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 الخبر ةي  بين دليل االنسداد وحج   ةالعالق

 طلب رضوان رضا لدكتور حممدا

 الظّن النوعي.حّجّية اخلرب، القرآن الكرمي، السّنة النبويّة، دليل النسداد،  الكلمات المفتاحي ة:

 وهدليل االنسداد. فما  وحجية خرب الواحد ه ىن الدليل الوحيد علأ ىلإ احديثم ا و ذهب بعض العلماء قديم 
 غريه من الظنون؟خرب الواحد و  ىبأي استدالل يلزم انفتاح هذا االنسداد باالقبال علو االنسداد؟ 

 :1شروطه تقريبانو  بيان االنسداد قد ذكر يف

ائل املستحدثة املسمالحظة التغيري والتحول يف نظام حياة البشر وظهور املواضيع و  ىيعقل لد نه الأـ 1
يتعرض مضامني قانونية و  ىمن اآليات عل ما يشتمل إنّ  والسنة، إذ القرآن ىلالقوانني ع أن تقتصر مصادر سن

يف عصر  االروايات فقد حتدثت عما كان معروفم أما األخبار و و  .2القرآنمن  ايسريم  البيان األحكام يعد قسمم 
 ائل املستحدثة.يف خصوص املس انصدر حكمم  وأ االصدور، وما دمنا مقيدين هبذه املصادر فاليكننا أن نبدي رأيم 

 روايتها أنحصلت يف عملية تدوين الورايات و  االحنرافات اليتمالحظة التغيريات و  ىلديكن  ـ أنه ال2
هذا ما يسقط هذه الروايات عن االعتبار يف جمال االستناد متوفر يف كتبنا احلديثية، و و حيصل لدينا اطمئنان مبا ه

ا من الطرق ثباته واحدم إالتعبد بالظن و حيث يكون خرب الواحد بعد ة، املصادر الظني ىعلفيجب االقبال  القانوين
 ة املعتربة.الظني

 واجلواب عن ذلك:

ذ يكن إحكام الشرعية، االنسداد يف فهم واستنباط األ ىلإي بأي حال ئل ال تؤدمستحدثات املسا أـ إنّ 
 ىهاد سو كمها بسهولة فليس االجتاألصول األساسية واستنباط ح ىلإمبلكة االجتهاد إرجاع الفروع املستحدثة 

                                                           
ن باب العلم أمن مقدمات االنسداد أي كيف لنا أن نبني  التقريبان املذكورات يرجعان يف احلقيقة ايل حتليل املقدمة األوىل 1

 علينا. ة منسدوالعلمي
من اآليات القرآنية هي آيات  113ن أ العلوم االسالمية ىعلالتعرف د املطهري رمحةاهلل يف كتاب لشهييذكر الشيخ ا 2

 منها. 16أحكام، ويذكر السيوطي يف االتقان أهنا تبلغ 
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ملكة  ىلإحيتاج  هلا ال نصى علة بني األحاديث، والعثور فالبحث عن حكم مسأل .3امتالك هذا التخصص
يدل  لذا يعترب بعض كبار العلماء أن تدوين رسالة عملية الو االجتهاد، فهذا أمر يكن ألي حمقق أن يقوم به. 

ذلك حاصل التحقيق يف طول امتداد الفقه املستنبط، هذا املسري  نّ إعليه ف دليالم  ال يعدو االجتهاد املطلق،  ىعل
 باملائة 95ما ألشرعية تضمنته الرسائل العملية و حكام ااألمن الفقه و  باملائة 5الذي سلكه اجلميع. كما يرون أن 

ليس التحقيق. و ث و من أحناء البحو عن أي حن ىنه قد بقي يف منأإمل يعثر عليه بل مما مل يذكر و و الباقية فه
 جهد احملققني يف جمال االجتهاد.و شكال يف حتقيق كفاية املصادر بل اإلو  يف غىن اهناك شكم  املقصود أنّ 

عان البيّ " :"الفضيل"من جاء يف رواية و  "خيار اجمللس"أحد األصول فيما خيص  ىلإفنحن إذا نظرنا 
 .4"باخليار ما مل يفرتقا

