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  حجية مراسيل الثقات 

 

 

 بِْسِم اهللِ الّرْْحـَِن الّرِحيمِ بِْسِم اهللِ الّرْْحـَِن الّرِحيمِ                                                     

 َحْمُد هللِ َربِّ اْلَعاَلَِيَ َحْمُد هللِ َربِّ اْلَعاَلَِيَ ـْـْالال                                                      

ِحيِم                                                                    ْْحَِن الرَّ ِحيِم الرَّ ْْحَِن الرَّ  الرَّ

يِن                                                                    يِن َمالِِك َيْوِم الدِّ  َمالِِك َيْوِم الدِّ

ا                                                       اإِيَّ اَك َنْسَتِعُي إِيَّ اَك َنْسَتِعُي َك َنْعُبُد َوإِيَّ  َك َنْعُبُد َوإِيَّ

اَط اَُلْسَتِقيَم                                                                            َ اَط اَُلْسَتِقيَم اْهِدَنا الِّصِّ َ  اْهِدَنا الِّصِّ

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم                                                اَط الَّ ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم ِِصَ اَط الَّ  ِِصَ

الِّيَ                                        الِّيَ َغْْيِ اَلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَ الضَّ  َغْْيِ اَلَْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَ الضَّ

 لعظيمصدق اهلل العيل ا

 



  مقدمة املقرر

 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 ..احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهريناحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين

نعننم الننالح نننوتانه ولعنناس علننى املسننلمني و نن   هنن          نعننم الننالح نننوتانه ولعنناس علننى املسننلمني و نن   هنن          أعظننم  أعظننم  مننن مننن إن إن 

والن  أذن ت علنى عال ونا وم ن       والن  أذن ت علنى عال ونا وم ن         اإلننمم،  اإلننمم،  احل زات العلمية الشريفة يف ال اقن   احل زات العلمية الشريفة يف ال اقن   

حلفنا  علنى الن ال العلمن، ل ننمه يف لناي الشنريعة        حلفنا  علنى الن ال العلمن، ل ننمه يف لناي الشنريعة        أكثر منن ألنع عناه مومنة ا    أكثر منن ألنع عناه مومنة ا    

 بفضل  و   آالف العلماء الواحثني والدارنني واحمل  ني.  بفضل  و   آالف العلماء الواحثني والدارنني واحمل  ني.    واألذمق واألذمق والع يدة والع يدة 

هنن  قياموننا بانننا واا األح نناه  هنن  قياموننا بانننا واا األح نناه    الشننريفة الشننريفة ومننن أبننرز مونناه احلنن زة العلميننة  ومننن أبننرز مونناه احلنن زة العلميننة  

الشننرعية مننن ال انناب العليننل والسنن ة املطوننرة. وملننا كننان ال انناب ال ننريم قطعنن،       الشننرعية مننن ال انناب العليننل والسنن ة املطوننرة. وملننا كننان ال انناب ال ننريم قطعنن،       

ف د كان الوتن  يندور يف اللالنو حن ي فونم مضنامني ادينات و راننة         ف د كان الوتن  يندور يف اللالنو حن ي فونم مضنامني ادينات و راننة           لصدور لصدور اا

مداليلوا. وقد كاو العلماء يف ه ا اجملاي العديد منن املصن فات الن  كنان ألنا األ نر       مداليلوا. وقد كاو العلماء يف ه ا اجملاي العديد منن املصن فات الن  كنان ألنا األ نر       

   ال وري يف اجملالني العلم، والعمل،.ال وري يف اجملالني العلم، والعمل،.

وال  لعن  قن ي   وال  لعن  قن ي     املطورة املطورة وأما املصدر الثان، من مصا ر الاشري  فو  الس ة وأما املصدر الثان، من مصا ر الاشري  فو  الس ة 

وفعلننه ول ريننر . وقنند حظيننا السنن ة الشننريفة ب سننا وافننر مننن الدرانننة    وفعلننه ول ريننر . وقنند حظيننا السنن ة الشننريفة ب سننا وافننر مننن الدرانننة      املعصنن هاملعصنن ه

 حت ح براءة ال مة.حت ح براءة ال مة.ل ، ل ، ووأقرب ل صابة أقرب ل صابة والوت  لا  ن األح اه املسا وطة والوت  لا  ن األح اه املسا وطة 

االننا واا مننن السن ة الشنريفة هنن  األع ند واألكثننر     االننا واا مننن السن ة الشنريفة هنن  األع ند واألكثننر       إن طريننحإن طريننحال ن ي  ال ن ي    ومي نن ومي نن 
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 م وا:م وا:وذلك ألنواب عديدة وذلك ألنواب عديدة   ووع رة ووع رة لشعوا لشعوا 

مبنا يفن ق   مبنا يفن ق     ة ال اصلة إلي نا عنن املعصن مني    ة ال اصلة إلي نا عنن املعصن مني    الدي يالدي ي  ال ص صال ص صكثرة كثرة   

 .  .  ل  نوا شارحة له ومفّسرة ومفرعةل  نوا شارحة له ومفّسرة ومفرعة  العليل أضعافا مضاعفةالعليل أضعافا مضاعفة  ال اابال اابحجم حجم 

الروايننات  وهننل أن مننرّ  الروايننات  وهننل أن مننرّ  بعنن  بعنن  هنن ا االذننامف امل  نن   يف لسننان  هنن ا االذننامف امل  نن   يف لسننان    

لنر  اذنامف  ناهرر يرلفن  بالاندّبر عنة معرفنة اح ناه الناص والعناه           لنر  اذنامف  ناهرر يرلفن  بالاندّبر عنة معرفنة اح ناه الناص والعناه           ذلك إس ذلك إس 

وعة معرفة و ن   اممن  العرفينة كمنا صن   الشنيس الط نن، يف        وعة معرفة و ن   اممن  العرفينة كمنا صن   الشنيس الط نن، يف          واملطلح وامل ّيد واملطلح وامل ّيد 

  الن ر قند يع ن       الن ر قند يع ن     النرواة النرواة االذنامف يف ن نل   االذنامف يف ن نل   الاو يو او االناوصار  أو مرّ   اس الاو يو او االناوصار  أو مرّ   اس 

يف يف   أو هنن  اذننامف م صنن   مننن قوننل اإلمنناه املاتنندل     أو هنن  اذننامف م صنن   مننن قوننل اإلمنناه املاتنندل   او ن لننه باملضننم ناو ن لننه باملضننم نغفلاننه غفلاننه 

 ننروف  ننروف   مننثم  أه هنن  نايجننة مننثم  أه هنن  نايجننة واملنندارة واملنندارة لظننرف كننان يعيشننه كالا يننة  لظننرف كننان يعيشننه كالا يننة  بعنن  املسننا ل بعنن  املسننا ل 

اقاضا صندور ذلنك احل نم الناص     اقاضا صندور ذلنك احل نم الناص         م ض عية عاشاوا األمة يف زمن اإلماهم ض عية عاشاوا األمة يف زمن اإلماه

 م ه.م ه.
 

ومنننن أبننرز االذامفنننات الننن  تينننل بوننا االننننا واا السننن   عنننن    ومنننن أبننرز االذامفنننات الننن  تينننل بوننا االننننا واا السننن   عنننن      

االنننا واا ال رآننن،  هنن  الوتنن  املاعلننح بال انننطة النن  ن لننا إلي ننا أحا ينن           االنننا واا ال رآننن،  هنن  الوتنن  املاعلننح بال انننطة النن  ن لننا إلي ننا أحا ينن           

أن ي ن ن   نة ف نا    أن ي ن ن   نة ف نا      فن، فن،   وهل جيو أن ي  ن ال اقل عا ال أه ي   وهل جيو أن ي  ن ال اقل عا ال أه ي املعص مني املعص مني 

وهل ي ف، ارناي الث نة اه البند   وهل ي ف، ارناي الث نة اه البند       وما ه  الدليل على كل رأر  وما ه  الدليل على كل رأراو ممدوحا فتسواو ممدوحا فتسو

 ..من ان ا  ؟من ان ا  ؟
 

وال نوالغ إذا قل ا أن هن ا الوتن  األذنري كنان قند شنلل الف وناء طن يم ومنا          وال نوالغ إذا قل ا أن هن ا الوتن  األذنري كنان قند شنلل الف وناء طن يم ومنا          

الر ناي  ل ناوي فينه    الر ناي  ل ناوي فينه    هاّما ه  علم الدراية وهاّما ه  علم الدراية ويلاي مثارا لألذ  والر  .. مما وّلد علما يلاي مثارا لألذ  والر  .. مما وّلد علما 

لةاء أح اي الرواة ونرية كنل واحند من وم وعمقنة النراور باملعصن ه أو       لةاء أح اي الرواة ونرية كنل واحند من وم وعمقنة النراور باملعصن ه أو       العلماء االعلماء ا

 بأصتابه وهل كان من الث ات أو ال.  بأصتابه وهل كان من الث ات أو ال.  
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ومن املشاكل ال  وا وا الف واء يف طريح األذ  عن النرواة الث نات  هن     ومن املشاكل ال  وا وا الف واء يف طريح األذ  عن النرواة الث نات  هن     

كان ا قند  أبن ا علنى ن نل األذونار عنن املعصن مني  ون أن        كان ا قند  أبن ا علنى ن نل األذونار عنن املعصن مني  ون أن          تتأن بع  هؤالء الث اأن بع  هؤالء الث ا

يف شنك  يف شنك     نا  نا علعلقند جي قند جي   مما   مما مذاصار او ل   قوم بسلسلة الس دمذاصار او ل   قوم بسلسلة الس دللي كروا نلسلة الس د ي كروا نلسلة الس د 

ننممة الطرينح ن غنري      ننممة الطرينح ن غنري      حجينة هن   الرواينات علي نا اذ ع ناعنرف بأنفسن ا علنى        حجينة هن   الرواينات علي نا اذ ع ناعنرف بأنفسن ا علنى        منن  منن  

 .  .  املع عن ن إس املعص مني املع عن ن إس املعص مني 

أن عد  هن    أن عد  هن    وال ر يةز أهمية  رانة حجية ه   الروايات من عدموا  ه  وال ر يةز أهمية  رانة حجية ه   الروايات من عدموا  ه  

كنوري  كنوري    ""باملراننيل باملراننيل ""ينا فيمنا بعند    ينا فيمنا بعند    وال  مّسوال  مّس    األحا ي  ال ار ة عن املعص منياألحا ي  ال ار ة عن املعص مني

 ( حديثا.( حديثا.00220022))يه وحد  إس ح ال، يه وحد  إس ح ال،  دا  حاى ليصل يف كااب من ال حيضر  الف  دا  حاى ليصل يف كااب من ال حيضر  الف 
 

وكان من بني العلمناء الن ين أ ركن ا لنأ ري هن ا ال نم األا نل منن األحا ين           وكان من بني العلمناء الن ين أ ركن ا لنأ ري هن ا ال نم األا نل منن األحا ين           

  هنن  مساحننة   هنن  مساحننة اعاوارهننااعاوارهننا  علننى ال اقنن  الف ونن، والع نندر واألذمقنن، فيمننا لنن   وننا علننى ال اقنن  الف ونن، والع نندر واألذمقنن، فيمننا لنن   وننا 

 مرلضننى الشننريازر  األمننر النن ر  علننه يطيننل ال قنن ف        مرلضننى الشننريازر  األمننر النن ر  علننه يطيننل ال قنن ف       السننيد األنننااذ آيننة اهلل  السننيد األنننااذ آيننة اهلل  

والات يننح يف إم انيننة قونن ي مرانننيل الث ننات أو رفضننوا  وذلننك يف  ثننه الننار      والات يننح يف إم انيننة قونن ي مرانننيل الث ننات أو رفضننوا  وذلننك يف  ثننه الننار      

حمنره  حمنره  2020الشريع على ال  اعد الف وينة يف ال جنع االشنرف  والن ر اننامر منن )      الشريع على ال  اعد الف وينة يف ال جنع االشنرف  والن ر اننامر منن )      

 هن(.هن(.21112111صفر من عاه صفر من عاه 2121وللاية وللاية 
     

 ينح ال ن ي  جينة مراننيل      ينح ال ن ي  جينة مراننيل     ومن ال اا ج ال  ل صل إليوا بعد الوتن  والات ومن ال اا ج ال  ل صل إليوا بعد الوتن  والات 

معامندا يف ذلننك علنى ال ظنرة الف ويننة    معامندا يف ذلننك علنى ال ظنرة الف ويننة    من  ل فرهنا علننى شنرطني وقيندين      من  ل فرهنا علننى شنرطني وقيندين      الث نات  الث نات  

يف م ضنن   يف م ضنن     الصننرفة الصننرفة ومواعنندا عننن الدقننة الع ليننة وامل ط يننات ومواعنندا عننن الدقننة الع ليننة وامل ط يننات   العرفيننة العرفيننة األصنن لية األصنن لية 

    ذاطوا فيه الشريعة ألواعونا مبنا هنم أنناف عرفين ن ال مبنا هنم فمننفة م ط ين ن         ذاطوا فيه الشريعة ألواعونا مبنا هنم أنناف عرفين ن ال مبنا هنم فمننفة م ط ين ن         

 . .   ((2))َوَما َأْرَنْلَ ا ِمْن َرُن ٍي إالَّ ِبِلَساِن َقْ ِمِهَوَما َأْرَنْلَ ا ِمْن َرُن ٍي إالَّ ِبِلَساِن َقْ ِمِه  ::سسف د قاي اهلل لوارك ولعاف د قاي اهلل لوارك ولعا
 

                                                                                                                                                                                                         

 ..11ن رة ابراهيم: ن رة ابراهيم:   ((2))  
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وكان ل الو ه   السط ر شرف ل رير ه ا الوت  احلي ر واملونم  والن ر   وكان ل الو ه   السط ر شرف ل رير ه ا الوت  احلي ر واملونم  والن ر   

او او   رأيا فيه مثرة علمية كورية ن اء كانا نايجاه ال ن ي  جينة املراننيل أو بعندموا    رأيا فيه مثرة علمية كورية ن اء كانا نايجاه ال ن ي  جينة املراننيل أو بعندموا    

 .  .  الافصيل كما ذهو اليه السيد االنااذالافصيل كما ذهو اليه السيد االنااذ

 اصنل من  مساحنة السنيد األننااذ أ  ناء الا رينر وبعند   فلنم           اصنل من  مساحنة السنيد األننااذ أ  ناء الا رينر وبعند   فلنم          وك ا على لوك ا على ل

 ختل  ه   الصفتات من ملساله وإضافاله وإفاضاله حاى آذر حلظة.  ختل  ه   الصفتات من ملساله وإضافاله وإفاضاله حاى آذر حلظة.  

ويف الانناه  أنننأي اهلل لعنناس  واه الا فيننح لسننماحة السننيد األنننااذ  وأن     ويف الانناه  أنننأي اهلل لعنناس  واه الا فيننح لسننماحة السننيد األنننااذ  وأن     

 لعمر ح زال ا العلمية بأمثاله من العلماء واحمل  ني.  لعمر ح زال ا العلمية بأمثاله من العلماء واحمل  ني.  

ولة كرمية لعّل بوا اإلنمه وأهله ول ّي بونا ال فناق   ولة كرمية لعّل بوا اإلنمه وأهله ول ّي بونا ال فناق   اللوم إنا نرغو إليك يف  اللوم إنا نرغو إليك يف  

س ننويلك ولرزق نا بونا كرامنة     س ننويلك ولرزق نا بونا كرامنة     إإس طاعانك وال نا ة   س طاعانك وال نا ة   إإوجتعل ا فيوا من الندعاة  وجتعل ا فيوا من الندعاة    وأهلهوأهله

 ..الدنيا وادذرةالدنيا وادذرة
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  مراسيل الثقات املعتمدة لدهيم الفصل األول:حجية

 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ..احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نيدنا حممد وآله الطاهريناحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على نيدنا حممد وآله الطاهرين

منن األحا ين    منن األحا ين      ((2))آالالفآالالف  ةةين ين  ونات حجّ  ونات حجّ إإإّن اللاية من وراء ه ا الوتن  هن،   إّن اللاية من وراء ه ا الوتن  هن،   

  حانى حانى   وذلك من أ نل ال صن ي إس بنراءة ال منة يف نسنوة او        وذلك من أ نل ال صن ي إس بنراءة ال منة يف نسنوة او      ((0))املرنلة عن الث اتاملرنلة عن الث ات

كنن، ال كنن، ال   للمعصنن مني للمعصنن مني روايننات امل سنن بة روايننات امل سنن بة نفنن، نسننوة هنن ا امل نندار ال ننوري مننن ال نفنن، نسننوة هنن ا امل نندار ال ننوري مننن ال 

 ..او ن ًماو ن ًم  نفيًا حلجة ع ًمنفيًا حلجة ع ًم  ال فُ،ال فُ،و و أأل  ن ال سوة ل ّ اًل عليوم بلري علم  ل  ن ال سوة ل ّ اًل عليوم بلري علم  
 

  ((1))كل ذلك زا دًا اد ار واألح اه الشرعية الف وينة  بنل وال انا ج ال ممينة    كل ذلك زا دًا اد ار واألح اه الشرعية الف وينة  بنل وال انا ج ال ممينة    

منن  منن    إضنافة اس ال نثري     إضنافة اس ال نثري   واجيابناً واجيابناً   ل لو عليوا ننلواً ل لو عليوا ننلواً   والافسريية ال والافسريية ال ص لية ص لية وايضًا االوايضًا اال

 ..وغريهاوغريهااملسا ل االذمقية او الاارخيية او الطوّية او األ بية املسا ل االذمقية او الاارخيية او الطوّية او األ بية 

                                                                                                                                                                                                         

رواينة  بي منا   رواينة  بي منا     02020202للشيس الصدوق لولغ حن ال،  للشيس الصدوق لولغ حن ال،    ((من ال حيضر  الف يهمن ال حيضر  الف يه))( إن املرنمت ال ار ة يف كااب ( إن املرنمت ال ار ة يف كااب 2))  

    00910091رواينات "الف ينه" هن،    رواينات "الف ينه" هن،        ولمن     ولمن   10211021حنديثا وقينل   حنديثا وقينل     10221022يولغ عد  أحا ي  ال ااب املسن دة  يولغ عد  أحا ي  ال ااب املسن دة  

ع ند قن ي الصندوق:    ع ند قن ي الصندوق:    ن ن وقاي الشيس الووا ، ان اكثر من  ل  روايات الف ينه مرننلة  قناي يف شنرف الف ينه       وقاي الشيس الووا ، ان اكثر من  ل  روايات الف ينه مرننلة  قناي يف شنرف الف ينه       

هن ا احلندي  منن مراننيل املؤلنع      هن ا احلندي  منن مراننيل املؤلنع      : » : » نن      وقاي الصا ق  عفر بن حممد: كل ماء طاهر حانى لعلنم اننه قن ر    وقاي الصا ق  عفر بن حممد: كل ماء طاهر حانى لعلنم اننه قن ر    

االعامنا  عليونا   االعامنا  عليونا     ال ي صنر ال ي صنر ر ة فينه  وي ولن، أن   ر ة فينه  وي ولن، أن   حا ي  املن  حا ي  املن  األاألوه، كثرية يف ه ا ال ااب  لليد على  ل  وه، كثرية يف ه ا ال ااب  لليد على  ل  

كما ان املنرا  منن "املرننل" منا ع ين كر فينه اننم النراور بنان قناي: "قناي            كما ان املنرا  منن "املرننل" منا ع ين كر فينه اننم النراور بنان قناي: "قناي            « «   عن االعاما  على مسانيد ...عن االعاما  على مسانيد ...

