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 المقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
م اإلنسـان مـا مل َّصـمد الـذي علـ الفـرد الاألحداحلمد هللا الواحد 

, والصالة والسـالم عـىل املبعـوث للعـاملني املصـطفى األجمـد يعلم
 ..., وعىل آله الطيبني الطاهرين املعصومنياألمحداملحمود 
 :وبعد

ستهانة بـه ملجـرد  اخلرب واالُّاملتأخرة رد لقد شاع يف هذه األزمنة
 ُبعضال َّنجراوقوع بعض املجهولني أو الضعفاء يف سند الرواية, حتى 

إىل التفكري بام يسـمى بتنقـيح كتـب األحاديـث واسـتخراج األحاديـث 
ًاملعتربة سندا وترك تدوين غريها, ووصل هـذا النـوع مـن التـداول إىل 

 .هألسنة العوام فاستهوته نفوسهم ومالت عقوهلم الضعيفة إلي
 ـكـام للمـخـالفني ـمـن ïـفـأرادوا أن يـكـون لـشـيعة أـهـل البـيـت 

ُ املخـالفني فعلـوا خـريا مل يفعلـه شـيعةَّصحيح بخـاري وغـريه, وكـأن ً 
ـة  ـداءاالاحلــق, وبقـيـت عـنـد اـملـرىض أو اجلـهـال حرسة وأمنـي  بـمـن قـت

 الطائفة بذلوا الغـايل أعالمخالف احلق واتبع الباطل, وهم يعلمون أن 
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 بيت العصـمة أهلعن  الواردة فظ تلك األحاديث والنفيس يف سبيل ح
 مـا َّهللا تعـاىل مـع علمهـم التـام بـأنإىل ا, متقـربني بـذلك ïوالطهارة

ـاظ احلــق  ـه الصــحيح وـغـريه, فـلـم يـكـن حـف مجـعـوه ـمـن أحادـيـث فـي
ونـارصوه يف غفـلـة أو ـعـدم دـيـن أو جـهـل حـتـى ـيـأيت املتطفـلـون ـعـىل 

حاب الفـتح الـذي  كـأهنم أصـً ويرفعون رايةïأحاديث أهل البيت 
مل يســبقهم إليــه أحــد, ووجــدوا أن هــذا يســتهوي ضــعاف العقــول 

 .ال من أبناء الطائفةّواجله
ـو راجـعـت  ـا ـل ـد خمالفيـن ـا يـسـمى بالصــحاح عـن ـأن ـم ّـمـع العـلـم ـب

 مـن واأسانيدهم, لوجدت بعـض الـذين رووا عـنهم ال يمكـن أن يسـلم
 .اجلرح حتى عىل مبانيهم وأصوهلم

 تـضــعيف أوخيوـضــوا يف تـصــحيح  حـتــى  ـهــم ـهــؤالءْنـَمـــثــم 
 !?األخبار

, األمـةوهم ليسوا من أهـل هـذه الصـنعة وليسـوا مـن أعـالم هـذه 
وهم ال يعرفون القواعد الصحيحة واملناهج العلمية والطـرق السـليمة 

 .سنادهاَألتصحيح األخبار والتمييز بني 
 .ورحم اهللا من عرف قدر نفسه فوقف عندها

ذا املـنهج, وسـلوك هـذه الطريقـة والبعض الداعي له إىل اختاذ ه
ـهـو أـنـه ـغـري ـقـادر ـعـىل مواجـهـة املـخـالفني ـبـبعض الرواـيـات, ـكـام أن 
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 اـلـداعي ـلـه ـهـو وـجـود ـمـرض يف قلـبـه ـيـدعوه إىل إنـكـار أـمـر, بعـضـهم
 هـو املربر لبعضهم, كام أن األمرث بضعف سند ما دل عىل ذلك َّفتشب

 .جهله بام عليه الطائفة احلقة املحقة
لينـا أن نوضـح هـذا اجلانـب اخلطـري ـ كـام سـيأيت ـ ًفكان لزامـا ع

 .للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
 :فأقول وعىل اهللا تعاىل أتكل وبه أستعني
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 تمهيد

ّالسنة  .هي قول املعصوم أو فعله أو تقريره: ُ
 يطلق عىل كالم غري املعصوم احلاكي عن السنة الصـادرة رباخلو

 .احلديثعن املعصوم, ويرادفه 
ـممـا ال ـشـك فـيـه أن الـسـنة املطـهـرة املـشـتملة ـعـىل األحادـيـث و

, تعتـرب املصـدر الـرئييس ï واألئمة األطهار ñاملروية عن النبي 
ـر أـمـن ـبـني مصــادر الترشـيـع اإلـسـالمي بـعـد الـقـرآن الـكـريم, إذ  ن أكـث

األحـكـام الرشعـيـة تـسـتفاد ـمـن األخـبـار النبوـيـة والرواـيـات ـعـن األئـمـة 
ـا عـكـف ïاـهلـداة  ـا األـعـالم ـعـىل تصــنيف تـلـك , وـمـن هـن علامؤـن

ُاألخبار, وحتديد موارد أصنافها التي يتمسك هبا, ويعمل عىل طبقها ُّ. 
ـريا,  ـا كـث ـن اخلــرب اختالـف ـو احلجــة ـم ـا ـه ـامء يف ـم ًواختـلـف العـل ً ّ

 عند فقيه غـري معتـرب, وعنـد آخـر ٌ قد يكون خرباالختالفوبسبب ذلك 
ًيكون نفس ذلك احلديث معتربا ومقبوال والعك  .س صحيحً

 الدراية والرجال اللذان يبحثان عن سند الروايات,  نشأ علامولقد
 .ُويتم من خالهلام حتديد الضوابط التي يقبل فيها اخلرب
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ومن تلـك األصـناف اخلـرب الضـعيف, الـذي قـد يكـون يف سـنده 
 وغـري ذلـك ,ُإرسال أو قطع, أو يكون بعض رجاله جمهولني أو ضعفاء

ّعـلـه يف مـصـاف اـخلـرب الـصـحيح واحلـسـن ـمـن اإلعتـبـارات الـتـي ال جت
 .ّاملوثقو

 : يقع يف مقامنيًالكالم يف اخلرب الضعيف سنداو
 .ًاخلرب الضعيف سندا من حيث رجالهفائدة : املقام األولـ 
 .عدم جواز الرد: املقام ا لثاينـ 



 QQ

 

 المقام األول

 فائدة الخبر الضعيف سنداً من حيث رجاله

ًوارد التـي يكـون فيهـا اخلـرب ضـعيفا يف هذا املقام نورد بعض امل
خذ به والعمـل عـىل األ بل يصح ,ًسندا, ومع ذلك تكون له عظيم فائدة

طبقه, وليست هـذه املـوارد عـىل نحـو اإلحصـاء واحلرص ولكـن فيهـا 
 : صيانة الدينوأراد نيل احلقيقة أرادالكفاية ملن 

 .يف املستحبات: األول* 
 .الشهرة: الثاين* 
 .ستفيض واملتواتريف امل: الثالث* 
 .املحفوف بالقرينة: الرابع* 
 .مضمون اخلرب: اخلامس* 
ًاألحاديث يفرس بعضها بعضا: السادس*  ّ. 
 .يف املواعظ والسرية: السابع* 
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 في المستحبات: األول
نا العمل باألخبار الضعيفة يف املستحبات, وهـذا ئاشتهر بني فقها

  الكـثـرية ـلـورود الرواـيـاتُـمـا يـسـمى بالتـسـامح يف أدـلـة الـسـنن, وذـلـك
الدالة عىل جواز العمل بالروايـات الصـحيح منهـا والضـعيف يف مقـام 
ّالعمل باملستحبات, والروايات بالغة من الكثرة بحيث عرب عنها الشيخ 

 : بقوله١٤٢رسائل فقهية ص : يف≠األنصاري 
 :وقال) ًاألخبار املستفيضة التي ال يبعد دعوى تواترها معنى(
ـذه ( ـاراألخوـه ـع صــحة بـب ـن مالحظــة ســندها, عضــ ـم ـة ـع ها غنـي

