم المشهورين، و بسائر ما صّنفه سيّما في الحكمة و العرفان و 

الثالث:  األخالق كان من الحكماء و الراسخين الموحّدين و العرفاء الشامخين.
 و تطبيقها بها. أنّه امتاز عن أقرانه ببسط الفلسفة على الشريعة

1«.الرابع: أنّه فاق العلماء سوى األوحديّ منهم بكثرة التأليف

الوافي في جمع أحاديث الكتب األربعة »قال في الذريعة الى تصانيف الشيعة: 
القديمة للمحّدث العارف محمّد بن مرتضى المتلخّص بفيض الكاشانى و هو 

2«.أوّل المحّمدين الثالثة المتأّخرين

 .31: 1. مقدّمة الوافي:  1
.13: 25. الذریعة الی تصانیف الشیعة:  2
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: له مؤّلفات كثيرة في أنواع العلوم من الفقه و الحديث و الحكمة و تأليفاته
 العرفان و الشعر و غير ذلك نذكرجملة منها تيمّناً:
 «.منازل السالكين»منها: آداب السالكين: أشار اليه في الذريعة ب: 
 .و منها: األربعون حديثًا في مناقب أمير المؤمنين

أثبت فيه أنّ الفرقة الناجية المبشّرة بالجنّة هم الشيعة في  .و منها: بشارة الشيعة
 طيّ أربعين بشارة.

 في الحكمة االلهيّة. و منها: ترجمة التذكرة
 و منها: الجبر و االختيار.

هذا الكتاب مورد عناية العلماء و . ها: كتاب الصافي في تفسير القرآنو من
 المفّسرين.

الكبيرة المسمّى بالوافي، جمع فيها أحايث الكتب فقد ألّف هذا الشيخ موسوعته 
و قد علّق على األحاديث ببيانات نافعة حتّى أنّ أحدهم جرد من بيانه  ؛األربعة

 1على أصول الكافي كتاباً مستقّالً جعله بمثابة الشرح ألصول الكافي.

.صحاح الستّشتهر بالكتب العتبرة عند أهل السنّة الم

 ه محمّد بن اسماعيل بن مغيرة.عبداللّ: ألبيصحيح البخاري .1
و هي أهمّ الكتاب عند أهل السنّة و قد  .256. و توفّى في سنة 194ولد في سنة 

 يرقى اليه.خصّه الجمهور بمنزلة عالية اليمكن لكتاب آخر أن
ه م و أفضلها بعد كتاب اللّ أمّا جامع البخاري فأجلّ كتب االسال»قال الذهبي: 

2«.الرجل لسماعه من ألف فرسخ لما ضاعت رحلتهتعالى فلو رحل 

ما اتّفق البخاري و مسلم على اخراجه فهو مقطوع بصدق »و قال أبو الصالح: 
1«.مخبره ثابت يقيناً لتلقّى األمّة ذلك بالقبول

.184: 3. الذریعة الی تصانیف الشیعة:  1
 .54: 1الشیعة: . وسائل  2
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يذكر في صحيحه واقعة الغدير مع أنّها متواترة و من االيرادات الواردة عليه أنّه لم
 ه العالم.لعّله لبغضه على الشيعة. و اللّ السّنة. وباقرار أهل 

. و توفّى 204الحسين مسلم بن الحجّاج. ولد في سنة : ألبيصحيح المسلم .2
 .و هو بعد كتاب البخاري من أهمّ كتب أهل السّنة.261في سنة 

عيسى محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي. ولد في سنة : ألبيسنن الترمذي .3
 .279في سنة و توفّى  209

في السنن الترمذي ما ليس في غيرها من ذكر المذاهب و وجوه »قال ابن األثير: 
 2«.االستدالل و تبيين أنواع الحديث من الصحيح و الحسن و الغريب

و توفّى سنة  215الرحمن أحمد بن شعيب. ولد سنة عبد: ألبيسنن النسائي .4
اثنتين و ثالثمائة الى دمشق  نقل في التأريخ خرج النسائي من مصر سنة .303

فقال:  فسأله أصحاب معاوية من أهل الشام تفضيله على علّي بن أبي طالب
 «.أال يرضى معاوية رأساً برأس حتّى يفضل؟»

له فضيلة الّا: ما أعرف »و سألوه أيضاً عمّا يرويه لمعاوية من الفضائل فقال: 
لمعاوية عليه الهاوية. فما زال به أهل  أشاره الى كالم النبي«. ه بطنهالأشبع اللّ 

الشام يضربونه في خصييه بأرجلهم حتّى أخرجوه من المسجد ثمّ حمل الى الرملة 
 فتوفّى بها.

ذكر فيها فضائل أمير « الخصائص»بـ: ببالي أنّ له كتاباً المسمّي أقول
 .رأى بغض أهل الشام ألمير المؤمنين، صنّف هذا بعد أنالمؤمنين

و توفّى سنة  202: ألبي داود سليمان بن األشعث. ولد سنة ن أبي داودسن .5
275. 

                                                                                                                                        
 .100الصالح: . مقدّمة أبی 1
 .56: 1. وسائل الشیعة:  2
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يصنّف في علم الحديث مثل سنن أبي داود و هو أحسن وضعاً لم»قال الخّطابي: 
1«.و أكثر فقهاً من الصحيحين، حدّث عنه الترمذي و نسائي

 209ولد سنة  ه محمّد بن يزيد بن ماجة القزويني.عبداللّ: ألبيسنن ابن ماجة .6
 .273و توفّى سنة 

اّن في كتابه أحاديث ضعيفة جدًّا حتّى بلغني أّن السرى كان »قال ابن الحجر: 
2«.يقول: مهما انفرد بخبر فهو ضعيف غالباً

 قد اشتهر بين أهل السنّة كتب أخرى و يعتمدون عليها ال بأس بذكرها.
ك بن أبي عامر اليماني امام ه مالك بن أنس بن مالعبداللّ : ألبيمنها: مُوَطَّأ

 .179على أصحّ األقوال و توّفى سنة  93مذهب المالكي. ولد في سنة 
 كان من شيوخه. يذكر المورّخون أنّ االمام جعفر الصادق

اذا صحّ ما رواه صاحب الديباج من »قال الشهرستاني في مقدّمته على الوسائل: 
فلعلّه أخذ ذلك من جعفر أنّ لمالك عدّة كتب في الفلك و الرياضيات 

3«.الصادق

ينقل رواية من أمير و لم المعروف من المالك أنّه يفضل عثمان على عليّ
بينما يروى عن نافع و أمثاله. و لعلّ هذا األمر لبغضه على أمير  المؤمنين
 ه العالم.. و اللّ المؤمنين

مسند ابن حنبل  .: ألحمد بن حنبل امام مذهب الحنبليمنها: مسند ابن حنبل
قال ابن حنبل  أعظم كتب بين المتقدّمين و عدد رواياته بالغ على ثالثين ألفاً.

هذا الكتاب جمعته و انتقيته من أكثر من سبعمائة ألف حديث و خمسين »نفسه: 

.59: 1. وسائل الشیعة:  1
 60: 1. وسائل الشیعة:  2
.51: 1. وسائل الشیعة:  3
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احتفظ بهذا المسند فانّه سيكون للناس »ه: و قال أحمد بولده عبداللّ  1«.ألفاً
2«.اماماً

.908: 2. مقدّمة ابن شاکر علی مسند ابن حنبل، ترجمة ابن خلّدون:  1
 .306. علم الحدیث و مصطلحه:  2



ال

الفصل الخامس

طرق تحمّل الحديث

 و فيه فصالن:
 : في من تقبّل روايته و من تردّ:الفصل األوّل

 انّ العلماء شرطوا لقبول خبر الواحد في الراوي شروطًا نأتي بها اجماالً.
 : المشهور يعتبرونه.االسالم .1

فالتقبل رواية الكافر مطلقًا، سواء كان  ؛اّتفق أئّمة الحديث عليه» قال الشهيد
من غير أهل القبلة كاليهود و النصارى أم من أهل القبلة كالمجسّمة و الخوارج و 

1«.الغالة

اتّفق أئّمة الحديث و األصول على اشتراط اسالم الراوي حال »قال في الرعاية: 
و ان علم من دينه يكن مسلمًا حال تحّمله، فالتقبل رواية الكافر روايته و ان لم

/ البدایة في علم الدرایة. 137: 1الحدیث: . رسائل في درایة  1

م
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لوجوب التثبّت عند خبر الفاسق فيلزم عدم اعتبار خبر  ؛التحرّز عن الكذب
1«.اذ يشمل الفاسقُ الكافرَ ؛الكافر بطريق أولي

فانّ المشهور اعتباره، بل نقل في »في مقباس الهداية:  قال المحقّق المامقاني
فالتقبل رواية الكافر مطلقاً،  ؛البداية اّتفاق أئمّة الحديث و األصول الفقهيّة عليه

سواء كان من غير أهل القبلة كاليهودي و النصاري أو من أهل القبلة كالمجسّمة 
و الخوارج و الغالة عند من يكّفرهم. و الظاهر أنّ القسم األوّل و هو غير أهل 

من -فيه خالف قد حكي عن أبي الحسين القبلة محلّ االتّفاق، و أمّا الثاني ف
يكن مذهبه قبول روايته ان كان مذهبه تحريم الكذب و عدم القبول ان لم -العامّة

ذلك. و قد ادّعى السيّد عميد الدين في منية اللبيب في شرح التهذيب االجماع 
على عدم قبول رواية غير أهل القبلة من الكّفار، سواء كان من مذهبه تحريم 

2«.يكنالكذب أو لم

ون خصوصًا المطبق، دون األدواري حال افاقته : فاليقبل خبر المجنالعقل .2
 اذ ال عبرة بقوله. ؛التامّة و هو ممّا اتّفق عقالء العالم عليه

اليقبل خبر المجنون اجماعاً، حكاه جماعة و يدلّ : »قال المحّقق المامقاني
عليه عدم االطمئنان و الوثوق بخبره، مضافاً الى رفع القلم عنه حتّى يفيق و 

قبول شهادته و عدم صحّة توكيله و الوصيّة اليه. و الظاهر انصراف فحوى عدم 
اطالق جمع الى المطبق; ضرورة عدم المانع من قول خبر األدواري حال افاقته 

لوجود  ؛التامّة اذا انتفى عنه أثر الجنون بالمرّة و اجتمعت بقيّة شرائط قبول الرواية
ر االطمئنان بافاقته و اليكفي الظنّ به الوثوق حينئٍذ و ثبوت القلم عليه. نعم، يعتب

لعدم الدليل على حجّيّته حتّى يرفع اليد به عن االستصحاب. و  ؛على األظهر

/ الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة. 213: 1. رسائل في درایة الحدیث:  1
 و ما بعدها. 13: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  2
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يلحق بالمجنون السكران و النائم و المغمى عليه و الساهي. و أمّا السفيه فان 
1«.جمع الشرائط و منها الضبط قبلت روايته و الّا فال

الصبي غير المميّز. أمّا المميّز ففي قبول خبره قوالن. و : فاليعتبر خبر البلوغ .3
المشهور عدم القبول; الرتفاع القلم عنه الموجب لعدم المؤاخذه المقتضي لعدم 
التحفّظ من ارتكاب الكذب على تقدير تمييزه، و مع عدمه ال عبرة بقوله كما 

 في الرعاية. قاله الشهيد الثاني
بر البلوغ جمع كثير فاليقبل خبر الصبي غير البالغ و اعت»قال في مقباس الهداية: 

لعدم الوثوق بخبره. و أمّا  ؛ذلك في غير المميّز مّما ال ريب فيه، بل و ال خالف
في  المميّز ففي قبول خبره قوالن، فالمشهور عدم القبول، بل قال الميرزا القمي

مّة و حكي عن قوانين األصول انّه المعروف من مذهب األصحاب و جمهور العا
خر من أصحابنا و ظاهر بعض اآل .امّة القبول اذا أفاد خبره الظنّجمع من الع

2«.الميل الى موافقتهم مطلقًا أو اذا أفاد االطمئنان

 يكن اجماعيّاً فقبول خبر الصبي المميّز مع االطمئنان قوي.: المسألة ان لمأقول
عشريّاً، و اشتراطه هو المشهور و مقتضاه اثنى: و المراد به كونه اماميّاً االيمان .4

عدم جواز العمل بخبر المخالفين و ال سائر الفرق الشيعة، خالفًا للشيخ 
 .حيث جوّز العمل بخبر المخالفين اذا رووا عن أئمّتنا الطوسي

و أمّا اذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحيّة و الواقفيّة و غير ذلك فينظر 
ويه، ثمّ ان كان هناك قرينة تعضده وجب العمل به و أمّا ان كان هناك خبر فيما ير

 آخر يخالفه من طريق الموثوقين وجب طرح ما اختصّ بروايته.
المراد بااليمان كونه اماميّاً اثني عشريّاً. و قد اعتبر هذا »قال في مقباس الهداية: 