جملسه. ومكان انعقاد البيع و  ،زمانو  ،كيفيةتوضيح حول ما يرتبط ب هذا األصل مل يرد فيه سنجد إنّ 
اهلاتف فيحكم يف املعامالت اليت جتري بواسطة  "افرتاق كل شيء حبسبه"أن  الكن اجملتهد يكنه أن يفهم جيدم 

 مل ينقطع. اما دام االتصال اهلاتفي قائمم  بأن خيار اجمللس فيها باق

يبدي من املسائل ما و ة، يف نظام تدوين الرسائل العملي الم ن حيدث حتو هذا الرأي رأي بناء من شأنه أو 
 االصطالحات احلديثة.ينطبق وحاجات االنسان العصرية ويوافق النظريات و 

بعد مواجهته ه بعد انتصار الثورة االسالمية و نأ قدس سره،عن االمام اخلميين  يذكر أحد العلماء نقالم 
سب البحث يف داخل كالمنا يف احلوزة كان يناو  ثناقد فهمنا اآلن أّن منهج حبل"اجلديدة للمجتمع قال:  للظروف

 يلي:  حد فضالء احلوزة ماأرسالة  ىعل امام جوابم قد قال السيد اإل. و "يكن تقديه للمجتمع الاملدرسة فقط، و 

ملا  اوفقم –رون نكم تإهلية فحكام اإلاألخبار و ليها من األإينبغي أن أبدي أسفي للنتائج اليت توصلتم "
ا ازدادت ملو مور اليت ورد ذكرها فقط. سائر األو  ،الفقراء ىنفاق علالزكاة قد جعلت لإل أنّ  –يف رسالتكمذكرمت 

 ،الرماية بالقوسو  ،املراهنة ملا كانت حتصل بالسبقعليه فو . سبيل بلغت املئات فالمصارف الزكاة املئات و 

                                                           
 ربحا "، الشيخ حممد باقر بن تقي اجمللسي،علينا إلقاء األصول وعليكم التفريع"السالم: جاء يف رواية عن االمام الرضا عليه 3

 .345، الصفحة 2اجلزء  نوار األ
 فحةصال ،12 زءاجل )قم: مؤسسة آل البيت(ة إلى تحصيل مسائل الشريعة  وسائل الشيع حممد بن احلسن احلر العاملي،  4

346. 
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نفال اليت واأل ،ل يف احلروب السابقة واليوم منحصرة هبذه املواردغريها مما كان يستعمو  ،عوم الفرسو  ،السهمو 
ة بواسطة املاكنات والوسائل احلديثدون أي مانع أن يفين الغابات يكن ألي شيعي اليوم و  الت للشيعة سابقم حل

  اخلطر. ىلإحياة ماليني الناس  اضم حلفظ البيئة سليمة ومعر  اما يكون موجبم  ىبذلك عل االضخمة قاضيم 

 ىن متحأخبار ما استفدمتوه من الروايات واأل ىنه ينبغي بناءم علإباجلملة فاحلق يف منعه... و  وليس ألحد
. )الصحف الصادرة بتاريخ "بداأل ىلإالصحاري و السكن يف األكواخ  ىلإيعود الناس و  ااملدنية احلديثة متامم 

 هـ.ش(  2/7/1367

التكامل و التطورات احلاصلة يف النظام االجتماعي و تناسب ر نظرتنا لألمور مبا يوعليه فينبغي أن تتطو 
يف عني   اسلفيم  اكون الفقه جواهريم   معىن وهو االستدالل. و مع ذلك فال نستبعد مصادرنا يف جمال الفقه و العقلي، 

 املكان.و فيه عنصري الزمان  املحوظم  اكونه متحركم 

املواضيع  ىيفية تطبيق الكليات علك  وريها هتغو ل املوضوعات ويتغري بتحو ل ما ينبغي أن يتحو  أجل فإنّ 
 وغناها أو كيفية استخراج ما ينطبق عليها من مصادرنا األصلية. وال ينبغي الشك يف كفاية املصادر و اجلديدة 

دت بعدد من الروايات نشري ن هذه الطريقة قد أُيإ ااألصول خصوصم  ىلإالرتدد يف أصالة رد الفروع املستحدثة 
 ليها فيما يلي:إ