 ).لتعاضدها وتلقيها بالقبول بني الفحول
ُّ ـهـذه األخـبـار الرشيـفـة اآلتـيـة ال تـصـح املناقـشـة يف َّإن: فالنتيـجـة

ّسندها; لصحة بعضها, واشتهارها, واشتهار العمـل هبـا, وبلوغهـا حـد 
ٌاالستفاضة عىل أقل تقدير, فهـذه أمـور ّ أربعـة يصـحح كـل وّ ّ احـد منهـا ُ

ّالعمل باخلرب, فكيف إذا اجتمعت كلها يف بعض األخبار, كام يف هـذه 
 .الروايات
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 »من بلغه«روايات 
 :F١Eومن تلك الروايات

 : قالíيب عبد اهللا مصححة هشام بن سامل عن أ
 فعملـه, كـان أجـر ذلـك  يشء من الثوابñمن بلغه عن النبي (

 .F١E) مل يقلهñله, وإن كان رسول اهللا 
 :اومنه

 :ً أيضا, قالíحسنة أخرى ـ كالصحيحة ـ له, عن أيب عبد اهللا 
ًمن سمع شيئا من الثواب عىل يشء فصنعه كـان لـه أجـره وإن مل (

 .F٢E)يكن كام بلغه
 :ومنها

 : قالíاملروي عن صفوان, عن أيب عبد اهللا 
من بلغه يشء من الثواب عىل يشء من اخلـري فعمـل بـه, كـان لـه (

                                                                          
منقولـة ـمـن رـسـائل فقهـيـة للـشـيخ األنـصـاري, املوـجـود يف برـنـامج املعـجـم  )١(

 ـمــن أـبــواب مقدـمــة ١٨ الـبــاب ٦٠ /١الفقـهــي, واملـصــححة يف الوـســائل
 .٣العبادات احلديث

ـاب ١/٦٠الوســائل )٢( ـن ١٨ الـب ـاداتـم ـة العـب ـواب مقدـم ـه٦ احلــديث أـب :  وفـي
 ).فصنعه كان له وإن مل يكن عىل ما بلغه(
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 .F١E) مل يقلهñول أجر ذلك وإن كان رس
 : قالíخرب حممد بن مروان عن أيب عبد اهللا : ومنها

 ففعل ذلك طلـب قـول , يشء من الثوابñمن بلغه عن النبي (
 .F٢E) مل يقلهñ كان له ذلك, وإن كان النبي ñالنبي 

 í جعفـر أبـاسـمعت :د بن مروان, قالمخرب آخر ملح: ومنها
 :يقول

علـه الـتامس ذلـك الثـواب, عمـل فف من بلغه ثواب مـن اهللا عـىل(
 .F٣E)أوتيه وإن مل يكن احلديث كام بلغه

قبـال أنـه روي عـن يف اإلØ املحكـي عـن ابـن طـاووس :ومنها
 : قالíالصادق 

 به كان ذلك له, وإن مل يكـن األمـر لري فعماخلمن بلغه يشء من (
 .F٤E)كام بلغه

                                                                          
 .١ من أبواب مقدمة العبادات احلديث١٨ الباب ١/٥٩الوسائل  )١(
كان له ذلك : ( وفيه٤ من أبواب العبادات احلديث ١٨ الباب ١/٦٠الوسائل  )٢(

 ).الخ.. الثواب
ـاب ٦٠: ١الوســائل )٣( ـادات احلــديث ١٨ الـب ـة العـب ـواب مقدـم ـن أـب ـه٧ ـم :  وفـي

 ).الخ.. فعمل ذلك العمل التامس(
 .٢٧٧يف ما خيتص بشهر رجب صفحة : إقبال األعامل )٤(
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 ومن طريق العامة ما عن عبد الرمحن احللواين أنه رفـع إىل جـابر
 :بن عبد اهللا األنصاري, قال

 :ñقال رسول اهللا 
 بـاهللا ورجـاء ًمن بلغه من اهللا فضـيلة فأخـذ هبـا وعمـل هبـا إيامنـا«

 .F١E» اهللا ذلك, وإن مل يكن كذلكهثوابه أعطا
 .التي لسنا بصدد إحصائها ويكفي ما نقلناهوغريها من الروايات 
ـان بـكـل عـمـل ٨٠ ص١راـجـع الوـسـائل ج ـاب اـسـتحباب اإلتـي  ـب
 .ï عنهم ٌمرشوع روي له ثواب

 أهنـم أمـروا ïفإنه إذا بلغنا عن أهـل بيـت العصـمة والطهـارة 
بعمل فيه ثواب فإننا نحصل عـىل ذلـك الثـواب إن فعلنـاه وإن كـان يف 

 بلغنـا, :ً مل يقله, ويف اخلرب الضـعيف أيضـاíع أن املعصوم اقالو
: تقول نك أنأال ترى أنك عندما خيربك الثقة بعد خرب غري الثقة يصح م

 .ًلقد بلغني ذلك ولكن مل أصدقه, فاعتربت خرب غري الثقة بلوغا
 اـخلـرب ّـفـإن)  ـسـمعْنـَمـ( ـمـا ورد يف الرواـيـة األـخـرى أيـضـاوـكـذا 

 .íًالضعيف أيضا قد سمعته عن املعصوم 
                                                                          

ـداد  )١( ـاريخ بـغ ـة . ٢٩٦: ٨ـت ـداعي آـخـر املقدـم ـدة اـل ـريقهم يف ـع ورواه ـعـن ـط
 .١٣الصفحة
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ن هـذا يقـتيض أن نقبـل حتـى روايـات املخـالفني, أُوقد يشكل; بـ
 :فنقول

ّالفني ـيـدعون أـهنـا بلـغـتهم ـلـيس األـمـر ـكـذلك ـفـإن رواـيـات املـخـ
ُ, كام أننا هنينـا عـن األخـذ مـنهم والرجـوع إلـيهم وإىل كنها مل تبلغنالو

 بسـنده عـن ٤ ح٣٨٣ الـكيش يف رجالـه صكتبهم, كـام روى لنـا ذلـك
ـال ـن ســويد الســايب ـق ـو احلســن : ـعـيل ـب ـب إيل أـب ـو يف íَّكـت  وـه

 :السجن
 معـامل َّتأخـذنك, ال ِ دينـَن تأخذ معـاملّ يا عيل ممَوأما ما ذكرت«

َدينك عن غـري شـيعتنا, فإنـك إن تعـديت ك عـن اخلـائنني  دينَـَهم أخـذتّ
ه وخانوا أماناهتم, إهنم ائتمنوا عـىل كتـاب اهللا َ ورسولَالذين خانوا اللـه

ُفحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة ّ  آبـائي ُ مالئكته ولعنةُ رسوله ولعنةُ اهللا ولعنةّ
يف كـتــاب .. ىل ـيــوم القياـمــة ولعـنــة ـشــيعتي إ ولعنـتــيالـكــرام اـلــربرة

 .F١E»طويل
 »من بلغه«نتيجة التمسك بأخبار 

ّاملشهور عن فقهائنا األبرار أن اخلـرب وإن كـان ضـعيف السـند إال 
ّأنه يصـح التمسـك بـه يف املسـتحبات, واخلـرب الضـعيف كالصـحيح,  ّ

                                                                          
 .١٠٩ ص١٨للحر العاميل ج) اإلسالمية(وسائل الشيعة  )١(
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ّفيفتون باستحباب ما دل عليه اخلرب الضعيف, كام يفتون باستحباب ما 
يف مسـتند Øالصحيح عىل استحبابه, قال املحقق النراقـي ّدل اخلرب 
 :١١١ ص٤الشيعة ج

مع أن اخلرب الضـعيف يف مقـام االسـتحباب يف حكـم الصـحيح «
 .»وال يعجز عن إثبات احلكم

 
* * * 
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 الشهرة: الثاني
ـا  ـدمني تلقاـه ـات ضــعيفة الـسـند ولـكـن مـشـهور املتـق ـاك رواـي هـن