و المدارك و غيرهم. الشرط جمع منهم الفاضالن و الشهيدان و صاحب المعالم 

و ما بعدها. 19: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  1
 .22و  12: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  2
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و مقتضاه عدم جواز العمل بخبر المخالفين و ال سائر الفرق الشيعة. و خالف 
في محكيّ العدّة حيث جوّز العمل بخبر المخالفين اذا رووا  في ذلك الشيخ

 ؛يكن في روايات األصحاب ما يخالفه و اليعرف لهم قول فيهاذا لم عن أئمّتنا
  قال: أنّه لما روي عن الصادق

اذا نزلت بكم حادثة التجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا الى ما »
 1«.فاعملوا بهرووه عن عليّ

قال: و ألجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث و غياث بن كلوب 
ينكروه و فيما لم و نوح بن درّاج و السكوني و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا

يكن عنده خالفه. و قال في محكي العدّة أيضاً: اّن ما رواه سائر الفرق الشيعة و لم
الفطحيّة و الواقفيّة و الناووسيّة و غيرهم ان كان ليس هناك ما يخالفه و اليعرف 
من الطائفة العمل بخالفه وجب العمل به اذا كان متحّرجاً في روايته موثوقًا به في 

ئفة بأخبار ته و ان كان مخطئاً في أصل االعتقاد. و ألجل ما قلناه عملت الطاأمان
مثل سماعة بن مهران و ه بن بكير و غيرهم و أخبار الواقفيّة الفطحيّة مثل عبداللّ 

حمزة و عثمان بن عيسى و من بعد هؤالء بما رواه بنو فضّال و بنو علي بن أبي
يكن عندهم فيه خالف، و تبعه على ذلك لمسماعة و الطاطريّون و غيرهم فيما 

2«.يقل باألّول منهم الّا النادرأكثر األواخر، بل لم

: و هو ملكة نفسانيّة راسخة باعثة على مالزمة التقوى و ترك ارتكاب العدالة .5
 الكبائر و عدم االصرار على الصغائر.

د خبر الفاسق فصار و اعتبارها لما تقدّم من بعض األجلّاء من األمر بالتثّبت عن
 عدم الفسق شرطًا لقبول الرواية.

 .64: 18. وسائل الشیعة:  1
و ما بعدها. 25: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  2
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أحدهما: االشتراط، فالتقبل رواية  في المسألة قوالن:»قال في مقباس الهداية: 
غير العدل و ان حاز بقيّة الشروط و هذا هو خيرة المعارج و النهاية و التهذيب و 

عالم و الزبدة و المبادي و شرحه  و المنية و كنز العرفان و شرح البداية و الم
غيرها، بل في البداية: انّ عليه جمهور أئمّة الحديث و أصول الفقه. و في المعالم 

ثانيهما: عدم االشتراط و هو  و محكي غاية المأمول: انّه المشهور بين األصحاب.
أحدهما: حجّيّة خبر مجهول الفسق و هو  خيرة جمع مفترقين على قولين:

ثانيهما: عدم حجّيّة خبر مجهول الحال،  متأخّرين.المنقول عن ظاهر جمع من ال
في العدّة حيث قال:  بل من يوثق بتحرّزه عن الكذب خاّصة و هو خيرة الشيخ

فأمّا من كان مخطئاً في بعض األفعال أو فاسقاً بأفعال الجوارح و كان ثقة في 
 العدالة ألنّ ؛روايته متحرّزاً فيها فانّ ذلك اليوجب ردّ خبره و يجوز العمل به

المطلوبة في الرواية حاصلة فيه و انّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول 
و ألجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة  ؛شهادته و ليس بمانع من قبول خبره

هذه صفتهم و وافقه على ذلك جمع كثير من األواخر، بل لعّله المشهور بينهم 
1«.انتهى كالم الشيخ حتّى تداولوا العمل باألخبار الحسان.

فاذا جهل حال الراوي  .: مقتضى اآلية أّن الفسق مانع من قبول الروايةأقول
اليصحّ الحكم عليه بالفسق فلذا اليجب التثبّت عند خبره بمقتضى مفهوم 

ألنّ مفهومه أنّ خبر غير الفاسق حجّة و مجهول العدالة و الفسق يكون  ؛الشرط
 حسن فى غاية الحسن. فكالم الشيخ، .من مصاديق غير الفاسق

يكون حافظًا للحديث ان حّدث من حفظه، حافظًا له : و المراد به أنالضبط .6
 من الغلط و التصحيف و التحريف ان حدّث من األصل.

و ما بعدها. 33: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  1
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: انّ المراد من الضبط من يغلب ذكرُه سهوَه، ال من اليسهو أصالً و الّا تنبيه
من السهو و هو باطل بالضرورة فاليقدح  المعصومالنحصر األمر فيما يرويه 

 عروض السهو عليه نادرًا كما صّرح به جماعة.
: اختلف العلماء في أّن الشرائط المعتبرة في الراوي هل تعتبر حال األداء أو تتمّة

 حال التحّمل أو كليهما؟
تحمّلها. المعتبر بحال الرواي وقت األداء ال وقت »قال صاحب المقنعة األنيسة: 

فلو تحمّلها غير متّصف بشرائط القبول ثمّ أدّاها في وقت يظنّ اتّصافه و 
استجماعه لها قبلت منه. أمّا لو جهل حاله أو كان في وقت غير اماميّ أو فاسقًا 

تقبل ما يظهر يعلم أنّ الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها؟ لمثمّ تاب و لم
 1«.وقوعها بعدها

صرّح جماعة بأّن المعتبر في شرائط الرواي هو حال »قباس الهداية: قال في م
األداء ال حال التحمّل، فلو كان حال األداء جامعاً للشرائط مع فقده للشرائط كلًّا 
أو بعضًا حال التحّمل قبلت روايته فتقبل رواية البالغ اذا تحمّل في حال الصبا و 

السلف و الخلف على احضار الصبيان قد ادّعى في محكيّ نهاية األحكام اجماع 
مجالس الحديث و قبولهم بعد البلوغ لما تحمّلوه في حال الصبا، و كذا من تاب 
و رجع عمّا كان عليه من مخالفة في دين أو فسق أو نحو ذلك تقبل روايته حال 
استقامته، و قد جعلوا من هذا الباب قبول الصحابة رواية ابن عبّاس و غيرهم 

الرواية قبل البلوغ، فان ثبت ذلك و الّا لكان المانع منع قبولهم الّا  ممّن تحمّل
لما تحمّله بعد البلوغ و جعل بعض األصحاب ردّ الصدوق رواية محّمد بن 
عيسى عن يونس من باب كون تحمّله في حال الصبا و ردّ بأنّ الوجه ليس ذلك; 

ل بل حال األداء خاصّة، رحمه الله أيضاً اليعتبر الشروط حال التحمّألنّ الصدوق
الخطّاب و غيره، قال في الله من أمثلة المقام رواية أبي رحمهو جعل الشيخ

                                                           
 .35: 2. رسائل في درایة الحدیث:  1
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العدّة: فأمّا ما يرويه الغالة و المتّهمون و المضعفون و غير هؤالء فما يختّص 
الغالة بروايته فان كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة و حال غلّو عمل بما رووه 

ا رواه ة و ترك ما رووه حال خطئهم; فألجل ذلك عملت الطائفة بمحال االستقام
زينب في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال أبو الخّطاب محمّد بن أبي

تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هالل العبرتائي و ابن أبي العزاقر و غير 
لى كلّ حال. انتهى هؤالء، و أمّا ما يروونه في حال تخليطهم فاليجوز العمل به ع

و كيف كان فاذا ورد خبر من أخبار من له حالة  -قال:الى أن- كالم الشيخ
استقامة و حالة قصور فان علم تأريخ الرواية فال شبهة في العمل بها ان كانت في 
حال االستقامة و تركها ان كانت في حال القصور، و ان جهل التأريخ لزم الرجوع 

و غيره من  ة و االجتهاد فيها، و قد جعل الفاضل القميالى القرائن الخارجيّ
القرائن عمل جمهور األصحاب بها و هو كذلك حيثما يفيد االطمئنان العادي 
فانّ المعيار عليه فال بدّ من الفحص و البحث و التدبّر حتّى يحصل االطمئنان 

1«.فيعمل به أو اليحصل فيترك

 :أمارات الوثاقة فيالتنبيه األوّل: 
قد عرفت أنّ الوثاقة شرط في الراوي )على المشهور( و ينبغي البحث في 
األمارات التي يستنبط منها الوثاقة المعتبرة و الغير المعتبرة منها و هي كثيرة 

 نكتفي بشرح أهمّها فنقول:
 ان ثبت.: و هو أعلى مراتب التوثيق توثيق المعصوم .1

ينصّ على ذلك أحد من لوثاقة أو الحسن أنممّا تثبت به ا: »قال العّلامة الخوئي
و هذا ال اشكال فيه الّا أّن ثبوت ذلك يتوقّف على احرازه  المعصومين

و ما بعدها. 56: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  1
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كان غير متحقّق في زمان الغيبة الّا  نبالوجدان أو برواية معتبرة. و الوجدان و ا
1«.نادراً الّا أنّ الرواية المعتبرة موجودة كثيراً

توثيق بعض  الواحد بعض الروايات التي واردة في: عرفت في مبحث خبر أقول
 : العزيز بن المهدي حيث قال لهالرواة مثل رواية عبد

الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ألقاك في كلّ وقت أفيونس بن عبد ربما احتاج و لست»

 .«: نعمديني؟ قال
العلّامة و لكن في زماننا هذا النوع من التوثيق غير ثابت كما عرفت من كالم 

 .الخوئي
: أقصد بالقدماء أصحاب األصول الرجاليّة الخمسة و من توثيق القدماء .2

 .تقدّمهم و آخرهم وفاة الشيخ الطوسي
ينّص على ذلك أحد و ممّا تثبت به الوثاقة أو الحسن أن»: قال العلّامة الخوئي

النجّاشي و الشيخ األعالم كالبرقي و ابن قولويه و الكشّي و الصدوق و المفيد و 
، و هذا أيضاً ال اشكال فيه و ذلك من جهة الشهادة و حجّيّة خبر و أضرابهم

2«.الثقة

بأّن الطائفة أجمعت على تصحيح  : قد ادّعى الكشّيرواية أصحاب االجماع .3
ما يصحّ عنهم )أي أصحاب االجماع( و تبعه جمهور المتأخّرين. و استناداً الى 

ماعة الى الحكم بصحّة ما رواه أحد هؤالء من دون مناقشة هذا الكالم ذهب ج
. و قد عرفت عدد أصحاب االجماع النذكرها هنا للسند بينهم و بين المعصوم

 اختصاراً.
 : في كيفيّة ثبوت العدالة في الراوي:التنبيه الثاني

 الطرق الموصلة الى معرفة العدالة كثيرة أهمّها عبارة عن:
 يطّلع على األحوال الخفيّة فيه.المعاشرة الباطنة معه بأن .1

.53: 1. معجم رجال الحدیث:  1
.55: 1معجم رجال الحدیث:  . 2
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لكن اليخفى عليك اختصاص هذا الطريق بالراوي »قال في مقباس الهداية: 
1«.المعاصر و اشتراك بقيّة الطرق بينه و بين الراوي السابق على زماننا

 االشتهار بين أهل العلم سيّما القدماء. .2
فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم من أهل الحديث و »قال في مقباس الهداية: 

غيرهم و شاع الثناء عليه بها كفى في عدالته و اليحتاج مع ذلك الى معدّل ينصّ 
و ما بعده  عليها كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني
لى تنصيص الى زماننا هذا، فانّه اليحتاج أحد من هوالء المشايخ المشهورين ا

على تزكية و التنبيه على عدالة لما اشتهر في كّل عصر من ثقتهم و ضبطهم و 
ورعهم زيادة على العدالة. و انّما يتوقّف على التزكية غير هؤالء من الرواة الذين 

يشتهروا بذلك ككثير مّمن سبق على هؤالء و هم طرق األحاديث المدوّنة في لم
2«.الكتب غالباً

رائن الكثيرة المتعاضدة الموجبة لالطمئنان بعدالته ككونه مرجع شهادة الق .3
العلماء و الفقهاء و كونه مّمن يكثر عنه الرواية من اليروي الّا عن عدل و نحو 

فانّه اذا حصل االطمئنان بوثاقة الرجل كفى في قبول خبره; لبناء  ؛ذلك من القرائن
 العقالء على ذلك.