 " او "روى"." او "روى".الصا ق الصا ق 

 بالشروا ادلية.بالشروا ادلية.  ((0))  

و النةز  او  و النةز  او  ااالن ر الن ر   كنوع  لفاصنيل عناع   كنوع  لفاصنيل عناع   ن ن ب اءا على ال  ي بثون ت بعن  املسنا ل ال ممينة او ل اح ونا       ب اءا على ال  ي بثون ت بعن  املسنا ل ال ممينة او ل اح ونا           ((1))  

 الث ة.الث ة.  ال يامة ن خبةال يامة ن خبة
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منن  ون  منن  ون    املعصن مني  املعصن مني  نع  باألحا ي  املرنلة األحا ي  املروينة عنن   نع  باألحا ي  املرنلة األحا ي  املروينة عنن   

  أر ن اء َأَنَ َا واحٌد من نلسنلة السن د أو أكثنر أه      أر ن اء َأَنَ َا واحٌد من نلسنلة السن د أو أكثنر أه    ((2))ذكر نلسلة الس د بأكملواذكر نلسلة الس د بأكملوا

"املوملنة" أر منا   "املوملنة" أر منا       كمنا للتنح بونا     كمنا للتنح بونا   ((0))نسنيان نسنيان   عن عمد أو ننو  أو عن عمد أو ننو  أو     ن ا كل الس دن ا كل الس د

وال ذه  بي ما األحا ي  املس دة هن،  وال ذه  بي ما األحا ي  املس دة هن،    ي كرو  مبدفي كرو  مبدفل نا يف نلسلة ن دها راٍو ع ل نا يف نلسلة ن دها راٍو ع 

 نفسه.نفسه.للمعص ه للمعص ه   األحا ي  ال  ل كر فيوا نلسلة الرواة وص اًلاألحا ي  ال  ل كر فيوا نلسلة الرواة وص اًل

وال كمه يف أن األحا ي  منن ال ن   الثنان، م و لنة ومعامندة لندى مشنو ر        وال كمه يف أن األحا ي  منن ال ن   الثنان، م و لنة ومعامندة لندى مشنو ر        

  بي منا  ار ال  ناب بنني العلمناء       بي منا  ار ال  ناب بنني العلمناء     ((1))إن كان روالوا   ات ضنابطني إن كان روالوا   ات ضنابطني   ((1))علماء األص يعلماء األص ي

 ال؟ال؟يف أن الروايات املرنلة عن الث ات هل ه، حجة أو يف أن الروايات املرنلة عن الث ات هل ه، حجة أو 

 

ولنني  مننن اللريننو أن نطننرف علننى طاولننة الوتنن  إم انيننة ال نن ي  جيننة     ولنني  مننن اللريننو أن نطننرف علننى طاولننة الوتنن  إم انيننة ال نن ي  جيننة     

مرانننيل الث ننات ب نن ي مطلننح او بننوع  ال ينن    فنن ن ه نناك  لننة مننن علما  ننا       مرانننيل الث ننات ب نن ي مطلننح او بننوع  ال ينن    فنن ن ه نناك  لننة مننن علما  ننا       

ذهو ا إس اعاوار مرانيل الث نات ب ن ي مطلنح    ذهو ا إس اعاوار مرانيل الث نات ب ن ي مطلنح      وحمد ني وحمد ني من أص ليني من أص ليني   األعمهاألعمه

       ..أكثرأكثراو ب يد او او ب يد او 

                                                                                                                                                                                                         

 مواشرة.مواشرة.  املعص ه املعص ه فيما ع يرِو عن فيما ع يرِو عن   ((2))  

مطوعة االعاما   وه ناك اقن اي   مطوعة االعاما   وه ناك اقن اي     280280يرا   ال  يل للشيس الووا ،  ونواية الدراية للسيد ال ا م، صيرا   ال  يل للشيس الووا ،  ونواية الدراية للسيد ال ا م، ص  ((0))  

 واالرناي.واالرناي.اذرى يف لعريع االن ا  اذرى يف لعريع االن ا  

  ال احد. ال احد.ذمفًا ملثل السيد املرلضى  اذ ع َيَر حجية ذةذمفًا ملثل السيد املرلضى  اذ ع َيَر حجية ذة  ((1))  

ه ا يف مرحلة امل اض،  واما يف مرحلة املان  فم بد من عده معارضاه بناألق ى وعنده لالفانه لألصن ي     ه ا يف مرحلة امل اض،  واما يف مرحلة املان  فم بد من عده معارضاه بناألق ى وعنده لالفانه لألصن ي       ((1))  

      لفصيل.لفصيل.وال  اعد و... على وال  اعد و... على 

ينروون ينروون   الال  ل ويه: ان املوم يف م طن الوت  امران: األوي: حجية مرانيل الث ات ال ين عرف ا بنأنوم ل ويه: ان املوم يف م طن الوت  امران: األوي: حجية مرانيل الث ات ال ين عرف ا بنأنوم   ((0))  
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فمننن النن ين ذهونن ا اس حجيننة مرانننيل الث ننات ب نن ي مطلننح مننن قنندماء          فمننن النن ين ذهونن ا اس حجيننة مرانننيل الث ننات ب نن ي مطلننح مننن قنندماء          

" و "اب   حممند بنن ذالند" علنى منا ن نل       " و "اب   حممند بنن ذالند" علنى منا ن نل       الةق،الةق،االصتاب "امحد بن حممد بن ذالد االصتاب "امحد بن حممد بن ذالد 

كان املرنل   نة نن اء كنان املرننل     كان املرنل   نة نن اء كنان املرننل       إذاإذاع ى انوم ذهو ا اس احلجية مطل ا ع ى انوم ذهو ا اس احلجية مطل ا مبمب  ((2))ع وماع وما

 كثر.كثر.أأا راٍو واحد او ا راٍو واحد او  ََ او ال  ون اء أ َناو ال  ون اء أ َن   ليم من الف واء اه ال  صتابيًا ليم من الف واء اه ال  صتابيًا

بنل اننه   بنل اننه     األصن ي  األصن ي  على ما هن   ناهر عوارلنه يف عندة     على ما هن   ناهر عوارلنه يف عندة       ((0))الشيس الط ن،الشيس الط ن،  

 له من امل هو فو : أن ذنة   له من امل هو فو : أن ذنة  فأما ما اذفأما ما اذ»»قاي: قاي: ا عى إ ا  الفرقة احمل ة على ذلك  ا عى إ ا  الفرقة احمل ة على ذلك  

عن ال يب عن ال يب   من طريح أصتاب ا ال ا لني باإلمامة  وكان ذلك مرويًامن طريح أصتاب ا ال ا لني باإلمامة  وكان ذلك مرويًا  ال احد إذا كان وار ًاال احد إذا كان وار ًا

  أو عن واحد من األ مةأو عن واحد من األ مة  واياه  و ي  ن نديدا يف واياه  و ي  ن نديدا يف رر    وكان ممن ال يطعن يف  وكان ممن ال يطعن يف

  ن له  و ع ل ن ه اك قري ة لدي على صتة ما لضم ه الة  ألنه إن كانا ه اك قري ةن له  و ع ل ن ه اك قري ة لدي على صتة ما لضم ه الة  ألنه إن كانا ه اك قري ة
                                                                                                                                                                                                         

   ة. الثان،: حجية مرانيل الث ات ال  اعامدوا عليونا ولن  لل نرا ن املضنم نية      ة. الثان،: حجية مرانيل الث ات ال  اعامدوا عليونا ولن  لل نرا ن املضنم نية      وال يرنل ن إال عن   وال يرنل ن إال عن

وهنن ا أكثننر إعضننااًل مننن األوي وقنند انننادلل ا عليننه يف مطنناور ال انناب بأ لننة عدينندة فمحنن   والحنن       وهنن ا أكثننر إعضننااًل مننن األوي وقنند انننادلل ا عليننه يف مطنناور ال انناب بأ لننة عدينندة فمحنن   والحنن       

ال لمات ال  ن ل اها عن الشيس الط ن، وغنري  بلتنا  هن ين األمنرين وان م صن   منن فّصنل أو أطلنح         ال لمات ال  ن ل اها عن الشيس الط ن، وغنري  بلتنا  هن ين األمنرين وان م صن   منن فّصنل أو أطلنح         

ادبر يف ال لمات بلتا  ه ين األمرين فان الفصل بي وما فيما يفوم منن كلمنات بعضنوم  قينح     ادبر يف ال لمات بلتا  ه ين األمرين فان الفصل بي وما فيما يفوم منن كلمنات بعضنوم  قينح     ايوما؟ وليايوما؟ ولي

 وإن كانا كلمات بعضوم  اهرة الداللة على أحدهما.وإن كانا كلمات بعضوم  اهرة الداللة على أحدهما.

اذ ن نل ذلنك عنن امحند     اذ ن نل ذلنك عنن امحند       املرانيل املرانيل موت  حجية موت  حجية     001001صص: : ((  22122212هه  للمري اما للمري اما ))السماوية السماوية الرواشح الرواشح   ((2))  

نسنوه ابنن اللضنا رر اس امحند بنن      نسنوه ابنن اللضنا رر اس امحند بنن      )): : 178178صص  22ل ن انني   ل ن انني     وقناي احمل نح ال من، يف ا     وقناي احمل نح ال من، يف ا   بن حممد بنن ذالند  بن حممد بنن ذالند  

  اذ ن نل ذلنك     اذ ن نل ذلنك   120120صص  22:  :  ((النداورر النداورر   للشنيس للشنيس ))الر ناي  الر ناي  : أصن ي علنم   : أصن ي علنم   وايضناً وايضناً   ..((حممد بن ذالد الةقن، حممد بن ذالد الةقن، 

 ع وما معا.ع وما معا.

واّلنا فون  مفّصنل  وعلنى اينة      واّلنا فون  مفّصنل  وعلنى اينة      « «   نن اء كنان املرننل  لنيًم...    نن اء كنان املرننل  لنيًم...    »»ه ا إذا فسرنا االطمق والافصيل مبا نوح ه ا إذا فسرنا االطمق والافصيل مبا نوح   ((0))  

لافصنيل اضنافيان  فمحن  ذلنك يف  لنة ممنا ن ل نا  منن ال لمنات ف ند يلتنح املطِلنح             لافصنيل اضنافيان  فمحن  ذلنك يف  لنة ممنا ن ل نا  منن ال لمنات ف ند يلتنح املطِلنح             حاي فناإلطمق وا حاي فناإلطمق وا 

 باملفصِّل او بالع   على حسو امل ص   من االطمق. فمح  ولدبر.  باملفصِّل او بالع   على حسو امل ص   من االطمق. فمح  ولدبر.  
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و حنن نن كر  و حنن نن كر  ن ن     لدي على صتة ذلك  كان االعاوار بال ري ة  و كان ذلك م  وا للعلملدي على صتة ذلك  كان االعاوار بال ري ة  و كان ذلك م  وا للعلم

الفرقة احمل نة  فن ن،   الفرقة احمل نة  فن ن،     إ ا إ ا  از العمل به. و اّل ر يدي على ذلك:  از العمل به. و اّل ر يدي على ذلك: ن ن     ال را ن فيما بعدال را ن فيما بعد

و نندلوا لمعننة علننى العمننل بونن   األذوننار النن  رووهننا يف لصننانيفوم و  ون هننا يف     و نندلوا لمعننة علننى العمننل بونن   األذوننار النن  رووهننا يف لصننانيفوم و  ون هننا يف     

  حاى أن واحدا م وم إذا أفاى بش،ء ال   حاى أن واحدا م وم إذا أفاى بش،ء ال ((2))  يادافع نهيادافع نهأص ألم  ال يا اكرون ذلك و ال أص ألم  ال يا اكرون ذلك و ال 

يعرف نه نأل   من أين قلا ه ا؟ ف ذا أحاألم على كااب معروف  أو أصل مشو ر  يعرف نه نأل   من أين قلا ه ا؟ ف ذا أحاألم على كااب معروف  أو أصل مشو ر  

و كان راويه   ة ال ي  ر حديثه  ن ا ا و نلم ا األمر يف ذلك و قول ا ق لنه  و هن     و كان راويه   ة ال ي  ر حديثه  ن ا ا و نلم ا األمر يف ذلك و قول ا ق لنه  و هن     

منن زمنن   منن زمنن     و   و   و منن بعند  منن األ منة    و منن بعند  منن األ منة      عا لوم و نجياوم من عود الن يب عا لوم و نجياوم من عود الن يب 

اّل ر اناشر العلم ع ه و كثرت الرواية من  واه  فل  ال اّل ر اناشر العلم ع ه و كثرت الرواية من  واه  فل  ال       الصا ق  عفر بن حممدالصا ق  عفر بن حممد

أن العمل بو   األذوار كان  ا لا ملا أ ع ا على ذلك و ألن رو   ألن إ اعوم فيه أن العمل بو   األذوار كان  ا لا ملا أ ع ا على ذلك و ألن رو   ألن إ اعوم فيه 

 ..««معص ه ال جي ز عليه الللا و السو معص ه ال جي ز عليه الللا و السو 

ة فيصنح ال ن ي   ة فيصنح ال ن ي   ال ر ُيطعن يف رواياله ولي  نديدًا يف ن له  لي  بث ال ر ُيطعن يف رواياله ولي  نديدًا يف ن له  لي  بث   

السنديد يف  السنديد يف  »»بانه ن ار الط ن، ن ذهو اس حجينة مراننيل الث نات مطل نا  علنى ان        بانه ن ار الط ن، ن ذهو اس حجينة مراننيل الث نات مطل نا  علنى ان        

ه  الضنابا  وال خيفنى اشن اطه يف املسنِ د ايضنًا فنم فنرق بي ومنا منن هن             ه  الضنابا  وال خيفنى اشن اطه يف املسنِ د ايضنًا فنم فنرق بي ومنا منن هن             « « ال  لال  ل

 اموة.اموة.
 

ه ا ما ن   له ع نه ممنا  ناهر  الافصنيل فنان ذلنك يف بناب ال  نيح          ه ا ما ن   له ع نه ممنا  ناهر  الافصنيل فنان ذلنك يف بناب ال  نيح            ي ايفي ايفوال وال 

مس دًا وادذر مرنًم  نظر يف حاي املرِنل ف ن كان ممن مس دًا وادذر مرنًم  نظر يف حاي املرِنل ف ن كان ممن   لراوينيلراوينيااوإذا كان أحد وإذا كان أحد : »: »قايقاي

 فاأمل.فاأمل.  ((1))««يعلم أنه ال يرنل إال عن   ة م   ق به  فم لر يح لة غري  على ذة يعلم أنه ال يرنل إال عن   ة م   ق به  فم لر يح لة غري  على ذة 

وم ونا منا   وم ونا منا     يف ذاتة ال نا ل كما ه   اهر بع  كلمالهيف ذاتة ال نا ل كما ه   اهر بع  كلماله  العامل،العامل،احلر احلر   
                                                                                                                                                                                                         

 يف األصل: يادافع ن. ((2)) 

 .209209صص  22    األص ي:األص ي:عدة عدة  ((0)) 

 الح  تاه كممه.الح  تاه كممه.  نن  فصاعدًا   فصاعدًا 219219صص  22العدة:  العدة:    ((1))  
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ك ن النراور   نة  ينؤمن م نه      ن ن : ن ن :   ال را ارارم وا ن  »قاي:    الفا دة الثام ةذكر  يف ذكر  يف 

ال  ب  عا ة. و ذلك قري ة واضتة على صتة احلدي   مبع ى  و له.و كنثريا منا   

حيصل العلم ب لك  حاى ال يو ى شك أصم  و إن كان   ة فانند املن هو  كمنا    

صرف به الشيس و غري . ذص صا إذا انضم إس ذلنك  ملانه يف العلنم و الفضنل و     

ب لك صاحو املدارك  كما يأل، ن لنه. و هن ا أمنر و ندان،     الصمف  و قد صرف 

 يساعد  األحا ي  املا الرة يف األمر بالعمل خبة الث ة  و ال و، عن العمنل بنالظن.  