 مقاـبـل تـلـك الرواـيـات ـبـالقبول وعـمـل ـهبـا, ـبـل يف بـعـض اـملـوارد يف
ني مـع قـرهبم مـن مروايات صحيحة السند أعرض عنها مشهور املتقـد

, ولذا ذهب مشهور املتـأخرين إىل أن تلـك الشـهرة ïزمان األئمة 
 .جابرة للخرب الضعيف وموهنة للخرب الصحيح

 :أقوال بعض األعالم في الشهرة
ينـا فإن بن: (٣٠٧ ص٥ يف كتاب الطهارة ج≠قال السيد اخلوئي 

من أن الرواية بلغت من الصحة ما بلغـت إذا  ما بنى عليه املشهورعىل 
أـعـرض عنـهـا املـشـهور ـسـقطت ـعـن االعتـبـار ـفـال مـنـاص ـمـن األـخـذ 

نزال بـني بالطائفة االوىل الدالة عىل عدم الفرق يف وجوب الغسل بـاإل
اـملـرأة والرـجـل وذـلـك إلـعـراض األـصـحاب ـعـن الطائـفـة الثانـيـة ومل 

ن اإلعـراض يوجـب إ وحيـث , إىل أحد مـن أصـحابناينسب العمل هبا
 ). فتبقى الطائفة األوىل من غري معارض,سقوط الرواية عن االعتبار
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وقـد : (٣٣٠ ص١ جØ ويف الدر املنضود للسـيد الكلبايكـاين
وكلـام  ً ازدادت وهنا بـإعراض املشـهور,ًاشتهر أنه كلام ازدادت صحة
ـوة ًازدادت ضــعفا ازدادت ـق ـمً ـك أل بعملـه ـا وذـل ـل هءن بـن م ـعـىل العـم

بالروايات, فإذا كانت الرواية يف متناول أيدهيم ومل حيتمـل يف حقهـم 
 عـن يشء ٌعدم وصوهلا إليهم ومع ذلك مل يعملوا هبا فإن ذلك كاشـف

 ).نان هبائفيها, وقد خفي علينا, ويقل االطم
 فـيام حكـاه عنـه مقـرر بحثـه الشـيخ Øوقال السـيد الربوجـردي 

ـمـا : (٢٩٨كـتـاب تقرـيـرات يف أـصـول الفـقـه صـعـيل االـشـتهاردي يف 
ن بـل اسـتقر بيـنهم مـن أًاشتهر بيـنهم خصوصـا بـني املتـأخرين مـنهم, 

وإن كـانوا مل يسـتندوا يف ذلـك إىل   ًالشهرة جابرة لضعف السند مطلقـا
تلك الروايـة فإنـه يصـري معناهـا حينئـذ أن املشـهور املطـابق للخـرب ال 

 ).تناد وعدمهريب فيه, وهذا ال فرق فيه بني االس
 :ر الثقةبالخبر الموثوق وخ

والشهرة هـي مـن القـرائن املوجبـة للوثـوق بـاخلرب وإن كـان مـن 
ن احلجة يف األخبار عند بعض األعالم هو إحيث . ًحيث السند ضعيفا

اخلرب املوثـوق ال خـرب الثقـة, فعـىل هـذا املبنـى يصـح األخـذ بـاخلرب 
 .ًاملوثوق وإن كان من حيث السند ضعيفا
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 .:٢٢٧ ص٤ جØ العراقي الدينار آلقا ضياء هناية األفكففي
 هـذا ـ املحـرر يف األصـول ـ ما هو املعروف يف زماننـا عىل ًبناء(

الرجال  من كون مدار احلجية عىل اخلرب املوثوق الصدور, فتقل فائدة
 املشـهور عليـه, وإن باتكـالحصول الوثوق بصدور اخلرب ًجدا ملكان 

ن إ, كــام يــة يف منتهــى درجــة الضــعفكــان بحســب القواعــد الرجال
ً عـدوال, إسـنادهًإعراضهم عنه يوجب وهنا فيـه وإن كـان مجيـع رجـال 

لكشف إعراضهم عنـه ـ مـع كونـه بـني أظهـرهم ـ عـن وجـود خلـل فيـه 
يوجب سلب الوثوق بصدوره, ولذا اشتهر أن اخلـرب كلـام ازداد صـحة 

ً ازداد بإعراض األصحاب عنه ضعفا وانكساراًواعتبارا ً.( 
 

* * * 
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 في المستفيض والمتواتر: الثالث
ُإن حتقق االستفاضة والتـواتر ال يشـرتط فـيهام صـحة السـند, بـل 

 الضـعيفة السـند إذا باألخبـار من االستفاضـة والتـواتر ٌّيمكن حتقق كل
 .االستفاضة تضافرت الروايات ووصلت حلد التواتر أو

 للحديث ا كانإذ: (F١E يف القواعد والفوائدØ قال الشهيد األول
الواـحـد ـطـرق متـعـددة, وأـسـانيد متنوـعـة, فـسـنة أـهـل اـحلـديث أـهنـم ال 
هيتمون بتصحيح السند, والتعمق يف حال رجاله, ويلحقـون مثـل هـذا 

 .F٢E)املتواترات أو املستفيضب
 ,فبحذف األخبار الضعيفة نفقد املتواتر واملستفيض من األخبـار

 التـواتر, فنفقـد ّيصل إىل حـد الصحيح قد ال َّى لو بقي الصحيح فإنّحت
 .اليقني الذي أفاده اخلرب املتواتر

                                                                          
 .١/٢٢٢: القواعد والفوائد )١(
ـةمســتدرك  )٢( ـاس اهلداـي ـت ٥/٦٩: مقـب ـاين داـم , للشــيخ حممــد رضــا املامـق

 .توفيقاته
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 المحفوف بالقرينة: الرابع
ًاخلرب الضعيف سندا إذا احتف بالقرينة, فإن تلـك القرينـة توجـب 

 ., بل قد تفيدنا القطع بصدورهاالطمئنان بصدور اخلرب
 عن مرضه عنـد الطبيـب, مـع داللـة ٌأال ترى أنه لو أخربك شخص

َ مـثال, وعلمـتٍعىل ذلك, وكذا لو أخربك بموت شخصلونه   بارتفـاع ً
النياح والصياح من بيتـه, ولبسـهم السـواد ونحـو ذلـك مـع سـبق العلـم 

 .بمرضه, فإنك تقطع بصحة اخلرب
 وقضـاء الوجـدان بحصـول العلـم عنـد احتفـاف ٌوأمثال ذلك كثري
 .القرائن يكفينا حجة

هذا : ال يف التكملةق :Ø ففي خامتة املستدرك للمريزا النوري
ـرائن الصــدق فيـكـون حـجـةٌـخـرب ـإنً حمـفـوف بـق  اخلــرب املحـفـوف َّ, ـف

 مـن الصـحيح أقـوىيكون حجة باالتفاق, بـل ــ  َفُعَوإن ضــ بالقرائن 
 .F١E)اخلايل عن القرائن

                                                                          
 ..٢/٢٣٢التكملة للكاظمي : , وانظر٥/٤٤) اخلامتة(مستدرك الوسائل  )١(
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 :خارجيةالقرائن الداخلية وال
 :القرينة منها ما هو قرينة داخلية ومنها ما هو خارجية

 :ةالقرينة الخارجي
ائن اخلارجـيـة وـجـود ـمـا يؤـيـد اـلـذي عـنـدنا يف مروـيـات رـمـن الـقـ
ُ اخلــرب خيــالف مــا هــم عليــه مــن الضــالل نن مضــموأالعامــة, مــع 
, فإنـه ì, كبعض ما روي عندهم يف ما أصاب الزهـراء واالنحراف

لو فرضنا أن الرواية الواردة عندنا ضعيفة السند, إال أن وجودها عندهم 
ا من الرواية املفروضـة الضـعف, ألن نقلهـم قرينة عىل صدور ما عندن