 ىعثرت فانقطع ظفري فجلعت عل"نه قال له: أ عليه السالممام الصادق عن اإل ىعبد األعل ىفقد رو 
َما }: قال اهلل تعاىل ،وجل وأشباهه من كتاب اهلل عزصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا أصبعي مرارة، فكيف إ

ْن َحرَج   يني مي  .6"مسح عليهإ 5{َجَعَل َعَلْيُكْم يفي الدِّ

عليه  مام الصادقمن االستنباط الذي اتبعه اإل وه املتحرك ينبغي أن يتمتع هبذا النحالفق أجل؛ إنّ 
 هذه الطريقة. ىلإأرشد الراوي و مستحدثة و حيث استعان بأصل كلي يف فهم مسألة جديدة  السالم

 أصوهلا ىة، لكن يكن العثور علالسن وفرغم أن أحكام جزئيات املسائل املستحدثة مل ترد يف القرآن أ
ما يكون دستور  اأن يتوقع من دستور دولة أن يستويف مجيع اللوائح القانونية فيه وغالبم  ايكن أبدم  فيهما فإنه ال

                                                           
 .78، اآلية الحج  سورة  5
 فحةصال 1 زءاجل ()قم: مؤسسة آل البيتوسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة  حممد بن احلسن احلر العاملي،   6

327. 
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يكن مقايسته من حيث احلجم مع سائر القوانني الرمسية للبالد، لكن ذلك  االختصار ما الو البالد من العمومية 
خالصة مجيع القوانني و  مبىن والدستور ه نّ أعن االعتبار بل  اساقطم و  امعرضم  يعين أن يكون الدستور مهمالم  ال

واحلقوقيون  .قانون جارو هذه النسبة نفسها موجودة بني القوانني الرمسية والقرارات التنفيذية لكل الئحة و  ،اجلارية
ات القرار و يستخرجوا املواد القانونية من أصول الدستور و هم أولئك األشخاص الذين يكنهم أن يستنبطوا 

 التنفيذية من املواد القانونية.

توجد لدينا و يكن أن يستخرج منها مواد قانونية،  الدينا يف سلسلة أحكام الشريعة أصول أساسية أيضم و 
 لتدوين القرارات التنفيذية. اتكون معيارم  قانونيةم  اموادم 

ة املتعلقة بقسم صغري فهل يكن القول إن دولة هلا آالف الصفحات يف قوانني العمل واملسائل احلقوقي
ء كيف يقتنع العقالو  ة فقط؟صفح 30اهلاتف كيف يكن أن يتكون دستورها من و  ،الربقو  ،مثل دائرة الربيد

 مبقارنة حجمية من هذا القبيل؟

قيمة و  ،اعتبارو  ،بقاءو  ،عمرو  ،انطباقو  ،مشولو  ،كلما كان جمال نظر كاتب القانون أوسع كان عمومو 
 أعظم.و  ىقبله أمسالقوانني املدونة من 

فصل ما و خرب ما بعدكم و كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم "قال:  عليه السالم مام الصادقي رواية عن اإلفف
حكم كل ما كان و علم  القرآن يضم آخر بعد تذكريه بأنّ  السالم يف نص يقول عليهو ، 7"حنن نعلمهو بينكم 

يف حديث و ، 8"اهلل يقول: فيه تبيان كل شيء   ي إنّ كف  ىلإنظر أعلم ذلك كما "أ ه:يوم القيامة ما نص ىلإيكون و 
علم و خربكم عنه إن فيه علم ما مضي ألن ينطق لكم، و فاستنطقوه " جامعية القرآن: ىعلثالث يقول بعد تأكيده 

مام بن خنيس عن اإل ىمعل ىقد رو و ، 9"بيان ما أصبحتم فيه ختتلفونو حكم ما بينكم و يوم القيامة  ىلإما يأيت 
لكن التبلغه و  ،وجل عزله أصل يف كتاب اهلل و  ما من أمر خيتلف فيه اثنان إال"نه قال: أ عليه السالم قالصاد

