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امللخ�ص

حج ّي ة أخبار اآلحاد من أهم املسائل األصولية؛ إذ عليها مدار
تعدّ مسألة ّ

والر ّد والقبول والرفض منذ عرص القدماء ،فالرشيف املرتىض(ت436 :هـ) رفض

احلج ّي ة يف م واطن عدّة يف مصنّفاته ،بل ا ّدعى إمجاع
حج يتها ،وانربى إلثبات عدم ّ
ّ
حج ّي تها الشيخ الطويس(ت460 :هـ).
احلج ّي ة ،يف حني قبل ّ
اإلمام ّي ة عىل عدم ّ

حج ّي ة أخبار اآلحاد) للموىل عبد الصمد
وهذه الرسالة املوسومة بـ(أد ّلة ّ

اهلمداين احلائري أحد أعالم حوزة ك ربالء والشهيد سنة (1216ه��ـ) يف احلملة

ّ
استدل هبا
حج ّي ة أخبار اآلحاد التي
تعرض فيها ألد ّلة ّ
الوهاب ّي ة عىل ك ربالءّ ،

صاحب املعامل الشيخ حسن العاميل(ت1101 :هـ) من آية النبأ ،وآية النفر ،ودليل
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استنباط األحكام الرشعية بعد الكتاب العزيز ،وقد وقعت أخبار اآلحاد حم لاًّ لألخذ

االنسداد املعروف بالدليل ال رابع يف املعامل ،وناقشها مجيعها بمناقشات عدّة ِّ
لكل

حلج ّي ة أخبار اآلحادّ ،
فإن رفض الدليل ال يعني
دليل ،ولكن ذلك ال يعني رفضه ّ
احلج ّي ة بأد ّلة
احلج ّي ة ،بل انربى -بعد مناقشة أد ّلة صاحب املعامل -إلثبات ّ
نفي ّ

وتعرض يف ط ّي ات البحث ملناقشة بعض كلامت الس ّي د املرتىض ،وحاول
اعتمدهاّ ،

حلج ّي ة أخبار
احلج ّي ة ،فخلص
توجيه دع واه يف إمجاع اإلمام ّي ة عىل عدم
أخريا ّ
ّ
ً

اآلحاد.

اعتمد الباحث يف حتقيق الرسالة عىل نسختني معتمدًا منهج التلفيق

بينهام ،لعدم الوقوف عىل نسخة املؤ ّل ف ،واستخرج مصادرها من اآليات الق رآنية،

واألحاديث الرشيفة ،وأق وال العلامء.

الكلمات المفتاحية :أخبار اآلحاد ،عبد الصمد الهمداني ،صاحب المعالم،

الشريف المرتضى.
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Abstract
The issue of single narrator is considered as one of the most important issues in Islamic fundamentalists. It is used as a media of inference to legislate
the religious rules in Alshia doctrine. In the past, some jurists accept it and
other rejected completely for example Alsherif Alradhy rejected the evidence
Altoosi accepted it(460).
This dissertation under the title (Evidences of the single narrator at Almola Abdulsamad Alhamadany Al-Haery) studies these issues of the single
narrator. For example Alsheihk Hassan Alamily concluded from the version
Alnabaa and the version Alnefer; he discussed all of them in different debates
according to several evidences. Almola Abdulsamad Alhamadany Al-Haery
is one of the most known jurists in Karbala who became martyr in (1216)

 جملة ف�صلية حمـكمة- تراث كربالء

of single narrator and the majority of jurists rejected it too; while Alsheikh

through the violation of Alwahabeih. The rejection of the single narrator does
not mean to reject the evidence. He also discussed the evidences of the single
narrator in the views of Alsheihk Hassan Alamily. He concluded to accept the
evidences of the single narrator and gave invitation to all jurists of Alshia to
discuss this evidence.
The researcher depended in his project on some versions from ALQuran,
some speeches of Prophet Mohammed and views of jurists. He also relied on
two copies of the method of Altalfeek in order not to use only the copy of the
author.
Keywords: single narrator, Abdulsamad Alhamadany,
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مقدمة التحقيق
ّ
بسم الله الرحمن الرحيم

املنتجبني واللعنة الدائمة املؤبدة عىل أعدائهم أمجعني اىل قيام يوم الدين.

أهم املسائل األصول ّي ة التي وقع اخلالف
تعدّ مسألة ّ
حج ّي ة أخبار اآلحاد من ّ

ملتأخ رين ،حيث ّ
فيها بني األعالم املتقدّ مني وا ّ
إن أغلب األحكام الرشع ّي ة جاءت من

أخبار آحاد ،وأ ّم ا ما ثبت منها بالق رآن والدليل العقيل واإلمجاع فهو قليل مقارنة

هبا.

اترا أم واحدًا
امل راد باخلرب ال واحد هو ما يقابل اخلرب املفيد للعلم ،س واء أكان مت و ً

حمفو ًف ا بالق رائن.
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والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني حممد وآله الطيبني الطاهرين

ويف هذه الرسالة التي كتبها الشيخ عبد الصمد اهلمداين تعاىل يناقش

ّ
ثم جييب هبذه
ما
استدل به صاحب املعامل عىل ّ
حج ّي ة أخبار اآلحاد وال يقبل هباّ ،
ثم يستعرض رأيه
الرسالة عن أكثر اإلشكاالت ال واردة عىل حج ّي ة اخلرب ال واحدّ ،

متعر ًضا لكالم السيد املرتىض ويناقش استدالل
وأدلته عىل حج ّي ة أخبار األحادّ ،
الس ّي د عىل نفي حج ّي ة األخبار اآلحاد.
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نبذة من املؤلف(((:
هو الشيخ الشهيد املوىل عبد الصمد اهلمداين ،احلائري(ت1216 :هـ) ،فقيه،

أصويل ،متكلم.

تتلمذ يف احلائر احلسيني يف ك ربالء املقدسة عىل يد الفقيه الكبري حممد باقر

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

بن حممد أكمل املعروف بالوحيد البهبهاين ،ومهر يف الفقه واألصول واللغة.
وقد ترك مؤلفات منها:
بحر احلقائق يف الفقه يف جملدات عدّة.
رشح «املخترص النافع» يف الفقه للمح ّق ق احلليَّ .
كتاب مبسوط يف الفقه االستداليل.
رشح «املعارج» يف أصول الفقه للمح ّق ق احلليّ .
التجزي يف االجتهاد.
رسالة
ّ
األعم.
رسالة يف الصحيح و ّ
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حج ّي ة اآلحاد ،وهي التي بني يديك.
رسالة يف أد ّلة ّ
بحر املعارف يف األخالق والفلسفة والعرفان بالع رب ّي ة والفارس ّي ة.
رسالة يف الغناء.
وكتاب كبري يف اللغة.