ة عـىل ّ قويـٌ قرينـة ـــ علـيهمً العتقـادهم وحجـةًمـع كوهنـا خمالفـةــ هلا 
 .الصدور

بـات التـي وقعـت وبانـت َّيَغُومن ذلك األخبار املشـتملة عـىل امل
َّللناس عيانا, فصد  ُقها الواقـع اخلـارجي, ويف تلـك األحاديـث احلجـةً

ْالبالغة عىل من خالفن ا يف أئمتنا أئمة اهلدى صلوات اهللا وسالمه عليهم َ
ا اشـتمل عـىل إخبـارات غيبيـة َّملـ  مضامني تلـك األخبـارّأمجعني, فإن

حتققت بعـد سـنني مـن صـدورها لكاشـف بشـكل قطعـي عـىل صـحة 
 .دعواهم اإلمامة

 تلك األخبار توجب زيادة اليقني عنـد املـؤمنني املـوالني, ّأنكام 
 .ملخالفني كانت حجة عىل اأنبعد 
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 :القرينة الداخلية
 املضـمون الـذي ال يصـدر إال عـن أهـل ّمن القرائن الداخلية علو

 .بيت العصمة والطهارة صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني
 ـ يف مقـام Ø قال السيد حممد باقر احلسـيني املـرعيش الـداماد

 :ـ ديث الضعيف من غريه احلبيان العالمات التي يتميز هبا
ً اـحلـديث موـضـوعا ـبـإقرار واـضـعه بالوـضـع أو ـمـا ُونـعـرف ـكـُوي(

ل منزلـة اإلقـرار مـن قرينـة احلـال الدالـة عـىل الوضـع واالخـتالق, َّنزُي
 مبـام حيكــــ بحسب ظاهر الرشع ــ فبإقراره حيكم عىل ذلك احلديث 

 قطعـي ٌذلك حكمب وإن مل يكن حيصل ,عىل املوضوع يف نفس األمر
 .قراره جلواز كذبه يف إ؛ بالوضعٌّبات

ًوـقـد يـعـرف أيـضـا بركاـكـة ألـفـاظ اـملـروي وـسـخافة معانيـهـا وـمـا 
ًكام قد حيكم بصحة املتن مع كون السند ضـعيفا جيري جمرى ذلك, 

ـة و ـه ـمـن أـسـاليب الرزاـن ـوم أإذا ـكـان فـي ـانني البالـغـة وغامضــات العـل ـف
خزنــة الــوحي   إال أن يكــون صــدوره مــنيــأبىوخفيــات األرسار مــا 

 .F١E)ح القدس ومعادن القوة القدسيةوأصحاب العصمة وحزب رو
                                                                          

 .١٩٣ص: وشح السامويةاالر )١(
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 :٩٥ يف كتاب الصوم صØ قال الشيخ األنصاري
غـري مسـموعة, ألن يف الروايـة آثـار . .ًدشة يف الرواية سنداخلاو«
 .»الصدق

 :٣٠٤ ص١ًوقال أيضا يف فرائد األصول ج
ئح منه آثار الصـدق عـىل جـواز قبـول اليف الدل هذا اخلرب الرش«

 .» عن الكذبزُّرف بالتحرُقول من ع
 :٢٦٨ ص١ يف مصباح الفقاهة جØ وقال السيد اخلوئي

وال إشكال يف جواز ارتزاق القايض مـن بيـت املـال يف اجلملـة «
 .ركام هو املشهو

.  ملصـالح املسـلمني والقضـاء مـن مهامهتـاٌّدَعـُألن بيت املـال م
 إىل مالـك األشـرت يف عهـد طويـل íوملا كتبه عيل أمري املؤمنني 

لبـذل مـا وأفسـح لـه يف ا: (ايض ثـم قـالقفيه صفات ال íفقد ذكر 
َّ مرسال إال أنَلِقُوالعهد وإن ن).  حاجته إىل الناسهيزيل علته, وتقل مع ً 

 .», كام ال خيفى للناظر إليهٌ الصدق منه الئحةَآثار
ّوقال السيد عبد اهللا شرب ُ Ø٢٩ يف رشح الزيارة اجلامعة ص: 

ادة, ّذهـان الوقـألدة, وأربـاب ااّال خيفى عـىل أويل البصـاير النقـ«
 َ الزيــارةَّوذوي العقــول الســليمة, وأصــحاب األفهــام املســتقيمة, أن
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ـة ال ـرية أعـظـماجلامـع ـارات ـشـأنا وأعالُكـب ـا, وإن ً الزـي ـة ومكاـن ـا مكاـن ًـه
ــة مضـــامينه ــا, وبالـغ ــا وفقراـهت ــادي فصـــاحة ألفاظـه ــا, تـن ا وعباراـهت

ىل إاإلهلام, وتـدعو  صافية نبعت عن ينابيع الوحي و ٍ من عنيبصدورها 
 كـالم َأهنا خرجت من ألسنة نواميس الدين, ومعاقل األنام, فإهنـا فـوق

 .املخلوق, وحتت كالم اخلالق امللك العالم
 من األدلة والرباهني املتعلقـة ٍقد اشتملت عىل اإلشارة إىل مجلة

 ِّ الطاهرين, ومظـاهر صـفات رباألئمةبمعارف أصول الدين, وأرسار 
ـ ـاملني, وـق ـوت الـع ـاضد احـت ـة ّ نرضة, وحــدائق خرضة, مزيٍـعـىل رـي ـن

بأزهار املعارف واحلكمـة, حمفوفـة بـثامر أرسار أهـل بيـت العصـمة, 
 من حقوق أويل األمر الذين أمر اهللا بطاعتهم, ًفرااًوقد تضمنت شطرا و

متابعتهم, وذوي القربى الـذين أمـر اهللا  وأهل البيت الذين حث اهللا عىل
لذين أمر اهللا بمسـألتهم, مـع اإلشـارة إىل آيـات بمودهتم, وأهل الذكر ا

ـةقفر ـة انـي ـة, وأرسار إهلـي ـة, ومكاـشـفات ,, ورواـيـات نبوـي ـوم غيبـي  وعـل
 ..حقية, وحكم ربانية

َالـدين, ومح  من أسـاطنيٌإن هذه الزيارة قد رواها مجلة لـة علـوم َ
ر, اشتهار الشـمس يف األئمة الطاهرين, وقد اشتهرت بني الشيعة األبرا

 وجواهر مبانيها, وأنوار معانيها, دالئل حق وشاهد صـدق ,لنهاررابعة ا
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ـاب األرسار  ـة, وأرـب ـوم الربانـي ـة العـل ـعـىل صــدورها ـعـن صــدور محـل
فهـي كسـائر كالمهـم الـذي الفرقانية, املخلوقني مـن األنـوار اإلهليـة, 

, كـنهج , عـن مالحظـة سـندهه مشـحونُغني فصـاحة مضـمونه, وبالغـةُي
 .»ادية, وأكثر الدعوات واملناجاتالبالغة, والصحيفة السج

 
* * * 
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 مضمون الخبر: الخامس
ـار الـضـعيفة  الـسـند مـشـتملة ـعـىل مضــمون صــحيح بـعـض األخـب

الل عىل أمر, وقد خيفى علينا هذا الدليل لوال وجوده يف مثـل دستكاال
 .هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند

 عـن , عن إبـراهيم, عن أخيه أمحد بن محاد,د بن محادمعن حم
 :ـ يف حديث ـ:  قالF١E í عن أيب احلسن األول,أبيه

 : اهللا تعاىل يقول يف كتابهَّإن«
¿ i hj k l m w v u t s r q p o n 

 y xzø F٢Eبـه اجلبـال ُعَّطـَقُ, وقد ورثنا هـذا القـرآن, ففيـه مـا ي 
 به املـوتى ونحـن نعـرف املـاء حتـت اهلـواء ى املداين به وحييُعَّطَقُوي

                                                                          
: ً, علـام بـأن أبـا احلسـن الثـاينîهو اإلمام السابع اإلمام موسى بن جعفر  )١(

هـو اإلمـام :  احلسـن الثالـثا وأبîالرضا هو اإلمام الثامن عيل بن موسى 
 .îالعارش عيل بن حممد اهلادي 