 شهادة عدلين فيها أو العدل الواحد على خالف في ذلك. .4
و في كفاية تزكية العدل الواحد له في قبول روايته قوالن: »قال في مقباس الهداية: 

في التهذيب، بل قيل: اّن  شیخأحدهما: الكفاية، و هو خيرة جمع كثير منهم ال
ثانيهما: عدم الكفاية و  نا.عليه األكثر. و في البداية: انّه قول مشهور لنا و لمخالفي

3«.و تابعوه و سيّد المدارك تعيّن االثنين، و هو خيرة آخرين منهم المحّقق

 .63: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  1
.64و  63: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  2
.67و  66: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  3
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 الفصل الثاني

 في طرق التحمّل: 

 في كتابه سبعة. و هي كما قاله الشهيد
: سواء كان من حفظه أم من كتابه. و هو أرفع األوّل: السماع من لفظ الشيخ

 المحدّثين.الطرق عند جمهور 
فهذا أعلى الطرق و أشرف األقسام و أرفعها »قال المحّقق الدربندي في كتابه: 

و « سمعت»و « حدّثني»عند المحقّقين. فيقول السامع المتحّمل اذا روى: 
« أخبرنا»أو « حدّثنا فالن»يقول: ، فان أتى بصيغة الجمع كأن«أنبأني»و « أخبرني»

فهو دليل على أنّه سمعه مع غيره. و قد تكون « قولسمعنا فالنًا ي»أو « أنبأنا»أو 
 النون للتعظيم لكن بقلّة.

ألنّ هذا اليحتمل الواسطة و ألّن « سمعت»و أرفع هذه الصيغ و أصرحها 
 1«.قد يطلق في االجازة تدليساً« حدّثني»

 «أنبأنا»فهو من قبيل حدّثنا فيكون أولى من « ذكر لنا»و « قال لنا»أمّا قول الراوي: 
 و غيره.

ألنّ القاري يعرضه على  ؛: و تسمّى هذا القسم العرضالثاني: القراءة على الشيخ
الشيخ. و يكون من حفظ أو كتاب لما يحفظه الشيخ أو كان الراوي يقرأ من 

 يحفظه أو بيد ثقة غيره.األصل الذي يعارض به بيد الشيخ من غير أن
اتّفاقاً من المحدّثين لكن رواية صحيحة  و هذه الطريقة كما قاله الشهيد

اختلفوا في أّن القراءة على الشيخ مثل السماع من لفظه في المرتبة أو فوقه أو 
 2دونه؟ فاألشهر ما تقدّم من أنّ السماع أعلى و قد عرفت وجهه.

                                                           
 / الفّن الثاني من القوامیس. 161: 2. رسائل في درایة الحدیث:  1
 الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة. / 236: 1. رسائل في درایة الحدیث:  2



 101.........................................المختصريف  علم الدرایة ...................................

و حكاه في أوائل صحيحه -ذهب جمّ منهم البخاري »: قال المحقّق الدربندي
 السماع من لفظ الشيخ و القراءة عليه سواء. الى أنّ -عن جماعة من األئّمة

يقول: و بالجملة فانّه قد نقل التساوي اذا روى بهذه الطريقة فله عبارات مثل أن
و يلي ذلك عبارت السماع من «. قري و أنا أسمع فأقّر به»أو « قرأت على فالن»

 «.قراءة عليه أنبأنا»أو « أخبرنا»أو « حدّثنا»لفظ الشيخ مقيّدة بالقراءة عليه مثل 
و في اطالق هذه العبارات أقوال: فمنعه جماعة منهم أحمد و النسائي و جوّزه 

« أخبرنا»معظم الحجازيين و الكوفيين و البخاري و غيرهم. و ثالث األقوال جواز 
و هو مذهب الشافعي و أصحابه و مسلم و جمهور المشارقة و « حدّثنا»دون 

ع الغالب اليوم عند المحدّثين. و قد يقال: اّن غيرهم، بل قيل: اّن هذا هو الشائ
1«.فقط« سمعت»من األقوال قول من أجاز فيها 

مأخوذة من قولهم: استجزته، : »الشهيد الثاني : و هي كما قالالثالث: االجازة
أي يطلب اعطاءه له على وجه يحصه به االصالح لنفسه كما يحصل لألرض و 

2«.لهالماشية االصالح بالماء فيجيره 

فلذا ان كان مأخوذًا من االجازة التي هي االسقاء فمتعّد بغير حرف الجّر فيقول: 
أجزته مسموعاتي مثالً، أّما ان كان بمعنى االذن و التسويغ كما هو المعروف 

 فيقول: أجزت له رواية كذا مثالً.
بولها، انّ األكثر من الخاّصة و العامّة على ق»قال في الفنّ الثاني من القواميس: 

بل يمكن ادّعاء السيرة القطعيّة على ذلك قديماً و حديثاً، جيالً بعد جيل و عصرًا 
ثمّ قال: و هي  بعد عصر في الجملة، بمعنى أنّ السيرة القطعيّة متحقّقة في ذلك.

أجزتك رواية »النوع األوّل: و هو ما أعالها اجازة معيّن لمعّين، نحو:  على أنواع:
 و نحو ذلك.« أجزت فالناً ما اشتمل عليه في فهرستي»أو « الكتب األربعة مثالً

 / الفن ّ الثاني من القوامیس. 163: 2. رسائل في درایة الحدیث:  1
/ الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة. 143: 1. رسائل في درایة الحدیث:  2
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 «.أجزت مسموعاتي أو مرويّاتي»النوع الثاني: اجازة معيّن في غير معيّن كقوله: 
 فالخالف فيه كثير و الجمهور من الطوائف جوّزوه الرواية و أجيبوا العمل بها.

بوصف العموم كقوله: النوع الثالث: اجازة العموم بمعنى أنّه يجيز غير معيّن 
 و ما أشبه ذلك.« لمن في عصري»أو « لمن أدرك زماني»أو « أجزت المسلمين»

فمن منع ما تقّدم فهذا أولى و من جوّزه اختلفوا في هذه، فجوّزها جمع مطلقاً و 
جوّز بعضهم االجازة لجميع المسلمين الموجودين عندها، و بعضهم لمن دخل 

. لكن اّن االعتماد و التعويل على هذه االجازة في طلب الحديث من طلبة العلم
أجزت »النوع الرابع: اجازة مجهول أو حكم مجهول كقوله:  في غاية االشكال.

يعيّن و هناك جماعة مشتركون في هذا االسم و لم« محمّد بن أحمد الدمشقي
و هو يروي عدّة « أجزتك أو أجزت فالناً كتاب السنن»المراد منهم. أو يقول: 

فهذه اجازة باطلة ال فائدة فيها، فان أجاز لجماعة  يعيّن.تعرف بالسنن و لم كتب
يعرفهم بأعيانهم و ال أنسابهم و ال عددهم و مسمّين في االستجازة أو غيرها و لم

النوع  ال تصفحهم صحّة االجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذه الحال.
ء فالناً أو اذا شاء زيد اجازة أجزت لمن شا»الخامس: االجازة المعّلقة، مثل: 

فهو « أجزت لمن شاء االجازة»و لو قال:  فعلى األشهر األظهر أنّها التصحّ.«. أحد
أجزت لمن يشاء الرواية »و أكثر جهالة. فلو قال: « كأجزت لمن يشاء فالن»

أجزت »فأولى بالجواز ألنّه تصريح بمقتضي الحال ال تعليق. و لو قال: « عنّي
« ن شاء روايته عّنى أو لك ان شئت أو أحببت أو أردت أو نحو ذلكلفالن كذا ا

أجزت لمن يولد »النوع السادس: االجازة للمعدوم كقوله:  فاألظهر جوازه.
، فاختلفوا في صحّتها، و لعلّ دليل المانعين هو بعض األصول األوّليّة «لفالن

جوّزين انّها اذن فيصحّ مضافًا الى أنّه اخبار و اليصحّ اخبار المعدوم. و دليل الم
يتحمّله المجيز بوجه ليرويه المجاز اجازة ما لم»النوع السابع:  يأذن الموجود.أن

النوع الثامن:  اذا تحمّله المجيز. فالمنع فى هذا النوع هو األشهر األظهر األصحّ.
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، فما هو األظهر األصّح و «أجزت مجازاتي»اجازة المجاز، و ذلك مثل قوله: 
1«.كثر هو جوازه.انتهى ملخّصاًعليه األ

: و هي نوعان: أحدهما المقرونة باالجازة و هي أعلى أنواعها، و الرابع: المناولة
يناوله كتابًا و يسمّى أيضًا عرض المناولة، و ثانيهما المجرّدة عن االجازة بأن

 يقول هذا سماعي; فاليجوز الرواية بها على األصحّ عند الفقهاء و األصوليين.
يكتب مرويّة لغائب أو حاضر بخطّه أو يأذن بكَتِبه له و : و هي أنالخامس: الكتابة

مقرونة باالجازة و مجرّدة عنها. فالمقرون باالجازة في  ؛هي أيضاً على قسمين
الصحّة و القوّة مثل المناولة المقرونة بها، و أمّا المجرّدة عنها فاألكثر على جواز 

 الرواية بها.
ُيعل م الشيخ الطالب أنّ هذا الكتاب روايته أو سماعه : و هو أنالمالسادس: االع

 فجوّز به الرواية على ما حكاه جماعة أكثر أصحاب الحديث و الفقه و األصول.
يجد الراوي مرويّ انسان و هو أن« وجد يجد»: و هي مصدر السابع: الوجادة

 بخطّه فيقول: وجدت بخطّ فالن.
يقف على أحاديث بخطّ راويها و و هي أن»لقواميس: قال في الفّن الثاني من ا

وجدت أو قرأت »يقول: يسمعها منها الواجد و ال له منها اجزة أو نحوها فله أنلم
 2«.فهذا هو الذي استمرّ عليه العمل قديماً و حديثاً«. بخطّ فالن

و في جواز العمل بالوجادة قوالن: و ال خالف في جواز الرواية لو اقترنت 
 جازة.باال

و الوصيّة بالكتاب، و : زاد ملّا آغا فاضل الدربندي في كتابه طريق أخرى و هتتمّة
يوصي عند موته أو سفره لشخص معيّن أن»في كتابه عبارة عن:  هي كما قال

3«.بأصله أو بأصوله أو كتبه فقال: انّ ذلك مّما جوّزه بعض السلف

 و ما بعدها / الفن ّ الثاني من القوامیس. 164: 2رسائليف  درایة الحدیث: .  1
و ما بعدها / الفنّ الثاني من القوامیس. 164: 2رسائل في درایة الحدیث: .  2
 / الفنّ الثاني من القوامیس. 172: 2. رسائليف  درایة الحدیث:  3



الفصل السادس 

المستعملة في الجرح و التعديلفي بيان ألفاظ  

لمستفادة من الملكة في الرواي العدالة ا -عند بعض-قد عرفت أّن المعتبر 
بدّ في التعديل من لفظ صريح يدلّ على هذا المعنى، و كذا في المذكورة فال
 الجرح فنقول:

 ذكر ألفاظ كثيرة في تذكية الرواي نحن نذكر اآلن أهمّها.
  :-1كما في الرعاية-بارة عن الصريح ع اظ التعديلالف

قول المعدّل: هو عدل. و هذا التعبير و ان كان ظهوره أعمّ من العدالة المصطلح 
يكرّر في الفقه لكن هنا تستعمل في العدالة فقط. و قد يتّفق في بعض الرواة أن

أو قوله: هو حجّة، أي مّما  في تذكيتهم لفظة الثقة و هو يدّل على زيادة المدح.
يتّفق كما -لحديث و ان كان أعّم من الصحيح و االحتجاج با بحديثه. يحتجّ

 أو قوله: هو صحيح الحديث.  .-بالحسن و الموثّق

/ الرعایة لحال البدایة في علم الدرایة. 219: 1. رسائل في درایة الحدیث:  1
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قول الجارح: هو كذّاب أو ضعيف أو وّضاع أو  أهمّها عبارة عن:ألفاظ الجرح و 
غال أو مضطرب الحديث أو متروك أو مرتفع القول أو متّهم أو نحو ذلك.

 :األلفاظ التي التكون مدحاً و ال ذمّاً يف تنبيه 
. و منها: لفظ الغالم فانّه كثيرًا ما يقع یمنها: مول»قال في مقباس الهداية:  

و المراد به المتأدّب عليه و  .استعماله في الرجال فيقال: انّ فالناً من غلمان فالن
ن محمّد بن المتلمّذ على يده كما صرّحوا به في كثير من التراجم كما في بكر ب

لكونه  ؛بن ميثمأنّه من غلمان اسماعيل حبيب بن عثمان المازني فاّنهم ذكروا فيه 
و منها: قولهم شاعر فانّه اليدّل على مدح و ال ذمّ. و ورود ذّم الشعر  تأدّب عليه.