((( مصادر ترجمته :معجم المؤ ّلفين ،238/9 :أعيان الش��يعة ،17/8 :موس��وعة طبقات
الفقهاء ،341/13 :الذريعة ،47/3 :روضات الجنات.198/4 :

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

استشهد بك ربالء عىل يد الوهابيني عند إغارهتم عليها ،وذلك يف الثامن عرش

احلج ة سنة ست عرشة ومائتني وألف.
من شهر ذي ّ

النسخ املعتمدة:

النسخة األوىل :نسخة مكتبة جملس الشورى اإلسالمي ،برقم 1304 :من

النسخ املهداة من الس ّي د حممد صادق الطباطبائي ،وهي نسخة تا ّم ة تقع يف مخس

سطرا ،يف ضمن جملد حيوي كتاب الوسائل
صفحات بمعدل مخس وعرشين
ً
احلائرية للس ّي د حممد املجاهد الطباطبائي احلائري املتوف1242للهجرة ،بني اجلزء

الثاين والثالث من الصفحة  435من املخطوط إىل الصفحة  ،440وقد حصلنا عىل
مصورهتا من دار خمطوطات العتبة الع ّب اس ّي ة املقدّ سة فلهم جزيل الشكر.
ّ
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اعتمدنا يف حتقيق هذه الرسالة عىل نسختني ،ومها:

وقد رمزنا هلذه النسخة بـ«أ».
النسخة الثانية :نسخة مكتبة الفيض ّي ة بقم املقدّ سة ،برقم( )1554-11وهي

أيضا نسخة تا ّمة ،وتقع يف تسع صفحات ،يف ضمن جمموعة ،ومعدل أسطرها
ً

مصورهتا من دار خمطوطات العتبة الع ّب اس ّي ة املقدّ سة
سطرا ،وقد حصلنا عىل
21
ّ
ً

فلهم جزيل الشكر.

وقد رمزنا هلذه النسخة بـ«ي».
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منهج التحقيق:
وسج لنا االختالفات بينهام ،ومل
 -1بعد تنضيد الرسالة قابلنا بني النسختني
ّ

كثريا ،كي ال نثقل اهل وامش باختالفات ال فائدة
نثبت مجيع االختالف بل حذفنا ً

منها.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
342

النص وتقطيعه إىل فق رات ووضع عالمات الرتقيم.
 -2ضبط ّ
 -3ختريج اآليات الق رآن ّي ة واألحاديث الرشيفة من مصادرها.
 -4ختريج األق وال التي نقلها املصنّف.
 -5اضطررنا لوضع بعض الكلامت بني معقوفني يف حالة تو ّق ف سياق

الكالم عىل إضافة يشء ما.

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت
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الورقة األخيرة من النسخة(أ)

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت
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الورقة األولى من النسخة(ي)
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تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة
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الورقة األخيرة من النسخة(ي)
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الن�ص املحقّق
ّ

بسم الله الرحمن الرحيم

حج ّي ة أخبار
هذه رسالة من العبد اجلاين عبد الصمد اهلمداين تتع ّلق بأد ّلة ّ

اآلحاد.

ّ
و
حج ّي تها بوجوه:
استدل يف املعامل((( عىل ّ
[آية النبأ]
[ ]1منها« :قوله تعاىل﴿ :إِن ج اء ُك م َف ِ
اس ٌق بِنَ َب إٍ َف َت َب َّي نُ وا﴾(((.
َ َ ْ

وجه الداللة :أنه سبحانه تعاىل((( ع َل ق وجوب التث َب ت عىل جميء الفاسق؛
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ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم(((.

فينتفي((( عند انتفائه ،عملاً بمفهوم الرشط .وإذا مل جيب التث َب ت عند جميء غري

الرد وهو باطل؛ ألنًه يقتيض((( كونه
الفاسق ،فإ ّم ا أن جيب القبول وهو املطلوب ،أو َ
((( «البسملة» و«الحوقلة» ليست في(أ).

((( (المعال��م) ه��و مقدّ مة في أص��ول الفق��ه ،لكتاب(معالم الدين وم�لاذ المجتهدين) في

الفقه ،تأليف الش��يخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني ،المتوفى(1101هـ) ،وهو أشهر

دونت تل��ك المقدّ مة مس��تقلة ،وتداولت
تصانيف��ه ،حتى أنّ��ه يعرف بصاح��ب المعالمّ ،
المدارسة فيها فيما يزيد على مائتي سنة ،ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة.204/6 :

((( سورة الحجرات ،اآلية.6 :
((( «تعالى» ليست في(أ).

((( في(أ)« :فتنتفي» بدل«فينتفي».

((( «يقتضي» ليست في(ي).
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أسوأ حالاً من الفاسق وفساده بينّ »(((.
وفيه نظر من وجوه:

األولّ :
حج ّي ة خرب ال واحد بدليل
أن داللة اآلية لو متّت ظ نّ ّي ة ،فال يصح إثبات ّ

ظنّي.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

(((
تعم.
الثاني :أنهّ ا نزلت يف شخص معينّ  ،وهو وليد بن عقبة فال ّ

فإن قلت :العربة بعموم اللفظ ال خصوص املورد(((.

قلت :ليس يف اللفظ ما يفيد العموم ،بل مع مالحظة شأن نزول اآلية ،وهو

احلج ّي ة؛ لعدم قبوله خرب العدل
إخباره بارتداد القوم ،ال يبقى ملفهومها داللة عىل ّ
أيضا.
فيها((( ً

الثالث :ظاهر اآلية الرشيفة ّ
حج ّي ة اخلرب ال واحد.
تدل عىل عدم ّ

قال يف جممع البيان( :قوله تعاىل ﴿أن ت ِ
ُص ي ُب وا َق ْو ًم ا﴾ ،معناه حذار من أن تصيب وا

قو ًم ا يف قتلهم وأخذ أم واهلم بغري عل ٍم بحاهلم وما هم عليه من الطاعة واإلسالم
فتصبح وا عىل ما فعلتم((( من إصابتهم اخلطأ نادمني ال يمكنكم تداركه)(((.

348
((( معالم الدين ومالذ المجتهدين.191 :

((( ينظر لتفصيل الحادثة مسند أحمد.279/4 :
((( «المورد» ليست في(ي).
((( في(أ)« :فيه» بدل«فيها».

((( في«ي»« :تعلم» بدل«فعلتم».

((( ينظر تفسير مجمع البيان.221/9 :

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

أن خرب ال واحد ال يوجب العلم((( وال العمل؛ ّ
ثم قال« :ويف هذا داللة عىل َ
ألن:

(((
خربا كذ ًب ا فتوقف وا((( فيه(((»،
املعنى :إن جاءكم من ال تؤمنون بخرب أن يكون ً

انتهى كالمه.(((

أيضا،
ويف كالمهام داللة واضحة عىل((( وجود هذه الع ّل ة يف خرب العادل ً

أيضا يف القض ّي ة التي نزلت اآلية بسببهاّ ،
ألن
فيجب عدم قبول خرب( ((1العدل ً

التعليل وهو األمان من اإلصابة باجلهل ّ
يدل عىل وجوب التث ّب ت أي التو ّق ف يف
أيضا عم لاً بالع ّلة.
خرب العادل ً

((( في(ي)« :العمل» بدل«العلم).
((( «الخبر» ليست في(ي).
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ونحوه((( :قال الشيخ((( يف العدّة(((.

((( في(ي)« :تتوقفوا» بدل«فتوقفوا».
((( في(ي)« :فيها» بدل«فيه».

((( تفسير مجمع البيان.221/9 :

((( في(ي)« :في نحوه» بدل«ونحوه».

((( هو الش��يخ الطوس��ي محمد بن الحس��ن بن علي بن الحس��ن المعروف بش��يخ الطائفة
والش��يخ على اإلط�لاق(ت460 :هـ) ،جليل القدر ،عظيم المنزل��ة ،ثقة ،عين ،صدوق،
ع��ارف باألخب��ار والرج��ال والفق��ه واألُص��ول وال��كالم واألدب ل��ه م��ن المؤلف��ات:
االس��تبصار ،وتهذيب األحكام ،والتبي��ان ف��ي تفس��ير الق��رآن ،والعدّ ة في أص��ول الفقه

وغيرها .ينظر موسوعة طبقات الشيعة.282-279/4 :

((( ينظر العدّ ة في أصول الفقه.113/1 :

((( في(ي)«وف��ي كالمهما داللة واضحة على الخبر وج��ود هذه العلة» بدل«وفي كالمهما
داللة واضحة على وجود هذه العلة».