 .٣١: سورة الرعد )٢(
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 اهللا آليات ما يراد هبا أمـر إىل أن يـأذن اهللا بـه, مـع مـا فيـه وإن يف كتاب
 اهللا, ـفـام كتـبـه للامـضـني جعـلـه اهللا يف أم الكـتـاب, إن اهللا يـقـول يف نإذ

 : كتابه
¿Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌøF١Eثم قال ,: 
¿Y X W V U T SøF٢E ــــذين ــــنحن اـل  ـف

 .F٣E»اصطفانا اهللا فورثنا هذا الذي فيه تبيان كل يشء
 هذا اخلـرب لـو فرضـنا أنـه ضـعيف السـند إال أنـه يشـتمل عـىل فإن
ت ا ولوال أمثال هذه الروايـ,آين واضح املعنى قوي احلجةراستدالل ق

 هـملـا اهـتـدينا إىل مـثـل ـهـذه االـسـتدالالت وـملـا حـصـلنا ـعـىل مـثـل ـهـذ
 .املعارف

 
* * * 

                                                                          
 .٧٥: النمل )١(
 .٣٢:فاطر )٢(
 .٦٧بصائر الدرجات ملحمد بن احلسن الصفار ص )٣(
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 األحاديث يفسر بعضها بعضاً: سادسال
وإن كانت  ـ عند وجود رواية , فاألخباربعض األخبار تفرس بعض 

ها بصورة واضحة فتأيت الرواية األخـرى ا قد ال يظهر لنا معن ــصحيحة
 .وضح لنا املراد من الرواية األوىلتـ وإن كانت ضعيفة السند ـ 

, وجـاءت روايـة أخـرى )شـيعتنا هـم العـرب( :ïفورد عنهم 
 .ت ذلك باملعربني واملظهرين لوالية أهل البيتَّفرس

 مـن فـارس, ٌ لو كان العلم يف الثريا لناله رجـالها ورد أنوكذلك م
س, لقـوهلم ِّفوردت الروايـة األخـرى التـي تـفرس هـذه الروايـة بـاملتفر

ï:) فإنه ينظر بنور اهللا;اتقوا فراسة املؤمن (. 
عن اإلمام الصـادق  :١٤٣ صØ ففي االختصاص للشيخ املفيد

íَنفـاقال وَفـرك والَالل الضـَمَشـَنـه هأل ٌّ هاشـميُاملـؤمن« : أنه قـال, 
 F١Eّلـاليشء الـدالما  لـليشء ونحـن اليشء وأنكـرَّ ألنه أقـرٌّ قريشُؤمنوامل

                                                                          
ًالسواد أو األسـود, ويكنـى بـه غالبـا يف األخبـار عـن الثـاين : ّالدالم كسحاب )١(

ًقه أيـضـا إـمـا لـسـواد ـبـاطنهام ـبـالكفر والنـفـاق, أو , وـقـد يطـلـق ـعـىل ـسـابًتقـيـة



 SQ

ـه, واملــؤمن ـيَبَ نُوأتباـع ـه اســتنبط ٌّـط ـن األشــياء ألـن ـث ـم ـرف اخلبـي  فـع
 ٌّا أهل البيـت, واملـؤمن أعجمـي أعرب عنّألنه ٌّ عريبُالطيب, واملؤمن

س يف ِفـرَ ألنه يٌّاملؤمن فاريس و,م عن الدالم فلم يذكره بخريج أعألنه
 يعـنـي ـبـه  ـًاإلـيـامن ـلـو ـكـان اإلـيـامن منوـطـا بالثرـيـا لتناوـلـه أبـنـاء ـفـارس

 وقـد قـال رسـول اهللا ,فاختار منها أفضلها واعتصم بأرشفهـا ـ سِّتفرُامل
ñ :نه ينظر بنور اهللاإاتقوا فراسة املؤمن ف«. 

َوال يشك   أنإىل  بحاجـةً علينا يف هـذا املـورد بـأن القرينـة أيضـاُلُ
 : معتربة يف ذاهتا, فنقولنتكو

ًفظ يظهـر منـه ظهـورا لإن املراد من مثل هذه املوارد أنه إذا كان ال
ّا بدويّليّأو ًا معنى من املعاين ولكن هذا املعنـى قامـت القرينـة القطعيـة ً

ـىل ـنرص ـع ـه فـي ـأيت الر فخالـف ـاين, فـت ـن املـع ـريه ـم ـظ إىل ـغ ـة واللـف اـي
خـر, فيتعـني احلمـل عليـه لعـدم ا إىل املعنـى اآللفت انتباهنُالضعيفة لت

 .األولصحة املعنى 
                                                                                                                                                            

 :Ø قال الشاعر الشيخ اخلليعي. فاقاآلالنتشار الظلم والفتن هبام يف 
ـــــ ـــــهَدِهـَش ـــــربئُ اإلـل ـــــأنني مـت ٌ ـب

 

ــرت ــن حـب ــدالم ونٍـم ــن اـل َ وـم ــّ ثالـْع
 

ـَ اخلِبَ اخللـعـي ـمـن عـصـُراءةـبـو اَـن
 

ــوالُ اـلــربا أـصــلَّ ـعــىل أنـبــيتن  اـل
 ج
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 ّيل البـدوي أنّ يف الظهـور األو»شـيعتنا هـم العـرب«فهنا نجد أن 
 ـهـذا ّأنـنـا نـجـد اـملـراد ـمـن الـعـرب ـهـم الـنـاطقون باللـغـة العربـيـة, ولكنّ

ً اإلسـالم لـيس خمصوصـا بقوميـة ّاملعنى غري صـحيح بالوجـدان, فـإن
ـة دون أخــرى, فينت ـد ورود الرواـي ـة, وعـن ـى مــن الرواـي فــي هــذا املعـن

ـ ـا ألفـتـت يالضــعيفة الـت ـو ّ إىل أنانتباهـن ـى آـخـر للـعـرب وـه ـاك معـن  هـن
الثـاين  نحمل الرواية األوىل عىل املعنى ئذاملعربون عن الوالية, فعند

 .لّالنتفاء املعنى األو
 

* * * 
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 في المواعظ والسيرة: السابع
ُإن ـمــن الفواـئــد اجلليـلــة للـخــرب الـضــعيف أـنــه يـثــري اخلطـيــب  ّ ّ

ِباملواعظ والسري التارخيية, كام ينتفع بـه املـؤمن عـ َ  وموعظـة, ولـو ًربةِّ
هـا يف َهـا وتأثريَتَ مكانُ الروايـات الضـعيفة لفقـدت املوعظـةَّحذفنا كـل

َأغلب األحيان, كام نفقد الكثري مـن العـرب مـن سـرية السـابقني التـي مل  ِ
 .صلنا إال بطريق ضعيفت

ُواملواعظ والعرب يراد منها إجياد ُ َ ر يف قلب قارئها ومستمعها, ُّ التأثِ
ًكي ينعكس ذلك سلوكا صاحلا ً وإيامنا راسخا,ً ً. 