و معل ه أن ال سوة بنني الث نة و العندي العمن ه و الصن ص منن و نه   كمنا ذكنر           

األحا ين  املشنار إليونا    و  الشويد الثان، يف بع  مؤل فاله  يف    اناةاء امارية.

عنن     عامة مطل ة فيما يرويه الث ة و حي نم بصنتاه  نن اء روا  مرننم أه مسن دا     

   ة أو ضعيع  أو لو ي.

ك ن احلدي  م    ا يف كااب من كاو األص ي اجملم  عليوا  أو 

يف كااب أحد الث ات  ملا أشرنا إليه من ال ص ص املا الرة  و قد عرفا بعضوا 

و من يف ال ااب ي اض، زيا ة االعاما .ال ضاء و ال خيفى: أن إ وات احلدي  يف 

بالعمل بوا كان كثري من روالوا ضعفاء   املعل ه قطعا أن ال او ال  أمروا

و لاهيل  و كثري م وا مرانيل. و قد علم بالااو  و ال  ل الصريح: أنوم ما كان ا 

دهم صتة ن له  و قد نص ا على يثوا ن حديثا يف كااب معامد حاى يثوا ع 

 .«اناث اء أحا ي  ذاصة من بع  ال او  و ه  قري ة على ما قل ا...
 

وم وا: ك ن بع  رواله منن أصنتاب اإل نا   و قند صنح      وم وا: ك ن بع  رواله منن أصنتاب اإل نا   و قند صنح      »»ن قاي:ن قاي:أأس س إإ

ع ه  مطل ا  مبع ى أنه  وا ن له له أعم من أن ي  ن مرنم أو مس دا  عن   نة   ع ه  مطل ا  مبع ى أنه  وا ن له له أعم من أن ي  ن مرنم أو مس دا  عن   نة   

ك اإل ننا  الشننريع  النن ر قنند علننم  ك اإل ننا  الشننريع  النن ر قنند علننم  أو ضننعيع  أو لونن ي: ملننا ل ننده مننن ذلنن  أو ضننعيع  أو لونن ي: ملننا ل ننده مننن ذلنن  
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 ..«« ذ ي املعص ه فيه ذ ي املعص ه فيه

...وكننثريا مننا يعامنندون علننى طننرق ضننعيفة  منن   ...وكننثريا مننا يعامنندون علننى طننرق ضننعيفة  منن   » » آذننر: آذننر: م ضنن   وقناي يف 

ت  وم من طرق أذرى صتيتة  كما صرف بنه صناحو امل ا نى  وغنري . وذلنك      ت  وم من طرق أذرى صتيتة  كما صرف بنه صناحو امل ا نى  وغنري . وذلنك      

ل نن  ل نن    ...«...«    ُأذر منن غنري اعاونار األننانيد        ُأذر منن غنري اعاونار األننانيد     اهر يف صتة للك األحا ي   ب  اهر يف صتة للك األحا ي   ب 

 اقة الرواية.اقة الرواية. اهر ه ا و  اهر ه ا و 
 

الام  عشر: أنه لن  ع جينل ل نا قون ي شنوا لوم يف      الام  عشر: أنه لن  ع جينل ل نا قون ي شنوا لوم يف      »»وقاي يف م ض  آذر: وقاي يف م ض  آذر: 

صننتة أحا ينن  كاننووم  و و لوننا  ون لننوا مننن األصنن ي الصننتيتة  وال اننو        صننتة أحا ينن  كاننووم  و و لوننا  ون لننوا مننن األصنن ي الصننتيتة  وال اننو        

املعامدة  وقياه ال را ن على  و لوا  ملا  ناز ل نا قون ي شنوا لوم يف مندف النرواة        املعامدة  وقياه ال را ن على  و لوا  ملا  ناز ل نا قون ي شنوا لوم يف مندف النرواة        

و ال م  نح  بنل يو نى  ين      و ال م  نح  بنل يو نى  ين      ول  ي وم. فم يو ى حدي   صتيح  و ال حسن  ول  ي وم. فم يو ى حدي   صتيح  و ال حسن  

و المزه باطل  ف  ا املللوه. و املمزمة  ناهرة  و  و المزه باطل  ف  ا املللوه. و املمزمة  ناهرة  و    أحا ي  كاو الشيعة ضعيفة.أحا ي  كاو الشيعة ضعيفة.

ك ا بطمن المزه. بل األذونار بالعدالنة أعظنم  و أشن ل  و أوس باالهامناه منن       ك ا بطمن المزه. بل األذونار بالعدالنة أعظنم  و أشن ل  و أوس باالهامناه منن       

اإلذوار ب  ل احلدي  منن ال انو املعامندة  فن ن ذلنك أمنر  حمسن ف   ناهر  و         اإلذوار ب  ل احلدي  منن ال انو املعامندة  فن ن ذلنك أمنر  حمسن ف   ناهر  و         

ذف،  ع ل،  ياعسر االطم  عليه. و ه ا إللاه ال مفنّر ألنم   ذف،  ع ل،  ياعسر االطم  عليه. و ه ا إللاه ال مفنّر ألنم   العدالة ع دهم أمر  العدالة ع دهم أمر  

 ..««ع ه  ع د اإلنصافع ه  ع د اإلنصاف

فن ن قلنا: هنو أن ال نرا ن  ونرت ع ند ال ندماء         فن ن قلنا: هنو أن ال نرا ن  ونرت ع ند ال ندماء         »»وقاي يف م ض  آذر: وقاي يف م ض  آذر: 

ف يع جيو على املاأذرين ل ليدهم فيوا؟  م إنوم قد خيالفن ن يف إ والونا و نفيونا     ف يع جيو على املاأذرين ل ليدهم فيوا؟  م إنوم قد خيالفن ن يف إ والونا و نفيونا     

د ب يننا إس ادن. و قنند جتنند  د ب يننا إس ادن. و قنند جتنند  يف بعنن  امل اضنن ل. قلننا: أكثننر ال ننرا ن كمننا مننر قنن يف بعنن  امل اضنن ل. قلننا: أكثننر ال ننرا ن كمننا مننر قنن 
                                                                                                                                                                                                         

 ..010010ن ن   011011ص ص   1122ونا ل الشيعة:   ونا ل الشيعة:     ((2))  

 ..007007ن ن   009009صص  1212ونا ل الشيعة:  ونا ل الشيعة:   ((0))  

 . . 092092صص  1212ونا ل الشيعة:  ونا ل الشيعة:    ((1))  
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قرا ن آذر. و ما ع يونح: فنرواياوم لنه  و شنوا لوم بنه  قري نة كافينة  ألننه ذنة          قرا ن آذر. و ما ع يونح: فنرواياوم لنه  و شنوا لوم بنه  قري نة كافينة  ألننه ذنة          

واحند  حمفن ف بال ري نة  لث ننة راوينه و ملانه. واع افوننم بنال را ن: منن  لننة        واحند  حمفن ف بال ري نة  لث ننة راوينه و ملانه. واع افوننم بنال را ن: منن  لننة        

ال ننرا ن ع نندنا. ونفنن، بعضننوم ألننا يف بعنن  امل اضنن  ال يضننر  ألنننه نفنن، غننري         ال ننرا ن ع نندنا. ونفنن، بعضننوم ألننا يف بعنن  امل اضنن  ال يضننر  ألنننه نفنن، غننري         

ال يدي على عده ال      و غاياه عده الظون ر لل نايف    ال يدي على عده ال      و غاياه عده الظون ر لل نايف    حمص ر.و عده ال  دان حمص ر.و عده ال  دان 

الشالاله بات يح غري  من العل ه  أو ل ثرة لاوعه ل او العامة و أحنا يثوم ذالينة   الشالاله بات يح غري  من العل ه  أو ل ثرة لاوعه ل او العامة و أحنا يثوم ذالينة   

 ..  ««يف ذلك ال قايف ذلك ال قا  من ال را ن أو غفلاه ع وامن ال را ن أو غفلاه ع وا

لم عة من االص ليني ال ين ذهو ا اس لنر يح مرننل العندي علنى     لم عة من االص ليني ال ين ذهو ا اس لنر يح مرننل العندي علنى       

 الووا ، فيما نيأل، بعد قليل من كممه.الووا ، فيما نيأل، بعد قليل من كممه.مسانيد  كما ن له ع وم مسانيد  كما ن له ع وم 

يف غايننة املننرا  يف شننرف ن ننا االرشننا  اذ ي نن ي:   يف غايننة املننرا  يف شننرف ن ننا االرشننا  اذ ي نن ي:     ((0))د االويد االويالشننوي 

 (1)«إرناي الث ة لني  بعيندا منن ال ون ي  ذص صنا من  اعاضنا  روايانه بالعمنل         و»»

وايضنننا ح ننن، ع ننه أن مراننننيل الث نننات منننن  وايضنننا ح ننن، ع ننه أن مراننننيل الث نننات منننن    فنن ّن "ذص صنننا" لأكيننند ال ل يينند   فنن ّن "ذص صنننا" لأكيننند ال ل يينند   

 ..((1))مدةمدةاألصتاب م و لة ومعااألصتاب م و لة ومعا

فنان  ناهر كممنه ن ادلن، ضنمن املفّصنلني ن وإن          فنان  ناهر كممنه ن ادلن، ضنمن املفّصنلني ن وإن            صناحو ال ن انني  صناحو ال ن انني    

كان اش اا أن ُيعلم أّن املرنل ال يرنل اال م  عدالة ال انطة  ل  نه لندى الاندبر    كان اش اا أن ُيعلم أّن املرنل ال يرنل اال م  عدالة ال انطة  ل  نه لندى الاندبر    

ال يش ا اال و اقة ال انطة ذاصة بدليل آذر كممنه فاننه صنريح يف ذلنك  قناي:      ال يش ا اال و اقة ال انطة ذاصة بدليل آذر كممنه فاننه صنريح يف ذلنك  قناي:      

   ...،بل ألنه يفيد ن   لثونا إ نال،...   بل ألنه يفيد ن   لثونا إ نال    :ال ي تصنر احلج ة يف     ننه رينو أ  فنم فنم »»وقناي:  وقناي
                                                                                                                                                                                                         

 ..070070صص  1212ونا ل الشيعة:  ونا ل الشيعة:    ((2))

 ..0000ذاتة ال ااب ص ذاتة ال ااب ص   11وقد ن له ع ه ل  يح امل اي:  وقد ن له ع ه ل  يح امل اي:    ((0))  

والنراور هن  الولنطن، وقند نص  ا       »»د ذلنك:  د ذلنك:  ي  ي بع    217217صص  00    : غاية املرا  يف شرف ن ا اإلرشا ((1)) 

 ..«ل  ي هعلى 

 ..090090صص  ::الر ايالر اي  مم  ل يف عل  ل يف عل  ((1))  
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حجي ة مثنل هن   املراننيل ال إ ونات أن  أمثاألنا صنتيتة        وغرض ا إ واتذة العدي 

 ..  فاأمل  فاأمل(2)«وال انطة عا ييف االصطمف 

 

 

 ما ال ين ذهو ا اس حجية مرانيل الث ات بوع  ال ي  :ما ال ين ذهو ا اس حجية مرانيل الث ات بوع  ال ي  :أأوو

ل، يف ال واية  كما ن لنه ع نه احمل نح النداما  يف "الرواشنح      ل، يف ال واية  كما ن لنه ع نه احمل نح النداما  يف "الرواشنح      العممة احلالعممة احل

لن  كنان مرننله معلن ه الاتنرز      لن  كنان مرننله معلن ه الاتنرز        إذإذ»»النرأر:  النرأر:  وقاي النداما  لأكيندًا ألن ا    وقاي النداما  لأكيندًا ألن ا      ((1))السماوية"السماوية"

ف ند أطلنح   ف ند أطلنح     ..««عن الرواية عن لروف  كان ال حمالة يف قن ة املسن د عنن الثونا الث نة     عن الرواية عن لروف  كان ال حمالة يف قن ة املسن د عنن الثونا الث نة     

واية عن لروف ممنا يع نى اننه ال    واية عن لروف ممنا يع نى اننه ال    من  وة االكافاء بالعلم إ ااًل بانه ُماتّرز عن الرمن  وة االكافاء بالعلم إ ااًل بانه ُماتّرز عن الر

يلنله ن ع ند  ن الات ينح يف حنناي النراور  رغنم اّن ممكنات امنرف والاعنديل قنند              يلنله ن ع ند  ن الات ينح يف حنناي النراور  رغنم اّن ممكنات امنرف والاعنديل قنند              

ختالع اواًل  وم  احاماي اعاما   احلدف يف ل  ي ه  انيا  ول ن قد يلتنح كممنه   ختالع اواًل  وم  احاماي اعاما   احلدف يف ل  ي ه  انيا  ول ن قد يلتنح كممنه   

 مبثل ق ي الشيس الط ن، ادنع  فادبر.مبثل ق ي الشيس الط ن، ادنع  فادبر.

لم عنة  لم عنة    نّّناا، الن ر ن نل   ، الن ر ن نل   الشيس الوونا  الشيس الوونا      ((1))يف ال كرىيف ال كرىالشويد الشويد 
                                                                                                                                                                                                         

 .170170ص ص   22    ال  انني:ال  انني:  ((2))  

إذ ه  مفّصل بلتنا  اشن اا ان ي ن ن ممنن ال يرننل إال عنن   نة ولن ا أحل  نا  باملفصنلني ون ل نا كممنه             إذ ه  مفّصل بلتنا  اشن اا ان ي ن ن ممنن ال يرننل إال عنن   نة ولن ا أحل  نا  باملفصنلني ون ل نا كممنه               ((0))  

 ه اك.ه اك.

 ..000000ويف طوعة صويف طوعة ص  271271صص  السماوية:السماوية:الرواشح الرواشح   ((1))  

ص منا قالنه: وال احند م ون ي بشنروطه املشنو رة        ص منا قالنه: وال احند م ون ي بشنروطه املشنو رة          ونن   ونن 1010صص  22ذكرى الشنيعة يف اح ناه الشنريعة:     ذكرى الشنيعة يف اح ناه الشنريعة:       ((1))  

وشرا اعاضا   ب طع،: كفت ى ال ااب  أو املا الر  أو عم موما أو  لينل الع نل  أو كنان م ون ال      وشرا اعاضا   ب طع،: كفت ى ال ااب  أو املا الر  أو عم موما أو  لينل الع نل  أو كنان م ون ال      

كنان مرننله معلن ه الاتنّرز عنن      كنان مرننله معلن ه الاتنّرز عنن        املخنة أو املخنة أو من املعلن ه  من املعلن ه  « «   11صص  22    االناوصاراالناوصار»»حاى عّد  الشيس أب   عفر حاى عّد  الشيس أب   عفر 

اب مراننيل ابنن أبن، عمنري  و صنف ان ابنن حيينى  و أمحند بنن          اب مراننيل ابنن أبن، عمنري  و صنف ان ابنن حيينى  و أمحند بنن          الرواية عن لروف. و أل ا قولا األصتالرواية عن لروف. و أل ا قولا األصت

 ..اناو،اناو،  نن  أب، نصر الولنط، ألّنوم ال يرنل ن إّلا عن   ة  أو عمل األكثرأب، نصر الولنط، ألّنوم ال يرنل ن إّلا عن   ة  أو عمل األكثر
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 ..من األص ليني كان ا قد ر ت ا مرانيل الث ات على مسانيد من األص ليني كان ا قد ر ت ا مرانيل الث ات على مسانيد 

وقاي الصا ق  عفنر بنن   وقاي الصا ق  عفنر بنن   »»ع د ق ي الصدوق: ع د ق ي الصدوق:     قاي الووا ، يف شرف الف يهقاي الووا ، يف شرف الف يه  

هنن ا احلنندي  مننن مرانننيل  هنن ا احلنندي  مننن مرانننيل  »»    ««: كننل منناء طنناهر حاننى لعلننم انننه قنن ر  : كننل منناء طنناهر حاننى لعلننم انننه قنن ر    حممنندحممنند

ملن ر ة فينه  وي ولن،    ملن ر ة فينه  وي ولن،    املؤلع وه، كثرية يف ه ا ال ااب  لليد على  لن  احا ين  ا  املؤلع وه، كثرية يف ه ا ال ااب  لليد على  لن  احا ين  ا  

بنني  بنني    ((2))االعاما  عليوا عن االعاما  علنى مسنانيد  منن حين  لشنري ه     االعاما  عليوا عن االعاما  علنى مسنانيد  منن حين  لشنري ه       ررال ي صال ي صأن أن 

ال  عني يف ك نه مما يفاى به وحي م بصنتاه ويعا ند أّننه حجنة بي نه و بنني ربنه  بنل         ال  عني يف ك نه مما يفاى به وحي م بصنتاه ويعا ند أّننه حجنة بي نه و بنني ربنه  بنل         

ذهو  اعة من االص ليني اس لر يح مرنل العدي على مسنانيد   حمناجني بنان    ذهو  اعة من االص ليني اس لر يح مرنل العدي على مسنانيد   حمناجني بنان    

مبضننم ن الننة  مبضننم ن الننة    ب ذعانننهب ذعانننهكنن ا  فانننه يشننعر  كنن ا  فانننه يشننعر      اهللاهلل  العنندي اذا قنناي: قنناي رننن ي  العنندي اذا قنناي: قنناي رننن ي  

  خبمف ما ل  قاي حد   فنمن عنن فنمن اننه قناي كن ا. وقند  عنل اصنتاب ا          خبمف ما ل  قاي حد   فنمن عنن فنمن اننه قناي كن ا. وقند  عنل اصنتاب ا          

مرانيل ابن ابن، عمنري كمسنانيد  يف االعامنا  عليونا  ملنا علمن ا منن عا لنه اننه ال           مرانيل ابن ابن، عمنري كمسنانيد  يف االعامنا  عليونا  ملنا علمن ا منن عا لنه اننه ال           

 ..««يرنل اال عن   ة...يرنل اال عن   ة...