(« ((1خبر» ليست في(ي).
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فإن قلت :الرشط ّي ة قرينة عىل إرادة الفاسق فقط((( ال األعم.

قلت :ما ذكر من نزول اآلية ألجله ّ
يدل عىل العموم ،فال تغفل.
ال رابعّ :
أن املفهوم فيها مفهوم الوصف كام قاله مجاعة من املح ّققني((( ،فال

حج ة.
يكون ّ
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

الخامس :س ّل منا ّ
أن املفهوم فيها مفهوم الرشط لكن اخلصم وهو الس ّي د ريض

(((
حج ة عليهم.
اهلل عنه((( وأرضابه ال يقولون
بحج ّي ته((( ،فال ينهض ّ
ّ

حج ّي ته لكن ال نس ّل م عمومه؛ ّ
ألن فاس ًقا نكرة يف سياق
السادس :س ّل منا ّ
أن خرب ٍ
اإلثبات ،فال يفيد العموم ،فيكون مفاد اآلية ّ
عدل((( ما((( ال حيتاج إىل

التب ينّ  ،فلم ال جيوز أن يكون هو املعصوم لالتفاق عىل قبول خربه.
ٍ
السابعّ :
منتف من جهة انتفاء صفة الفسق،
أن وجوب التث ّب ت يف العادل

أي((( من هذه احليث ّي ة ،فال يلزم عدم وجوبه من جهة أخرى ،فتأ ّم ل.
((( «فقط» ليست في(ي).

((( ينظر معارج األصول.144 :
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((( هو الس�� ّيد الش��ريف المرتضى علم الهدى علي بن الحس��ين الموس��وي البغدادي(ت:
436ه��ـ) ،أحد أعالم اإلمام ّي��ة وفقهائها ومتك ّلميه��ا ،له :الذريعة إلى أصول الش��ريعة،
الش��افي في اإلمامة ،االنتص��ار ،الناصر ّيات ،األمال��ي ،تنزيه األنبي��اء واألئمة ،وغيرها.

ينظر :موسوعة طبقات الفقهاء.236/5 :

((( في(أ)« :يقول» بدل«يقولون».

((( ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة.290 :
((( في(أ)« :العدل» بدل«عدل».

((( في(ي)« :مما» بدل«ما».
((( في(ي)« :أو» بدل«أي».

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

الثامنّ :
أن املفهوم من وجوب التث ّب ت يف خرب الفاسق عدم وجوبه يف خرب

(((
أعم من وجوب قبوله؛ لوجود االستحباب واإلباحة ،فتأ ّم ل.
العدل ،وهو
ّ

التاسعّ :
أن وجوب التث ّب ت عند جميء الفاسق ال يستلزم عدمه عند جميء

فأي فائدة يف ختصيص
فإن قلت :إذا وجب((( التث ّب ت يف خرب العدل ً
أيضاّ ،

الفاسق؟

قلت :الفائدة إعالم الصحابة بفسق من نزلت اآلية يف شأنه؛ ألنّه كان ظاهر

العدالة عندهم.

العاشرّ :
أن مفهوم الرشط عدم جميء الفاسق ،وهو((( أعم من جميء غريه(((.
الحادي عشرّ :
حج ة إذا مل يكن للرشط فائدة أخرى.
أن مفهوم الرشط إنّام يكون ّ
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العادل؛ لثبوت ال واسطة ،وهو التو ّقف.

بحج ّي ة أصل عظيم
فمع هذه االحتامالت وظهور أكثرها كيف يمكن القول
ّ

يبتني عليه مجيع أحكام الفقه من العبادات واملعامالت واألنكحة وامل واريث
وإثبات مثلها بمثلها ج رأة عظيمة ،بل هو عني
واحلدود والقصاص والديات،
ُ

املجازفة ،واهلل هو املوصل إىل اهلداية.

((( في(ي)« :وهم» بدل«وهو».

((( في(ي)« :وجوب» بدل«وجب».

((( في(ي)« :هم» بدل«هو» والصواب ما أثبتناه.
ّ
((( في«أ»ّ :
بدل«أن مفهوم الشرط عدم مجيء الفاسق
(أن مفهوم الش��رط عند مجيء غيره»
وهم أعم من مجيء غيره».
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يرئاحلا ينادمهلا دمصلا دبع ىلوملل داحآلا رابخأ ةّيّجح ةّلدأّلدألدأ
وبقي هنا كالم وهو أنّه:

وحج ّي تها يف املسائل األصول ّي ة مشهور؛
إن قال قائل :العمل بظ واهر الق رآن
ّ

حج تهم يف إثبات مسائلها.
ألنهّ ا ال تقرص عن أكثر ّ
أقول :وفيه:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

أول :إنّا نمنع الظهور ملا عرفت من االحتامالت املتقدّ مة ،فاآلية ال تسمن وال

تغني من جوع.

وثان ًي اّ :
حج ة حيث انعقد االتفاق من((( الكل عىل
إن ظ واهر الق رآن إنّام تكون ّ

حج ّي تها ،ومفهوم الرشط ليس منها ،بل قد تقدّم ّ
كثريا من املح ّق قني قال وا بكون
ّ
أن ً
املفهوم يف اآلية الوصف.

حج ّي ة ظ واهر الق رآن يشمل ّ
فإن قلت :ما ((( ّ
حمل النزاع؛ ّ
ألن املفهوم
دل عىل ّ

من مجلتها.

أيضا ّ
قلت :قد قلنا ّ
حج ّي ة
إن كون هذه اآلية منها غري مس ّل م ،وقلنا ً
إن ّ

حج ّي ته ،بل اخلصم ينكره.
الظ واهر لإلمجاع ،واملفهوم ليس ممّا انعقد اإلمجاع عىل ّ
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أن امل راد من اآلية يثبت من عموم املفهوم ،وهو ّ
مع ّ
حمل النزاع والتشاجر بني

بحج ّي ة مفهوم الرشط فضلاً عن منكره.
القائلني
ّ

((( في(أ)« :عن» بدل«من».

((( في(أ)« :مما» ،بدل«ما».

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت
[آية النفر]
عز اسمه ﴿ َف َل ْوال َن َف َر ِم ْن ك ُِّل فِ ْر َق ٍة ِمن ُْه ْم َطائِ َف ٌة﴾((( انتهى.
[ ]2ومنها :قوله ّ

(حيث أوجب احلذر بإخبار الطائفة وهي تصدق عىل مجاعة ال يفيد((( قوهلم
وفيه نظر من وجوه:
األولّ :
أن داللتها تتم لو كان امل راد من اإلنذار اإلخبار ،وهو غري مس ّل م بل
ّ

أن امل راد به الفتوى بقرينة قوله﴿ولِ َي َت َف َّق ُه وا﴾؛ ّ
الظاهر ّ
ألن الفقه إنّام حيتاج إليه يف

الفتوى ال يف الرواية؛ ّ
ألن الفقه يف اللغة مطلق الفهم((( ،ويف االصطالح فهم
أن االحتامل ٍ
خمصوص ،و﴿في الدين﴾ قرينة إلرادته ال األعم ،مع ّ
كاف يف املقام.
فإن قلت :جيب أن يكون امل راد باإلنذار القدر املشرتك من التخويف احلاصل
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العلم ،ووجوب احلذر يستلزم وجوب العمل)(((.