في األخبار اليدّل على ذّم الشاعر بعد تقييد ذلك بالباطل من الشعر دون ما 
و نحو ذلك. و منها:  أو أحكاماً أو رثاء المعصومين تضمّن حكمة أو وعظاً

يراد به كلّ من  -بضمّ القاف و سكون الطاء-و منها: قولهم القطعي  قولهم كوفيّ.
و ال داللة في هذه اللفظة على مدح و ال قدح و انّما تدّل  قطع بموت الكاظم

و مثله: له كتاب و  على عدم الوقف و كونه اثنى عشريّاً. و منها: قولهم: له أصل،
1«.له نوادر و له مصنّف. انتهى ملخّصاً

 ؛التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المشهور»في كتابه: : قال الشهيدرتنبيه 
 ؛و أمّا الجرح فاليقبل الّا مفّسراً مبيّن السبب .ألنّ أسبابها كثيرة يصعب ذكرها

2«.الختالف الناس في ما يوجبه

حسن لكن و ليعلم اذا دار األمر بين التعديل و الجرح  : كالم الشهيدأقول
يكون الرواي عند شخص عادالً و عند شخص آخر مجروحاً قدّم بمعنى أن

ألّن معنى تعديل المعدّل هو عدم وقوفه على السبب  ؛الجرح مع ذكر السبب
 الذي يوجب جرحه و الجرح معناه وقوفه على هذا السبب.

 و ما بعدها. 9: 3. مقباس الهدایة:  1
.214: 1درایة الحدیث: . رسائل في  2
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اذا شهد شاهدان بتعديل شخص معيّن و آخران »ادي: قال سيّدنا االستاذ في اله
شهد المزكّيان بعدالته مطلقاً أو مفّصالً من غير ضبط يتكاذبا، بأنبجرحه فان لم

وقت معيّن و شهد الجارحان بأنّه فعل كبيرة في الوقت الفالني فاألظهر تقديم 
الجرح يتضمّن و ذلك أّوالً: ألنّ التعديل في المعنى راجع الى النفي و  ؛الجرح

االثبات و هو مقدّم على النفي. و ثانياً: ألّن مستند العلم الجارح الى االحساس و 
المعدّل يبني  على أصل العدم و مستند العدم عدم المعاينة و األصل و هما ظنّيّان 

يراه الجارح ألنّه أقوى. و ثالثاً: ألنّه حينئذٍ يمكن صدقهما بأن ؛فكان األوّل أولي
الوقت بفعل المعصية و المخرجة عن العدالة و اليراه المعدّل. نعم، في ذلك 

قد عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنّه قد »تقدّم قول المعدّل فيما اذا قال: 
و هذا الكالم و ان  1«.زيادة علم فتقدّم ألنّ مع المعدّل«: تاب عنه و حسنت حاله

 كان في الشهادة لكن جاز هنا، طابق النعل بالنعل.
قد وقع الخالف في قبول الجرح و التعديل مطلقتين »قال في مقباس الهداية:  

بأن يقال: فالن عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة و الضعف على أقوال:
طلقة و عدم قبول الشهادة أحدها: عدم كفاية الشهادة بكلّ من العدالة و الفسق م 

يقول: هذا عدل ألنّي فيهما الّا بعد تفسير ما شهد به من العدالة و الجرح بأن
أجده يرتكب المعصية و هكذا فى طرف الجرح فيلزم عاشرته سفراً و حضراً و لم

يقول: هو فاسق ألنّي وجدته يرتكب الكبيرة الفالنية مثالً. ثانيها: كفاية أن
يبيّن سبب فلو قال أشهد أنّ فالناً عدل أو فاسق قبل و ان لم االطالق فيهما،

العدالة أو الفسق. و ثالثها: كفاية االطالق مطلقاً في التعديل دون الجرح فانّه 
اليقبل الّا مفّسراً و هو خيرة الشيخ في قضاء الخالف و في المسالك قال: انّه هو 

الرازي قوالً و السيّد عميد الدين المشهور. رابعها: عكس الثالث، نقله الغزالي و 
في شرح التهذيب عن جمع و في المسالك عن العلّامة. خامسها: القبول فيهما 

.138: 1. الهادي الی أحكام القضاء و الشهادات:  1
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من غير ذكر السبب اذا كان كلّ من الجارح و المعدّل عالمًا بأسباب الجرح و 
التعديل و بالخالف في ذلك بصيراً مرضيّاً في اعتقاده و أفعاله و لزوم التفسير 

يكونا عارفين باألسباب، و اختاره العلّامة و هو محكيّ عن امام لم فيما اذا
الحرمين الجويني و الغزالي و الرازي و الخطيب و الحافظ أبي الفضل العراقي و 
غيرهم . سادسها: القبول فيهما مع العلم بالموافقة فيما يتحقّق الجرح و التعديل 

بالموافقة اختاره السيّد عميد الدين  و عدم القبول الّا مفّسراً في صورة عدم العلم
في شرح التهذيب و الشهيد الثاني و ولده و الفاضل القّمي و غيرهم. سابعها: ما 
رجّحه بعض األواخر من اعتبار التفسير ان كان اختالفهما بحسب المفهوم أو 

1«.ملخّصاً احتمل ذلك و عدم وجوب التفسير مع عدم ذلك. انتهى

و ما بعدها. 83: 2. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  1



الفصل السابع 

في التعارض بين األدلّة 

: في بيان أمور يحتاج اليها في هذا الباب.تمهيد 
 -على ما قرّر في علم األصول  -: التعارض أو المعارضة األوّل: حقيقة التعارض 

عبارة عن التكاذب بين الدليلين )ال بين المدلولين( الناشي من التنافي الداللي 
هو أنّ كّلاً منهما اذا تمّت مقوّمات الحجّيّة فيهما يكذّب فيها. و معنى المعارضة 

 اآلخر.
التعارض تنافي مدول دليلين بالتناقض كما اذا دّل : »قال العلّامة الخوئي

ء و اآلخر على عدم وجوبه، أو بالتضاد كما اذا دلّ أحدمها على وجوب شي
1«.اآلخر على حرمتهء و أحدهما على وجوب شي

و الفرق بين التعارض و : »: قال العّلامة الخوئيالتزاحم و التعارضالفرق بين 
التزاحم هو أنّه ليس فى باب التزاحم تناف بين الدليلين من حيث المدلول أصالً; 

.417: 2. مصباح األصول:  1
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اذ من الواضح عدم التنافي بين الدليل الداّل على وجوب االنقاذ و الدليل الداّل 
متثال كال كلّف اليقدر على اعلى حرمة التصّرف في الغصب. و حيث اّن الم

يكون اختيار أحدهما تعييناً أو تخييراً موجبًا لعجزه عن  ـعلى الفرضـالتكليفين 
امتثال اآلخر فيكون الحكم اآلخر منتفيًا بانتفاء موضوعه و اليلزم منه التصّرف 
في دليله. و هذا بخالف باب التعارض; اذ التنافي بين الدليلين من حيث المدلول 
ثابت فيه سواء كان التنافي بينهما في تمام المدلول كما في المتباينين أو في 
بعض المدلول كالعامّين من وجه، فانّ التنافي بينهما في مادّة االجتماع فقط 

موجب لرفع اليد عن اآلخر و الحكم بعدم  ـللترجيح أو التخييرـفاألخذ بأحدهما 
ثبوت مدلوله فيكون الحكم اآلخر منتفيًا مع بقاء موضوعه ال بانتفائه، فاّن األخذ 

ء موجب لرفع اليد عن الدليل الداّل على نجاسته بالدليل الداّل على طهارة شي
اء فيكون الحكم بالنجاسة منتفياً عن موضوعه ال منتفيًا بانتفاء موضوعه لبق

و بعبارة أخري: ثبوت مدلول أحد الدليلين في باب التعارض  الموضوع بحاله.
يوجب انتفاء مدلول اآلخر في مقام الجعل بخالف باب التزاحم فاّن ثبوت 
أحدهما يوجب انتفاء موضوع اآلخر فيوجب انتفائه في مرتبة الفعلية النتفاء 

كيك باعتبار األشخاص في موضوعه ال انتفائه في مقام الجعل، و لذا يمكن التف
باب التزاحم كما اذا كان أحد قادرًا على انقاذ الغرقى و اآلخر قادراً على انقاذ 
أحدهما فقط، فيتحقّق التزاحم بالنسبة الى الثاني دون األوّل بخالف باب 
التعارض; اذ اليمكن الحكم بالنجاسة في المثال الذي ذكرناه بالنسبة الى شخص 

بة الى آخر، بل تقديم أحد الدليلين على اآلخر للترجيح أو و بالطهارة بالنس
1«.جاسة للجميع. انتهى ملخّصاًالتخيير يوجب الحكم بمدلوله من الطهارة أو الن

و عليه فالمرجع في التعارض هو التكاذب بين الدليلين ال بين مدولهما.

.428و  427: 2. مصباح األصول:  1
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بها و هي كما  : و ليعلم اّن للتعارض شروطًا اليتحقّق الّاالثاني شروط التعارض
 عبارة عن: في أصول المظفّر

ألنّه لو كان أحدهما قطعيّاً فانّه يعلم منه  ؛ألّايكون الدليالن أو كلّ منهما قطعيّاً .1
كذب اآلخر و المعلوم كذبه اليعارض اآلخر; ألنّ القطع بالمتنافيين أمر مستحيل 

 اليقع أصالً.
الستحالة حصول الظنّ الفعلي  ؛تهما معاً يكون الظنّ الفعلي معتبراً في حجيألّا .2

بالمتكاذبين كاستحالة القطع بهما.
يعارض باآلخر.يكون كّل منهما حجّة اذا لمأن .3

 :كيفيّة أخبار المتعارضة
هما تعارضًا ابتدائيّاً قابالً نتكون بياألخبار المتعارضة على ثالثة أقسام: امّا أن 

تكون بينهما تعارضاً بحيث اليمكن الجمع و امّا ان .للجمع )كالعامّ و الخاّص(
العرفي بينهما )مثل الخبرين المتعارضين أحدهما نصّ في وجوب الجمعة و 

 .تكون ألحدهما مؤيّد و مرجّحو هو على قسمين: امّا أن .اآلخر نّص في حرمته(
ارضاً بحيث التكون ألحدهما مؤيّد و ال مرجّح. و أمّا اذا كانت بينهما تعو امّا أن

اليمكن الجمع العرفي بينهما و ليس ألحدهما مرجّح بل تكون متعادلين 
و أمّا اذا كانت بينهما تعارضاً و  فالمرجع هو التساقط أو التخيير على ما سيأتي.

تكون ألحدهما مرجّح فال شبهة لترجيح ذي المرجّح لكن هذا األمر يتوقّف على 
 تعريف المرجّحات فنقول:

 :جّحاتأقسام المر
 المرجّحات الى خمسة أقسام: يقسّم العلّامة المظّفر

: و في هذا الترجيح أربع روايات لكن لالختصار نذكر الترجيح باألحدث .1
 واحدة منها:

.169: 2. أصول الفقه:  1
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 قال: اللَّهعبدبسنده الى أبي روى الكليني
أرأيت لو حدّثتك بحديث ثمّ جئتني من قابل )أي العام اآلتي( »

رحمك  :قال ،آخذ باألخير :قلت ؟بأيّهما كنت تأخذفحدّثتك بخالفه 
 1.«اللَّه

: و هي منحصرة في مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة. الترجيح بالصفات .2
عن العلّامة «بعوالي اللئالي»رواه ابن أبي جمهور االحسائي في كتابه الموسوم 

 مرفوعاً الى زرارة قال:
يأتي عنكم الخبران و ، جعلت فداك :فقلتجعفرسألت أبا»

خذ بما اشتهر بين  ،يا زرارة :فقال؟ الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ
انّهما معاً مشهوران  ،يا سيّدي :فقلت. اصحابك و دع الشاذّ النادر

خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في : فقال .مأثوران عنكم
انطر ما وافق  :قالف .مرضيّان موثّقان نانّهما معاً عدال: فقلت .نفسك

: فقلت .فانّ الحقّ فيما خالفهم ،منهما العامّة فاتركه و خذ بما يخالفه
اذن فخذ بما فيه  :فقال ؟ربما كانا موافين لهم أو مخالفين فكيف أصنع

انّهما معاً موافقان لالحتياط أو : فقلت .الحائطة لدينك و اترك اآلخر
أحدهما فتأخذ به و تدع  اذن فتخيّر: فقال ؟فكيف أصنع ،مخالفان له

2.«اآلخر

 و في صدر الرواية داللة على ذلك اليحتاج الى توضيح.
 :الترجيح بالشهرة. 3
: كما في مقبولة عمر بن حنظلة و خبر حسن بن الترجيح بموافقة الكتاب .4

 الجهم، فقد جاء في صدره:

 .67: 1. الكافي:  1
.133: 4. عوالي اللئالي:  2
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سه قِما جائك عنّا فَ :قال .تجيئنا األحاديث عنكم مختلفة :قلت له»
و ان فان كان يشبههما فهو منّا  .على كتاب اللَّه عزّوجلّ و أحاديثنا

1.«يكن يشبههما فليس منّالم

 : كما في مرفوعة المتقدّمة.الترجيح بمخالفة العامّة .5
نقول: انّ المرجّحات ثالثة أقسام: مرجّحات السندّية، مرجّحات : يمكن أنأقول

 الدالليّة، مرجّحات الخارجيّة.
 :المرجّحات السندیّة

يكون رواة أحدهما عدواًل دون غيره )كترجيح الخبر الصحيحة على أن .1
 الموّثقة(.