ُوال يقصد منها حتريم أو وجوب, ولذا مهـام كانـت مـن الضـعف 
ُبمكان فإهنا تستعمل لتلك اآلثار اجلليلـة, مـا دامـت حتكـى عـىل أهنـا  ُ

 .ï عن أهل بيت العصمةٌ مرويةٌيةروا
ٌ أن ننقـل مـا علـم أنـه موضـوعّنعم ال يصح ّ ق, فـام دامـت َختلُ ومــُ

جـاز íالرواية مل خترج مـن دائـرة إمكـان صـدورها مـن املعصـوم 
 .ُّنقلها واالستشهاد هبا, واستغالهلا يف التأثري والتأثر
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 والتأثر بام  يف التأثريُ البالغُاألثرـ وإن كانت ضعيفة ـ فكم لألخبار 
, بل كان هلا األثر البالغ يف نرش ïجرى عىل أهل العصمة والطهارة 

ــه  ــذي علـي ــاهتم إىل احلـــق اـل ــاس وإلـف ــوميتهم واســـتعطاف الـن ّمظـل
 .ïاملعصومون 

ًوالعقل السليم ال يرى ضريا يف استغالل اخلرب الضـعيف يف مثـل 
رب وإن حـان نقـل اخلـُن ورجْسُتلك األمور اجلليلة, بل العقل يقيض بح

ُّكان ضعيفا وباخلصوص مع ترتب تلك اآلثار املفيدة العظيمة عليها ً. 
مـن (ُ وينـارصه, ومنهـا بعـض روايـات َ العقـلُدُعضـَ يَكام أن النقل

ّالشاملة للمورد التي مـرت عليـك سـابقا, كـام يؤيـد ذلـك مـا دل ) بلغه ً ّ
ِّعىل رجحان اإلعانة عىل الـرب ¿ À ¿:  والتقـوى, كقولـه تعـاىلُِ

Â ÁÈ Ç Æ Å Ä Ã øF١E. 
ّوكذلك ما دل عىل رجحـان البكـاء واإلبكـاء عـىل سـيد الشـهداء 

íوأن من أبكى وجبت له اجلنة ّF٢E. 
 العلامء األعالم بتشييد مآتم العزاء عـىل أيب َومن هنا جتد ترصيح

                                                                          
 .٢ اآلية:سورة املائدة )١(
ثواب البكـاء  (٣٤, باب ٢٧٨ ص٤٤راجع بحار األنوار للعالمة املجليس ج )٢(

 .), وفيه أدب املأتم يوم عاشوراءïعىل مصيبته, ومصائب سائر األئمة 
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ـد اهللا احلـسـني  ـان , íعـب ـواء ـك ـا ـس ـات ـم ـن الرواـي ـه اخلطـيـب ـم ُيلقـي
ن انـربى لتوضـيح َّيحة السـند, وممـالضعيفة أم كانت تلك الروايات صح

تأخذه يف اهللا لومة ال هذا األمر املرحوم املربور املدافع عن احلق الذي 
ّ حيث وجه إليه السؤالØالئم آية اهللا العظمى املريزا جواد التربيزي  ُ: 

ما يذكره اخلطباء عىل املنابر من وقائع الطـف ويـوم عاشـوراء * 
 ..ïابه مما جرى عىل اإلمام احلسني وأصح

ِّعىل أي يشء يعتمـدون يف نقـل األحـداث والقضـايا التـي جـرت 
 ?ïعىل سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه 

 :≠فأجاب 
ٌّمجلة معتـد هبـا ممـا جـرى عـىل سـيد الشـهداء وأصـحابه ( ٌï 

َّوأن اإلـمـام ـعـيل ـبـن  كـيـف?. ïٌواردة يف أخبارـنـا ـعـن أـهـل البـيـت  َ َّ
َبعــض العلوـيــات  وìَ وزينــب عقيلــة بنــي هاشــم íاحلســني 

ًاملوجودات كانوا مجيعا شـاهدين عـىل تلـك الوقـايع, ووصـلت إلينـا 
 .ïُأخبارهم بطريق النقل عن أهل البيت 

ٌوـهـذه الرواـيـات إذا ـضـم بعـضـها إىل بـعـض يعـلـم منـهـا مـصـائب  ُ َّ ُ
ـده íَأخــرى, كــام روي أن احلســني  َ طلــب مــن القــوم املــاء لوـل

ٌم ماء وال ألمه لبن, فإن لـبن األم ُالصغري, فيعلم منه أنه مل يكن يف اخلي
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َّللرضيع يغنيه عن املاء, ولذا يقال أن أمه بعدما رشبـت املـاء در لبنُهـا,  َّ ُ ُ
يا ولدي, كام هو عـادة األم بالنسـبة لولـدها بعـد فقـدها : وكانت تنادي

ُونظري هذه املصـائب ممـا ال حيىص وال يطيقهـا . َّإياه إذا در لبنُها بثدهيا ُ
ُ مقام سيد ï وصرب أهل بيته íُفيعلم من صربه . رفالبرش املتعا

 .)سالم اهللا عليهم أمجعني(ُالشهداء ومقام أهل بيته وأصحابه 
ُنـعـم بـعـض الرواـيـات ـغـري معـتـربة ـسـندا ولـكـن حيتـمـل ـصـدقها,  ًُ ُ

 ـهبـا ٌّ معـتـدٌومجـلـة. ُه نقلـهـا كـسـائر الرواـيـات املنقوـلـةِفللخطـيـب وـغـري
َان يف كربالء من يسجل وقائعهـا, مسجلة يف الكتب التارخيية, حيث ك

فهذه القضايا كسائر الوقائع التارخييـة التـي سـجلها بعـض املـؤرخني, 
ُفيجوز نقلها ما مل يعلم أو يطمئن بكذهبا ُ ُ. 

َّوال خيفــى أن بعــض املحبــني مــن الشــعراء وغــريهم, لكــامل 
يفون ضـُ وشدة حزهنم عليهم, ربـام يïإرادهتم وحبهم ألهل البيت 

ّ, وهذا ال يعد مـن الكـذب بيشء, )لسان احلال(اإلصطالح ما يسمونه ب ُ
 .وال بأس بنقله وقراءته

ُوأيضا ربام من املؤمنني الصلحاء واملؤمنـات الصـاحلات يـرون  ً
يف املنام وقـائع ينقلوهنـا للنـاس, وألجـل اعـتامد النـاس عـىل أولئـك 

 .ًس بذلك أيضاأالصاحلني ينقلوهنا يف املجالس وعىل املنابر وال ب
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 :ه لهُّمما ينبغي للقارئ واملستمع التنبو
ُأن ما يقـال يف جمـالس التعزيـة ويعتمـد القـارئ يف قراءتـه عليـه,  َّ
ـلـيس ـكـاعتامد الفقـيـه يف تعـيـني التـكـاليف والوـظـائف الرشعـيـة آلـحـاد 
َاملكلفني, حيث أن الفقيه يبذل جهده يف إحـراز الوظـائف والتكـاليف 

َة مـن قبـل الشـارع, وال يكتفـي  معتـربٌالرشعية التي قامـت عليهـا حجـة ِ
ُباالحتامل والرجاء ونحو ذلك, وهذا بخالف ما يقرأ أو يسـمع بالنسـبة  ُ

ـب íملصــائب ســيد الشــهداء  ـه جيــوز للخطـي ـا أـن ـد ذكرـن ـه ـق , فإـن
َوالقارئ أن ينقل ما حيتمل صدقه بحسب ما وصـل إليـه النقـل دون مـا  َ

 ...َيعلم كذبه
 .)ïF١Eلبيت واهللا يؤيد اجلميع حلفظ شعائر أهل ا

ومن مجلة العلامء األعـالم الـذين أوضـحوا السـبيل يف التعـاطي 
 السـيد  العظمـىباألخبار يف القضايا التارخييـة, املرجـع الكبـري آيـة اهللا

 :, حيث يقول)ُأطال اهللا بقاءه وال حرمنا من فوائده(حممد سعيد احلكيم 
جـج ال يفرتض يف التاريخ أن يعتمد عىل اليقينـات, وال عـىل احل

الرشعية وإال مل يبق تاريخ, بل أحسن ما يتوقع أن يعتمـد عـىل الوثـوق 
واالطمئنان وحينئذ فاألحاديـث التـي مل تشـتمل عـىل رشائـط احلجيـة 

                                                                          
 .٨٦الشعائر احلسينية, ص )١(
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ِّاملصححة للفتوى يف األحكام الرشعية, قد توجب االطمئنـان بلحـاظ 
 ...بعض القرائن

 .تعدد تلك األخبار ودعم بعضها لبعض: منها
 كتـب أهـل التثبـت والتمحـيص ممـن حيرتمـون ذكرها يف: ومنها

 .أنفسهم وكتبهم
ـا ـة يصــعب : ومنـه ـة أو مضــامني عالـي اـشـتامهلا ـعـىل صــياغة بيانـي