من((( اخلرب والفتوى ،وإل((( يلزم االش رتاك؛ ّ
ألن اإلنذار يطلق عىل اخلرب املخوف بال

ريب ،فحينئذ إ ّم ا أن يصح إطالقه عىل الفتوى أو ال ،فعىل الثاين يثبت املطلوب،
وعىل األول يلزم االش رتاك املخالف لألصل.

قلت :إنّام يلزم محله عىل األعم حيث ال يكون يف اللفظ قرينة عىل إرادة غري

األعم - ،وأ ّم ا مع وجودها  -كام ب ّي نا من ّ
أن ﴿ليتفقه وا﴾ قرينة عىل إرادة الفتوى؛
((( سورة التوبة ،اآلية.122 :

((( في(أ)« :يقبل» بدل«يفيد».

((( ينظر معالم الدين ومالذ المجتهدين.189 :
((( ينظر الصحاح.2243/6 :
((( في(أ)« :عن» ،بدل«من».

((( في(ي)« :ال يلزم» ،بدل«إال يلزم».
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لعدم االحتياج يف نقل اخلرب إىل التف ّقه  -فال.

(((
ُ
وأيضا
غري
ً
إطالق اإلنذار عىل نقل الروايات املشتملة عىل األحكام الرشع ّي ة ُ
متعارف ،ولذا ادعى بعض املح ّق قني ّ
أن الظاهر((( من الفقه((( واإلنذار الفتوى ال

نقل اخلرب(((.

فإن قلت :اإلنذار اخلرب املخوف ال الفتوى.

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

قلت :ال نس ّل م ذلك ،بل هو من جنس التخويف فيحمل عىل التخويف

احلاصل من الفتوى وذكر التف ّقه قرين ٌة عليه(((.

فإن قلت :محله عىل ذلك يستلزم اختصاص القوم باملق ّل دين؛ لعدم ج واز

عمل املجتهدين بقول الغري.

أيضا يستلزم ختصيص القوم باملجتهدين؛ لالتفاق عىل
قلت :محله عىل اخلرب ً

أنّه ليس للعا ّم ي االستدالل باألخبار عىل((( األحكام الرشع ّي ة ،فالرتجيح معنا؛ ّ
ألن
املجتهدين((( ّ
أقل أف را ًدا من العا ّم ي.

الثاني :وجوب احلذر ال يستلزم وجوب العمل؛ جل واز أن تكون ثمرة احلذر

البعث عىل استعالم احلق ،وال يمتنع أن تتعي((( املصلحة بوجوب القبول منهم.
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وأيضا إطالق اإلنذار».
((( في(أ)« :إلى الفقه بإطالق اإلنذار» ،بدل«إلى التف ّقه فالً ،
((( في(أ)« :من الظاهر» ،بدل«أن الظاهر».
((( في(ي)« :الفهم» ،بدل«الفقه».

((( ينظر :الوافية في أصول الفقه.163 :
((( «عليه» :ليست في(أ).

((( «باألخبار على» :ليست في(ي).

((( في(ي)« :المجتهد» ،بدل«المجتهدين».
((( في(ي)« :يعين» بدل«تتعين».

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

أال ترى أنّه قد جيب التحذير واإلنذار من ترك معرفة اهلل تعاىل ،وإن مل جيب

القبول من املخرب يف ذلك ،بل جيب الرجوع إىل أد ّلة العقل وما يقتضيه ،وكذلك

جيب(((عىل النبي اإلنذار ،وإن مل جيب القبول منه إلاّ مع إقامة املعجز عىل
احلذر فكيف يكون سب ًب ا له.

الثالثّ :
أن ضمري اجلمع يف قوله تعاىل﴿ :ليتفقه وا﴾ أو ﴿لينذروا﴾ ال جيوز أن

يعود إىل كل((( واحد من الطائفة؛ ألنّه ّ
أقل من الثالثة ،فيجب عوده إىل جمموعهم،
فيجوز بلوغهم حدّ الت واتر.

فإن قلت :الطائفة حتتمل الكثرة فهذا القدر ٍ
كاف يف عود ضمري اجلمع إليه.

قلت :إذا أريد الكثرة منه ال مع إرادة عدمها؛ لوجوب املطابقة بني الضمري واملرجع.

نخص ص وجوب احلذر عىل ما إذا حصل العلم من قوهلم مج ًع ا
ال رابع :إنّا
ّ
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أن وجوب احلذر ينايف العمل بخرب ال واحد؛ ّ
صدقه ،عىل ّ
ألن مع العمل به يؤمن

بينها وبني اآليات الدا ّل ة عىل حتريم العمل بالظن.
[دليل االنسداد]

[(]3ومنهاّ :
أن باب العلم باألحكام الرشعية يف نحو زماننا مسدود ،إذ

املوجود من أد ّلتها ال يفيد غري الظن؛ لوضوح إفادة أصالة الرباءة والكتاب واإلمجاع

املنقول الظن ،وإذا ثبت انسداد باب العلم كان التكليف بالظن قط ًع ا؛ لعدم ج واز

التكليف بام ال يطاق ،وال ريب ّ
أن أخبار اآلحاد مما حيصل منها الظن فيجب
العمل به)(((.

((( «يحب» :ليست في(أ).
((( «كل» :ليست في(أ).

((( ينظر :معالم الدين ومالذ المجتهدين.194-192 :
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يرئاحلا ينادمهلا دمصلا دبع ىلوملل داحآلا رابخأ ةّيّجح ةّلدأّلدألدأ
وفيه نظر من وجوه:

األول :أنّا ال نس ّل م ّ
حج ة إلفادهتا الظن ،مل ال جيوز أن
أن األد ّل ة الثالثة إنّام يكون ّ

يكون من قبيل األحكام الوضع ّي ة كقبول الشاهدين وإن مل حيصل من قوهلام الظن.

أو نقولّ :
كل حكم من األحكام الرشع ّي ة إذا علم من رضورة أو إمجاع أو ت واتر

حتكم به ومتى مل حيصل العلم((( به حتكم بأصالة الرباءة ،ال لكوهنا مفيدة((( للظن،

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

بل ّ
ألن العقل حيكم بقبح التكليف مع عدم العلم أو ظ ّن يقوم عىل اعتباره دليل

قطعي.

الثاينّ :
حج ّي ة الظن من حيث هو ظن؛
أن انسداد باب العلم ال يستلزم ّ

خمصوص ا كاحلاصل من األد ّل ة املذكورة ال غري ،فإنّه جيوز
جل واز اعتبار الشارع ظنًّا
ً

أن يكون لبعض الظنون خصوص ّي ة جيوز هبا العمل به ،ولبعضها خصوص ّي ة ال

جيوز هبا العمل به((( ،كام يقول العامل بأخبار اآلحاد باملنع من الظن احلاصل من

خرب الفاسق والقياس وغريمها.

الثالثّ :
تم جيب أن يكون مطر ًدا ،وهذا غري مطرد؛ لعدم
أن الدليل العقيل إذا ّ
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ملحس نات العقل ّي ة واملصالح
ّ
حج ّي ة ظنون كثرية ،كاحلاصل من القياس الفقهي وا ّ
املرسلة والرمل والنجوم ،واحلاصل من خرب غري العادل كاملجهول حاله(((،

والفاسق؛ بل الكافر واملجنون واملم ّي ز.