 .10"عقول الرجال

                                                           
 .61 فحةصال ،1 زءاجل (2007، )بريوت: منشورات الفجر، الطبعة األوىل، الكافيثقة اإلسالم الكليين،  7
 .املصدر نفسه 8
 .املصدر نفسه 9

 .املصدر نفسه 10
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 ايكنها أن جتعلنا نواجه طريقم  مواضيع جديدة الو قائع و حدوث و بعد أن أثبتنا أن التقدم املذهل و 
اجلعل يف نقل السنة و ق الوضع هل أن تطر  حث ثانيةم ، علينا أن نبقانون ينطبق عليهاو يف استنباط حكم  امسدودم 

 العلميه أم ال؟و العلم  وبعدنا عن عصر املعصومني عليهم السالم سّدا علينا الطريق حنو القرون  مرعلى  روايتهاو 

 واجلواب عن ذلك هو:

العلم العتقاد بانسداد باب  اكان موجبم   وأمر ذايت لكل خرب ل والكذب الذي هو احتمال الصدق  نّ إـ 1
حيث  – اة عن املعصومني للزم أن نقول بثبوت هذا االنسداد يف عصر االنفتاح أيضم العلميه يف الروايات املرويو 

مام، اإلو يكنهم أن يسمعوا الكالم مشافهة من النيب  من ال ىلإبالنسبة  –األئمة املعصومون عليهم السالمكان 
املخربين، فإن الوضع و مني بأن يأخذوا العلوم بواسطة الرواة ألهنم كانوا ملز  اعليهم أيضم  باب العلم منسد نّ إف
أيها الناس قد كثرت " عن ذلك: وقال ه حىت صلى اهلل عليه وآله،منذ عصر الرسول األكرم  االغش كان جاريم و 

 .11"ابةالكذ علي  

فتحوا هم باب به فنلزمهم بأن ي عليهم السالم فني يف زمان املعصومنييكننا إلزام مجيع املكل ال ما وهو 
 ىلإفرض متكنهم من الوصول  ولو أخذ العلم منه. و  عليه السالم ماماإل ىلإنأمرهم بوجوب إيصال أنفسهم و العلم 

رعاية املصاحل و إبراز احلكم الواقعي، بل كان احتمال التقية على  يف كل وقت امام ال يكون قادرم مام، فإن اإلاإل
غريها عليه مع أن  ىخر أ وأصول من أخذ املراد بعد اجراء أصالة عدم التقية حينئذ فال بدو . اأيضم  ااالخري موجودم 

عليه فباب العلم منسد علينا حيت يف عصر املعصوم حيث يكن تلقي املعارف من و  .اصول ظنية أيضم هذه األ
 .12املعصوم بصورة مباشرة

 اقطعيم  اعنه بأنه اليوجب علمم  التجزئة العقليني يكن أن يقالو إن أي خرب يف العامل إذا ُأخضع للدقة  .2
السالم مل يكن هلا مثل هذا احلظ من  يف عصر األئمة عليهم ىحيت الروايات اليت كانت ترو و احتمال معه.  ال

واحد من  نكار أّن كليقبل اإل جللي الذي المن الواضح ا" يف القوانني: رضي اهلل عنه يالعلم فقد قال املريزا القم
مل و غريهم العمل،  إىلينقلون و  دين عندهم السائلني عنهم كانوا يأخذون اخلربسالم املرتدئمة عليهم الأصحاب األ

طريقتهم،  ىمع ذلك كان أئمتهم عليهم السالم مطلعني علو يكن حيصل خبرب كل واحد مهم العلم للسامع، 

                                                           
 .62 فحةصال 1 ( اجلزء2007، )بريوت: منشورات الفجر، الطبعة األوىل، الكافيثقة اإلسالم الكليين،  ا 11
 يراجع مباحث التقيه والنسخ وشروط املخاطب والتقطيع وغريه من هذا الكتاب. 12
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الفهم و السليم ذلك كان من القرائن املفيدة للعلم مما يأباه العقل  ن كلأذلك. واحتمال على  وهنميقر و 
 .13"املستقيم

ـ إن اخلرب الواحد إذا تناقله عشرة يف جملس واحد فيخرب كل واحد منهم صاحبه فإن ما سيسمعه 3
بفاصل زمين قصري. و عاشرهم يباين ما قاله أوهلم مباينة واضحة، مع أن مبادلة اخلرب قد وقعت يف جملس واحد 