 قاي: قاي: صاحو ال  انني قاي االق ى ه  ال  ي الثال   صاحو ال  انني قاي االق ى ه  ال  ي الثال     
 

أو ذكنر  أو ذكنر    وع يل نه وع يل نه   إذا أنن د العندي احلندي  إس املعصن ه     إذا أنن د العندي احلندي  إس املعصن ه       »»

  وي نناي لننهوي نناي لننهال انننطة موومننة مثننل أن ي نن ي عننن ر ننل أو عننن بعنن  أصننتاب ا  ال انننطة موومننة مثننل أن ي نن ي عننن ر ننل أو عننن بعنن  أصننتاب ا  

  وقينل بعدمننه وقينل بعدمننه بننال و ي مطل نا  بننال و ي مطل نا    والاّصنة ف ينل  والاّصنة ف ينل  املرننل ففينه ذنمف بننني العاّمنة     املرننل ففينه ذنمف بننني العاّمنة     

  عدالنة    عدالنة  إن كنان النّراور مّمنن عنرف أننه ال يرننل إاّل من       إن كنان النّراور مّمنن عنرف أننه ال يرننل إاّل من         وقينل بنال و ي  وقينل بنال و ي  مطل ا مطل ا 

 ..ال انطة كمرانيل ابن أب، عمريال انطة كمرانيل ابن أب، عمري

م  ن ي عنن حمّمند بنن ذالند الةقنّ، منن قندماء أصنتاب ا و نسنوه ابننن           م  ن ي عنن حمّمند بنن ذالند الةقنّ، منن قندماء أصنتاب ا و نسنوه ابننن             
                                                                                                                                                                                                         

 من ا ل ه ا ال يد اعاةنا  مفّصم وبلتا  فو  مطلح  اذ االطمق والافصيل اضافيان.من ا ل ه ا ال يد اعاةنا  مفّصم وبلتا  فو  مطلح  اذ االطمق والافصيل اضافيان.  ((2))  

 ..ن ًم عن ذاتة مسادرك ال نا ل  الفا دة الامسةن ًم عن ذاتة مسادرك ال نا ل  الفا دة الامسة  ((0))  
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 ..اللضا رر إس اب ه أمحد أيضااللضا رر إس اب ه أمحد أيضا

 ..يف الاو يويف الاو يو  أحد ق ل، العممة أحد ق ل، العممة   

ق له ادذر و ذهو الشيس إس قو له إن كنان النّراور مّمنن عنرف أننه      ق له ادذر و ذهو الشيس إس قو له إن كنان النّراور مّمنن عنرف أننه        

نيد نيد عننن   ننة مطل ننا و إاّل فيشنن ا أن ال ي نن ن لننه معننار  مننن املسننا  عننن   ننة مطل ننا و إاّل فيشنن ا أن ال ي نن ن لننه معننار  مننن املسننا    ال يننرور إاّلال يننرور إاّل

 ..الا قعالا قع  الصتيتة و يظور من احملّ ح الصتيتة و يظور من احملّ ح 
 

واألق ى ه  ال  ي الّثال  ال ألّن ذلك لعديل ال انطة حانى ي ناي إننه علنى     واألق ى ه  ال  ي الّثال  ال ألّن ذلك لعديل ال انطة حانى ي ناي إننه علنى     

فر  لسليمه شوا ة على عدالة لو ي العني و ال يصنّح االعامنا  علينه الحامناي     فر  لسليمه شوا ة على عدالة لو ي العني و ال يصنّح االعامنا  علينه الحامناي     

ه بل ألنه يفيد نن   لثّونا إ نال، إذ غايانه أّن العندي يعامند       ه بل ألنه يفيد نن   لثّونا إ نال، إذ غايانه أّن العندي يعامند        و ت امارف كما ل د و ت امارف كما ل د

على صدق ال اننطة و يعا ند ال  ن ق خبنة  و إن ع ي نن منن  ونة العدالنة ع ند           على صدق ال اننطة و يعا ند ال  ن ق خبنة  و إن ع ي نن منن  ونة العدالنة ع ند           

أيضا و ال ريو أّن ذلك يفيد   ا بصندق ذنة  و هن  ال ي صنر عنن الظنن احلاصنل        أيضا و ال ريو أّن ذلك يفيد   ا بصندق ذنة  و هن  ال ي صنر عنن الظنن احلاصنل        

منري منثم و   منري منثم و   بصدق ذة الفانح بعد الاثّوا و ل لك نعامد علنى مسنانيد ابنن أبن، ع    بصدق ذة الفانح بعد الاثّوا و ل لك نعامد علنى مسنانيد ابنن أبن، ع    

إن كان املرور ع ه امل ك ر ممنن ال ي ّ  نه علمناء الر ناي فن ن رواينة ابنن أبن، عمنري          إن كان املرور ع ه امل ك ر ممنن ال ي ّ  نه علمناء الر ناي فن ن رواينة ابنن أبن، عمنري          

ع ه يفيد الظنن ب ن ن املنرور ع نه   نة معامندا علينه يف احلندي  ملنا ذكنر الشنيس يف            ع ه يفيد الظنن ب ن ن املنرور ع نه   نة معامندا علينه يف احلندي  ملنا ذكنر الشنيس يف            

العنندة أنننه ال يننرور و ال يرنننل إاّل عننن   ننة وملننا ذكننر  ال شنن، أنننه مّمننن ا امعننا    العنندة أنننه ال يننرور و ال يرنننل إاّل عننن   ننة وملننا ذكننر  ال شنن، أنننه مّمننن ا امعننا    

ع ه وملا ذكروا أّن أصتاب ا يسن   ن إس مراننيله و   ع ه وملا ذكروا أّن أصتاب ا يسن   ن إس مراننيله و     العصابة على لصتيح ما يصحالعصابة على لصتيح ما يصح

     غري ذلك و ك لك نظراؤ  مثل الولنط، و صف ان بن حييى و احلّما ين و غريهم.غري ذلك و ك لك نظراؤ  مثل الولنط، و صف ان بن حييى و احلّما ين و غريهم.
 

 واحلاصل أّن ذلك ي  و ال   ق ما ع يعارضه أق ى م ه.واحلاصل أّن ذلك ي  و ال   ق ما ع يعارضه أق ى م ه.
 

وبامملننة حجّيننة الننة ال ل تصننر يف الّصننتيح و ذننة العنندي بننل املننرا  مننن  وبامملننة حجّيننة الننة ال ل تصننر يف الّصننتيح و ذننة العنندي بننل املننرا  مننن  

 قو ي الة ه  أنه شرا يف قو له ب فسنه و أّمنا منن  ونة ممحظنة       قو ي الة ه  أنه شرا يف قو له ب فسنه و أّمنا منن  ونة ممحظنة      اش اا العدالة يفاش اا العدالة يف

الاثّوا و االعاضنا ات الار ينة فنم رينو أّننه ال ي تصنر احلّجنة يف ذنة العندي و          الاثّوا و االعاضنا ات الار ينة فنم رينو أّننه ال ي تصنر احلّجنة يف ذنة العندي و          
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غرض ا إ وات حجّية مثل ه   املرانيل ال إ وات أّن أمثاألا صنتيتة يف االصنطمف   غرض ا إ وات حجّية مثل ه   املرانيل ال إ وات أّن أمثاألا صنتيتة يف االصنطمف   

 ..((2))««و ال انطة عا يو ال انطة عا ي

ال ريننو يف أنننه ال ريننو يف أنننه وو»»  السننو :   السننو : تنن  نننج تنن  نننج صنناحو امنن اهر قناي يف مو صنناحو امنن اهر قناي يف مو   

  الصنا ق الصنا ق السنما عنن   السنما عنن     أح ا إن ع ي ن أق ى ملرنل ابن أب، عمري عنن ننفيان بنن   أح ا إن ع ي ن أق ى ملرنل ابن أب، عمري عنن ننفيان بنن   

 : :««    و هن  و إن  و هن  و إن    ««لسجد نجدل، السو  يف كل زينا ة لندذل علينك أو ن صنان    لسجد نجدل، السو  يف كل زينا ة لندذل علينك أو ن صنان

كان مرنم إال أن املرنل ممن أ عا العصابة على لصنتيح منا يصنح ع نه  فون       كان مرنم إال أن املرنل ممن أ عا العصابة على لصنتيح منا يصنح ع نه  فون       

ف  والننة مننن بعنند  مننن هنن   العوننارة  و أيضننا   ف  والننة مننن بعنند  مننن هنن   العوننارة  و أيضننا   صننتيح ب نناء علننى إرا ة عننده قنند صننتيح ب نناء علننى إرا ة عننده قنند 

مرانيل ابن أب، عمنري   نم املسنانيد  ألننه ممنن ال ينرور إال عنن الث نة  فسنفيان          مرانيل ابن أب، عمنري   نم املسنانيد  ألننه ممنن ال ينرور إال عنن الث نة  فسنفيان          

ابن السما حي ئ    ة ع د  و ع د غري  من العصابة و إن كان لون ال ع ندنا ادن    ابن السما حي ئ    ة ع د  و ع د غري  من العصابة و إن كان لون ال ع ندنا ادن    

 ..((0))««فاأملفاأمل

 ح نه ال  وعن الشيس يف العدة اننه قناي يف  »وقاي يف م ض  اذر من ام اهر: 

  و نظري  ق له عنن الولنطن،     و نظري  ق له عنن الولنطن،   ونظري  يف ونظري  يف   ((1))««ةةيرور إال عن   

ان ان يف يف    ننناهر ننناهرهننن  هننن    ممنننا   ممنننا   ويف   ويف يف يف 

  ام اهر يرى الالاه الراور بان ال يرور اال عنن   نة ل  ي نا للمنرور ع نه.     ام اهر يرى الالاه الراور بان ال يرور اال عنن   نة ل  ي نا للمنرور ع نه.     صاحو صاحو 

 فادبر.فادبر.  ((1))فو  بو ا االعاوار مطِلحفو  بو ا االعاوار مطِلح

 ، يف شنرف الف ينه علنى منا ح نا  ع نه املنريزا ال ن رر يف          ، يف شنرف الف ينه علنى منا ح نا  ع نه املنريزا ال ن رر يف         يس الوونا وقناي الشن  

مراننيل ابنن ابن، عمنري كمسنانيد  يف      مراننيل ابنن ابن، عمنري كمسنانيد  يف          قد  عل اصتاب اقد  عل اصتاب ا»»  مسادرك ال نا ل:مسادرك ال نا ل:
                                                                                                                                                                                                         

 .1717ن ن   178178ص ص   22ال  انني:  ال  انني:    ((2))  

 .111010ص 2020:    اهر ال مه  اهر ال مه ((0))  

 ..0909صص  22  اهر ال مه:     اهر ال مه:     ((1))  

 ل ف  ما ذكرنا  لعلي ا على كمه احللى يف ال واية.ل ف  ما ذكرنا  لعلي ا على كمه احللى يف ال واية.  ((1))  
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والشناهد يف  والشناهد يف    ((2))  ««ن عا لنه اننه ال يرننل اال عنن   نة     ن عا لنه اننه ال يرننل اال عنن   نة     االعاما  عليوا  ملا علم ا ان من االعاما  عليوا  ملا علم ا ان من 

 عم ه الاعليل.عم ه الاعليل.

رننل لني   جنة مطل نا.... اال     رننل لني   جنة مطل نا.... اال     واملوامل»»الشويد الثنان، يف الدراينة قناي:    الشويد الثنان، يف الدراينة قناي:      

     ..««ان يعلم حترز  عن الرواية عن غري الث ةان يعلم حترز  عن الرواية عن غري الث ة

ن ن     ابن ابن، عمنري  ابن ابن، عمنري  ن ن وشوا ة  اعة انه  وشوا ة  اعة انه  »»  وقاي ال راق، يف املسا د يف    ال ر:وقاي ال راق، يف املسا د يف    ال ر:

ار حجينة مرننل الث نة اذا عنرف اننه ال      ار حجينة مرننل الث نة اذا عنرف اننه ال      ن ن ونسنو ذلنك ايضنًا     ونسنو ذلنك ايضنًا     « « ال يرنل اال عن   ةال يرنل اال عن   ة

ع الرمنن ز وصنناحو النن ذرية و   ع الرمنن ز وصنناحو النن ذرية و   اس االر بيلنن، و اس كاشنن اس االر بيلنن، و اس كاشنن ن ن         يننرور اال عننن   ننة  يننرور اال عننن   ننة  

غريهنم  بنل قينل: يظونر منن الشنويد يف الن كرى  عن ى االلفناق منن االصنتاب            غريهنم  بنل قينل: يظونر منن الشنويد يف الن كرى  عن ى االلفناق منن االصنتاب            

 . . ((1))على ذلكعلى ذلك

ال خيناص األمنر اماعنة    ال خيناص األمنر اماعنة    » ... » ... وقاي احمل ح النداما  يف "الرواشنح السنماوية":   وقاي احمل ح النداما  يف "الرواشنح السنماوية":   

معدو ة ن ل ال ش، إ ا  العصابة علنى لصنتيح منا يصنح عن وم  بنل كنل منن         معدو ة ن ل ال ش، إ ا  العصابة علنى لصنتيح منا يصنح عن وم  بنل كنل منن         

الشيس أو الصدوق أو غريهم من اضرابوم  اننه يف الث نة   الشيس أو الصدوق أو غريهم من اضرابوم  اننه يف الث نة     يثوا بشوا ة ال جاش، أويثوا بشوا ة ال جاش، أو

وامملننة  ينن  ال يننرور عننن الضننعفاء وال حيمننل احلنندي  إال عننن الث ننات  فننان  وامملننة  ينن  ال يننرور عننن الضننعفاء وال حيمننل احلنندي  إال عننن الث ننات  فننان  

 ..((1))««مرانيله جيو أن ل  ن م و لة مرانيله جيو أن ل  ن م و لة 

     واذرون.واذرون.  ((2))  و م وم السيد ال الد  و م وم السيد ال الد((0))الشيس االنصاررالشيس االنصارر  

                                                                                                                                                                                                         

 ..728728صص  11مسادرك ال نا ل:  مسادرك ال نا ل:    ((2))  

 ..1818ص ص الدراية الدراية  ((0))  

 ..122122صص  22اص ي علم الر اي:  اص ي علم الر اي:    ((1))  

 ..000000وعة صوعة صويف طويف ط  271271الرواشح السماوية: صالرواشح السماوية: ص  ((1))  

  ممننا يشننود علننى الشننيس االنصننارر ب ننى علننى حجيننة مرانننيل الث ننات لاونن  انننادالالله يف امل انننو     ممننا يشننود علننى الشننيس االنصننارر ب ننى علننى حجيننة مرانننيل الث ننات لاونن  انننادالالله يف امل انننو       ((0))  


  
              

 



  مراسيل الثقات املعتمدة لدهيم الفصل األول:حجية

 

منن األعنمه وهن  حجينة املراننيل إذا      منن األعنمه وهن  حجينة املراننيل إذا      وه اك لفصيل آذر ذهو إليه العديند  وه اك لفصيل آذر ذهو إليه العديند  

 إعاضدت بالشورة.  إعاضدت بالشورة.  

وامنا  وامنا  »»قاي الشويد االوي يف ال كرى يف املسألة السا نة ح م من ف د السنالر:  قاي الشويد االوي يف ال كرى يف املسألة السا نة ح م من ف د السنالر:  

 ..((0))««دت بالشورة صارت يف ق ة املسانيددت بالشورة صارت يف ق ة املسانيداملرانيل فاذا لأياملرانيل فاذا لأي

نظننري ذلننك  كمننا ذهننو اس ذلننك ايضننا   نظننري ذلننك  كمننا ذهننو اس ذلننك ايضننا     ((1))وقنناي السننيد ال النند يف االصنن ي وقنناي السننيد ال النند يف االصنن ي 

  فنان ال نا لني باعاضنا  النة الضنعيع        فنان ال نا لني باعاضنا  النة الضنعيع      وغريهمنا وغريهمنا   ((1))ن ل ع هن ل ع ه  السيد الروحان، فيماالسيد الروحان، فيما
                                                                                                                                                                                                         

  البنن شنوعة احلرانن،    البنن شنوعة احلرانن،    ن ن اعاونار  رواينة حتنع الع ن ي      اعاونار  رواينة حتنع الع ن ي        وم واوم واانادي يف العديد من املسا ل باملرانيل  انادي يف العديد من املسا ل باملرانيل    فانهفانه

كمنا يظونر بااون     كمنا يظونر بااون       كضنابا كضنابا ة و اعامنا   عليونا   ة و اعامنا   عليونا   الن ار ة يف املعنايو وامل اننو حجن    الن ار ة يف املعنايو وامل اننو حجن    ن ن     من اعمه ال رن الراب من اعمه ال رن الراب 

    الح ناً الح ناً م ار  انا ا   ألا  فرا   اوي امل انو احملرمنة  نم لالنع من ار  اننا ا   لرواينة حتنع الع ن ي         م ار  انا ا   ألا  فرا   اوي امل انو احملرمنة  نم لالنع من ار  اننا ا   لرواينة حتنع الع ن ي         

انا ا   اس انا ا   اس   وم واوم وا    8989ص ص   22انا ا   اليوا يف املسألة السابعة: حف  كاو الضمي  امل انو:  انا ا   اليوا يف املسألة السابعة: حف  كاو الضمي  امل انو:  وم وا وم وا 

« «   يندي يندي » » انا ا   اليونا يف مسنألة الا رينة و لعنوري  ب:     انا ا   اليونا يف مسنألة الا رينة و لعنوري  ب:       وم واوم وا    ««  ال  بال  ب» » ة ة املرانيل يف املسألة الثام ة عشراملرانيل يف املسألة الثام ة عشر

   بل لعل الشيس ممن ي  ي  جية مرانيل الث ات ب  ي مطلح  فاأمل.  بل لعل الشيس ممن ي  ي  جية مرانيل الث ات ب  ي مطلح  فاأمل.202202فمح  ص فمح  ص 

   يف ق لننه: ال  نن   الدالننة علننى عننده  نن از   يف ق لننه: ال  نن   الدالننة علننى عننده  نن از     2222==  77صص  1010مصننواف الف اهننة  امل انننو احملرمننة   مصننواف الف اهننة  امل انننو احملرمننة     را نن را نن

لع  ي وم وا انوا مرننلة  نم م اقشناه لان هم ا ونار ضنعفوا بعمنل املشنو ر.         لع  ي وم وا انوا مرننلة  نم م اقشناه لان هم ا ونار ضنعفوا بعمنل املشنو ر.         ار رواية حتع اار رواية حتع ان ن     الامسك بواالامسك بوا

 الروايات بال ات.الروايات بال ات.  وحجية ه  وحجية ه  وان ناقو بع  كممه يف موت  "حجية حتع الع  ي" وان ناقو بع  كممه يف موت  "حجية حتع الع  ي" 

  نعنم  ناهر     نعنم  ناهر   وم اقشالهوم اقشالهاملااو  من نريله العليمة يف الف ه يف اال لاء املاأذرة وانادالالله املااو  من نريله العليمة يف الف ه يف اال لاء املاأذرة وانادالالله     ما جيدما جيدحسو حسو   ((2))  

  او منا    او منا  وم ونا الفا ا ينة  وم ونا الفا ا ينة  اال لن  اعاضندت بالشنورة    اال لن  اعاضندت بالشنورة      وم وا املراننيل وم وا املراننيل ي عده حجية الضعاف ي عده حجية الضعاف كممه يف االص كممه يف االص 

اننادالالله يف ال نثري منن للندات الف نه االوس       اننادالالله يف ال نثري منن للندات الف نه االوس         وكن لك  ناهر  وكن لك  ناهر  . . 220220ص ص   00اشوه فرا  : االصن ي    اشوه فرا  : االصن ي    

 فاأمل.فاأمل.