((( «من قولهما الظن أو نقول كل حكم من األحكام الشرعية إذا علم من ضرورة أو إجماع
أو تواتر تحكم به ومتى لم يحصل العلم» :ليست في(ي).

((( في(ي)« :مفيد» ،بدل«مفيدة».

((( «ولبعضها خصوصية ال يحوز بها العمل به» ليست في(أ).
((( «حاله» ليست في(ي).

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

ال يقال :خرج هذه الظنون بالدليل .ألنّا نقول :التقييد والتخصيص من

صفات األلفاظ والدليل العقيل ال يتصف هبام وذلك واضح.

أيض ا أن يكون تقسيم اخلرب اىل األقسام املشهورة من((( الصحيح وغريه
ويلزم ً

العلم من غري نظر إىل سنده.

حج ّي ة خرب
والعجب من صاحب املعامل فإنّه ّأول من أقام هذا الدليل عىل ّ

بحج ّي ة كثري مم ّا اعتربه غريه من األصحاب مع إفادته
ال واحد ،ومع ذلك ال يقول
ّ

الظن القوي كخرب ال واحد من املنصوص الع ّلة ،واالستصحاب ،واملو ّثق ،والشهرة،

والضعيف املنجرب هبا.

خفي ّ
أن املدار إذا كان عىل الظن فمالحظة السند غري صحيح ،وال
وغري
ّ
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ألن املدار حينئذ عىل حصول الظن من اخلرب وعدمه ،كام ّ
لغوا؛ ّ
أن املت واتر ما يفيد
ً

شك أن الظن احلاصل من الضعيف املجبور بعمل األصحاب أقوى بم راتب
شتى من الصحيح الذي طرحه األصحاب ومل يعمل وا به.

وأورد عليه األستاذ((( زيد جالله((( يف حاشية الكتاب ،وقال( :ما ذكره من

انسداد باب العلم فاسد بالبدهية؛ إذ ربام يمكن إثبات بعض ما ليس رضور ًيا

كثريا.
باملت واتر املعنوي ،بل ال تأ ّم ل يف اإلثبات وحت ّق قه ً
((( في(ي) زيادة« :الخبر».

((( ه��و الش��يخ محمد باقر بن محمد أكم��ل الوحيد البهبهان��ي(ت1205 :هـ) ،أحد أعالم
الطائفة ،فقيه أصولي مجدّ د ،له :مصابيح الظالم ،الرس��ائل األصول ّية ،حاش��ية المعالم،

حاش��ية على مجمع الفائ��دة والبرهان ،تعليقة على ذخيرة المعاد ،الحاش��ية على مدارك

األحكام ،الفوائد الحائر ّية ،وغيرها .ينظر موسوعة طبقات الفقهاء.529/13 :

((( في(أ)« :إجالله» بدل«جالله».
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وأ ّم ا اإلمجاع ففي كثري من امل واضع ثبت من التت ّب ع من فتاوي الفقهاء ،وربام

انضم إليه الق رائن((( من األخبار والق رآن والنقل وغريها ،وربام نقل((( اإلمجاع بحدّ

انضم
الت واتر مثل اإلمجاع عىل اش رتاط اإلذن اخلاص يف وجوب صالة اجلمعة ،وربام
ّ
إىل اإلمجاع املنقول املذكور ق رائن أخر مفيدة لليقني.
وأ ّما أصالة ال رباءة ففي املوضع الذي((( ال يكون دليل قطعي عىل التكليف

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وال ظ ّن به أصلاً فهي من اليقين ّي ات كام ح ّققناه((( يف رسالتنا املكتوبة يف أصالة

ال رباءة(((؛ لألخبار املت واترة والق رآن واإلمجاع املنقول من كثري من الفقهاء واتفاق
فتاوهيم)((( انتهى كالمه أعىل اهلل مقامه.

أقول :ما أفاده س ّل مه اهلل تعاىل من إفادة أصل الرباءة القطع فيه تأ ّمل؛ ألنه

ورد عنهم((( األخبار املت واترة معنى(أنّا ب ّي نا أحكام ّ
كل يشء لأل ّم ة حتى أرش

حلج ّي ة أصالة الرباءة معنى.
اخلدش)((( ،فلم َ
يبق حينئذ ّ

ولكنّ ،مل ا مل يصل مجيع تلك األخبار إلينا بسبب ما وقع من احل��وادث،

فيحصل ظ ّن اجتهادي للمجتهد بعد الفحص بعدم الدليل.
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((( في(أ)« :القران» ،بدل«القرائن».

((( «نقل» ليست في(أ).

((( «البراءة ففي الموضع» ليست في(ي).
((( في(أ)« :حققنا» ،بدل«حققناه».

((( ينظر رسالة أصالة البراءة(ضمن الرسائل األصول ّية للوحيد البهبهاني).349 :
((( ينظر حاشية المعالم.38 :

((( في(ي)« :منهم» ،بدل«عنهم».

((( ينظر :النوادر لألشعري 161 :ح ،413المحاسن 273/1 :ح ،373بصائر الدرجات:

 ،148/1الكافي  ،59/1ب الر ّد إلى الكتاب والسنّة..ح ،3و175/7ب التحديد ح.9

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

التمس ك حينئذ باألصل ،ومن املثل السائر عدم الوجدان ال يدل عىل
فيصح
ّ

عدم الوجود((( ،فكم يشء((( اطلع املجتهد الالحق تركه السابق((( ،وكم رجع
جمتهد واحد من قوله السابق يف كتاب واحد.

القطع بعدم وجود الدليل الرشعي يف احلكم((( املخصوص ،حتى يفيد أصالة

ال رباءة القطع له((( ،عىل ّ
أن تعريف الفقه بأنّه(العلم باألحكام الرشع ّي ة الفرع ّي ة من
األد ّلة الظنّ ّي ة)((( ،وتعريف االجتهاد بأنّه(استف راع الوسع يف حتصيل الظن باحلكم
الرشعي)((( ينادي((( ّ
أن دليل الفقه ظنّي.

((( في(أ)« :موجود من المثل الس��ائر عدم الوجود» ،بدل«ومن المثل السائر عدم الوجدان
ال يدل على عدم الوجود».
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وهذا واضح ملن اطلع عىل فتاوى الفقهاء ،فمع ذلك ك ّل ه كيف حيصل

((( «شيء» ليست في(ي).

((( في(ي)« :تركه له السابق» ،بدل«تركه السابق».
((( في(ي)« :حكم» بدل«الحكم».
((( «له» ليست في(أ).

((( ل��م يذك��ر أغلب أعالمن��ا األد ّلة الظنّ ّية ف��ي تعريف الفقه ،ب��ل ذكروا األد ّل��ة التفصيل ّية،
كالعالم��ة في منتهى المطلب ،7/1 :وتحرير األح��كام ،31/1 :وتهذيب الوصول إلى
نص على ّ
أن«ظنّ ّية
عل��م األصول ،47 :ونهاية الوصول إلى علم األص��ول ،64/1 :نعم ّ
مش��يرا إلى ّ
أيضا :إيضاح
الطري��ق ال تناف��ي علم ّية الحكم»،
أن أد ّل��ة الفقه ظنّ ّية .وينظ��ر ً
ً

الفوائ��د ،264/2 :التنقي��ح الرائع ،5/1 :األقط��اب الفقه ّية ،34 :معال��م الدين ومالذ
المجتهدين ،26 :زبدة األصول ،39 :مفتاح الكرامة.605/19 :

((( ينظ��ر :تهذي��ب الوصول إل��ى علم األص��ول ،283 :نهاية الوصول إل��ى علم األصول:
 ،167/5معالم الدين ومالذ المجتهدين.238 :

((( في(ي)« :بيان» ،بدل«ينادي».
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حج ّي ة أصالة ال رباءة جيب أن يكون قطع ًّي ا كخرب ال واحد ،وال يلزم
نعم دليل ّ

من ذلك كون نفسها قطع ّي ة.