 .افتعاهلا من قبل الكذابني
 .مناسبتها للواقع القائم يف ظرفها: ومنها
ذكرها يف كتـب املخـالفني إذا كانـت خمالفـة خلطهـم, إذ : هانوم

الف خطهـم لـوال وضـوحه عنـدهم ليس مـن شـأهنم أن يـذكروا مـا خيـ
 ..وفرضه عليهم بحقيقته

 .إىل غري ذلك من القرائن التي يدركها الباحث املنصف
ًأما مع عدم احتفافها بالقرائن فهي ال تنهض دليال بل تكون مؤيـدا  ً
ُال غري, فيصح أن يستشهد هبا لتأكيـد حقيقـة ثابتـة أو حتفيـز العواطـف 

 .F١Eأمر مشكوك فيهونحوها, من دون أن تنهض بإثبات 
                                                                          

ّرسالة أبوية ومسائل هتم طلبة احلوزة واملبلغني ص )١( ُّ٥٣. 
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 :١٥٧ يف رسائل فقهية صØقال الشيخ األنصاريو
ـع«  عــن يحكــ:  اخلــرب الضــعيف يف القصــص واملــواعظ:الراـب

 : يف الدراية أنه قال≠الشهيد الثاين 
ّجوز األكثر العمل باخلرب الضعيف يف نحو القصـص واملـواعظ «

و وفضائل األعـامل, ال يف صـفات اهللا وأحكـام احلـالل واحلـرام, وهـ
 .»قحسن حيث مل يبلغ الضعيف حد الوضع واالختال

املراد بـاخلرب الضـعيف يف القصـص واملـواعظ هـو نقلهـا : أقول
واـسـتامعها وـضـبطها يف القـلـب وترتـيـب اآلـثـار عليـهـا, ـعـدا ـمـا يتعـلـق 

 .بالواجب واحلرم
 :واحلاصل

ِّأن العمل بكل يشء عىل حسب ذلك اليشء, وهذا أمر وجداين ال 
 ومصـائبهم, ويـدخل يف ï اية فضائل أهل البيـتينكر, ويدخل حك

العمل اإلخبار بوقوعها مـن دون نسـبة إىل احلكايـة عـىل حـد اإلخبـار 
ـأن يقــال ـربة, ـب ـالطرق املعـت ـواردة ـب ـاألمور اـل كــان أمــري املــؤمنني : ـب

íيصيل كذا ويبكي كذا, ونزل عىل موالنا سيد الشـهداءí كـذا 
وإن كان جيوز حكايتها, فإن وكذا, وال جيوز ذلك يف األخبار الكاذبة, 
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ًحكاية اخلرب الكاذب  ليس كـذبا, مـع أنـه ال يبعـد عـدم اجلـواز إال مـع 
 ).بيان كوهنا كاذبة

 :٤٢٣ يف هداية املسرتشدين صØ وقال الشيخ حممد تقي
ّإن أحاديث الفضائل  يتسامح فـيهام : يف الذكرىØقال الشهيد «

 .»عند أهل العلم
 
 

* * *
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 :المقام الثاني

  جواز الردعدم

ِ ما يرد عن أهل بيـت العصـمة والطهـارة ّإن صـلوات اهللا وسـالمه (َ
خمالفتـه وإن ورد  ال جتوز االستهانة به واجلـرأة عـىل) عليهم أمجعني

 اخلـرب الصـحيح ال خيـرج عـن كونـه َّإنفـوصل إلينا بطريق ضـعيف, و
ُ, واخلرب الضعيف حيتمـل ï, وحيتمل فيه عدم الصدور عنهم ًظنيا

 . صحيحق عنهم ولكنه مل يصل إلينا بطريًصادرا أن يكون
نعم إن اخلـرب املعتـرب مـع تـوفر رشائـط حجيتـه يصـح التعبـد بـه, 

 .ً عليك آنفاَّواخلرب الضعيف يكون حجة يف بعض املوارد كام مر
ورحم اهللا الشيخ عباس القمي, فإنـه قـال يف كتابـه منـازل اآلخـرة 

 عجبي مـن قـوم دخـالء وال يكاد ينقيض( :٢٦٢واملطالب الفاخرة ص
عىل أحاديث بيت العصمة والطهارة يتجرؤون ويتجـارسون عـىل أهـل 

فينسـبون ألهـل البيـت !!! هنم من شـيعتهمّ, وهم يدعون أïيت الب
ï ـار مــا يعجــبهم مــن ـروون عــنهم مــا ال يفهمــون وال األخـب , وـي

 .يفقهون, وكأهنم أولياء عليهم ال أولياء هلم
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 األخبـاروعليـه فيصـححون بعـض . مأعاذنا اهللا تعـاىل مـن أقـواهل
ذلك, كام عمل ذلك بعض ببحسب عقوهلم وسليقتهم, وينفون غريها 
 : فهم,اهللا تعاىل مقامه من علق عىل بحار العالمة املجليس أعىل

ن خـرب الثقـة سند إذا صح كان حجة عـىل العبـاد ألال يعرفون أن ال
عـن أهـل وإن مل يصح ال جيوز رده الحتامل أن يكون قد صـدر , حجة

إىل أن  ً فيـكـون ردا عـلـيهم ـكـام ورد يف اـخلـرب الرشـيـف ـïالبـيـت 
والروايـات يف هـذا املعنـى قـد بلغـت ــ : يقول بعد إيراد بعض األخبار

 .) التواترَّكثرهتا حد
 

* * * 
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 روايات عدم جواز رد الخبر
 :ومن تلك الروايات

الرواية الصحيحة يف بصائر الدرجات ملحمد بن احلسن الصـفار 
 :٥٥٧ ص,هّن ال يعرف احلديث فردَاب يف مب

سن بن حمبوب, عن مجيـل حل عن ا, حدثنا أمحد بن حممد:١ح
سـمعته :  قـال,í عبيدة احلـذاء, عـن أيب جعفـر أيببن صالح, عن 

 أورعـهـم وأفقهـهـم وأـكـتمهم َّ أـصـحايب إيلّ أـمـا واهللا إن أـحـب (:يـقـول
إذا ـســمع  وأمـقــتهم إيل, اـلــذي ًبـحــديثنا, وإن أـســوأهم عـنــدي ـحــاال

ُاحلديث ينسب إلينا, ويروى عنا فلـم يعقلـه ومل يقبلـه قلبـه اشـمأز منـه  ُ
ن دان به, وهو ال يدري لعل احلديث من عندنا خرج, َوجحده وكفر بم

 .F١E)ًذلك خارجا من واليتنابسند, فيكون ُوإلينا أ
                                                                          

ـدرً أيضــا يف خمــترص بصــائر ووردت )١( ـن ســليامن احلــيل جاـل ات للحســن ـب
والوـسـائل . ٥٩١ويف مسـتطرفات الرسائـر الـبـن إدريـس احلـيل ص. ٩٨ص

 .٣٩ من أبواب صفات القايض, ح٨الباب 
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ـحـدثنا اهلـيـثم النـهـدي, ـعـن حمـمـد ـبـن عـمـر ـبـن يزـيـد, ـعـن : ٢ح
 ,íق بن عبد اهللا, عن أيب عبـد اهللا اسحإ يونس, عن أيب يعقوب بن

إن اهللا تبارك وتعاىل حرص عباده بآيتني من كتابه, أال يقولوا حتـى (: قال
 ² ³ ¿:يعلموا, وال يردوا ما مل يعلمـوا, إن اهللا تبـارك وتعـاىل يقـول

¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´øF١E .وقال :¿ ¸ ¶ µ
¾ ½ ¼ » º ¹... øF٢E. 