 ..0000ص ص   11ذكرى الشيعة:  ذكرى الشيعة:    ((0))  

 ..220220صص  00االص ي:  االص ي:    ((1))  

 ..8888الف ا د الر الية: صالف ا د الر الية: ص  ((1))  
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بشننورة الفانن ى مبضننم نوا هننم  اعننة كننثرية كمننا افننا   الشننويد الثننان، يف الدرايننة   بشننورة الفانن ى مبضننم نوا هننم  اعننة كننثرية كمننا افننا   الشننويد الثننان، يف الدرايننة   

 ..0707صص

 

يف ما ح ن، ع نه منن ان مراننيل الث نات      يف ما ح ن، ع نه منن ان مراننيل الث نات          من املم ن أن ُيسادي للشويدمن املم ن أن ُيسادي للشويد

دة" بننأن الث ننات مننن األصننتاب ع نندما يرنننل ن يف  دة" بننأن الث ننات مننن األصننتاب ع نندما يرنننل ن يف  منن األصننتاب م و لننة ومعامنن منن األصننتاب م و لننة ومعامنن 

 ننل االعا ننا  بوننا   ننل االعا ننا  بوننا  بوننا  امننا يف م نناه العمننل بوننا او أل بوننا  امننا يف م نناه العمننل بوننا او أل   لألذنن لألذنن كاننووم النن  اعنندت  كاننووم النن  اعنندت  

ميننان مبضننم نوا  وي فنن،  نناهر حنناألم يف نسننوة الننة للمعصنن ه   ميننان مبضننم نوا  وي فنن،  نناهر حنناألم يف نسننوة الننة للمعصنن ه   ذعنان و اإل ذعنان و اإل واإلواإل

فلي  شنأنوم شنأن منن حي ن، قضنايا      فلي  شنأنوم شنأن منن حي ن، قضنايا        ((2))كما ي ف، ك نوم يف احد امل امني الساب نيكما ي ف، ك نوم يف احد امل امني الساب ني

  خيية لنر ة  وإانا أرننل ا هن   الرواينات وهنم يف م ناه إنن ا ها إس رنن ي اهلل         خيية لنر ة  وإانا أرننل ا هن   الرواينات وهنم يف م ناه إنن ا ها إس رنن ي اهلل         لارلار

   واس املعصنن مني واس املعصنن مني  فنن نوم أرنننل ها يف م نناه الفانن ى    فنن نوم أرنننل ها يف م نناه الفانن ى        و انيننًا  و انيننًاهنن ا أواًلهنن ا أواًل

والعمنل أو االعا نا   ممنا يعن  انونم أذن وا مبضنامي وا ووّ  ن ا النة والرواينة بنل            والعمنل أو االعا نا   ممنا يعن  انونم أذن وا مبضنامي وا ووّ  ن ا النة والرواينة بنل            

 واملخة والراور يف امملة  كما نيأل،.واملخة والراور يف امملة  كما نيأل،.

هنن ين هنن ين   أحنندأحنندعلننى عننده اإلرننناي إال عننن الث ننات يف مثننل   علننى عننده اإلرننناي إال عننن الث ننات يف مثننل     ((0))اء الع ننمءاء الع ننمءوب ننوب نن

كمنا اننه علنى االعامنا  علنى منا يرننله        كمنا اننه علنى االعامنا  علنى منا يرننله          امل امني  ف يع ب م امل نامني الطريينن   امل امني  ف يع ب م امل نامني الطريينن   

 ..((1))ه ين امل امني ف يع ب م ه ين امل امني الطريينه ين امل امني ف يع ب م ه ين امل امني الطريين  أحدأحدالث ات يف مثل الث ات يف مثل 

سننو اس سننو اس ومننن أ ننل إل نناء ملينند مننن الضنن ء علننى املو ننى الع م نن، النن ر ن   ومننن أ ننل إل نناء ملينند مننن الضنن ء علننى املو ننى الع م نن، النن ر ن   
                                                                                                                                                                                                         

 ب لك اعم من املدعى.ب لك اعم من املدعى.  ل ش ايل ش ايلاي م  ه  ال يد لاي م  ه  ال يد   والوال  ((2))  

 ف يع بالعدوي االل ياء ال رعني؟ف يع بالعدوي االل ياء ال رعني؟  ((0))  

 اهلل.اهلل.  و  ابه ب ذنو  ابه ب ذنوهو ا لأمل نيأل، و وه وهو ا لأمل نيأل، و وه   ((1))  
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الشويد ن  ي: إن الع نمء يف كنل مّلنة وِنتلنة يو ن ن علنى االعامنا  علنى مراننيل          الشويد ن  ي: إن الع نمء يف كنل مّلنة وِنتلنة يو ن ن علنى االعامنا  علنى مراننيل          

الث ات الاى  اهر حاألم االعامنا  عليونا  إذا ع لوانل باملعنار  وع ل نن ه ناك       الث ات الاى  اهر حاألم االعامنا  عليونا  إذا ع لوانل باملعنار  وع ل نن ه ناك       

. فلنن  أن   ننة يف علننم الفلننك أو ال يمينناء أو الطننو..إ      . فلنن  أن   ننة يف علننم الفلننك أو ال يمينناء أو الطننو..إ      ((2))قري ننة علننى الننمف قري ننة علننى الننمف 

ّص لالنه  فن ن ننرية الع نمء  ارينة علنى       ّص لالنه  فن ن ننرية الع نمء  ارينة علنى       اذةنا أن ه اك كشنفا علمينا  ديندا خين    اذةنا أن ه اك كشنفا علمينا  ديندا خين    

االعاما  على ذة   بل ل  ع ن ول م ه إال إذا ذكر ل ا نلسلة السن د  فسن ف لنن    االعاما  على ذة   بل ل  ع ن ول م ه إال إذا ذكر ل ا نلسلة السن د  فسن ف لنن    

لام ن معاهد و امعات العاع من أن ل اصل  راناوا ونشناطوا املنأل فني  بنل ان    لام ن معاهد و امعات العاع من أن ل اصل  راناوا ونشناطوا املنأل فني  بنل ان    

ة ة قصنر احلجينة يف صن رة ماابعن    قصنر احلجينة يف صن رة ماابعن      نن نن   بل من اشد ان اعنه يف امملنة  بل من اشد ان اعنه يف امملنة    ننمن العسر و احلر   من العسر و احلر   

ح منن و اقنة وصندق ال ناقلني يف كنلِّ معل منة       ح منن و اقنة وصندق ال ناقلني يف كنلِّ معل منة       نلسلة السن د واحندا واحندا والات  ن    نلسلة السن د واحندا واحندا والات  ن    

معل مننة يف آالف املسننا ل النن  يدرنننوا طلوننة العلنن ه كننّل ينن ه يف أر نناء العنناع ؟   معل مننة يف آالف املسننا ل النن  يدرنننوا طلوننة العلنن ه كننّل ينن ه يف أر نناء العنناع ؟   

 بل قد ي اي انه ن ف ختال احلياة ع د  .بل قد ي اي انه ن ف ختال احلياة ع د  .  ((0))فاأملفاأمل
 

ل هن  أن  ل هن  أن  والظاهر إن غاية ما مي ن أن ن ع عليه للات ح من صتة النة املرَنن  والظاهر إن غاية ما مي ن أن ن ع عليه للات ح من صتة النة املرَنن  

  ننُيسأي املرِنل عن املصدر ال ر انا ى م ه  ف ن أر ع ا إس للة علمية معامدة ن مثم   ُيسأي املرِنل عن املصدر ال ر انا ى م ه  ف ن أر ع ا إس للة علمية معامدة ن مثم   

فع دها ن  ول ون اف،  من  العلنم أن  ن ل اجمللنة العلمينة هن، أيضنا مرننلة غالونا           فع دها ن  ول ون اف،  من  العلنم أن  ن ل اجمللنة العلمينة هن، أيضنا مرننلة غالونا           

وغاية األمر ان نسأي عن ُكّاابوا ول ن  ون السؤاي عا ة من أين أذن وا معل منالوم    وغاية األمر ان نسأي عن ُكّاابوا ول ن  ون السؤاي عا ة من أين أذن وا معل منالوم    

ي إن من يشن ك وال ي ا ن   ويلتنع يف السنؤاي  ف ننه يسنمى عرفنا        ي إن من يشن ك وال ي ا ن   ويلتنع يف السنؤاي  ف ننه يسنمى عرفنا        بل مي ن أن ن  بل مي ن أن ن  

  وحالنه    وحالنه  واال اونا  فينه  واال اونا  فينه  يريند الا نن  يف الوتن     يريند الا نن  يف الوتن       يف منيف منون انيا ومش  ا  اللوم اال ون انيا ومش  ا  اللوم اال 

 كتاي الة املس د ع د  .كتاي الة املس د ع د  .
                                                                                                                                                                                                         

 م وا.م وا.  وحاى الصتافوحاى الصتافغري ذاصني باملرانيل بل يعمان املسانيد غري ذاصني باملرانيل بل يعمان املسانيد   وال يدان االذريانوال يدان االذريان  ((2))  

 نم او للتجينة  بنل نافينة ف نا  وفينه: ال  ناب يف         نم او للتجينة  بنل نافينة ف نا  وفينه: ال  ناب يف        غري مثواة للتغري مثواة للت« «     ال حرال حر»»ان ان   م وا:م وا:موات عديدة  موات عديدة    ((0))  

اضنافة اس ان العسنر واحلنر  هن  "و نه"      اضنافة اس ان العسنر واحلنر  هن  "و نه"          املو ى كما ذهو اليوا صاحو ام اهر والسيد ال الند واذنرون  املو ى كما ذهو اليوا صاحو ام اهر والسيد ال الند واذنرون  

منن  منن    أذنص أذنص اننه  اننه    وم ونا: وم ونا: ب اء الع مء على حجية مرنيل الث ات ولي  م شًأ للت م او مشنرعًا للتجينة    ب اء الع مء على حجية مرنيل الث ات ولي  م شًأ للت م او مشنرعًا للتجينة    

 ذلك كما نيأل،. ذلك كما نيأل،.   وم وا غريوم وا غري. . له فادبرله فادبركاحل مة كاحل مة   ه اه اوك ن وك ن املدعى  وفيه: كفاية ما نو ه املدعى  وفيه: كفاية ما نو ه 
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كما ان مما يؤكد ذلك: إن عامة ال اف  بنل حانى أفاضنل احلن زة العلمينة       كما ان مما يؤكد ذلك: إن عامة ال اف  بنل حانى أفاضنل احلن زة العلمينة       

ما ير عن ن إس وكيننل ذنوري بفانناوى   ما ير عن ن إس وكيننل ذنوري بفانناوى   منن الن رعني وأصننتاب امل ناه العلمنن،  ع ند    منن الن رعني وأصننتاب امل ناه العلمنن،  ع ند    

املر ن  الندي   فن نوم ال يسننأل نه عنن نلسنلة ننن د  اس فاناوى مر عنه  منن  أن        املر ن  الندي   فن نوم ال يسننأل نه عنن نلسنلة ننن د  اس فاناوى مر عنه  منن  أن        

ال كينل قند ي ن ن أذن  قسنما منن الفاناوى منن املر ن  نفسنه  بي منا مسن  ال سنم              ال كينل قند ي ن ن أذن  قسنما منن الفاناوى منن املر ن  نفسنه  بي منا مسن  ال سنم              

ادذر ممنن حييطن ن بناملر    منن الن كمء واملعامندين واألننال ة  وع ندما ي  نل          ادذر ممنن حييطن ن بناملر    منن الن كمء واملعامندين واألننال ة  وع ندما ي  نل          

ال اف ف نه ال ي  ي عن فنمن عنن فنمن عنن مر ن  ل ليندر        ال اف ف نه ال ي  ي عن فنمن عنن فنمن عنن مر ن  ل ليندر          ال كيل الفااوى إسال كيل الفااوى إس

   وعلى ذلك ب اء الع مء واملاشرعة ونريلوم.  وعلى ذلك ب اء الع مء واملاشرعة ونريلوم.  

 

اناشن ل علنى كنمه الشنويد بن ن هن ا       اناشن ل علنى كنمه الشنويد بن ن هن ا       « «   ل يف علنم الر ناي    ل يف علنم الر ناي  »»  ويفويف  ول نول ن

عنن  عنن    ال مه من مثل الشويد عجيو  الن الث ة قد يسن د عنن الضنعيع وقند يسن د     ال مه من مثل الشويد عجيو  الن الث ة قد يسن د عنن الضنعيع وقند يسن د     

فلني  كنل   نة ملالمنًا     فلني  كنل   نة ملالمنًا       مبراننيلهل مبراننيلهل اجملو ي  ف ذا كانا ه   حاي مسانيد  فمنا بالنك   اجملو ي  ف ذا كانا ه   حاي مسانيد  فمنا بالنك   

 بأن ال يرور إال عن   ة.بأن ال يرور إال عن   ة.