عىل ّ
حلج ّي ة أصالة الرباءة التي تفيد القطع عىل
أن
التمس ك باإلمجاع املنقول ّ
ّ

إفادته ال خيلو عن إشكال؛ ّ
ألن اإلمجاع املنقول ال يفيد أزيد من الظن ،فإثبات

القطعي بالظنّي((( بل إثبات الظنّي غري صحيح.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وأ ّم ا قوله أعىل اهلل مقامه ّ
أن باب العلم غري منسد((( يف بعض املسائل ،فهو

أيض ا ظاهر ملن يتأ ّم ل
صحيح إن أراد به الظن املتآخم بالعلم((( ،وإلاّ فال ،وهذا ً

يف مدارك املسائل الفقه ّي ة ،ومع ذلك األمر يف ّ
جل املسائل كام قاله صاحب
املعامل.(((

حج ّي ة خبر ال واحد وأد ّل ته]
[رأي المص نّف في ّ

حج ّي ة خرب ال واحد بوجوه من األد ّل ة:
والذي أعتمد عليه وأعمل به هو ّ
األول :الرضورة؛ ألنّا لو قطعنا النظر عن املسائل الرضور ّية ليس لنا دليل

قطعي يف زماننا هذا عىل املسائل الفقه ّي ة ،مع أنّا مك ّل فون هبا قط ًع ا ،فلو مل نعمل
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بأخبار اآلحاد بطل علم الفقه ،وتبطل أحكام الرشع.

معنى ّ
أن
الثاني :أنّا نعلم علماً جاز ًم ا حصل لنا من تت ّب ع األخبار املت واترة
ً
أصحاب رسول اهلل وسائر املك ّل فني من الرجال والنساء مل يكون وا مقت رصين يف
((( في(ي)« :قطعي بالظني» ،بدل«القطعي بالظني».
((( في(ي)« :مسدود» ،بدل«منسد».

((( في(ي)« :إلى العلم» ،بدل«بالعلم».

((( ينظر معالم الدين ومالذ المجتهدين.192 :

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت
(((
األئم ة ،بل مدار عمل النساء
العمل بام كان وا يسمعون من الرسول و ّ

ك ّله ّن يف أكثر األحكام عىل عدم السامع من اإلمام.

حيصل من تت ّب ع األخبار املت واترة معنى جتويزهم العمل به.

كيف ال ،والعمل بأخبار اآلح��اد أكثر من العمل بالقياس ،والعا ّمة كام
يعملون بالقياس((( يفعلون بأخبار اآلحاد ،فكام ورد األخبار املت واترة بتحريم

العمل بالقياس فالعادة تقيض أن تكون األخبار ال واردة بتحريم العمل به أكثر؛

ألكثرية الدواعي ،وكون العمل به أشيع وأكثر من العمل بالقياس؛ ّ
ألن العامل به

ألن العامل به ّ
الفقيه العامل برشائط القياس بخالف العامل بخرب ال واحد(((؛ ّ
كل
األ ّم ة من الرجال والنساء ،ومع ذلك مل ُي شـر يف خرب واحد إىل املنع ،بل يظهر من

اجملــلد السادس /العدد الثالث ()21
السنة السادسة َّ /
شهر حمرم احلرام 1441هـ  /أيلول 2019م

األئم ة بذلك ،والعادة
ونقطع ً
أيض ا علماً قطع ًّي ا بعلم الرسول و ّ
قاضية بوجوب ت واتر املنع عن األئمة ،مع أنّه مل ينقل خرب واحد ب املنع ،بل

األخبار املت واترة معنى جتويز ذلك لنا((( ،ولعمري ّ
قطعي ال ينكر يف
إن هذا طريق
ّ

حج ّي ة اجل واز.
ّ

ال��ث��ال��ثّ :
أن ق��دم��اء األص���ح���اب وف��ق��ه��اءه��م رمح��ه��م اهلل م��ن ال���رواة

وغ�يره��م اختلف وا يف مسائل ك��ث�يرة كاختالف ي��ون��س ب��ن عبد ال��رمح��ن

(((

((( «وسائر المكلفين من الرجال والنساء لم يكونوا مقتصرين في العمل بما كانوا يسمعون
من الرسول ص» ليست في(ي).

((( «يعملون بالقياس» ليس في(أ).

((( «وألن العام��ل ب��ه الفقيه العالم بش��رائط القي��اس بخالف العامل بخبر الواحد» ليس��ت
في(ي).

((( «لنا» ليست في(أ).

((( أبو محمد يونس بن عبد الرحمن الجعفي الكوفي ،ت208 :هـ ،فقيه ومحدّ ث ومتك ّلم
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والفضل بن ش��اذان((( وابن أيب عقيل((( وابن اجلنيد((( وغريهم ،ونحن نجد
بحسب اختالفهم وآرائهم أخبار آحاد خمتلفة الداللة ،وهذا ممّا يوجب العلم
العادي ،فيكون بناء عملهم بتلك األخبار.

م��ن أصحاب اإلم��ام الصادق واإلم��ام الكاظم واإلمام الرضا ،ه��و أحد األعالم
الذي��ن أجمعت الش��يعة عل��ى تصديقه��م ِ
واإلقرار له��م بالفق��ه ،وله الكثير م��ن الكتب

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

في الفقه والتفسير وغيرهما ،منها :كتاب الجامع الكبير في الفقه ،مسائله عن أبي الحسن

موس��ى بن جعفر ،كت��اب يوم وليلة ،كتاب اآلداب ،كتاب تفس��ير الق��رآن ،كتاب البداء،
كتاب الرد على الغالة ،كتاب اإلمامة ،كتاب اللؤلؤ في الزهد ،كتاب علل الحديث .ينظر

موسوعة طبقات الفقهاء .635-634/3

((( أب��و محمد الفضل بن ش��اذان بن خليل األزدي النيس��ابوري ،ت260 :هـ من أصحاب
اإلمامين الهادي والعس��كري وقيل روى عن اإلمامين الرضا والجواد قال

عنه النجاش��ي« :أحد أصحابنا الفقه��اء والمتكلمين ،وله جاللة في هذه الطائفة» وله من

الر ّد على
المصنف��ات :الرد على الفالس��فة ،الرد على أه��ل التعطيل ،الرد على الغ�لاةّ ،
الثنوية ،الفرائض الكبير ،الفرائض األوس��ط ،الفرائض الصغير وغيرها .ينظر موس��وعة

طبقات الفقهاء .431-430/3
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((( الحس��ن بن علي بن أبي عقيل ،أبو محمد ال ُعماني ،أحد أعالم اإلمامية في القرن الرابع
الهجري ،كان من أعيان الفقهاء ،وج َّلة المتكلمين ،ناقدً ا لألخبار ،وله في الفقه والكالم
كتب منها كتاب«المستمس��ك بحبل آل الرس��ول ص َّلى الله عليه وآله وس�� َّلم» في الفقه،