كون أحد الراويين أعدل. و تعرف األعدليّة امّا بالنصّ عليها و امّا بذكر فضائل  .2
 تذكر في اآلخر.فيه لم

 كونه أصدق مع عدالتهما. و يدخل في ذلك كونه أضبط. .3
يكون طريق تحمّل أحد الروايتين أعلى من طريق تحمّل اآلخر، كأن یكونأن 4

 أحدهما بقرائته على الشيخ و اآلخر بالوجادة.
 نقل الحديث بأسانيد متعدّدة )كترجيح المستفيضة على اآلحاد(. .5
 يكون راوي أحدهما أعلم أو أزهد أو أفقه... دون اآلخر.أن .6
 بعالي السند. قلّة الوسائط المعبّر ذيها .7

 :المرجّحات الداللیّة
فصاحة ألفاظ أحدهما بالنسبة الى اآلخر و يدخل في ذلك أفصحيّة أحدهما  .1

 و صاحب المعالم مع فصاحة كليهما. و لكّن الشيخ األعظم األنصاري
دليل عليه، و ألنّه أّواًل اليلزم كونها في أعلى درجة الفصاحة و ال  ؛يرتضيا بذكلم

.121: 27وسائل الشیعة: .  1
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على األقل اليلزم كونها في أعلى درجة الفصاحة في بيان  -لو سلّمنا-ثانياً 
 1ألحكام الذي غايته تفهيم الناس.ا

: لو قلنا بمرجّحيّة كلّما يقوي الظّن بين المتعارضين فان يكون أحدهما أقول
 أفصح من اآلخر يوجب الترجيح عليه قطعاً.

 عدم االضطراب في متن أحدهما و وجوده في اآلخر. .2
 :المرجّحات الخارجیّة

 يكون أحدهما مؤيّدًا بعموم أو اطالق.أن .1
 يكون أحدهما مورد عمل المشهور المعبّر عنه الشهرة الفتوائيّة.أن .2
يكون أحدهما مخالفًا للعامّة و اآلخر موافقًا لها; ألّن احتمال التقيّة في أن .3

أي يكون ، وهذا القسم معروف بمرجّح الجهتي المخالف قليل بخالف الموافق.
 جهة صدروره امّا للتقيّة أو ال.

 شهرة نقل أحدهما المعروف بالشهرة الروائيّة. .4
و أمّا ان كان الخبران متعادلين أي اليكون ألحدهما مرجّح فالقاعدة تقتضي 

الع التساقط أو التخيير على خالف في ذلك النطيل بذكر أدلّتهما، فلمزيد االطّ
 .راجع على أصول الفقه للمظفّر و الفرائد للشيخ األنصاري

. فرائد األصول: القسم التعارض. 1



الفصل الثامن 

في األحاديث الموضوعة 

 :تمهيد
تثبت صّحة كلّها، بل بعضها مجعول و ليعلم أّن األحاديث الموجودة في كتبنا لم

السّنة و موضوع و مخالف لما هو المقطوع و المعلوم من العقل أو القرآن أو 
 القطعيّة.

 :و قد روي عن النبي
1.«من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّء مقعده من النار»

عليه السالم:و روي عن الصادق
2.«لكلّ رجل منّا رجل يكذب علیه»

 .325. نهج البالغة للصبحي صالح:  1
.19: 1. استقصاء االعتبار في شرح االستبصار:  2
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و  .يميّز األحاديث المعتبرة عن الموضوعةفلهذا يجب على الفقيه و المحدّث أن
 علم الرجال و الدراية هما القائمان بهذا المهمّ.

في كتاب األربعين في ذيل الحديث  قال شيخ المسلمين بهاء الملّة و الدين
 :اللَّهقال رسول :الحادي و العشرين

1.«قد كثرت علىّ الكذّابة»

للتوصّل الى األغراض الفاسدة و  ؛اللَّهريب في أنّه قد كذب على رسولال»
و ما  مقاصد الباطلة من التقرّب الى الملوك و ترويج اآلراء الزائفة و غير ذلك.

ذكره من وضع الحديث للتقّرب الى الملوك قد وقع كثيراً، فقد حكي أنّ غياث 
بن ابراهيم دخل على المهدي العبّاسي و كان يحبّ المسابقة بالحمامة فروى عن 

فأمر له «. ال سبق اّلا في الخفّ أو حافر أو نصل أو جناح» أنّه قال: النبيّ
المهدي بعشرة آالف درهم، فلّما خرج قال المهدي: أشهد أنّ قفاه قفا 

يتقرّب الينا، و أمر أو جناح و لكن هذا أراد أن اللَّه، ما قال رسولاللَّهرسول
ديث و كذلك الغالة و الخواج، بذبح الحمام. و قد وضع الزنادقة كثيرًا من األحا

انظروا الى هذه  -بعد ما رجع عن ضاللتهم-و يحكى أّن يعضهم كان يقول: 
2«.عنا له حديثاً. انتهى ملخّصاًاألحاديث عمّن تأخذونها، فانّا كنّا اذا رأينا رأياً وض

نخّلص عوامل وضع الحديث بالتالي:يمكن أن
 :العامل السياسي .1

الوفاة و في البيت رجال فيهم عمر  عبّاس: لّما حضرت النبيّ: روى ابن تمهيد
 بن الخّطاب قال:

.3«تضلّوا بعدههلمّ أكتب لكم كتاباً لن»

 .62: 1. الكافي:  1
/ الحدیث الحادي و العشرون. 136. کتاب األربعین:  2
 .15: 1. وسائل الشیعة:  3
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و كان  «.انّ النبي غلبه الوجع و عندكم كتاب اللَّه فحسبنا كتاب اللَّه»قال عمر:  
في مقدّمة  كما قال الشهرستاني-حاً في باب الوضع لغرض السياسي هذا فت
 و هدفه األساسي اقصاء الخالفة عن صاحبها الحقيقي. -1الوسائل

: -كما قال الشهرستاني-اني كان النموّ الحقيقي ألمرين و في عهد الخليفة الث
و  الوضع و ما يترّتب عليه من آثار اجتماعيّة و سياسيّة تخالف النّص النبوي

مجتهدًا يصّح بحقّه  االجتهاد في مقابل النّص الذي يجعل من الرسول
 الخطاء.

ال بشكل واضح في أعم -أي وضع الحديث على أهل البيت-ظهر هذا األمر 
اللَّه تعالى التي قام بها من أجل تحكيم أركان المعاوية بن أبي سفيان لعنهما

الخالفة أمره بسبّ  على منصبدولته. و كان أوّل عمله بعد االتكال 
 على منابر المسلمين. المؤمنينأمير

كتب معاوية نسخة واحدة الى عمّاله »روى المدائني في كتاب األحداث و قال: 
و  2«.برئت ممّن روى شيئاً من فضل أبي تراب و أهل بيتهأن»بعد عام الجماعة: 
ل واليته و أنظروا من قبلكم من شيعة عثمان و محبّيه و أهكتب لهم أيضاً أن

الذين يروون فضائله و مناقبه فأدنوا مجالسهم و قرّبوهم و أكرموهم ففعلوا ذلك 
أنّ الحديث في عثمان »حتّى أكثروا في فضائل عثمان و مناقبه. ثمّ كتب اليهم: 

قد كثر و فشا في كّل مصر، فاذا جائكم كتابي هذا فادعوا الناس الى الرواية في 
األوّلين، و التتركوا خبراً يرويه أحد من المسلمين في فضائل الصحابة و الخلفاء 

أبي تراب الّا و اتوني بمناقص له في الصحابة، فانّ هذا أحبّ اليّ و أقرّ الى عيني 
«. و أدحض لحّجة أبي تراب و شيعته و أشدّ عليهم من مناقب عثمان و فضله

حقيقة لها. و  فقرأت كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصحابة ال

 .15: 1. وسائل الشیعة:  1
.191: 33. بحار األنوار:  2
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عليهم جدّ الناس في وضع الحديث في فضائل الصحابة و بهتان على أهل البيت
السالم و علموا صبيانهم و غلمانهم حتّى رووه و تعلّموا كما يتعلّمون القرآن و 
مضى على ذلك مدّة طويلة. فظهرت أحاديث كثيرة موضوعة و بهتان منتشر على 

1«.خّصاًعليه السالم. انتهى ملبأبي ترا

و خاله كان لقتل أخيه حنظلة يوم البدر بيده و لعلّ بغض معاوية على عليّ
الوليد بن عتبة و غيرهما من أوالد عبد الشمس، فلذا كان معاوية أشّد الناس 

 .عداوة لعليّ
انّ أكثر األحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في »و قال ابن عرفة: 

2«.هما يزعمون به أنوف بني هاشمتقرّباً اليهم بما يظنّون أنّأيّام بنى أميّة 

ذكر شيخنا االسكافي أنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة و »قال ابن أبي الحديد: 
قومًا من التابعين على رواية أخبار قبيحة في أبي تراب تقتضي الطعن فيه و البرائة 

تلفوا ما ارضاه، منهم أبو منه، و جعل لهم على ذلك جعالً يرغب في مثله فاخ
3«.بة و من التابعين عروة بن زبيرهريرة و عمرو بن العاص و المغيرة بن شع

 :العامل الديني .2
أقصد بالعامل الديني السبب الذي دفع أبناء األخرى لوضع األحايث كيدًا 

و  4لذى نقل عن كعب األحبارلالسالم و انتقاماً من المسلمين، كاألحاديث ا
 5وهب بن منّبه.

يعلم أنّ أحاديث اسرائيليات كثر في أحاديث التجسيم، كما هو المعلوم ينبغي أن
 كان في عقائد اليهود كما هو ظاهر التوراة المحّرفة. و اآلن نذكر نماذج

 .15: 3الحدید المعتزلي: . شرح نهج البالغة البن أبي 1
 .15: 3الحدید المعتزلي: . شرح نهج البالغة البن أبي 2
 .358: 1الحدید المعتزلي: . شرح نهج البالغة البن أبي 3
المدینة في أیّام عمر.بكر و قدم . هو من أکابر علماء الیهود في الیمن. قیل أسلم زمن أبي 4
 . هو من علماء الیهود بأساطیر األّولین السیّما في االسرائیلیات. 5
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 البخاري و المسلم في صحيحهما: اهروما  من األحاديث الموضوعة االسرائيلية
السماء الدنيا حين يبقى الثلث األخير و يقول: ينزل ربّنا كلّ ليلة الى »

1.«من يدعوني فاستجيب له

أخرج البخاري و المسلم عن أبي هريرة أنّه قال:
أجب ربّك فطلم موسى عين  :له :جاء ملك الموت الى موسى فقال»

انّك أرسلتنى  :فرجع الملك الى اللَّه تعالى فقال ،ملك الموت ففقأها
ارجع  :فردّ اللَّه تعالى اليه عينه و قال ،الى عبد اليريد الموت ففقأ عيني

ان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما  :الى عبدي فقل
2.«توارت بيدك من شعرة فانّك تعيش بها سنة

و قام بمثل هذا في صفوف الشيعة من عرفوا بالغالة، فاستغلوا تقديس الشيعة 
و من أشهر من قام  فوضعوا أحاديثاً كثيرة في رفعهم فوق منزلتهم.هل البيتأل

عبارة عن: المغيرة بن  بوضع األحاديث بين الشيعة و يغلون في أهل البيت
 سعيد و تلميذه محمّد بن مقالس.