 عن حممـد بـن عمـرو, عـن عبـد اهللا حدثنا حممد بن عيسى,: ٣ح
: íقلـت أليب عبـد اهللا :  قـال,بن جنـدب, عـن سـفيان بـن السـيط

 إن الرجل ليأتينـا مـن قبلـك فيخربنـا عنـك بـالعظيم مـن ,جعلت فداك(
ـه ـذلك صــدورنا حـتـى نكذـب ـر فيضــيق ـب ـال. األـم ـد اهللا : ـق ـو عـب ـال أـب فـق

í :بىل: قلت: أليس عني حيدثكم? قال. 
  هنار وللنهار إنه ليل?نهإفيقول لليل : قال
 .ال: فقلت له: قال
ِّه إلينا فإنك إن كذبت فإنام تكذبناَّدُر: فقال: قال ّ(. 
ـعـن , إـسـامعيلـحـدثنا حمـمـد ـبـن احلـسـني, ـعـن حمـمـد ـبـن : ٤ح

                                                                          
 .١٦٩: األعراف )١(
 .٣٩: يونس )٢(
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 أنه كتب إليـه íمحزة بن بزيع, عن عيل السناين, عن أيب احلسن 
ل, وإن كنـت سـب إلينـا هـذا باطـُا أو نوال تقل ما بلغك عنّـ(: يف رسالة

 .) وصفةٍ وجهِّتعرف خالفه, فإنك ال تدري مل قلنا, وعىل أي
, عـن جعفـر إسامعيل عن حممد بن ,حدثنا أمحد بن حممد: ٥ح

 أو ـعـن أيب عـبـد اهللا í, ـعـن أيب جعـفـر , ـعـن أيب بـصـريـبـن بـشـري
íأحـد, فـإنكم ال تـدرون لعلـه  بـهِّال تكذبوا بحديث أتاكم(:  قال 

 .) فوق عرشهِّمن احلق فتكذبوا اهللا
ّ به قد يعرُ اخلرب واالستهانةُّفرد  إىل اخلـروج عـن واليـة َض العبـدُ

ً, ويكون تكذيبا هللا تعاىل يف عرشه, فعىل العبـد أن ال ïأهل البيت 
 . وال يرد اخلرب وإن كان يعرف خالفهَّيستخف

 :٦٩٠ ص١ يف أرسار الشهادة جØقال الفاضل الدربندي 
, عنـدما تعجـز عقـوهلم عـن ر اإلنكـا املسـارعني إىلَّ إنثم أقول(
ل بعض ما يسمعون, ممـا ورد يف فضـائل آل حممـد, واملبـادرين ُّحتم

ـرتاء, أبـغـض ّإىل نـسـبة ـمـد ـة يف مـثـل ذـلـك إىل الـكـذب واالـف عي رواـي
 . إىل اهللا تعاىل واحلجج الطاهريناخللق وأمقتهم

 ـ إىل أن يقول بعد ذكر خرب أيب عبيدة احلذاء املتقدم ـ
اد ّقـُن هذا اخلرب املعترب ـ املذكور يف كتـب مجـع مـن نفاستفيد م
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األخبار, حتى يف كتاب ابن إدريس الغري العامل بأخبـار اآلحـاد, إال إذا 
أن حمض احتامل الصدور من فيدة للعلم ـ املصارت حمفوفة بالقرائن 

 . باب الرد واإلنكارِّ يف سدٍ املعصومني كافاألئمة
خيـرج عـن ـــ شـية هـذا االحـتامل مـع متــ وإن املسارع إىل ذلك 

 .ï األطهار األئمةوالية 
 

* * * 
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  العرض على كتاب اهللا تعالىياتارو
 مـن روايـات العـرض عـىل كتـاب اهللا فـام ïد عنهم ور  ماماأو

, كـام يف صـحيحة خالف كتاب اهللا أو مل يوافقـه فهـو زخـرف أو باطـل
 :أيوب بن احلر قال

 : يقولíسمعت أبا عبد اهللا 
 َ ال يوافق كتـابٍ حديثٌّ إىل الكتاب والسنة, وكلٌ مردودٍء يشٌّكل(

 .F١E)خرفُاهللا فهو ز
ًـفـإن اـملـراد ـمـن ـعـدم املوافـقـة ـهـو املخالـفـة لكـتـاب اهللا نـصـا ال 

 .حيتمل التوجيه, وتكون النسبة بينهام التباين الكيل أو اجلزئي
كيف وإال لزم عدم جواز ختصيص الكتـاب العزيـز بخـرب الواحـد 

ًا للعام واملطلق, وإن كـان العـرف رًاص واملقيد خمالفا ظاهلكون اخل
 .قد ال يعده خمالفة

                                                                          
 .٦٩: ١الكايف  )١(
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 ٥ يف ـحمــارضات يف أـصــول الفـقــه ج≠ـقــال الـســيد اـخلــوئي 
 :٣١٢ص

فاملراد من املخالفة يف تلك األخبار هو املخالفة بنحـو التبـاين (
تعـد ن هـذه املخالفـة إصوص من وجـه حيـث للكتاب أو العموم واخل

 ).م حقيقة وتوجب حتريهم يف مقام العملخمالفة عنده
ه ّال جيـوز ردفـولو احتملنا التوجيه والتأويل بمعنـى مـن املعـاين 

وـعـىل العـبـد أن يتوـقـف حـتـى يلـقـى إماـمـه عـجـل اهللا تـعـاىل ـلـه الـفـرج 
 .القريب
ً نصا ملا هو معلوم قطعا فال يصح نسـبة ً لو كان اخلرب خمالفا,نعم ً

 هم صـلوات اهللا وسـالمه علـيهم كـاماملضمون الظاهر مـن الروايـة إلـي
 ١ يف تـلـك األخـبـار يف الفراـئـد ج≠احتـمـل ذـلـك الـشـيخ األنـصـاري 

 :٢٥١ص
ـفـاألقرب محلـهـا ـعـىل األخـبـار اـلـواردة يف أـصـول اـلـدين, مـثـل (

ـهـا اآلـيـات واألخـبـار في تـتـي وردلرب والتـفـويض ااـجلـمـسـائل الغـلـو و
 ألهنا أخذت عـن النبوية, وهذه األخبار غري موجودة يف كتبنا اجلوامع,

 .)األصول بعد هتذيبها من تلك األخبار
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 .وأما روايات الرتجيح باملوافقة فاملراد منها املوافقة الظاهرية
 مل يقولـوه ïواألخذ بالراجح وترك املرجـوح ال يعنـي أهنـم 

 .ïومل يصدر عنهم 
 
 

* * *
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 نتيجة البحث

 وال إن اخلرب الضعيف له مـوارده وفائدتـه, ال غنـى ملـؤمن عنهـا,
ًيعني أنه يصح التمسك به يف كل مورد, كام أن اخلرب املعترب سندا أكثر  ّ ِّ ُّ ّ ّ
ُّفائدة وأعظم خطرا, وال يعني ذلك أن كل ما صح سـنده جـاز التمسـك  ّ ّ ّ ً ً

 .به مع عدم مالحظة ما يوهنه
وإن ïإن البعض الذي يريد أن حيـذف روايـات أهـل البيـت و

ِكانت ضعافا إنام يقد كـراء يف حـق أحاديـث أهـل بيـت م عىل جريمـة نً
 تلـك الفوائـد العظيمـة َّالعصمة والطهـارة, وبفعلـه يريـدنا أن نفقـد كـل

 .اجلليلة
ـة, والبصــرية يف  أـسـأل اهللا تـعـاىل يل وإلـخـواين املــؤمنني اهلداـي

 .الدين, واالبتعاد عن رشك الشيطان اللعني الرجيم
ل اهللا ـهـذا آـخـر ـمـا أردـنـا إـيـراده يف ـهـذه الرـسـالة املـخـترصة, أـسـأ

مة وأبيهـا وبعلهـا طاف ال ينفع مال وال بنون بٍ ينفعني هبا يف يومأنتعاىل 
  املستودع فيهاِّوبنيها والرس
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وآخر دعوانا أن احلمـد هللا رب العـاملني والصـالة والسـالم عـىل 
 . حممد وآله الطيبني الطاهرينأمجعنيأرشف اخللق 

 
 تم الفراغ من هذه الرسالة يف

 هـ٢٢/٥/١٤٢٧
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