والفر» في اإلمامة .ينظر موسوعة طبقات الفقهاء.146-145/4 :
وكتاب«لكر
ّ
ّ

((( محم��د بن أحمد بن الجنيد ،أب��و علي الكاتب اإلس��كافي(ت 360 :هـ) ،كان من كبار
وجها ،جليل القدر ،مصنّ ًف��ا كثير التصنيف ،ج ّيده ،وترك
فقهاء الش��يعة ،متك ِّل ًما ،محدِّ ًثا ً
كت ًبا كثيرة منها :تهذيب الش��يعة ألحكام الشريعة ،نحو عشرين مجلدً ا ،يشتمل على عدد
المحمدي ،فرض المس��ح
كت��ب الفقه عل��ى طريقة الفقهاء ،المختص��ر األَحمدي للفقه
ّ
على الرجلي��ن ،ونور اليقين وبصيرة العارفين ،وغيرها .ينظر موس��وعة طبقات الفقهاء:

.348/4

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

وظاهر ّ
أن هذا االختالف و((( السهو إنّام نشأ من العمل بخرب ال واحد ،فلو

كان عملهم بالعلم واملت واتر فال معنى لالختالف؛ ّ
ألن وجود خ ربين مت واترين

غري معقول.
متنافيني دالل ًة ُ

ثالثة نفر أو أربعة من األئمة غلط يف كثري من املسائل ،وغلط الصدوق

كثريا((( ،وشنّع عليه الشيخ واملفيد((( يف كثري من املسائل ،وهكذا حال كثري من
ً

األئم ة((( وقدماء الطائفة.
أصحاب ّ

فإن قلت :املنع من العمل بأخبار اآلحاد ال يستلزم [املنع من] العمل بقطع ّي ة
ِ (((
الداللةبلبقطع ّي ةالسندوإنكانتالداللةظنّ ّي ة،كيفال،والس ّي دو َم ْنتبعهم َن
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وعلو مرتبته وإدراكه((( صحبة
أال ترى الفضل بن شاذان فإنّه مع جاللة شأنه ّ

((( في(ي)«وفي السهو» ،بدل«والسهو».

((( في(ي)« :إدراك» ،بدل«إدراكه».

علي بن الحس��ين بن موس��ى بن بابويه ،ش��يخ المش��ايخ ،ورئيس
((( هو الش��يخ محمد بن ّ
القمي المعروف بالش��يخ الص��دوق(ت381 :هـ) له من المؤلفات
المحدّ ثين أبو جعفر ّ
أهمه��ا :كتاب م��ن ال يحض��ره الفقيه ،الخصال ،وعل��ل الش��رائع ،ومعاني
الكثي��ر ّ

األخبار ،وعيون أخبار الرضا .ينظر موسوعة طبقات الفقهاء.435- 432/4 :

((( هو الش��يخ محم��د بن محمد بن النعمان الحارثي أبو عبد الل��ه العكبري المعروف بابن
المع ّلم والمفيد(ت413 :هـ) ،وكان شيخ الفقهاء والمحدّ ثين في عصره ،مقدَّ ًما في علم
ماهرا في المناظ��رة والجدل ،عار ًفا باألخبار واآلثار ،كثي��ر الرواية والتصنيف،
ال��كالمً ،
من مؤ ّلفاته :المقنعة في الفقه ،اإلرشاد ،الجمل ،وغيرها ،ينظر موسوعة طبقات الفقهاء:
.337 - 334/5

((( في(أ)« :األصحاب األئمة» ،بدل«أصحاب األئمة».
((( في(ي) :زيادة«المتأخرين».
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املانعني يعملون بظ واهر الكتاب والس نّة املت واترة وأصالة الرباءة((( مع ّ
أن داللتها

ظنّ ّي ة ،فلم ال جيوز من((( اختالف القدماء األج ّل ة من جهة الداللة.

أيضا
قلت :الظاهر من كلامهتم((( املنع عن العمل بام ال يكون داللته قطع ّي ة ً

كام ينادي بذلك استدالهلم باآليات الدا ّلة عىل منع((( متابعة الظن(((.
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

وقال الس ّي د يف السؤال الذي أورده عىل نفسه؛ أنّه إذا أمكن حتصيل
القطع بأحد األق وال اخلالفية من طرق ذكرها تعينّ َ العمل عليه وإلاّ ك نّا خم يرّ ين

بني األق وال املختلفة(((.

ولعل الس ّي د ومن وافقه ال يقول بحجية ظ واهر الكتاب ما مل تكن

معلومة الداللة ،ويقول ّ
بأن أصالة ال رباءة ممّا يفيد القطع((( إذا مل توجد داللة رشع ّي ة
عىل اشتغال الذمة ممّا يفيد القطع((( ،كام قاله يف الذكرى((( ،أو أنهّ ا( ((1من األحكام
الوضع ّي ة.

((( ينظ��ر لعم��ل الس�� ّيد بالق��رآن والس��نّة المتوات��رة :رس��ائل الش��ريف المرتض��ى:
 ،204/1و ،209ولعمله بالبراءة :الذريعة إلى أصول الشريعة.561 :

((( في(أ)« :أن» ،بدل«من».
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((( في(ي)« :كالمهم» ،بدل«كلماتهم».
((( «منع» ليست في(أ).

((( ينظر رسائل الشريف المرتضى.336/3 :
((( ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة.242 :
((( ينظر الذريعة إلى أصول الشريعة.561 :

((( «مما يفيد القطع إذا لم توجد داللة شرعية على اشتغال الذمة» ليست في(أ).

تعرضه للب��راءة ،ينظر ذكرى الش��يعة:
((( ل��م نج��د دعوى القطع ف��ي الذكرى ف��ي مظ��ان ّ
.53-52/1

( ((1في(ي)« :أولها» ،بدل«أو أنها».

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

ولئن س ّلمنا ذلك فال جيدي نف ًع ا؛ ّ
ألن بناء االستدالل عىل أنّا نجد بحسب

أق وال القدماء واختالفهم يف ّ
كل مسألة أخبار آحاد خمتلفة ،فمن الحظ ذلك من

ّأول الفقه اىل آخره حيصل له علم عادي ّ
بأن سبب اختالفهم العمل بتلك األخبار،
ّ
أيضا يذكر اخلرب الذي
أن الصدوق يذكر احلديث الذي أفتى به ،والكليني ً

أفتى[به] ،وألفاظها خمتلفة ،فلو كانا مت واترين عندمها يلزم التناقض يف الت واتر،

وهو غري صحيح ،مع ّ
ربا آخر ينافيه
أن الصدوق يذكر اخلرب من الكايف ويذكر خ ً
ويقول أعمل هبذا اخلرب ال بام رواه حممد بن يعقوب(((.

فظهر من ذلك ك ّله عدم استقامة ما قاله الس ّي د من ّ
أن معظم الفقه يعلم

أئمتنا فيه باألخبار املت واترة(((.
بالرضورة من مذاهب ّ

وأيض ا لو كان مدار علامئنا عىل املنع من اآلحاد الظنّ ّي ة ملا كان معظم فقه ابن
ً
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ال أنّه كان مدار عملهم((( بالقطعي واالختالف إنّام نشأ من الداللة ،مع أنّا نرى

اجلنيد خمال ًفا لفقه اإلمام ّي ة رمحهم اهلل وم واف ًقا((( لفقه العا ّم ة ،فاملخالفة إنّام جاء

من العمل باآلحاد.

فإنّا نجد من أنفسنا وجدانًا قطع ًّي ا أنّه كان بناء عمله عىل هذه األخبار املودعة

يف كتب األخبار الصادرة((( عنهم عىل طريق((( التق ّي ة أو املرو ّية بطريق
((( في(ي)« :علمهم» ،بدل«عملهم».