روى الكشّي باسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن 
عليه السالم يقول:اللهالحكم أنّه سمع أبا عبد 

و يأخذ كتب كان المغيرة بن سعيد يعتمد على الكذب على أبي»
أصحابه و كان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون و يسندها 

يبثّوها في الشيعة، فكلّ ما الى أبي ثمّ يدفها الى أصحابه فيأمرهم أن
بن سعيد  كان في كتب أصحاب أبي من الغلوّ فذاك ممّا دسّه المغيرة

3.«في كتبهم

.86: 4. شرح الكالفي للمازندراني:  1
 .92: 4. دالئل الصدق لنهج الحقّ:  2
 .225. رجال الكّشي:  3
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وّل أمره لكن و مستقيماً في أ كان محمّد بن مقالس من أصحاب الصادق
 زينب.الخطّاب و محمّد بن أبييضلّ، هو مشهور بأب

روى في اكمال الدين في التوقيع الذي بخطّ موالنا صاحب األمر و الزمان عّجل 
 اللَّه تعالى فرجه الشريف:

زينب األخدع، فملعون و أصحابه بن أبيأمّا أبو الخطّاب محمّد »
1.«ء و آبائي منهم بُرَءاءملعونون فالتجالس أهل مقالتهم فانّي بري

 أنّهم آلهة و نسبوا أيضاً أّنهم أنبياء. زينب على األئّمةنسب أبو 
و أظهر مظاهر هذا ما »الهادي الفضلي في أصول الحديث: قال الدكتور عبد 

الفقهاء باسرائيليات و الغلّو، االسرائيليات التى جائتنا عرف في لغة المحدّثين و 
عن طرق اليهود في أحاديث الموضوعة و الغلوّ الذي وصل الينا عن طريق 

2«.صارى في أحاديث موضوعة أيضاًالن

 :العامل المذهبي .3
يعني السبب الذي دفع بعض أصحاب المذاهب االسالميّة للوضع تأييدًا 

 حنيفة و شافعي.وضع لتكريم محّمد بن كرام و أبي التيللمذهب مثل األحاديث 
يكون في أمّتي رجل يقال له محمّد » :اللَّهحنيفة قال رسولروى في فضل أبي

ون في أمّتي رجل أضّر على أمّتي من أبليس، و يك [شافعيیعني ال]بن ادريس 
ديث و وضعت الشافعيّة مقابل هذا الح 3«.حنيفة هو سراج أمّتييقال له أبو

 حديثاً في فضل امامهم.
 :العامل االعالمي .4

 .يضع الواضع للتقّرب الى اللَّه و رسولهأقصد منه أن

.316: 12. مستدرک الوسائل:  1
 .140. أصول الحدیث:  2
 .47: 1. وسائل الشیعة:  3
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الوضّاعون للحديث أصناف و أعظمهم ضرراً قوم »في كتابه:  قال الشهيد
منسوبين الى الزهد، وضعوا الحديث احتسابًا فيما زعموا فتقبّل الناس 

1«.ثقة منهم بهم و ركنوا اليهم موضوعاتهم

يجوّزون وضع الحديث لترغيب الناس بعض الزّهاد و العبّاد و احتجّوا بأّن وضع 
ال عليه، فاليشمل هذا الحديث الذى نقل  الحديث للترغيب يكون كذبًا للنبي

بل بعضهم زعموا أنّهم  «.من كذب عليّ متعمّداً فليتبّوء مقعده من النار: »عنه
 ون الثواب.يستحقّ

قد ذكر الحاكم و غيره من شيوخ المحدّثين أنّ رجاًل »روى القرطبي في كتابه: 
من الزهّاد و العبّاد انتدب في وضع األحاديث في فضل القرآن و سوره فقيل له: 

أرّغبهم فيه. فقيل ل مَ فعلت هذا؟ فقال: رأيت الناس زهدوا في القرآن فأحببت أن
فقال: أنا ما « من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّء مقعده من النار»قال:  له: فانّ النبي

2«.له عليه انّما كذبتُ  كذبتُ

 :العامل الشخصي .5
يتظاهر غير العالم بمظهر العالم و يعزّز ذلك باختالط األحاديث و روايتها هو أن

 روى ابن الجوزي باسناده الى «.بالتعالم»و عّبر عنه في كتب علم الحديث 
صلّى أحمد بن حنبل و يحيى بن معين »جعفر بن محمّد بن الطيالسي قال: أبي

، فقال: حدّثنا أحمد بن حنبل و يحيى قاصّ  افي مسجد الرصافة فقام بين أيديهم
اق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال  بن معين قاال: حدّثنا عبدالرزّ

: من قال ال اله الّا اللَّه خلق اللَّه من كّل كلمة طيراً مناقرة من ذهب و اللَّهرسول
و أخذ في قصّته نحواً من عشرين ورقة. فجعل أحمد بن « ريشة من مرجان...

حنبل ينظر الى يحيى بن معين و جعل يحيى بن معين ينظر الى أحمد فقال له: 

 .58. البدایة في علم الدرایة:  1
.154. أصول الحدیث للدکتور الفضلي:  2
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ساعة. فلّما فرغ من قصصه و أخذ حدّثته بهذا؟ فيقول: واللَّه ما سمعت هذا الّا ال
العطيّات ثمّ قعد ينتظر بقيّتها قال له يحيى بيده: تعال، فجاء متوهّمًا لنوال فقال 
له يحيى: من حدّثك بهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن حنبل و يحيى بن معين، 
فقال: أنا أحمد بن حنبل و يحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين و هذا 

أزل أسمع أنّ فقال: لم اللَّه، ما سمعنا بهذا قطّ في حديث رسولأحمد بن حنبل
ليس يحيى بن معين و يحيى بن معين أحمق ما تحقّقت هذا الّا الساعة كأن

أحمد بن حنبل غيركما، و قد كتبت عن سبعةعشر أحمد بن حنبل و يحيى بن 
1.«ء بهمامعين. فوضع أحمد كمّه على وجهه و قال: دعه يقوم، فقام كالمستهزي

 :نماذح من األحاديث الموضوعة
 الجنّة دار األسخياء. .1
 دفن البنات من مكرّمات. .2
 من قاد أعمى أربعين خطوة غفر اللَّه له. .3
 النظر الى الخضرة يزيد في البصر. .4
 العلم علمان، علم األبدان و علم األديان. .5
 التجّار هم الفجّار. .6
بكر لقيامة عامّة و يتجلّى لك يا أباه يتجلّى للخالئق يوم ااّن اللَّ : »عن النبي .7

 «.خاصّة
بكر لّما خلق األرواح اختار روح أبي حدّثني جبرئيل أنّ اللَّه تعالى: »و عنه .8

 «.من بين األرواح
انّ أّول من أعطى كتابه بيمينه عمر بن الخّطاب و له شعاع »أيضاً:  و عنه .9

 .«!!!كشعاع الشمس، قيل: فأين أبا بكر؟ فقال: سرقته المالئكة
 بكر و عمر قتل و من سبّ عثمان و عليًّا جلد جلدة.من سبّ أبا .10

.193. الرواشح السماویّة في شرح األحادیث االمامیّة:  1
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 قال أبو هريرة: من أصبح جنبًا فال صيام له. .11
حّدثني عائشة قالت: كنت »بن الزبير حدّثه قال:  روي عن الزهري أنّ عروة .12

اذ أقبل العّباس و عليّ فقال: يا عائشة، انّ هذين يموتان على اللَّهعند رسول
 .«غير ملّتي

اق عن عمر قال:  .13 كان عند الزهري حديثان عن عروة عن »روى عبد الرزّ
عائشة في عليّ و الحديث الثاني زعم فيه أنّ عائشة حدّثته قالت: كنت عند 

تنظري الى رجلين من اذ أقبل العبّاس و عليّ فقال: يا عائشة ان سّرك أنالنبي
 .«عبّاس و عليّ بن أبي طالبأهل النار فانظري الى هذين قد طلعا، فنظرت فاذًا ال

و ن عمَ ما قال الشهرستاني في مقدّمته على وسائل الشيعة في ذيل هذين الحديثين 
و هذا مصادم للقرآن الكريم الناطق بتطهير أهل البيت و »الموضوعين حيث قال: 

باجماع « هل أتى»و قد نزلت فيه سورة  اللَّهأوّلهم بعد رسول عليّ
بفضل أخيه و وصيّة و صهره و  قد حدّث انّ رسول اللَّهالمفّسرين كما و 

1«.ته عليّ، بما جاوز حدّ االحصاءذريّأبي

نقالً عن أهل  في كتابه أحاديثاً : ذكر العلّامة سلطان الواعظين الشيرازيأقول
فبأدنى تأمّل يوضح على المتتبّع أّن هاتين  السنّة في فضل علّي و أوالده

الروايتين مجعولتان قطعًا فلمزيد االطّالع راجع كتاب ليالي البيشاور. و نحن 
و يجعل حبّهم أجر  نقول: قد وجب اللَّه تعالى و رسوله حّب عليّ و أوالده

دّة قل الأسألكم عليه أجراً الّا الموحيث قال في كتابه الحكيم  رسالة رسوله
 2.في القربى

 روى أحمد بن حنبل و الطبراني و ابن حاتم و الحاكم عن ابن عبّاس: 

.35: 1. وسائل الشیعة:  1
 .23. الشوری:  2
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و هو الذي  ...قل الأسألكم عليه أجراً الّا المودّة في القربى أنّ هذين اآليتين »
اللَّه: من قرابتك هؤالء لمّا نزلت قالوا: يا رسول 1 ...يقبل التوبة عن عباده

2«.مودّتهم؟ قال: علّي و فاطمة و ابناهاالذين وجبت علينا 

نقول: اّن و ال جزاف أن و العجب يكون في سنده: شيعي غال و لكنّه صدوق.
في كتب أهل السنّة كثير جدًّا التعدّ و التحصى و لكن  فضل علّي و أهل بيته

 3.و جحدوا بها و استيقنتها أنفسهم ظلماً و علوّاًناصب منهم مصداق آية 
فكيف يعقل و يفرض أّن  سّلمنا أنّ هاتين الروايتين صادرة عن النبيو لو 

قاسم النار و الجّنة هو نفسه من أهل النار، و فاروق الحقّ و الباطل هو نفسه من 
 :قال لعليّ اللَّهألّن رسول ؛أهل النار

4.«أنت قسيم النار تخرج منها من آمن و أقرّ و تدع فيها من كفر»

و قال أيضاً:
5.«فاروق تفرق بين الحقّ و الباطلاليا عليّ أنت »

و هاتان الروايتان موجودة في أكثر كتب أهل السنّة أيضاً كما اليخفى على  
المتتبّع. و لو سّلمنا أّن هذه أيضاً من مجعوالت الشيعة لكن من المقطوع عند 

: قال لعليّ اللَّهالفريقين أنّ رسول
6.«هو خلیفتیيا علي أنت أخي و وزيري و »

يوم الغدير أخاه، فكيف يمكن أنّ أخاه و وزيره من أهل النار.  و جعل عليّاً 
نفسه من أهل الجنّة؟ ألّن  من أهل النار و النبيّ  كيف يمكن نفس النبي

في يوم المباهلة  علماء أهل السّنة معترفون بأنّ اللَّه تبارك و تعالى جعل عليّاً

 و ما بعدها. 23. الشوری:  1
 .229: 1. مسند ابن حنبل:  2
 .14. النمل:  3
 .553. األمالي للطوسي:  4
 .141: 1. االحتجاج:  5
.186: 27. وسائل الشیعه:  6
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فمن حاجّك فيه من بعد ما جائك من حيث قال في كتابه تعالي:  نفس النبي
العلم فقل تعالو ندع أبنائنا و أبنائكم و نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثمّ 

 1نبتهل فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبين
:اللَّها عن رسولد في سننه أيضًا باسنادهمالترمذي في سننه و أبي داو روى

تضّلوا بعدي، أحدهما انّى تارك فيكم الثقلين ما ان تمسّكتم بهما لن»
أعظم من اآلخر و هو كتاب اللَّه تعالى حبل ممدود من السماء الى 

يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض  فانظروا األرض و عترتي أهل بيتي لن
2.«كيف تخلفوني في عترتي

 يعلم الناصب أّن عمر بن الخطّاب قال: و ينبغي أن
ما أكتسب مكتسب فضل عليّ يهدي الى صاحبه الى اللَّهقال رسول»

3.«الهدى و يردّه عن الردي

و العجب أّن مثل هذه الرواية ليست موجودة في كتبنا، بل موجودة في كتاب 
 الرياض النضر الذي من كتبهم.

تفكّر في الحديث الذي روينا و هو موجود في كنز و نقول للناصب: اعلم و 
 : اللَّهقال ابن عمر نقالً عن رسول العمّال:

في كفة لو أنّ السماوات و األرض موضوعتان في كفّة و ايمان عليّ»
4.«لرجح ايمان عليّ

فانظر على ما روينا فتذكّر فاّن فيه دالئاًل واضحًا يدّل على موضوعيّة هاتان 
لكن تمام الكالم فيه  الروايتان، بل يدّل على عصمة أمير المؤمنين و أهل بيته

 .61عمران: . آل 1
.3/ الحدیث  123: 6. شرح الكافي للمازندراني: 2
 .214: 2. الریاض النضر:  3
 .156: 6. کنز العمّال:  4
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و الذين  يحتاج الى تأليف أخرى النطيل أكثر من هذا بذكرها فخذه و اغتنم.
 1.جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا و انّ اللَّه لمع المحسنين

 :معرّفات الوضع فيتمهید 
 قد جلعوا للوضع معرّفات. 

عصمة نوح بن اية فضائل القرآن التي رواها أبومثل رو: اقرار واضعه بوضعهمنها: 
مريم المروزي فقيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عبّاس في فضائل القرآن 
وا سورة سورة و ليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: انّي رأيت الناس قد أعرض

بن محمّد بن اسحاق زي محمّد حنيفة و مغاعن القرآن و اشتغلوا بفقه أبي
عصمة هذا الجامع فقال: و قد كان يقال ألبي .ديث حسبةاحاال ههذ تفوضع

 ء الّا الصدق.حاتم ابن حيّان: جمع كّل شيأبو
يحدّث بحديث عن شيخ و يسأل كأن منها: معنى اقراره و ما ينزل منزلة اقراره

الحديث الّا عنده  عن مولوده فيذكر تاريخًا يعلم وفاة الشيخ قبله و اليعرف ذلك
ألّن  ؛يعترف بوضعه و لكن اعترافه بوقت مولده ينزل منزلة اقراره بالوضعفهذا لم

ذلك الحديث اليعرف الّا عن ذلك الشيخ و اليعرف الّا برواية هذا عنه مع 
 صراحة كالمه في السماع منه و الّا جرى احتمال االرسال.