 ن تغيري.ما هذا إال بسبب ما تقتضيه طبيعة نقل اخلرب مو 

التقارير كانت من مجلة املصادر و التغيري فإّن األخبار و رغم ما ملاهية اخلرب من اقتضاء االختالف و ـ 4
بنسبة من االعتماد تتناسب  ىتقرير حيظو كل خرب و من ركائز تثبيت نظم حياة البشر، و نسانية األصلية للعلوم اإل

 امرفوضم  اص يف صحته يعترب أمرم التفحو خرب قبل التحقيق  كل  ىن االعتماد علأكما و درجة الوثوق احلاصلة منه. و 
 .اأيضم  امستهجنم و  امستنكرم  اأمرم  ل، كذا فإن رفض مجيع األخبار يعدغري معقو و 

الضعف و ما اكتسب يف عملية تقييم الروايات صفة الصحة  ومثالب الرواة أو ـ إن ما روي يف حماسن 5
بالنسبة  اشكال خصوصم اإلو التعديل قابلة للتأمل و ون روايات اجلرح ستك حينئذو ، اخبار اآلحاد أيضم أمستفاد من 

 أن يطعن يف كل من ال يعتقد به؟ فراد كالغضائريا كيف يكن ألالناقدين ألمر رواية احلديث إذم  ىلإ

االشتباه. و ق إليها احتمال اخلطأ كتاب اليتطر   ولدينا رسالة أ ىاعتبار هذا االحتمال اليبق ىـ بناء عل6
نه وجد بعض اآليات كتبت خطأ رغم أن كاتب أدث ألحد احملققني لدي تصحيحه مقالة ألحد األعالم فقد ح

؟ إن أخذ هذا االحتمال أن نعترب مثل هذا االحتمال حينئذاملقالة كان قد نقلها من القرآن مباشرة، فهل يكن 
ليه من إتمال ينبغي أن ال يلتفت فهذا االح حينئذو أي كتاب على  بنظر االعتبار جيعلنا عاجزين عن االعتماد

 وجهة نظر العقل. 

األيام  مر ىليها علإضيف أقد و  ال للحديث غالبم األحاديث كانت تقع يف العهد األو ـ إن عملية وضع 7
هذا علي و لضبط احلديث.  ىخر أاستنساخها امكانات و طبعها و تكثري الكتب و تدوين اجلوامع و مضي الزمان، و 

جعل و بني التأخر عن عصر املعصوم. بل إن اجملال لوضع و مالزمة بينها  الغش الو ساس فأن مسألة الوضع األ

                                                           
تعليق: رضا حسني صبح، )بريوت: دار إحياء الكتب اإلسالمية، الطبعة األوىل، ، ين األصولقوانمريزا أبو القاسم القمي،  13
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الضبط فنحن ورثة غث و التحقيق و النشر و مكانات الطبع إر ذلك لتوفو احلديث صار يف الفرته األخرية أضيق 
 مثينه.و ذلك العهد 

ما  صلى اهلل عليه وآله، يف عصر الرسول حىت جعل الروايات قد بلغ من الكثرةو نه ملّا كان وضع إـ 8
طرق الوضع يف األحاديث كان لت  وعمال الدقة يف تنقية األحاديث، فلأ ىلإخطبه  ىحدإالناس يف  وجعله يدع

خرب  جلاء يف ردو الرد و بنظرة الشك  اعمومم  إليها ن ينظرأآله و اهلل عليه  ىمن الضرر ألوجب صل هذا احلجم
ن االستفادة من خرب الواحد أو  االقياس من بيانات خمتلفة، خصوصم  ردات أئمة الدين يف الواحد ما جاء يف كلم

 حكام هي من الكثرة مبا اليقبل معها املقارنة باالستفادة من القياس.يف األ

ترميمي جيعل لبنائه من و اء ينفع معها أي إقدام بن ال وهبامات بنحكان يف احلديث كل هذه اإل  وـ إنه ل9
ن املطلق عن طريق كي جنعل احلجية للظ  اأيضم  للظن اما يكن معه قبوله، ملا كان ذلك احلديث مفيدم  االستقامة

 دليل االنسداد.