قد ي اي ه اك فنرق بنني امل نامني  فنم ي ناف اإلرنناي باإلنن ا . فن ن         قد ي اي ه اك فنرق بنني امل نامني  فنم ي ناف اإلرنناي باإلنن ا . فن ن           

الث ة ع دما ي كر نلسلة الس د وفيوم الضعاف واجملاهينل  ف ند أحناي األمنر علنى      الث ة ع دما ي كر نلسلة الس د وفيوم الضعاف واجملاهينل  ف ند أحناي األمنر علنى      

ال راء العلمناء  أر أننه ع يأذن  بعودلنه ل  ينح املخنةين أو النة         ال راء العلمناء  أر أننه ع يأذن  بعودلنه ل  ينح املخنةين أو النة           املرور إليه مناملرور إليه من

ف أنه ي  ي: ه   السلسلة أمام م  ول م أن لوتث ا عن لفاصيل روالوا  أمنا لن    ف أنه ي  ي: ه   السلسلة أمام م  ول م أن لوتث ا عن لفاصيل روالوا  أمنا لن    

  وإال كنان    وإال كنان  ((2))أرنل الرواية  فن لك ي شنع عنن اننه اذن  بعودلنه و اقنة املخنةين        أرنل الرواية  فن لك ي شنع عنن اننه اذن  بعودلنه و اقنة املخنةين        
                                                                                                                                                                                                         

رواينة وذنة    رواينة وذنة      لصنتيح الرواينة مبنا هن،    لصنتيح الرواينة مبنا هن،      وا اونا   يف وا اونا   يف ونيأل، ام اب عن احاماي اعامنا   علنى حدننه    ونيأل، ام اب عن احاماي اعامنا   علنى حدننه      ((2))  

 ا اوا  .ا اوا  .  ولعديله عنولعديله عناحاماي اذامف ا اوا نا يف  رف الراور احاماي اذامف ا اوا نا يف  رف الراور   وام اب عنوام اب عن
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السلسننلة فننم ياتّمننل  السلسننلة فننم ياتّمننل  إغننراءب باموننل. إذن ه نناك فننرق عننريف بننني مننن أننن د وذكننر   إغننراءب باموننل. إذن ه نناك فننرق عننريف بننني مننن أننن د وذكننر   

املسئ لية  وبني من أرنل وحجنو ع نا النرواة فون  يا فنل لن  ي وم فيمنا لن  ن نل          املسئ لية  وبني من أرنل وحجنو ع نا النرواة فون  يا فنل لن  ي وم فيمنا لن  ن نل          

       عليوا.عليوا.  ((2))الرواية معامدًاالرواية معامدًا

حنن املرور إلي نا ن ننيظل م  ن  ا      حنن املرور إلي نا ن ننيظل م  ن  ا        ننإن احاماي المف يف نظرنا  إن احاماي المف يف نظرنا    

  ن  ين يف السن د احملن وف قند ي  نن ن        ن  ين يف السن د احملن وف قند ي  نن ن      وذلك الن واحدا من الرواة أو أكثر من املوذلك الن واحدا من الرواة أو أكثر من امل

  ننات يف نظننر املرنننل  ل ننن قنند ال ن نن ي ب  نناقاوم لنن  ل اول ننا احنن األم بالوتنن       ننات يف نظننر املرنننل  ل ننن قنند ال ن نن ي ب  نناقاوم لنن  ل اول ننا احنن األم بالوتنن     

وامرف والاعديل مواشرة  ومن احملامل أيضا أن ل  ن ه ناك قري نة حفنا بالرواينة     وامرف والاعديل مواشرة  ومن احملامل أيضا أن ل  ن ه ناك قري نة حفنا بالرواينة     

لنن  لنن    ((0))أفننا ت املرنننل االطمئ ننان بصننتاوا  بي مننا قنند ال نعامنند علننى للننك ال ري ننة  أفننا ت املرنننل االطمئ ننان بصننتاوا  بي مننا قنند ال نعامنند علننى للننك ال ري ننة  

 ليوا.ليوا.اطلع ا عاطلع ا ع

  ون اصنر ه نا     ون اصنر ه نا   ((1))ام اب من و ن   لظونر يف مطناور الوتن ل االلينة     ام اب من و ن   لظونر يف مطناور الوتن ل االلينة       

 وه :وه :  أحدهاأحدهاعلى على 

يف نظننر الع ننمء مللننى  وذلننك  يف نظننر الع ننمء مللننى  وذلننك      الث ننات هننالث ننات هننإن هنن ا االحامنناي يف مرانننيل إن هنن ا االحامنناي يف مرانننيل   

فن ن احامنناي الطننأ أو  فن ن احامنناي الطننأ أو      ياضنح مبمحظننة ان ب ناء الع ننمء علنى أصننالة عنده الطننأ    ياضنح مبمحظننة ان ب ناء الع ننمء علنى أصننالة عنده الطننأ    

ف ن ذة  نيظل حجة لدى الع نمء  ف ن ذة  نيظل حجة لدى الع نمء    ال  ب يف ذة الث ة وار  وحمامل  وم  ذلكال  ب يف ذة الث ة وار  وحمامل  وم  ذلك
                                                                                                                                                                                                         

 على ذلك ب را ن احلاي.على ذلك ب را ن احلاي.     ي   يولول    ««  ل  اعامد عليوال  اعامد عليوا  ماما»»  ننفان احلجية م يدة بفان احلجية م يدة ب  ((2))  

وفيما بعد  وفيما بعد  « «   واحلدفواحلدفبني احل  بني احل    الافريحالافريح»»نيأل، ام اب عن ذص ص ه ا االش اي يف الع  ان المحح نيأل، ام اب عن ذص ص ه ا االش اي يف الع  ان المحح   ((0))  

 من الوت ل.من الوت ل.

م وا: االطمقات كما نيأل، بيان ذلك  وم وا: حجية رأر اجملاود بال سنوة للمجاوند االذنر  ختنيريا او     م وا: االطمقات كما نيأل، بيان ذلك  وم وا: حجية رأر اجملاود بال سنوة للمجاوند االذنر  ختنيريا او       ((1))  

 و ع يعلم بالمف  كما نيأل،. و ع يعلم بالمف  كما نيأل،. مطل ا ل  ع جياود بالفعل امطل ا ل  ع جياود بالفعل ا



  حجية مراسيل الثقات 

والعننرف  فُيننرّمم حديثننه عننا ة وُيللننى الننمف بأصننالة عننده الطننأ الع م يننة        والعننرف  فُيننرّمم حديثننه عننا ة وُيللننى الننمف بأصننالة عننده الطننأ الع م يننة        

 ف  لك امل اه.ف  لك امل اه.

فن ن الع نمء يو ن ن علنى     فن ن الع نمء يو ن ن علنى         ولك أن لعة عن ذلك بأصالة الصنتة الع م ينة  ولك أن لعة عن ذلك بأصالة الصنتة الع م ينة  

أو ذطنأ  او  أو ذطنأ  او    ن ل  بنه ن ل  بنه الصتة رغم و    االحاماي يف ك ن ق ي الث نة غنري صنتيح     الصتة رغم و    االحاماي يف ك ن ق ي الث نة غنري صنتيح     

محنل فعنل   محنل فعنل   اا: »: »    ويؤيند ذلنك منا ور  عن وم      ويؤيند ذلنك منا ور  عن وم    ال اونا ين ن أحياننا   ال اونا ين ن أحياننا   اااذنامف  اذنامف  

 احلدي   ي ك حملله.احلدي   ي ك حملله.من من يف املرا  يف املرا    وأذ  ورّ وأذ  ورّ   على كمٍهعلى كمٍه« « أذيك على أحس هأذيك على أحس ه

وها ه  اجملام  أمام ا يوي  ويش ر وياعامل كل ي ه مبميني املعاممت  اعاما ا وها ه  اجملام  أمام ا يوي  ويش ر وياعامل كل ي ه مبميني املعاممت  اعاما ا 

لسن ق علنى اللنو    لسن ق علنى اللنو    على أصالة الصنتة الع م ينة  من  ان منن امل طن   بنه أن حين ر ا       على أصالة الصنتة الع م ينة  من  ان منن امل طن   بنه أن حين ر ا       

    ((2))واللنب والادلي  والام يه..إ   وايضا علنى اذنامف املونان، يف احلنمي واحلنراه     واللنب والادلي  والام يه..إ   وايضا علنى اذنامف املونان، يف احلنمي واحلنراه     

 ول ن الع مء يلل ن عا ة احاماي المف احلس، واحلدن،.ول ن الع مء يلل ن عا ة احاماي المف احلس، واحلدن،.

بل أكثر من ذلك  ف نه قد ي اي ب م ان الامسك بأصالة الصتة الع م ية حانى  بل أكثر من ذلك  ف نه قد ي اي ب م ان الامسك بأصالة الصتة الع م ية حانى  

و ى ال ر حنن عليه ل ن شنرا أن ال نعلنم   و ى ال ر حنن عليه ل ن شنرا أن ال نعلنم   يف حالة علم ا باذامف مو ى املرِنل عن امليف حالة علم ا باذامف مو ى املرِنل عن امل

 ..««املصداقاملصداق»»حاي حاي 

ومثاله: ل  أن ف يوا كان يف  ا از اللسنل منن احلندل األكنة بنال ر الن ر       ومثاله: ل  أن ف يوا كان يف  ا از اللسنل منن احلندل األكنة بنال ر الن ر       

ه ه   1010وو⅞⅞يف  بأن ال ر البند أن ي ن ن   يف  بأن ال ر البند أن ي ن ن   ن ن ه م عو  وعلم ف يه آذر  ه م عو  وعلم ف يه آذر    0707حجمه حجمه   يولغيولغ

وي م  أنه من وي م  أنه من بأن الف يه األوي كان حمد ا باألكة  فللثان، أن يصل، ذلع األبأن الف يه األوي كان حمد ا باألكة  فللثان، أن يصل، ذلع األ  نن  م عوم عو

علنى أصنالة   علنى أصنالة     وذلك اعامنا ا وذلك اعامنا ا ه م عو  ه م عو    0707احملامل أن ي  ن قد اغاسل من كر حجمه احملامل أن ي  ن قد اغاسل من كر حجمه 

   فاأمل.فاأمل.    ((0))الصتة الع م يةالصتة الع م ية
                                                                                                                                                                                                         

يف م ابنل منن ينرا  حمرمنا  وكمنن ينرى بطنمن بين          يف م ابنل منن ينرا  حمرمنا  وكمنن ينرى بطنمن بين            نجا ر ن حملم نجا ر ن حملم كعلوة كعلوة ن ن كمن يرى الربا بضميمة طفيفة كمن يرى الربا بضميمة طفيفة   ((2))  

 الصيب ومن يرى صتاه.الصيب ومن يرى صتاه.

 وه   املسألة حمل    ون اب وأذ  ور  فا كل ملظانوا.وه   املسألة حمل    ون اب وأذ  ور  فا كل ملظانوا.  ((0))  
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معصن ه  وكنان معامندا علينه     معصن ه  وكنان معامندا علينه     للأن الث ة ل  أرننل ناننوا كممنا ل   أن الث ة ل  أرننل ناننوا كممنا ل     

فسن ف ي ن ن حجنة يف ح  نا  ولسن ا معن ورين إن       فسن ف ي ن ن حجنة يف ح  نا  ولسن ا معن ورين إن         ((2))وعامم به من غري معار وعامم به من غري معار 

 احرزنا المف.احرزنا المف.  ذالف ا  اال ل ذالف ا  اال ل 

ه اك شووة قد ل  ن ق ية ن عا ما  يثريهنا النوع  يف لناي حجينة املراننيل      ه اك شووة قد ل  ن ق ية ن عا ما  يثريهنا النوع  يف لناي حجينة املراننيل      

 مفا ها:  مفا ها:  

ل  أن الشيس الط ن، ن مثم ن أرنل وع ي كر الس د  ول ن اكاشنف ا ب  نه     ل  أن الشيس الط ن، ن مثم ن أرنل وع ي كر الس د  ول ن اكاشنف ا ب  نه     

لنة  اعامنا ا علنى    لنة  اعامنا ا علنى    ما ل  ي ه اإل ال، للس د  ف نه مي ن ال  ي  جية مثنل هن ا ا  ما ل  ي ه اإل ال، للس د  ف نه مي ن ال  ي  جية مثنل هن ا ا  

 ب اء الع مء على األذ  ب  ي الث ة يف ل  ي ه اال ال،  كا  ي ه الافصيل،. ب اء الع مء على األذ  ب  ي الث ة يف ل  ي ه اال ال،  كا  ي ه الافصيل،. 

ل ن املش لة ل من فيما ل  احامل ا أن الشيس الط نن، كنان معامندا يف ل  ي نه     ل ن املش لة ل من فيما ل  احامل ا أن الشيس الط نن، كنان معامندا يف ل  ي نه     

أر أنه أعمل حدنه ال حسه  مبع ى أننه اعامند   أر أنه أعمل حدنه ال حسه  مبع ى أننه اعامند     ملرنلاه على ل  يح الة  ون املخة ملرنلاه على ل  يح الة  ون املخة 

وع ي نن ع ند    وع ي نن ع ند      واية َفَ َصل منن ذمألنا إس االطمئ نان بنالة     واية َفَ َصل منن ذمألنا إس االطمئ نان بنالة     على قرا ن حفا بالرعلى قرا ن حفا بالر

 اطمئ انا.اطمئ انا.« « اافيما ل  اطلع ا عليوفيما ل  اطلع ا عليو»»    اطمئ ان باملخةين  ف د ال ل لد ل ا نف  للك ال را ن اطمئ ان باملخةين  ف د ال ل لد ل ا نف  للك ال را ن 
 

وبالاال، ف تن ال ندرر بالضوا: هنل كنان ل  ينح الشنيس الط نن، م طل نا       وبالاال، ف تن ال ندرر بالضوا: هنل كنان ل  ينح الشنيس الط نن، م طل نا       

ا دا إس ل  ينح الرواينة  فنم    ا دا إس ل  ينح الرواينة  فنم    من ل  يح الراور ف أذ  به ألنه حجة  أو أنه كان مسن من ل  يح الراور ف أذ  به ألنه حجة  أو أنه كان مسن 

 مي ن األذ  به  ألنه لر  ا اوا  وإذوار عن حدف. مي ن األذ  به  ألنه لر  ا اوا  وإذوار عن حدف. 
 

 ::((0))عة الاطرق لا  يح حاي ال ةىعة الاطرق لا  يح حاي ال ةى  ويظور ام ابويظور ام اب
                                                                                                                                                                                                         

 م وا.م وا.  وحاى الصتافوحاى الصتافاملسانيد املسانيد   غري ذاصني باملرانيل بل يعّمانغري ذاصني باملرانيل بل يعّمان  وال يدان االذريانوال يدان االذريان  ((2))  

 أر ل  يح الشيس الط ن، للاو يوني والشيس الصدوق لن من ال حيضر  الف يه.أر ل  يح الشيس الط ن، للاو يوني والشيس الصدوق لن من ال حيضر  الف يه.  الح ا الح ا الصلرى الصلرى   ونيأل، ل  يحونيأل، ل  يح  ((0))  
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س  ع ى ان مو نى الع نمء علنى األذن  باالذونارات احلدننية حانى        س  ع ى ان مو نى الع نمء علنى األذن  باالذونارات احلدننية حانى        إإاضافة اضافة 

لنندنيا كمنا يشنود بونا الااون  و ال  نندان  واس     لنندنيا كمنا يشنود بونا الااون  و ال  نندان  واس     يف املن ار  املومنة يف شنؤون الندين وا    يف املن ار  املومنة يف شنؤون الندين وا    

 ع ى إن نرية املاشنرعة قا منة علنى العمنل ب ن ي الث نة لن  أرننل ذنةا ولن  كنان             ع ى إن نرية املاشنرعة قا منة علنى العمنل ب ن ي الث نة لن  أرننل ذنةا ولن  كنان            

    ((2))حدنيًا  ول ن إذا كنان معامندا علينه  ل نرا ن أفا لنه االطمئ نان أو ال طن  بنه        حدنيًا  ول ن إذا كنان معامندا علينه  ل نرا ن أفا لنه االطمئ نان أو ال طن  بنه        

  اضنافة اس ذلنك فاننه مي نن أن ن نده  م نة أ لنة إل ونات حجينة اإلذونار احلدننن،           اضنافة اس ذلنك فاننه مي نن أن ن نده  م نة أ لنة إل ونات حجينة اإلذونار احلدننن،           

وبالاال، فل  قطع ا أن الصدوق ن منثم ن كنان معامندا يف إرنناله علنى قنرا ن أفا لنه          وبالاال، فل  قطع ا أن الصدوق ن منثم ن كنان معامندا يف إرنناله علنى قنرا ن أفا لنه          

االطمئ ان  ف نه مي ن األذ  م ه وني  ن ق له حجنة علي نا  اعامنا ا علنى واحند      االطمئ ان  ف نه مي ن األذ  م ه وني  ن ق له حجنة علي نا  اعامنا ا علنى واحند      

 ::((0))أو أكثر من األ لة الثم ة الااليةأو أكثر من األ لة الثم ة الاالية

 

ي صننر بعضننوا عننن الشننم ي لألذوننار  ي صننر بعضننوا عننن الشننم ي لألذوننار    إن أ لننة حجيننة ذننة ال احنند الث ننة ال إن أ لننة حجيننة ذننة ال احنند الث ننة ال 

  ف ينع مبنن كنان ا منن أ نمء الطا فنة  وختصنيص          ف ينع مبنن كنان ا منن أ نمء الطا فنة  وختصنيص        الث نات العنا يني  الث نات العنا يني  احلدنية منن  احلدنية منن  

     ليل حجية ذة ال احد باإلذونار احلسن، ال و نه لناّه لنه  فن ن مثنل ق لنه لعناس:          ليل حجية ذة ال احد باإلذونار احلسن، ال و نه لناّه لنه  فن ن مثنل ق لنه لعناس:         

ُو ا َقْ ماً ِبَجَواَلةٍ َفُاْصِوُت ا ُو ا َقْ ماً ِبَجَواَلةٍ َفُاْصِوُت ا َيا َأيَُّوا الَِّ ينَ آَمُ  ا ِإن َ اءُكمْ َفاِنحٌ ِبَ َوأٍ َفَاَويَُّ  ا َأن ُلِصيَيا َأيَُّوا الَِّ ينَ آَمُ  ا ِإن َ اءُكمْ َفاِنحٌ ِبَ َوأٍ َفَاَويَُّ  ا َأن ُلِصي

يشمل الة احلدن، باإلضافة إس احلس،  وذلنك ألّن  يشمل الة احلدن، باإلضافة إس احلس،  وذلنك ألّن    ((1))َعَلى َما َفَعْلُاْم َناِ ِمنَيَعَلى َما َفَعْلُاْم َناِ ِمنَي
                                                                                                                                                                                                         

 فصل ا هالني الدع يني يف م ض  اذر  فمح .فصل ا هالني الدع يني يف م ض  اذر  فمح .  ((2))  

   فمح .  فمح .والثال والثال ال خيفى ان بع  اال لة على نويل الودي كالدليل االوي ال خيفى ان بع  اال لة على نويل الودي كالدليل االوي   ((0))  

   ..99  احلجرات:احلجرات:  ن رةن رة  ((1))  
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  ولعمنن ه "ال وننأ" اذ الظنناهر صنندقه علننى األنونناء       ولعمنن ه "ال وننأ" اذ الظنناهر صنندقه علننى األنونناء     ((2))حنن ف املاعلننح يفينند العمنن ه  حنن ف املاعلننح يفينند العمنن ه  

ال وننأ ال وننأ   ذمفنا ملنا ذهنو اليننه الشنيس األنصنارر منن اذاصناص       ذمفنا ملنا ذهنو اليننه الشنيس األنصنارر منن اذاصناص         ((0))احلدننية يف امملنة  احلدننية يف امملنة  

 بالة احلس،.بالة احلس،.