مثل ركاكة ألفاظها و معانيها فقد وضعت  الرواية أو الراوي فيمنها: قرينه 
أحاديث يشهد لوضعها ركاكة ألفاظها و معانيها فانّ للحديث ضوء كضوء النهار 
يعرف و ظلمة كظلمة الليل تنكر و ألهل العلم بالحديث ملكة قويّة يميّزون بها 
 ذلك و ذلك أنّ للمباشرة مدخالً في فهم لحن صاحبه و تمييز ما يوافق مذاقه عّما
يخالفه، أالترى أنّ انسانًا لو باشر آخر سنتين و عرف ما يحبّ و ينكره فادّعى آخر 

ء الفالني و هو يعلم بأنّه كان يحّبه فمجرّد سماعه للخبر يبادر أنّه كان يكره الشي

.69. العنکبوت:  1
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و بالجملة من كانت له ملكة قوّية و اّطالع تامّ و ذهن ثاقب و فهم  الى تكذيبه.
 يميّز بين األصيل و الموضوع.قويّ و معرفة بالقرائن 

بحيث اليقبل التأويل و يلتحق به ما يدفعه المشاهدة  يكون مخالفاً للعقلمنها: أن
أو يكون مخالفاً لداللة الكتاب القطعيّة أو السنّة المتواترة أو االجماع القطعي مع 

 عدم امكان الجمع.
له بمحضر الجمع ثمّ يكون اخباراً عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقمنها: أن

 .الينقله منهم الّا واحد
منها: االفراط بالوعيد الشديد على األمر الصغير أو الوعد العظيم على الفعل 

. ذكره بعضهم و ذكر أنّه كثير في حديث القصاص. و لكن أنت خبير بأّن الحقير
كما أّن االفراط في الوعيد على األمر الصغير ممّا يستشهد به الفقهاء على الكراهة 

 عظم الوعد على الفعل الحقير يستشهدون به على االستحباب.
. الى غير ذلك من خالفة الثالثة و فضائلهمفيمنها: كون الراوي سنّيّاً و الحديث 

لكن ينبغي التثّبت و عدم المبادرة الى كون  .القرائن و األمارات الداّلة على الوضع
 قطع به أو يطمئنّ.يالحديث موضوعًا بمجرّد االحتمال ما لم



ال

خاتمة 

تشتمل على ثالث فصول:

الفصل األوّل  

في جواز نقل الحديث بالمعنى 

ال خالف ظاهرًا بين األصحاب في جواز نقل الحديث : »قال الشيخ البهائي
بالمعنى و عدم سقوطه بذلك عن الحجّيّة. ثّم نقل الحديث بالمعنى جريان 

غير نكير على الناقل و ال على العامل. ثمّ يعتبر في جواز  طريقة السلف عليه من
يكون الناقل عارفًا بمواقع األلفاظ حتّى يتمكّن من نقل الحديث بالمعنى أن

1«.قول منه الى الى المنقول اليهصرف المعنى من المن

و قد ذهب جمهور السلف و الخلف من الطوائف كلّها الى : »قال الحارثي
ألنّه من المعلوم أّن الصحابة و  ؛بالمعنى اذا قطع بأداء المعنى بعينهجواز الرواية 

. الوجیزة.566: 2. رسائل في درایة الحدیث:  1

م
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ما كانوا يكتبون األحاديث عند سماعها و يبعد بل يستحيل أصحاب األئّمة
عادة حفظهم جميع األلفاظ على ما هي عليه و قد سمعوها مرّة واحدة، خصوصًا 

يروي  عنهم المعنى  و لهذا كثيرًا ما ؛في الحديث الطويلة مع تطاول األزمنة
لما رويناه بطرقنا عن محمّد بن يعقوب عن  ؛الواحد بألفاظ مختلفة كما الينكر

عمير عن ابن اذينه عن ى عن محّمد بن الحسين عن ابن أبيمحمّد بن يحي
أسمع الحديث منك فأزيد و أنقص  عبداللَّهقلت ألبي» محمّد بن مسلم قال:

و روينا بالسند المذكور عن محمّد بن «. قال: ان كنت تريد معانيه فال بأس
انّي أسمع  عبداللَّهقلت ألبي»اود بن فرقد قال: الحسين عن ابن سنان عن د

أرويه كما سمعته منك فاليجيئني قال: فتعمّد ذلك؟ قلت: الكالم منك فأريد أن
نعم، قّدم الفقهاء المروي «. المعاني؟ قلت: نعم، قال: ال بأسال، قال: تريد 

بلفظه على المروي بمعناه. و قد روينا بطرقنا عن محمّد بن يعقوب عن علي بن 
يونس عن أبي بصير قال: ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن 

ديث فيتّبعون الذين يستمعون الحقول اللَّه جلّ ثنائه:  عبداللَّهقلت ألبي»
قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحّدث به كما سمعه اليزيد فيه و  1أحسنه

2«.الينقص منه

يكن عالماً باأللفاظ و مدلوالتها و مقاصدها انّ من لم»قال في مقباس الهداية: 
يروي الحديث خبيراً بما يحلّ معانيها بصيراً بمقادير التفاوت بينها اليجوز له أن

بل يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه بغير خالف كما في  ؛بالمعنى
البداية و غيرها. و انّما وقع الخالف فى أنّ العالم بذلك كلّه هل يجوز له النقل 
بالمعنى أم ال؟ على أقوال: أحدها: الجواز اذا قطع بأداء المعنى تمامًا و عدم 

ابنا و المعزى الى جمهور سقوطه بذلك عن الحجّيّة و هو المعروف بين أصح

 .18. الزمر:  1
.152األخیار الی أصول األخبار: . وصول  2
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السلف و الخلف من الطوائف، بل في القوانين أنّه ال خالف فيه بين أصحابنا و 
أنّ المخالف بعض العامّة، و نفى في الفصول معرفة الخالف في ذلك بين 
أصحابنا. ثانيها: المنع مطلقًا، عزاه بعض العامّة الى طائفة من أصحاب الحديث 

بكر الرازي من الحنفيّة و رين و ثعلب و أبير الى ابن سيو الفقه و األصول و آخ
ابن عمر. ثالثها: التفصيل بالجواز في النقل بالمرادف و المنع في غيره، و حكي 
اختياره عن الخطيب. رابعها: التفصيل بين الحديث النبوي و غيره بجواز نقل 

بالمعنى للصحابي غير النبوي بالمعنى و المنع في النبوي. خامسها: تجويز النقل 
دون غيره حكي اختياره عن ابن العربي في اعجاز القرآن. سادسها: الجواز لمن 
نسى اللفظ دون غيره، حكي ذلك عن الماوردي. سابعها: عكس السادس. 

1«.ثامنها: الجواز فيما كان موجبه علماً و المنع فيما كان موجبه عمالً

 ة أمور:: الظاهر جواز نقل الحديث بالمعنى لعدّ أقول
الى  األوّل: انّ ذلك هو الطريقة المعهودة في العرف و العادة من زمن آدم

زماننا هذا و الشارع أيضاً بناؤه في المحاورات على طريقة العرف و العادة فاّن 
المقصود في العرف و العادة هو افهام المراد من دون اعتبار خصوصيّة لفظه. 

كما -المعنى فال عبرة بخصوص األلفاظ الثاني: انّ الغرض من الخطابات افادة 
منها: صحيحة محّمد بن  .ألخبار بذلكالث: شهادة عدّة من االث -2في الفصول
 مسلم قال:
ان  :قال ،أسمع الحديث منك فأزيد و انقص :قلت ألبي عبداللَّه»

3.«كنت تريد معانيه ال بأس

اذ الظاهر من الزيادة و النقصان هي الزيادة و النقصان  ؛فانّه ظاهر في المطلوب
اللتان ال مدخليّة لهما في تغيير المراد بقرينة جاللة شأن محمّد بن مسلم و 

.227: 3. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  1
 308الفصول الغرویّة: . 2
 .54: 18. وسائل الشیعة:  3
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تقصد يعني: ان لم« ان كنت تريد معانيه فال بأس: ». و قولهجواب االمام
 منها: خبر داود بن فرقد قال: و نسبة اللفظ الينا فانّه كذب.

أرويه كما سمعته انّي أسمع الكالم منك فأريد أنقلت ألبي عبداللَّه»
 ؟تريد المعاني :فقال ،ال: فقلت ؟تتعّمد بذلك :قال ،ءمنك فاليجي

1.«فال بأس: قال ،نعم :قلت

 حين سأل:عنه مرفوعة ابن المختارو منها: 
أسمع الحديث منك فلعلّي ال أرويه كما سمعته، فقال: اذا حفظت »

2.«الصلب منه فال بأس، انّما هو بمنزلة تعال هلمّ، اقعد، و اجلس

 و من طريق العامّة ما رووه عن عبداللَّه بن سليمان بن أكيمة قال:
أرويه كما اّني أسمع منك الحديث الأستطيع أنقلت: يا رسول»

تحلّوا حراماً و أسمع منك يزيد حرفاً أو ينفص حرفاً، فقال: اذا لم
.«حالالً و أصبتم المعنى فال بأس تحرموالم

 الى غير ذلك من الروايات الوارده من العامّة و الخاصّة.
 شروط جواز نقل الحديث بالمعنى

اّن المجوّزين لنقل الحديث بالمعنى اشترطوا في جوازه »قال في مقباس الهداية: 
عها و بالقرائن يكون الناقل عالماً بمواقع األلفاظ و معانيها بوضأموراً: أحدها: أن

اليقصر النقل عن افادة المراد، يعني اليكون النقل الداّلة على خالفه. ثانيها: أن
بحيث يظهر منه خالف مراد المروي عنه كنقل المقيّد بمطلق مجرّد عن القيد، و 

فاء و يكون مساوياً لألصل في الخالحقيقة بمجاز مجرّد عن القرينة. ثالثها: أن
3«.صاًالجالء. انتهى ملخّ

 . 55: 18. وسائل الشیعة:  1
 105: 27. وسائل الشیعة:  2
و ما بعدها. 245: 3. مقباس الهدایة في علم الدرایة:  3
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: انّ محلّ النزاع هو جواز نقل أحاديث األحكام بالمعنى و عدمه و أمّا مثل تنبيه
األحاديث الواردة في األدعية و األذكار و األوراد فال كالم ظاهرًا في عدم جواز 

ألّن لترتيب األلفاظ فيها  ؛نقلها بالمعنى و ال تغييرها بزيادة و ال نقصان
 خصوصيّة و قرائتها على ما وردت تعبّديّة توقيفيّة. 



الفصل الثاني

في معرفة ألقاب األئمّة

ألّن في جّل األحاديث المدوّنة  ؛: اعلم يلزم للفقيه معرفة ألقاب األئمّةتمهيد
لألغراض  ؛باأللقاب، بل يذكرون في الكتب الحديثيّة اليذكر أسمائهم

 فلذا نأتي بها على االختصار. .ةالتقي االکرام و المختلفة مثل
، لكن المؤمنين و الكاظم و الرضا و الهادي: مشترك بين أميرأبو الحسن .1

 .و بقيد الثالث على الهادي و بقيد الثاني على الرضا يطلق على الكاظم
 الحسن.فاليطلق في الروايات عليه أبو المؤمنينو أمّا أمير

لكن يطلق  : مشترك بين المجتبى و زين العابدين و العسكريأبو محمّد .2
 على األخير في الروايات.