 وأ ثبات عدم قابلية أخبار اآلحاد لالعتماد التمسك بكون رواة أكثرها بقاالم ـ كيف يكن إل10
ن السرية القائمة يف عصر املعصوم، فإن شكال عليها بأهنا ختتلف عاإلو السرية  ، يف حني يقال يف رداخضرويم 

يكن مقارنتهم مع األفراد يف عصرنا؟ أفليس هذا  الو االطالع و من ذوي اخلربة  االرواة يف عصر املعصوم كانوا أفرادم 
عي يف موضع آخر يدو خضريني، و الني مام كانوا بقعي يف موضع أن الرواة يف عصر اإليف الكالم حيث يد اتناقضم 

 ين ممتدحني؟ز متمي جاالم هنم كانوا ر إ

مجال هوية اخلرب اإل ىعرض علو لزم التحقيق يف الروايات ملعرفة جواهرها، و بعد أن اختلط الغث بالثمني و 
العلميه علينا و نعتقد بانسداد باب العلم و البعد عن عصر املعصوم لنثبت و  الغشو  سفهل يكننا التمسك بالد

 .14منزل منزلته وما هو مع أن العلم أعم من اجلزم  اخصوصم 

السرية و احملقق عنها عن طريق دليل العقل و خبار اآلحاد املوثوق هبا أهل ال يكن أن ثبت حجية و 
أحد حصول الوثوق  ىادع ولو العلم الغائب.  ىلإنه انتقال من العلم املباشر أ ىلإ االعقالئية اللذين يرجعان مجيعم 

باب  هل أن معىنو لك حبجة انسداد باب العلم والعلميه عليه؟ ذ هذه األخبار، فهل يكننا أن نرد النسيب له من
يكن أن نصنع جبميع مراجعات أهل اخلربة  ىماذا تر و ؟ عليه السالم مام معصومإدراك زمان اإل والعلميه هو العلم 
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خبار أو كالم   ىلإئة منها ابامل 85العلوم البشرية اليت يرجع و ماذا نفعل باملعارف و ؟ افإن قوهلم خرب واحد أيضم 
 ماذا يكن إبرازه من حكم بشأن ذلك؟و الغري؟ 

 الوثاقة أم الوثوق

 ىمن األدلة اليكنه أن يدل عل اة الشرعية املتعلقة خبرب الواحد، يظهر لك أن واحدم مل يف حتليل األدلأبعد الت
بضرورة االعتناء  اآلمرةو الناشئة من دافع عقلي و حكم العقل  ىلإحجية خرب الواحد غري سرية العقالء املستندة 

ه الفكرية ألّن املعتمد يف تنسان عن تلبية حاجاعجز اإلو اس إال اختل نظام حياة النو باألخبار املوجبة للوثوق، 
 .15علم غائب وفكر االنسان إما علم مباشر أ

تأثريها يف و الوثاقة مبقدار مدخليتها و حصول الوثوق فإنه سيعتين بالعدالة  وفإذا كان مناط احلجية، ه
مام، وكالته عن اإلو إدراكه و معرفته باحلديث، أي درايته به و ه سيكون خلربوية الراوي يعي أنطبو الوثوق،  منحىن

ذلك باعتبار ما و حتقيق نصابه، و تأمني عامل االطمئنان و للدراسات العقلية حول الرواية دور أكرب يف رفع النقص و 
من النواقص اليت حدثت أثناء  ارواية احلديث. فإن كثريم و ليها يف عملية تدوين إحتوالت أشرنا و عرض من تغريات 

لعدم خربته يف معرفة  وعدم دقة منه أ وتدوين احلديث قد حدثت دون قصد من الراوي وذلك نتيجة لسذاجة أ
 احلديث.