ي  ن ن ي انننه يصنح االعامنا  علننى عمن ه الاعليننل يف     ي  ن ن ي انننه يصنح االعامنا  علننى عمن ه الاعليننل يف      نم علنى فننر  الا نلّ    نم علنى فننر  الا نلّ   

اديننة فنن ن إن مننن اعامنند علننى رأر ذننوري أو لاونند  ننام  للشننرا ا وان ع يعلننم    اديننة فنن ن إن مننن اعامنند علننى رأر ذننوري أو لاونند  ننام  للشننرا ا وان ع يعلننم    

 مسا د ح مه أو ن له  ف نه ال يعّد إصابة اوالة.مسا د ح مه أو ن له  ف نه ال يعّد إصابة اوالة.
 

وإن كنان  وإن كنان  ومن اديات األذنرى الن  مي نن ال ن ي بأنونا شناملة للخنة حانى         ومن اديات األذنرى الن  مي نن ال ن ي بأنونا شناملة للخنة حانى         

َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُ  َن ِلَي ِفُروْا َكآفًَّة َفَلْ اَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُ  َن ِلَي ِفُروْا َكآفًَّة َفَلْ اَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة لعناس:  لعناس:  حدنيا  ق له حدنيا  ق له 

مِّنْ ُوْم َطآِ َفننةِّ لتَيَاَف َُّون ْا ِفنن، النندِّيِن َوِلُي نِ ُروْا َقننْ َمُوْم ِإَذا َرَ ُعن ْا ِإَلننْيِوْم َلَعلَُّوننْم     مِّنْ ُوْم َطآِ َفننةِّ لتَيَاَف َُّون ْا ِفنن، النندِّيِن َوِلُي نِ ُروْا َقننْ َمُوْم ِإَذا َرَ ُعن ْا ِإَلننْيِوْم َلَعلَُّوننْم     

ر واملخِور ل  اطمأن بناحل م أو ال ونأ عنن حندف وا اونا       ر واملخِور ل  اطمأن بناحل م أو ال ونأ عنن حندف وا اونا         ف ن امل ِ   ف ن امل ِ ((1))َيْتَ ُروَنَيْتَ ُروَن

فن ن امل نَ رين والسنامعني م نه نن ف يرلون ن األ نر  بنل علنيوم ذلنك. وعلنى هن ا             فن ن امل نَ رين والسنامعني م نه نن ف يرلون ن األ نر  بنل علنيوم ذلنك. وعلنى هن ا             

نرية الع مء واملاشرعة  وه ا ه   يدن اجملاوندين الن ين خينةون عنن حندف بعند       نرية الع مء واملاشرعة  وه ا ه   يدن اجملاوندين الن ين خينةون عنن حندف بعند       

دون بعند  دون بعند  أن جيمع ا بني املاعارضات وغريها  فيخر  ن ب ايجة يأذ ها من وم امل لن  أن جيمع ا بني املاعارضات وغريها  فيخر  ن ب ايجة يأذ ها من وم امل لن  

ذلك  ومن ال اضح انه يصدق باحلمل الشنا   الصن اع، علنى منن عمنل مب اضنى       ذلك  ومن ال اضح انه يصدق باحلمل الشنا   الصن اع، علنى منن عمنل مب اضنى       
                                                                                                                                                                                                         

  وال خيفى انه اذا قل ا بعده صتة اطمق ال ونأ علنى     وال خيفى انه اذا قل ا بعده صتة اطمق ال ونأ علنى   ««  ان  اءكم فانح ب وأ حسىان  اءكم فانح ب وأ حسى» »   نناذ ع ختصص االية باذ ع ختصص االية ب  ((2))  

أر من  ال ن ي   أر من  ال ن ي   ن ن   ومعنه      ومعنه    ««  حن ف املاعلنح يفيند العمن ه    حن ف املاعلنح يفيند العمن ه    » » احلدن، او لازياه  فم و ه لمنا ا  اس قاعندة  احلدن، او لازياه  فم و ه لمنا ا  اس قاعندة  

 فم حا ة اليوا  فادبر.فم حا ة اليوا  فادبر.  نن  بصتة االطمقبصتة االطمق

دق على احلدن، ال ريو من احل  كما ننيأل،. بنل قند ي ناي بصندقة علنى مطلنح النة احلدنن،          دق على احلدن، ال ريو من احل  كما ننيأل،. بنل قند ي ناي بصندقة علنى مطلنح النة احلدنن،          إذ يصإذ يص  ((0))  

اذ األنواء عن لأويل الرؤينا و لعوريهنا حدنن، ال حسن،      اذ األنواء عن لأويل الرؤينا و لعوريهنا حدنن، ال حسن،        نبّأنا بتأويلهنبّأنا بتأويلهوقد يسادي عليه ب  له لعاس: وقد يسادي عليه ب  له لعاس: 

   فاأمل.  فاأمل.يستنبؤنكيستنبؤنكوب  له لعاس: وب  له لعاس: 

 200200ن رة الا بة: ن رة الا بة:   ((1))  
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ر  ر   ّّ اننه عمنل مبنا ُاننِ ر وُحن     اننه عمنل مبنا ُاننِ ر وُحن       نن    وكثري م وا فاناوى ا اوا ينة حدننية   وكثري م وا فاناوى ا اوا ينة حدننية   ن ن الرنالة العملية  الرنالة العملية  

 كما يصدق على اجملاود انه ان ر و حّ ر.كما يصدق على اجملاود انه ان ر و حّ ر.

ال فرق يف امل ِ ر ن اء أذة عنن حنّ  أو عنن حندف  ف نن ار       ال فرق يف امل ِ ر ن اء أذة عنن حنّ  أو عنن حندف  ف نن ار         

 ة.ة.حجحج

نعنم  قند ُيعننار  اإلنن ار احلدنن، با اوننا  ف ينه آذنر وع نندها نن ف لننن        نعنم  قند ُيعننار  اإلنن ار احلدنن، با اوننا  ف ينه آذنر وع نندها نن ف لننن        

يؤذ  به  وه ا مطلو آذر  فتانى النة احلسن، احلجنة قند يعنار  خبنة حسن،         يؤذ  به  وه ا مطلو آذر  فتانى النة احلسن، احلجنة قند يعنار  خبنة حسن،         

ن ن آذر  ون ف ياساقطان إن كانا املعارضة مسا رة او ي اي بنالاخيري لن ال املنر ح     آذر  ون ف ياساقطان إن كانا املعارضة مسا رة او ي اي بنالاخيري لن ال املنر ح     

 ..نن  على املوان،على املوان،

ل  نلم ا أن مثل آينة ال ونأ ال لشنمل اإلذونار احلدنن، بندع ى عنده صندق         ل  نلم ا أن مثل آينة ال ونأ ال لشنمل اإلذونار احلدنن، بندع ى عنده صندق         

على األذوار احلدن، وعده قون ي عمن ه الاعلينل  وأنونا ذاصنة باإلذونار       على األذوار احلدن، وعده قون ي عمن ه الاعلينل  وأنونا ذاصنة باإلذونار       « « ال وأال وأ»»  

احلس،  ف ن ا مي ن أن نلاله بان اإلذوار احلدن، عن ح  قرينو مشنم ي ألمثناي    احلس،  ف ن ا مي ن أن نلاله بان اإلذوار احلدن، عن ح  قرينو مشنم ي ألمثناي    

 آية ال وأ.آية ال وأ.

 على  مل أص اف:  على  مل أص اف:  أن اإلذوارات بص رة عامة ه، أن اإلذوارات بص رة عامة ه،   

 ذوارات احلسية احملضة.ذوارات احلسية احملضة.اإلاإلاألوي: األوي: 

 احلدنية احملضة.احلدنية احملضة.  اإلذواراتاإلذوارات  الثان،:الثان،:

ات يف ات يف احلدنية ال ريوة من احل   وه   ملت نة باحلسنيّ  احلدنية ال ريوة من احل   وه   ملت نة باحلسنيّ    الثال : اإلذواراتالثال : اإلذوارات

 ب اء الع مء.ب اء الع مء.

ومن اللطيع أن بع  االذوناريني الانله  جينة النة احلدنن، ال رينو منن        ومن اللطيع أن بع  االذوناريني الانله  جينة النة احلدنن، ال رينو منن        
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     ريني من رف  للتدنيات يف مسا ل الشريعة.ريني من رف  للتدنيات يف مسا ل الشريعة.احل  م  شدة ما عرف عن االذوااحل  م  شدة ما عرف عن االذوا
 

ومما ي رب ما ذكرنا  نظا ر املسألة وال  لش ك معونا يف امنام : فن ن ه ناك     ومما ي رب ما ذكرنا  نظا ر املسألة وال  لش ك معونا يف امنام : فن ن ه ناك     

ال تنن ر ال تنن ر   ننن وكنن لكننن وكنن لك  ((2))إشنن ااًل معروفننًا مفننا  : كيننع يأذنن  اجملاونند ب نن ي الللنن ر إشنن ااًل معروفننًا مفننا  : كيننع يأذنن  اجملاونند ب نن ي الللنن ر 

حجة م  انه حدن، ال حس،. فأن اللل ر وال تن ر  حجة م  انه حدن، ال حس،. فأن اللل ر وال تن ر    ن ويعاة ن ويعاة     والصريف والومغ،والصريف والومغ،

كان قد اطل  على للة العرب مساعا أو قنراءة  ف  ندهم ي نررون ألفا نا أو     كان قد اطل  على للة العرب مساعا أو قنراءة  ف  ندهم ي نررون ألفا نا أو       و...و...

عوارات معي ة بطرق معي ة  فانا وا م ونا ق اعند حن ينة أو صنرفية أو بمغينة  أر      عوارات معي ة بطرق معي ة  فانا وا م ونا ق اعند حن ينة أو صنرفية أو بمغينة  أر      

امنا ك ننه   امنا ك ننه     انه ا اود وأعمل نظر   وك لك اللل ر فانه ع يسنم  اال االنناعماي   انه ا اود وأعمل نظر   وك لك اللل ر فانه ع يسنم  اال االنناعماي   

 .  .  ((0))ح ي ة او لازًا فو ا ال ي  ن اال باحلدفح ي ة او لازًا فو ا ال ي  ن اال باحلدف
 

وقد أ اب السيد احل يم عن ذلك ب  لنه: إن قن ي الللن ر حجنة  الن منا      وقد أ اب السيد احل يم عن ذلك ب  لنه: إن قن ي الللن ر حجنة  الن منا      

واحلدف ال رينو منن   واحلدف ال رينو منن   »»  ي  ه به ه  حدف قريو للت   قاي يف ح ا ح االص ي:ي  ه به ه  حدف قريو للت   قاي يف ح ا ح االص ي:

احل  ال بأف باالعاما  عليه ول ا ب  ا على قون ي النة امل  ن ي بناملع  من  اننه ممنا        احل  ال بأف باالعاما  عليه ول ا ب  ا على قون ي النة امل  ن ي بناملع  من  اننه ممنا        

املا ننا الن احلسن، اانا    املا ننا الن احلسن، اانا    وايضنا لعنده قا حينة احلندف     وايضنا لعنده قا حينة احلندف       ((1))««حنن فينه كمنا هن   ناهر    حنن فينه كمنا هن   ناهر    

 .  .  ((1))يعاة يف املدل ي املطاب ،يعاة يف املدل ي املطاب ،
                                                                                                                                                                                                         

ل ر ُح ، ا ا  املا دمني عليه  من كن ن قن ي الللن ر حجنة منن بناب الظنن        ل ر ُح ، ا ا  املا دمني عليه  من كن ن قن ي الللن ر حجنة منن بناب الظنن        ه ا على مو ى املشو ر اه ا على مو ى املشو ر ا  ((2))  

كنان قند ح ن، اال نا  علنى اعاونار       كنان قند ح ن، اال نا  علنى اعاونار         وانوان»»: : 210210صص11الاص. قاي املريزا ال نا ي  يف ف ا ند االصن ي     الاص. قاي املريزا ال نا ي  يف ف ا ند االصن ي     

وهن ا اال نا  احمل ن، ي شنع ال     وهن ا اال نا  احمل ن، ي شنع ال     « «   الظن احلاصل من ق ي اللل ر بالصن ص ال منن بناب الظنن املطلنح      الظن احلاصل من ق ي اللل ر بالصن ص ال منن بناب الظنن املطلنح      

نعنم نسنو اس املشنو ر حجينة     نعنم نسنو اس املشنو ر حجينة     : » : » 0101صص00اي السنيد احل نيم يف ح نا ح االصن ي      اي السنيد احل نيم يف ح نا ح االصن ي      اقل عنن الشنورة  وقن   اقل عنن الشنورة  وقن   

 «.«.  ق ي اللل ر بالص ص يف لعيني االوضا ق ي اللل ر بالص ص يف لعيني االوضا 

فصل ا ال مه عن ان اللل ر هل ه  اهل ذةة بال ض  او اهل ذنةة يف االنناعماي ف نا  يف ملت نات     فصل ا ال مه عن ان اللل ر هل ه  اهل ذةة بال ض  او اهل ذنةة يف االنناعماي ف نا  يف ملت نات       ((0))  

 كااب الرش ة  فلريا  . كااب الرش ة  فلريا  . 

 ..0000ص ص   00ح ا ح االص ي:  ح ا ح االص ي:    ((1))  

 مضم ن كممه.مضم ن كممه.  1010نن  1818صص  22   مسامسك العروة ال   ى:     مسامسك العروة ال   ى:  رارا  ((1))  
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ونظري  أيضًا ما ذهو إليه بع  الر ناليني منن أن قن ي الر نال، حجنة منن       ونظري  أيضًا ما ذهو إليه بع  الر ناليني منن أن قن ي الر نال، حجنة منن       

علنى ان حجينة   علنى ان حجينة     باب احلدف ال ريو للت   وه  ب لك مشنم ي دينة ال ونأ  ب ناءب    باب احلدف ال ريو للت   وه  ب لك مشنم ي دينة ال ونأ  ب ناءب    

  وعلينه فاننه حجنة حانى علنى        وعلينه فاننه حجنة حانى علنى      ((2))ق ي الر ال، هن، منن بناب حجينة ذنة ال احند      ق ي الر ال، هن، منن بناب حجينة ذنة ال احند      

وعلى ه ا املو ى فان ق ي الر نال، لني  حجنة منن بناب الفان ى أو       وعلى ه ا املو ى فان ق ي الر نال، لني  حجنة منن بناب الفان ى أو         ود ادذر.ود ادذر.اجملااجملا

 أنه لي   جة على اجملاود ادذر.  أنه لي   جة على اجملاود ادذر.    ((0))ق ي أهل الةة حاى ي ايق ي أهل الةة حاى ي اي

بل أن امل س ب إس املشو ر ه  أن كلمات الر اليني حجة ع ندهم منن بناب    بل أن امل س ب إس املشو ر ه  أن كلمات الر اليني حجة ع ندهم منن بناب    

والاعنديل  والاعنديل  ك نوا ذة ال احد  ومع ا  أنوم ي ظرون إس ل  ي نات الر نال، وامنرف    ك نوا ذة ال احد  ومع ا  أنوم ي ظرون إس ل  ي نات الر نال، وامنرف    

 على أنوا اذوارات عن ح  أو عن حدف قريو من احل .على أنوا اذوارات عن ح  أو عن حدف قريو من احل .
 

للن ين ين هو ن إس حجينة قن ي الر نال، منن       للن ين ين هو ن إس حجينة قن ي الر نال، منن         صصال م نا ال م نا ونضيع أيضا: اننه  ونضيع أيضا: اننه  

بناب ك ننه ذنة   نة  إال أن ي  لن ا بنأن كلمنات الر ناليني هن، حندف عنن حن              بناب ك ننه ذنة   نة  إال أن ي  لن ا بنأن كلمنات الر ناليني هن، حندف عنن حن              

قريو وليسا حسًا حمضا كمنا يندع ن  وذلنك الن أهنم األ وات الن  يسناعملوا       قريو وليسا حسًا حمضا كمنا يندع ن  وذلنك الن أهنم األ وات الن  يسناعملوا       

، يف ل ييم الراور ه، امرف والاعديل  وهما مطل ًا  أو غالوًا من احلندف  ، يف ل ييم الراور ه، امرف والاعديل  وهما مطل ًا  أو غالوًا من احلندف  الر الالر ال

ال رينننو للتننن  ال احلننن   وذلنننك الننننا ا هما إس "الاعنننديل" أو "الا  ينننح" أو   ال رينننو للتننن  ال احلننن   وذلنننك الننننا ا هما إس "الاعنننديل" أو "الا  ينننح" أو   

 ع سوما  وكلوا حدنية أو حدنية قريوة من احل  بالويان الاال،: ع سوما  وكلوا حدنية أو حدنية قريوة من احل  بالويان الاال،: 

 ف   ي إن يف العدالة مسل ني ر يسني هما:ف   ي إن يف العدالة مسل ني ر يسني هما:  

العدالننة هنن،: مل ننة لعصننم اإلنسننان عننن ارل نناب ال ننورية وعننن         العدالننة هنن،: مل ننة لعصننم اإلنسننان عننن ارل نناب ال ننورية وعننن           

اإلصرار على الصلرية. وه ا يع  أن الر ال، يمح  احن اي النراور فناذا و ند      اإلصرار على الصلرية. وه ا يع  أن الر ال، يمح  احن اي النراور فناذا و ند      

قنند الاننله باعنناليم الشننريعة حي ننم بأنننه عننا ي. وهنن ا يف احل ي ننة ا اوننا  وحنندف      قنند الاننله باعنناليم الشننريعة حي ننم بأنننه عننا ي. وهنن ا يف احل ي ننة ا اوننا  وحنندف      
                                                                                                                                                                                                         

 نيأل، ذكر مثانية موان، حلجية ق ي الر اس  فمح .نيأل، ذكر مثانية موان، حلجية ق ي الر اس  فمح .  ((2))  

 أر على املو ى املشو ر  اما امل ص ر فخمف ذلك كما نيأل، بعد  مل صفتات ل ريوا.أر على املو ى املشو ر  اما امل ص ر فخمف ذلك كما نيأل، بعد  مل صفتات ل ريوا.  ((0))  
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وال وال واضتان  ل  ه حدف قريو من احل   ألن "املل ة" كما ه  واضنح ال ُلنرى   واضتان  ل  ه حدف قريو من احل   ألن "املل ة" كما ه  واضنح ال ُلنرى   

 حتّ .حتّ .