((( ينظر :من ال يحضره الفقيه.203/4 :

((( ينظر رسائل الشريف المرتضى.312/3 :
((( «لفقه اإلمامية رحمهم الله ومواف ًقا» ليست في(ي).

((( في(ي)« :الصادقة» ،بدل«الصادرة».
((( في(ي)« :طريقة» ،بدل«طريق».
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يرئاحلا ينادمهلا دمصلا دبع ىلوملل داحآلا رابخأ ةّيّجح ةّلدأّلدألدأ

عا ّم ي ،ال أنّه كان يعمل بالقطعي واملت واتر دون غريه ومع ذلك خالف فقهه((( فقه
اإلمام ّي ة.

وأيض ا ،لو كان األمر عىل ما قاله الس ّي د من ّ
أن الشيعة كان وا يمنعون
ً

َ
لكان
من العمل بأخبار اآلحاد ،وكان حرمته من رضوريات مذهبهم كالقياس(((،
األخبار ال واردة يف املنع مت واترة كت واترها يف خطر القياس ،بل يف املقام أكثر لشدّة

تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

مشهورا ،مع ّ
أن العادة
االحتياج وتو ّف ر الدواعي ،ال أن يصري حرمته مستورة وج وازه
ً

تقتيض((( أن تكون حرمته أبده البدهييات البتالء عموم الناس من الرجال والنساء
اص والع وام بالعمل هبا.
واخل و ّ

وأيض ا ،لو كان يف زمان الس ّي د حرمته رضوري��ة ،لكان فيام بعده أجىل
ً

وأظهر؛ ألنّه مل يقع بعد زمان الس ّي د حادثة وفتنة توجب إخفاءها ،كام مل يقع

بالنسبة إىل ح ّل ّي ة املتعة وحرمة القياس يشء يوجب إخفاء كوهنام من رضور ّيات

املذهب ،بل حتريم العمل بالقياس يف زماننا أظهر من زمان القدماء خلفائه عىل

مثل ابن اجلنيد العامل به ،وكيف يكون كحرمة((( القياس.

فإن قلت :مل ال جيوز ّ
األئم ة يف منعهم وردعهم باآليات الدا ّلة عىل
أن يعتمد ّ
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ذ ّم من تابع الظن.

أيض ا ،بل املقام أوىل بالتأكيد والتشديد ،مع ّ
أن
قلت :هذا جيري يف القياس ً

سوق اآليات ّ
يدل عىل أنهّ ا يف األصول.
((( «فقهه» ليست في(أ).

((( ينظر رسائل الشريف المرتضى.309/3 :
((( في(أ)« :تقضي» ،بدل«تقتضي».

((( في النسختين«حرمة القياس» ،والعبارة حينئذ غير واضحة ّ
ولعل الصواب ما ذكرناه.

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

فإن قلت :كيف التوفيق بني ما ا ّدعاه الس ّي د والشيخ رمحهم اهلل من اإلمجاعني

املتنافيني.

قلت :الشيخ محل يف كتابه العدّة كالم الس ّي د عىل ّ
أن م راده املنع من

ال واحد ّ
جمر ًدا عن الق رائن.
إن كان ناقله إمام ًّي ا وإن كان ّ

رصي ة واالنتصارّ ،
فإن
وهو الظاهر من بعض كتبه التي يف أيدينا كاملسائل النا ّ

يعول عىل بعض أخبار اآلحاد.
فيهام قد ّ

و
اجلمع بام إذا مت ّك ن من العمل بالعلم((( جيعل النزاع لفظ ًي ا((( ،وهو ال يصدر
ُ

عن عاقل فضلاً عن فاضل.

بمحم د وآله
متّت الرسالة بعون اهلل تعاىل((( ،اللهم اغفر ملؤ ّلفه وكاتبه
ّ
الطاهرين(((.
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العمل بام رواه [العا ّم ة] من أخبار اآلحاد((([ ،و] ّ
أيض ا يعمل بخرب
لعل الس ّي د ً
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((( ينظر العدّ ة في أصول الفقه.127-126/1 :

((( في(ي)« :العلم بالعمل» ،بدل«العمل بالعلم».
((( «لفظ ًيا» ليست في(ي).

((( في(ي)« :بعون الملك الوهاب».

((( «اللهم اغفر لمؤلفه وكاتبه بمحمد وآله الطاهرين» ليست في(ي).

يرئاحلا ينادمهلا دمصلا دبع ىلوملل داحآلا رابخأ ةّيّجح ةّلدأّلدألدأ

امل�صادر واملراجع:

1 .1أعيان الشيعة :السيد حمسن األمني(ت1371 :هـ) ،حتقيق وختريج :حسن
األمني ،نرش :دار التعارف للمطبوعات ،بريوت.

2 .2تفسري جممع البيان :الشيخ الفضل بن احلسن الطربيس(ت548 :هـ) حتقيق:
تراث كربالء  -جملة ف�صلية حمـكمة

جلنة من العلامء ،نرش :مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بريوت.

3 .3الذريعة إىل أصول الرشيعة :الرشيف املرتىض عيل بن احلسني املوسوي(ت:
436ه��ـ) ،حتقيق :اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلم��ام الصادق ،نرش

مؤسسة اإلمام الصادق ،قم1429 ،هـ.

4 .4الذريعة إىل تصانيف الشيعة :الشيخ حممد حمسن املعروف بآقا بزرگ
الطه راين(ت1389 :هـ) نرش :دار األض واء ،بريوت.

5 .5الرسائل األصول ّي ة :الوحيد البهبهاين ،حممد باقر بن حممد أكمل(ت:
1205ه��ـ) ،حتقيق ون�شر :مؤسسة العالمة الوحيد البهبهاين ،ط ،1قم،
1416هـ.
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6 .6روض��ات اجلنات يف أح��وال العلامء والسادات :امل�يرزا حممد باقر املوسوي
اخلونساري(ت1313 :هـ) نرش :مكتبة إسامعليان.

7 .7الكايف :الشيخ الكليني أبو جعفر حممد بن يعقوب بن إسحاق(ت329 :هـ)،
حتقيق :عيل أكرب الغفاري ،نرش :دار الكتب اإلسالمية.

8 .8مسند أمحد :أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين(ت 241 :هـ) ،نرش :دار صادر،
بريوت.

حيمقلا هيزن يداه خيشلا :قيقحت

9 .9معارج األصول :املح ّق ق احليل ،الشيخ نجم الدين أبو القاسم جعفر بن

احلسن اهلذيل احليل(ت676 :هـ) ،حتقيق :الس ّي د حممد حسني الرضوي ،نرش:
مؤسسة آل البيت عليهم السالن إلحياء الرتاث ،قم1403 ،هـ.

الثاين زين الدين العاميل(ت1011 :هـ) ،نرش :مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم.

1111معجم املؤلفني :عمر كحالة(ت1408 :هـ) ،نرش :مكتبة املثنى ودار إحياء
ال رتاث العريب ،بريوت.

1212موسوعة طبقات الفقهاء :اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق،
نرش :مؤسسة اإلمام الصادق ،قم1418 ،هـ.

1313ال وافية يف أصول الفقه :الفاضل التوين املوىل عبد اهلل البرشوي اخل راساين،
ت  1071هـ ،حتقيق :الس ّي د حممد حسني الرضوي الكشمريي ،نرش :جممع
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1010معامل الدين ومالذ املجتهدين :الشيخ مجال الدين احلسن نجل الشهيد

الفكر اإلسالمي ،قم 1424 ،هـ.
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