بديهي أن شهادة من و ، الوثاقة شهادة عن حدس ىأمثاهلما علو النجاشي و ن شهادة الغضائري أهذا مع 
إذا الحظنا  ااالطمئنان خصوصم و دخل اخلربوية يف حتصيل الوثوق  ىأن الدليل عل ويبدو  هلا.  اعتبارهذا النوع ال

أقوي دليلةم، فإن هذا األمر له انعكاساته يف  ،نقل باملعين يف كالم أئمة الدين سالم اهلل عليهم أمجعنيعنصر ال
 16"األفقه" ىذا عرضت علاخلاطئة لفقيه ما إاالستنتاجات و التصورات احلاصلة عند العوام من كالم املتكلمني 

نُقل جواب مسألة شرعية عن فقيه  واستنتجه، بل لو يفهم أنه أخطأ فيما فهمه و نقصه و فإنه يكتشف خطأه 
عليه فإن الرجل من أهل و يذكرون صحيحه... و فإن أهل اخلربه سيفهمون أن ذلك الفقيه مل يقله  أكان خطو 

سالمة  ىلإنسان اإل احنراف فيه اطمأن ال اسليمم  اكالمم   ىتلق أصله فإذا ىلإجعه ير و اخلربة يعدل النقل املعيوب 

                                                           
 املراد من العلم الغائب اخبار الغري. 15
رّب حامل "ألقاها يف آخر حجة له حيث قال:  صلى اهلل عليه وآلهالرواية املشهورة املأخوذة من خطبة لرسول اهلل  ىلإإشارة  16

 .345الصفحة  ،2اجلزء  بحار األنوار  الشيخ حممد باقر بن تقي اجمللسي، "أفقه منه من هو إىلفقه 
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ليها إت مؤثرة إذا ضمو د الوثاقة، بل إن الوثاقة تكون مفيدة طمئنان الذي ال تكفي لتحصيله جمر نقله. ذلك اال
 الوسائل تواتر يف ىقد ادع" يف هذا اخلصوص: رضي اهلل عنهصه. قال الشيخ األنصاري ختصو خربوية الراوي 

وجه ال على  خرب الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب ون منها هر بالعمل خبرب الثقة إال أن القدر املتيقاألخبا
ة خرب قال يف موضع آخر بعد مجع ألدلة حجيو ، 17"حتمالحون التوقف فيه ألجل ذلك االيقبو يعتين به العقالء 

 .18"مطلق الظن طمئنان اله اخلرب املفيد لالن من هذا كللكن االنصاف أن املتيق" الثقة:

ليه يكن االعتماد ع اقويم  اأساسم  إن كانت تعدو عليه فإن الوثاقة جزء العلة، حلصول الوثوق. فالوثاقة و 
 60حتصيل  ىلإي العيوب. فخرب الثقة يؤدو ها لكنها ال تفي برفع مجيع النواقص فيما إذا مل يكن هلا ما يضاد

ئة ابامل 20إىل  10من  ىتبقو االطمئنان و الوثوق  لكن هذا غري كاف لبلوغ حد نسان مثالم اإل ئة من اطمئنانابامل
الظروف احمليطة و من اخللل يف الرواية يكن حتصيلها من خالل إعمال التحقيق العقلي فيما يرتبط زمان الصدور 

التحقيق يف معرفتنا للحديث و ات جراء مثل هذه الدراسإ. لكن جمال ىخر البحوث األو دراية الراوي و تفكري و به، 
هي مل تطرح أسئلة من قبيل: ملاذا و ما حدثت حاديث قليف احلقيقه فإن التحقيقات اخلربوية يف األو غري موجود. 

لنقل هذا  ىخر ما هي الصيغ األو مل توجد قبله؟ و قرون  5وجدت هذه الرواية يف كتاب العامل الفالين بعد 
ره كم كان عمو ما هي ظروفه يف زمان تلقي الرواية؟ و الراوي؟ على  املسيطرة ما هي الصبغة الفكريةو احلديث؟ 

هل كانت جهة صدور الرواية و خلل؟ و نقص  ليعيدها فيما بعد بال ادم حينذاك؟ هل كان يكنه أن يتعلم الرواية جي
 التقية؟ وغريها من األسئلة. وبيان احلكم الواقعي أ

الضوابط و الرواية قد حصروا يف احلقيقة الشروط  ىوي لالعتماد علفإن من اعتربوا كفاية الوثاقه يف الرا
الوثوق، و قالوا: إن قول الثقة يوجب االطمئنان و الوثوق يف حدود الوثاقة، و العامة املوجبة لتحصيل االطمئنان 