 فقط. : يطلق على الكاظمأبو ابراهيم .3
، لكن يطلق على األوّل بقيد األوّل و : مشترك بين الباقر و الجوادأبو جعفر .4

 د الثاني.على الثاني بقي
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في الروايات فقط. : يطلق على الصادقأبو عبداللَّه .5
 .: يطلق على العسكريرجل .6



الفصل الثالث

في معرفة فرق المسلمين 

: اعلم أّن المسلمين تنقسم الى أقسام كثيرة و حيث اّن بعض الرواة كان من تمهيد
نوضّح هذه الفرق على وجه الشيعة نرى أنأهل السّنة أو من أقسام الفرق 

 االختصار و ان كان خارجًا عن هذه العلم، فنقول:
 :أقسام الفرق الشيعة

ثمّ من بعده ابنه زيد بن عليّ : و هم القائلون باالمامة الى زين العابدينزيديّة .1
 الذي اتّفق علماء االسالم على جاللته و ورعه و وثاقته و علمه و بن الحسين

عين اخوته بعد  كان زيد بن عليّ بن الحسين»: فضله. قال المفيد
و أفضلهم و كان ورعاً عابدًا فقيهاً سخيّاً شجاعاً، ظهر بالسيف يأمر  جعفرأبي

و قال العّلامة «. بالمعروف و ينهى عن المنكر و يطلب ثارات الحسين
يد و جاللته و قد استفاضت الروايات في مدح ز»في معجم الرجال:  الخوئي

أنّه طلب بخروجه األمر بالمعروف و النهي عن المنكر. فمنها ما رواه الكشّي 
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باسناده عن الفضيل الرسان في ترجمة اسماعيل بن محمّد )السيد الحميري( 
بعد ما قتل زيد بن علي، قال: رحمه اللَّه أما انّه  عبداللَّهدخلت على أبي» قال:

كان مؤمناً و كان عارفاً و كان عالماً و كان صدوقاً أما انّه لو ظفر لوفى أما انّه لو 
و منها ما رواه في ترجمة سلمة بن كهيل و «. ملك لعرف كيف يضعها. الحديث

دخلت » سدير قال: أبي المقدام و سالم بن أبي حفصة و كثير النواء باسناده عن
عفر أخوه جبن كهيل و جماعة معهم و عند أبي و معي سلمة جعفرعلى أبي

: نتولّى عليًّا و حسناً و حسيناً و نتبرّأ من جعفرزيد بن علي فقالوا ألبي
بكر و عمر و نتبّرأ من أعدائهم؟ قال: فالتفت هم، قال: نعم، قالوا: نتولّى أباأعدائ

؟ بترتم أمرنا بتركم اللَّه ل لهم: أتتبرّئون من فاطمةاليهم زيد بن علي و قا
و منها ما رواه في ترجمة سليمان بن خالد باسناده عنه  «.فيومئذ سّموا البترية

يسير بكتاب اللَّه ساعة : رحم اللَّه عمّي زيدًا ما قدر أنعبداللَّهقال لي أبو»قال: 
رون بن سعد العجلي و محمّد و منها ما رواه في ترجمة ها«. من النهار. الحديث

 جعفركنت عند أبي» بن سالم بياع القصب باسناده عن أبي الجارود قال:
قال: هذا سيّد أهل بيتي و  جعفرل زيد بن علي فلمّا نظر اليه أبوجالسًا اذ أقب

و منها ما رواه في ترجمة الفضيل بن الزبير الرسان و اخوته «. الطالب بأوتارهم
دنانير و أمرني  عبداللَّهدفع اليّ أبو» الرحمن بن سيّابة قال:باسناده عن عبد 

 1«.عياالت من أصيب مع عمّه زيد أقسمها فيأن
و أخرى من أصحاب  في رجاله تارة من أصحاب أبيه السجّاد عدّه الشيخ

 .و ثالثة من أصحاب الصادق الباقر
الجاهلون حول زيد بن عليّ ال بأس بذكر الشبهة التي ألقاها المفسدون و : تذنیب

بأنّه قد ادّعى االمامة و يتّهمون الشيعة بعدم الوالء له مع أنّه  بن الحسين

                                                           
 .734: 7. معجم رجال الحدیث:  1
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يشكّ أحد من علمائنا في زهده و ورعه و خلوصه و جهاده في سبيل اللَّه لم
تعالى. قال الراوي:

( انّ أباك قد ادّعى االمامة و علي قلت ليحيي)و هو ابن زيد بن»
في من ادّعى االمامة كاذباً، فقال  اللَّههداً و جاء عن رسولخرج مجا

يدّعي ما ليس بحقّ له و انّما قال: يحيي: مه، انّ أبي كان أعقل من أن
. قال الراوي عنّي بذلك عّمي جعفر:أدعوا الى الرضا من آل محمّد

1.«فهو اليوم صاحب األمر

السليمانّية و البتريّة و النعيميّة و و هم ينقسمون الى ستّة أقسام: الجاروديّة و 
 يسمّيهم باسم.اليعقوبيّة و فرقة سادسة ذكر عقيدتهم من دون أن

ثمّ من بعده ابنه : و هم القائلون باالمامة الى جعفر بن محمّدالفطحيّة .2
في كتابه حول عقيدتهم:  حفظه الّله عبداللَّه األفطح. لكن قال المحقّق السبحاني

و لكّن  2«عشر مع عبداللَّه األفطح بن الصادقو هم القائلون بامامة االثنى»
جل و لهذا سمّيت بعبداللَّه أفطح الرأس أو الرِ ،الظاهر األوّل. كان عبداللَّه

 األفطح.
و يزعمون أنّه القائم : و هم القائلون باالمامة الى موسى بن جعفرالواقفيّة .3

هذا الصنف يدعون الواقفة ألنّهم وقفوا على موسى بن »المنتظر. قال األشعري: 
3«.يجاوزوه الى غيرهو لمجعفر

ثمّ  المؤمنين و الحسن و الحسين: و هم القائلون بامامة أميرالكيسانيّة .3
 بعدهم محمّد بن الحنفيّة و زعموا أنّه حيّ سيظهر.

ثمّ ابنه اسماعيل، باالمامة الى جعفر بن محمّد: و هم القائلون االسماعيليّة .4
مع اتّفاق المورّخين على  و افترق بفريقين: فرقة منتظرة السماعيل بن جعفر

 .120: 4مرآة العقول:  1
.217. أصول الحدیث و أحكامه:  2
.218. أصول الحدیث و أحكامه:  3
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محمّد بن اسماعيل  موته في حيات أبيه و فرقة قائلون بامامة حفيد الصادق
يه نصب ابنه اسماعيل لالمامة فلمّا مات في حياة أب حيث اّن االمام الصادق

 علمنا أنّه انّما نصب ابنه محمّد.
: و هم القائلون بامامة جعفر بن محمّدعليهما السالم و زعموا أنّه الناووسيّة .5
ان جائكم من يخبركم عنّي »أنّه قال:  يمت و أنّه المهدي المنتظر و رووه عنهلم

 «.أنّه غسّلني و كفّني فالتصّدقوه فانّي صاحبكم صاحب السيف
الغالة  و أخرجوهم من االمامة. و هم الذين غالوا في حقّ األئّمة :الغالة .6

أصناف: منهم السبئية و هي أوّل فرقة أظهرت الغلوّ و يعتقدون على حّل جزء من 
و اتّحد بجسده و به يعلم الغيب و أتى في الغمام و الرعد  اللَّه تعالى في عليّ

 صوته و البرق تبسّمه، و ينقل هذا بنوع من التناسخ من امام الى امام أخرى.
: و هم أتباع أبي الخطّاب محمّد بن أبي زينب األسدي و يعتقدون الخطّابية .7

 هو اله زمانه. على أّن جعفر بن محّمد
ثمّ اعتزل  قدون على أنّ اللَّه تبارك و تعالى خلق األئمّة: و هم يعتالمفوّضة .8

و ترك لهم تدبير العالم و تدبير شؤونه. و منهم من يعتقدون على آلهة الثالثة و 
 «.و روح القدس هو سلمان الفارسي و االبن هو محمّد األب عليّ»قالوا: 

و لكن اعتقاد هذه  ذكر الشهرستاني في كتاب الملل و النحل فرقاً عديدة للغالة
آلهة و أشباه آلهة. و ليعلم أنّ هؤالء الفرق ال  الفرق كلّها ترجع الى أنّ األئمّة

 وجود له اآلن الّا في بطون الكتب.
تمت على االسالم و يعلم أنّ الغالة كافر بال ريب و ال خالف بيننا و لمو ينبغي أن

 :المؤمنينأمير قال .وجب تكفيرهم و لعنهم تأسّياً بفعل األئمّة
1.«هلك فيّ اثنان رجالن: مبغض قال و محبّ غال»

:و قال الصادق

.558. نهج البالغة:  1
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و ما نحن الّا عبيد الذي خلقنا و اصطفينا و اللَّه ما لنا على اللَّه حجّة »
و ال معنا من اللَّه براءة و انّا لميّتون و موقوفون و مسئولون. من أحّب 

أحبّنا. الغالة كفّار و الموفّضة الغالة فقد أبغضنا و من أبغضهم فقد 
مشركون لعن اللَّه الغالة. أال كانوا نصارى أال كانوا قدرية أال كانوا 

1«.مرجئة أال كانوا حرورية

مثل الغالة الذين ألهوه و  فاالماميّة يعتقدون أّن الخوارج الذين حاربوا عليّاً 
أجمع العلماء كاّفة على نجاسة الغالة و عدم جواز تغسيلهم و دفن  و ألّهوه أبناءه.

أمواتهم و يحرم اعطاء الزكاة عليهم و اليحّل التزويج معهم مسلمًا كان أو 
يرث المحقّ من المسلمين »مسلمة. و اليتوارثون من االماميّة و قالوا في فتواهم: 
مسلمون و اليرثون من م المن مبطلهم و مبطلهم من محقّهم الّا الغالة يرث منه

2«.المسلمى

 :فرق أهل السنّة
: هم القائلون بأنّ االيمان أمر قلبي بال عمل فلذا يهتمّون بالنيّة و المرجئة .1

التضّر مع االيمان معصية كما التنفع مع »اليهتمّون بالعمل و اشتهرت بينهم: 
االسالميّة و كانوا فهؤالء القوم أخطر الطوائف على األمّة «. الكفر طاعة

 يستهدفون االباحة المطلقة في األخالق و األعمال.
: اعلم أنّ أساس االعتزال يرجع الى واصل بن عطاء. هو يحضر في المعتزلة .2

مجلس حسن البصري. روي في التأريخ دخل رجل الى الحسن البصري و قال: 
بائر و الكبيرة يا امام الدين لقد ظهرت في زماننا جماعة يّكفرون أصحاب الك

عندهم كفر يخرج به عن االسالم )و هم الغالة القائلون بكفر أصحاب الكبائر( و 
جماعة يرجئون أصحاب الكبائر و الكبيرة عندهم التضرّ االيمان، بل العمل على 

 .225. رجال الكشي:  1
. تجد هذه الفتوی في کتاب الطهارة و باب الزکاة و باب الزواج و باب االرث من کتاب جواهر الكالم  2

 و وسیلة النجاة و غیرها من کتب العلماء. و مسالک األفهام و العروة الوثقی
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مذهبهم ليس ركناً من االيمان و يقولون: التضّر مع االيمان معصية  كما التنفع 
م لنا في ذلك؟ فتفكّر الحسن في ذلك و قبل مع الكفر طاعة فكيف تحك

يجيب بجواب قال واصل بن عطاء: أنا الأقول انّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلق أن
و ال كافر مطلق، بل منزلة بين المنزلتين ال مؤمن و ال كافر. ثمّ اعتزل الى 
أسطوانة من أسطوانات المسجد يقّرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب 

 الحسن: اعتزل عنّا واصل، فسمّى هو و أصحابه بالمعتزلة.الحسن فقال 
 :أصول الخمسة عند المعتزلة

 فى كتابه عبارة عن: حفظه الّله و هي كما قال المحقّق السبحاني
الوعد و الوعيد:  .3العدل: نفى المعتزلة الجبر عن اللَّه سبحانه.  .2التوحيد.  .1

ء و يعد العباد و اليفي له سبحانه أنبمعنى لزوم العمل بالوعد و الوعيد فاليصحّ
المنزلة بين المنرلتين: بمعنى أّن مرتكب الكبيرة  .4يوعد العقاب و اليعاقب. 

 األمر بالمعروف و النهى عن المنكر. .5ليس مؤمنًا و ال كافراً، بل منزلة بينهما. 
اسماعيل األشعري و هو ذريّة  الحسن علي بن: و هم أصحاب أبياالشعريّة .3

موسى أشعري. كان تلميذ الجبائي المعتزلي و لكن رجع عن االعتزال. و قد أبي
قولنا الذي نقول » -كما في أصول الحديث -عقيدته في كتاب االبانة و قال: أتى 

و ما روي عن  به و ديانتنا التى نتديّن بها التمّسك بكتاب اللَّه و سّنة نبيّه
و التابعين و أئّمة الحديث و نحن بذلك معتصمون و بما كان عليه الصحابة 

ألنّه االمام الفاضل  ؛أحمد بن حنبل قائلون و لمن خالف قوله قوله مجانبون
 «.الرئيس الكامل الذي أبان اللَّه تعالى به الحّق عند ظهور الضالل

ما حسّنه  سنمن أهمّ عقائد االشعريّة هو أنّ الحسن و القبح شرعيّان معني: الح
 الشارع و القبيح ما قبّحه.



عشر من شهر رجب المرجّب يوم والدة موالنا و قد تمّ هذا الكتاب فى يوم الثالث
 1433عليه السالم سنة مقتدانا أميرالمؤمنين علي

يغفر لي خطيئتي و يستر عنّى سيّئاتي و يحشرني مع و أرجوا من اللَّه تعالى أن
 لبررة الكرام.محمّد نبيّه و آله ا

 و الحمد للَّه رّب العالمين