لروايات فا ،التتبعو ل ذلك وسيلة لتربير الفرار من التحقيق حد ما. لكن ينبغي أن اليتحو  ىلإهذا احلدس صادق و 
أصل علمي ذي  ىلإذا هوية حسية حمضة  اأمرم و حساس يغلب عليه طابع اإل اد كوهنا خربم ول من جمر جيب أن تتح
 التحقيق.و تبع تهذا اليتحقق إال يف ظل الو هوية إدراكية 

ت احلاجة ايل علم الرجال ما يقول العالمة املامقاين رمحة اهلل بعد دراسة األقوال يف حجية اخلرب إلثبا
من باب الوثوق  وحناه يف علم األصول أن العمل باالخبار إمنا هق احلقيق بالقبول كما نقإن احل" :صهن
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مرية فيه لذي مسكة مدخلية مالحظة أحوال الرجال يف حصول الوثوق  االطمئنان العقالئي ومن البنّي الذي الو 
 غري جائز كما ال وهو تقصري يف االجتهاد  أحوال رجاله ىلإزواله، فاألخذ باخلرب من دون الرجوع و حدوثه و وعدمه 

 حدأالكذب فتقدمي و حيتمل الصدق  وخرب من حيث ه ال ريب يف أّن كل ،قبل بذل متام الوسع ىجيوز الفتو 
 ىدليل لئال يلزم الرتجيح بال مرجح الذي اتفق العلماء علو ح له من مرج بد اآلخر العلى  هذين االحتمالني

التواتر،  والقطع الداخلي هو خارجي.  وا داخلي أكل منهما إمو ظين و قسمني قطعي  ىاملرجح علو قبحه. و بطالنه 
 .19"عدالة الراوي وثاقته ووالظين الدخلي ه االحتفاف بالقرائن املورثة للقطع وه واخلارجي

 اأساسم و العوامل املؤثرة فيه ركيزة و حصول الوثوق و ئي ففي هذا املقطع الطويل جعل االطمئنان العقال
يقول:  واالطمئنان بصدق الراوي حّلفه، فه ىكان علي إذا أراد أن حيصل علو  قبوله.و خرب الواحد على  مادلالعت

 .20"قتهفإذا حلف صد"

خبار من األ وهذا النحو ننا نقول حبجية خرب الواحد املوجب حلصول االطمئنان النسيب لنا. أاخلالصة و 
ن املمكن أن ال يتمتع خرب ما بتلك القوة من حيث السند، كليات األحكام الالزمة، فمو موجود بوفرة يف األصول 

 االطمئنان الالزم.و بعض اجلهات اليت توجب حصول نصاب الوثوق  ىلكنه قد يشتمل عل

 الظن  النوعي

دليل خاص اعتبار الظن النوعي يف حجية خرب الواحد. فمن  واعتبارها سند أ ىعلمن مجلة اآلراء اليت مل يظهر و 
نسان نفسه بل الظن احلاصل الظن غري احلاصل لإل ىلإاليقني و يقال بلزوم العدول عن العلم  أن االغريب جدم 
يكون التعبد و له  اال يكون ملزمم و نسان علم غريه اإل ىلإنه احلجة عليه. إذ كيف يكن أن ال يسري إلآلخرين ف

هذا خالف العقل  ال يعدأف يه؟عل االوهم واجبم و الشك  نسان حىتباخلرب املظنون للغري الذي مل يوجب عند اإل
 عي اعتبار الظن النوعي أن يربزوا دليالم حنن هنا نطالب مدو الذي تتوقف حجية اخلرب )مبا هلا من منعة( عليه؟ 
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 والعلم أ واطمئنان كامل بأن املعترب ه ىحنن علو هكذا خنتم كالمنا يف هذا البحث و ذلك.  ىعل اعقليم  وأ اشرعيم 
 ( الشخصي الذي يفيده خرب العادل اخلبري اجلامع للشرايط.االطمئنان والوثوق )الظن

 من خيرب اخللق بقيامه إلقامة احلق. ىوالسالم عل

 