 .  .  ((2))العدالة ه، االنا امة على  ا ة الشريعةالعدالة ه، االنا امة على  ا ة الشريعة  

وقد ذهو السيد ال  ، ن وه  من ال ا لني بالاعريع الثنان، للعدالنة ن اس إن     وقد ذهو السيد ال  ، ن وه  من ال ا لني بالاعريع الثنان، للعدالنة ن اس إن     

لعديمت الر ال، للرواة حجة ألنوا منن بناب احلن  ال احلندف  علنى اعاونار أن       لعديمت الر ال، للرواة حجة ألنوا منن بناب احلن  ال احلندف  علنى اعاونار أن       

 الر ال، يمح    انه الالاه الراور املسامر بالشريعة.  الر ال، يمح    انه الالاه الراور املسامر بالشريعة.  

وفيه: إن الر ال، ُيعّد لاودا وُمعمم حلدنه يف ل  يح الراور حاى حسنو  وفيه: إن الر ال، ُيعّد لاودا وُمعمم حلدنه يف ل  يح الراور حاى حسنو  

هن ا الاعريننع للعدالنة  وذلننك ألننه انننا د إس اننا راء ننناقص  فاننه الحنن  مننثم       هن ا الاعريننع للعدالنة  وذلننك ألننه انننا د إس اننا راء ننناقص  فاننه الحنن  مننثم       

  فت ننم بأنننه صننا ق حاننى يف هنن       فت ننم بأنننه صننا ق حاننى يف هنن     ((0))فننرآ  صننا قا طيلننة الفنن ات السنناب ة  فننرآ  صننا قا طيلننة الفنن ات السنناب ة    ينناينناراوراو

  وأننه ع ينلي صنا قا كمنا       وأننه ع ينلي صنا قا كمنا     الرواية  ول ن من اين نعلم أنه ع ي  ب يف ه   املنرة الرواية  ول ن من اين نعلم أنه ع ي  ب يف ه   املنرة 

 الساب ة.الساب ة.فم ريو ان ذلك مما حيدف به من ممحظة اذواراله فم ريو ان ذلك مما حيدف به من ممحظة اذواراله   الساب ة؟الساب ة؟يف املرات يف املرات 

إن ح م الر ال، بأن الراور عا ي مسا يم على اما ة حانى يف  إن ح م الر ال، بأن الراور عا ي مسا يم على اما ة حانى يف    

ألننه قرينو منن احلن   فون       ألننه قرينو منن احلن   فون         م ون ي  م ون ي  ه ا الة  ه  ا اوا  وحدف ل  ه حدف ه ا الة  ه  ا اوا  وحدف ل  ه حدف 

 حجة.  حجة.  

 لل  فم يضر  أن ي  ن ناقصا.لل  فم يضر  أن ي  ن ناقصا.ه  انا راء معه  انا راء مع  

  ول ن من  ون ال ن ي بونا     ول ن من  ون ال ن ي بونا   ((1))مي ن أن ي  ن معلم ل  قل ا باملل ةمي ن أن ي  ن معلم ل  قل ا باملل ة  

 وال مي ن ال  ي عن حٍ  أن الراور ع ي  ب ه ا أيضا.وال مي ن ال  ي عن حٍ  أن الراور ع ي  ب ه ا أيضا.  ناقصًاناقصًا  ف نه نيو ى انا راءبف نه نيو ى انا راءب

ذن ن اء قل ا بأن العدالة ه، مل ة  أو قل ا ه، انا امة  فمبد منن ال ن ي   ذن ن اء قل ا بأن العدالة ه، مل ة  أو قل ا ه، انا امة  فمبد منن ال ن ي   إإ
                                                                                                                                                                                                         

 نيأل، الح ًا لفصيل األق اي الساة يف العدالة.نيأل، الح ًا لفصيل األق اي الساة يف العدالة.  ((2))  

 رقة ولامة عا ة.رقة ولامة عا ة.بل ه، ليسا مسالبل ه، ليسا مسال  ((0))  

 ول  قل ا باالنا راء املعلل فانه حدن، ايضا اذ الاعليل حدن، كما ال خيفى.ول  قل ا باالنا راء املعلل فانه حدن، ايضا اذ الاعليل حدن، كما ال خيفى.  ((1))  
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 .  .  ((2))مت الر ال، إاا ه  من باب احلدف ال ريو للت مت الر ال، إاا ه  من باب احلدف ال ريو للت بأن لعديبأن لعدي

  فان الر نال، ع ندما ي ن ي: فنمن   نة فنال مه هن           فان الر نال، ع ندما ي ن ي: فنمن   نة فنال مه هن         

ولثوَّنا م ونا حسنًا فرضنًا     ولثوَّنا م ونا حسنًا فرضنًا       بأذونار بأذونار   أذنة أذنة رآ  نناب ا قند   رآ  نناب ا قند     ألنهألنهال مه اذ ان ذلك ااا ه  ال مه اذ ان ذلك ااا ه  

ن ن ف  نندها صننتيتة  ول ننن مننن ايننن ان الننة امدينند النن ر ال اعلننم صننتاه عنن    ف  نندها صننتيتة  ول ننن مننن ايننن ان الننة امدينند النن ر ال اعلننم صننتاه عنن    

     صا ق؟صا ق؟ح   صتيح ح   صتيح 

ونا  ونا  ل  ي نات ال جاشن، كلّ  ل  ي نات ال جاشن، كلّ    نّّناااننه ذهنو  ن  إس    اننه ذهنو  ن  إس        ومما يرشند اس منا ذكرننا    ومما يرشند اس منا ذكرننا    

حسية  وذلك العاما   علنى السنما  منن كنابر عنن كنابر  وبالانال، فون، حجنة.          حسية  وذلك العاما   علنى السنما  منن كنابر عنن كنابر  وبالانال، فون، حجنة.          

       وه اوه ا

حينن  ي نن ي حينن  ي نن ي     القننل حدنننيةالقننل حدنننيةااكننثري م وننا علنى  كننثري م وننا علنى    الظناهر ان ل  ي الننه او الظناهر ان ل  ي الننه او   

  فنان هن ا     فنان هن ا   الشيس ال جاش،: ان فمنا   ة وكان حسن امل للنة ع ند آي حممند    الشيس ال جاش،: ان فمنا   ة وكان حسن امل للنة ع ند آي حممند    

قند قنرب هن ا    قند قنرب هن ا      املشاهد املر ، مثًم ه  ان االماه املشاهد املر ، مثًم ه  ان االماه   نّّن  فف    حدف عن ح  قريوحدف عن ح  قريو

الشننخص واح مننه وأ نننى للسننه م ننه مننثًم  ل ننن ِلننَم كننان ذلننك؟ ه ننا منن طن        الشننخص واح مننه وأ نننى للسننه م ننه مننثًم  ل ننن ِلننَم كننان ذلننك؟ ه ننا منن طن        

وقند ي ن ن لشنجاعاه او كرمنه      وقند ي ن ن لشنجاعاه او كرمنه        حامناي  حامناي  ااإذ قد ي  ن ذلك لعدالاه ه ا إذ قد ي  ن ذلك لعدالاه ه ا   احلدف احلدف 

اممت االذنرى  فنم يثونا    اممت االذنرى  فنم يثونا    وقد ي  ن ل ية م ه أو من غري   أو غري ذلنك منن احملن   وقد ي  ن ل ية م ه أو من غري   أو غري ذلنك منن احملن   

  صمحهصمحه  أل لأل لانه انه ووحاله "االعاوارر" إال باحلدف حاله "االعاوارر" إال باحلدف   باح امه "املر ،"  حسُنباح امه "املر ،"  حسُن
 

     وا اوا ؟وا اوا ؟ه  عن حدف ه  عن حدف   شخصشخصه ا الا  يح له ا الا  يح لمثل مثل واحلاصل: انه ألي  واحلاصل: انه ألي  
                                                                                                                                                                                                         

 ..وحت يح ذلكوحت يح ذلكونيأل، لفصيل ونيأل، لفصيل   ((2))  

 احلدنية.احلدنية.    وذلك مما ي ضح ويؤكد ما ذكرنا  من حجية الا  ي ات واألذواروذلك مما ي ضح ويؤكد ما ذكرنا  من حجية الا  ي ات واألذوار  ((0))  
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  فأنننه اعامنند علننى    فأنننه اعامنند علننى  ««فننمن   ننةفننمن   ننة»»، ع نندما قنناي: ، ع نندما قنناي:  ننم مننن املؤكنند أن ال جاشنن  ننم مننن املؤكنند أن ال جاشنن 

انا راء ناقص  إذ الح  أن النراور ع ي ن ب نناب ا فت نم أننه   نة  ول نن منا         انا راء ناقص  إذ الح  أن النراور ع ي ن ب نناب ا فت نم أننه   نة  ول نن منا         

 ه  ؟ه  ؟ال ر أ را  أنه ع ي  ب يف رواياه ال ر أ را  أنه ع ي  ب يف رواياه 

وأيضننا قنن ي الشننيس الط ننن، يف العنندة: فننمن منناوم يف حديثننه  ف نننه مننن    وأيضننا قنن ي الشننيس الط ننن، يف العنندة: فننمن منناوم يف حديثننه  ف نننه مننن    

ور ن أمننر غننري حمسنن ف    ور ن أمننر غننري حمسنن ف    احلنندف ال احلنن . الن الاومننة ن النن  نسننووا حلنندي  الننرا   احلنندف ال احلنن . الن الاومننة ن النن  نسننووا حلنندي  الننرا   

 اعامد فيوا على ال را ن.اعامد فيوا على ال را ن.

 ن احلدف واضح يف ل ييم الر اليني.ن احلدف واضح يف ل ييم الر اليني.أأمن ه ا نساطي  ال  ي من ه ا نساطي  ال  ي 

الثننان،: ان ل  ي ننات وجترحيننات ال جاشنن، هنن، عننا ة مرانننيل  وليسننا       الثننان،: ان ل  ي ننات وجترحيننات ال جاشنن، هنن، عننا ة مرانننيل  وليسننا       

 باملسانيد وه ا ما ن  ضته يف الع  ان ال ا ه.باملسانيد وه ا ما ن  ضته يف الع  ان ال ا ه.

، منن  ، منن  إن قن ألم إن ل  ي نات الر نال، هن    إن قن ألم إن ل  ي نات الر نال، هن      

احلسن، غنري صنتيح  والبند أن ي ن ن قن ي الر نال، مو ينًا         احلسن، غنري صنتيح  والبند أن ي ن ن قن ي الر نال، مو ينًا           وذة ال احدوذة ال احدباب ال وأ باب ال وأ 

 ..((2))من احل   فاذا صح ذلك انطوح ه ا املو ى على امل اه ايضامن احل   فاذا صح ذلك انطوح ه ا املو ى على امل اه ايضا  قريوقريوعلى حدف على حدف 

   

ل  ل لل ا ونلم ا أن ل  ي نات الصندوق والط نن، ن منثم ن ملراننيلوم كاننا         ل  ل لل ا ونلم ا أن ل  ي نات الصندوق والط نن، ن منثم ن ملراننيلوم كاننا         

وانوننا وانوننا   األقنل  األقنل  ة ب ن ي مطلننح وا اونا ًا حمضننا او ك نونا حماملننة لن لك علننى     ة ب ن ي مطلننح وا اونا ًا حمضننا او ك نونا حماملننة لن لك علننى     حدنني حدنني 

ليسا من ن   احلدف ال ريو من احل  او قل ا ان ه ا ايضا ملتنح باحلندف  إال   ليسا من ن   احلدف ال ريو من احل  او قل ا ان ه ا ايضا ملتنح باحلندف  إال   

أنه ي  د ع دنا و ه آذر مي ن من ذملنه االعامنا  بنه علنى مراننيلوما  وهن  إن       أنه ي  د ع دنا و ه آذر مي ن من ذملنه االعامنا  بنه علنى مراننيلوما  وهن  إن       
                                                                                                                                                                                                         

ار حجية لن  ي وم للرواينة ب فسنوا ال    ار حجية لن  ي وم للرواينة ب فسنوا ال      ل  ي وم ل  ي وم حجية حجية   ومضم نا ارومضم نا ارحجية ل  يح الث ات ملرانيلوم ما ا حجية ل  يح الث ات ملرانيلوم ما ا   ((2))  

 ذص ص ل  يح الراور.ذص ص ل  يح الراور.
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ة قن ي أهنل النةة    ة قن ي أهنل النةة    ق ي الصدوق والط ن، مي ن ال  ي ب  نه حجة من باب حجين ق ي الصدوق والط ن، مي ن ال  ي ب  نه حجة من باب حجين 

ال من باب ال وأ وذنة ال احند  وم اضنى الات ينح هن  ان قن ي اهنل النةة حجنة          ال من باب ال وأ وذنة ال احند  وم اضنى الات ينح هن  ان قن ي اهنل النةة حجنة          

 : : ((2))على الف يه اجملاود ايضا وذلكعلى الف يه اجملاود ايضا وذلك

أهنل  أهنل  »»وأنه منن  وأنه منن  « « ف يهف يه»»ألن الصدوق والط ن، يصدق على كلٍّ م وما أنه ألن الصدوق والط ن، يصدق على كلٍّ م وما أنه   أ ن أ ن 

    بننل همننا يف احل ي ننة يف  بننل همننا يف احل ي ننة يف««نظننر يف حمل ننا وحرام ننا وعننرف أح ام ننا نظننر يف حمل ننا وحرام ننا وعننرف أح ام ننا »»  وأنننهوأنننه« « النن كرالنن كر

أعلى  ر ات الةوية والف اهة وال ظنر واملعرفنة  باإلضنافة إس أن كنم م ومنا قند       أعلى  ر ات الةوية والف اهة وال ظنر واملعرفنة  باإلضنافة إس أن كنم م ومنا قند       

ضِمن ما يف كاوه وانا د إس رواياله املرننلة  وبالانال، فسن ف لشنمله كافنة األ لنة       ضِمن ما يف كاوه وانا د إس رواياله املرننلة  وبالانال، فسن ف لشنمله كافنة األ لنة       

 الدالة على حجية ق ي أهل الةة.  الدالة على حجية ق ي أهل الةة.  

ومما جيندر االلافنات إلينه أن هن   احلجينة غنري م يندة بنال   ق الشخصن،  وال          ومما جيندر االلافنات إلينه أن هن   احلجينة غنري م يندة بنال   ق الشخصن،  وال          

اص مبن حصل له اطمئ ان برواية الط ن، أو الصدوق  بل ممكوا ال   ق ال  ع،  اص مبن حصل له اطمئ ان برواية الط ن، أو الصدوق  بل ممكوا ال   ق ال  ع،  ختخت

فتاى اجملاود ادذر ل  ع حيصل له ال  ن ق الشخصن، باعاونار هن   املرننلة الن  بنني        فتاى اجملاود ادذر ل  ع حيصل له ال  ن ق الشخصن، باعاونار هن   املرننلة الن  بنني        

 ..((0))يديه  فس ف ل  ن حجة عليه  لشم ي للك اال لة له  فاأمليديه  فس ف ل  ن حجة عليه  لشم ي للك اال لة له  فاأمل
 

يف حننح العننام، يف حننح العننام، الع ننمء ال يو نن ن علننى أن قنن ي أهننل الننةة حجننة  الع ننمء ال يو نن ن علننى أن قنن ي أهننل الننةة حجننة    إنإنب ن   ب ن   

ف ا  بل ب اؤهم علنى اننه حجنة أيضنا حانى علنى الف ينه الن ر ع جياوند يف للنك           ف ا  بل ب اؤهم علنى اننه حجنة أيضنا حانى علنى الف ينه الن ر ع جياوند يف للنك           

املسألة بالفعل  ول  لعده قدرله على إعمناي اال اونا  فيونا كمنا يف امل ناه  حين        املسألة بالفعل  ول  لعده قدرله على إعمناي اال اونا  فيونا كمنا يف امل ناه  حين        

 ال طريح للف يه لات يح حاي الرواة نظرًا لعده ذكر الس د.ال طريح للف يه لات يح حاي الرواة نظرًا لعده ذكر الس د.
 

هل الةة ه  حجنة يف حنح   هل الةة ه  حجنة يف حنح   بل ان ب اء الع مء ونريلوم قا مة على أن ق ي أبل ان ب اء الع مء ونريلوم قا مة على أن ق ي أ
                                                                                                                                                                                                         

 ال ةى  فالصلرى لوعًا.ال ةى  فالصلرى لوعًا.  إل واتإل واتما نيأل، ا لة ما نيأل، ا لة   ((2))  

اذ قد ي اي بانصراف للك اال لة عن اجملاود و ك ن الطاب يف بعضوا للم لد او ه  منر    وكن ن االمنر    اذ قد ي اي بانصراف للك اال لة عن اجملاود و ك ن الطاب يف بعضوا للم لد او ه  منر    وكن ن االمنر      ((0))  

افصنيل يف  ن  اذنر. فمحن  مواحن  اال اونا        افصنيل يف  ن  اذنر. فمحن  مواحن  اال اونا        "مَلن ال يعلم" واجملاود يعلم  فاأمل اذ ا و ا عن ذلك بال"مَلن ال يعلم" واجملاود يعلم  فاأمل اذ ا و ا عن ذلك بال

 الا ليد يف موا ئ االنا واا   كما لطرق ا ل لك ضمن مطاور ه ا ال ااب. الا ليد يف موا ئ االنا واا   كما لطرق ا ل لك ضمن مطاور ه ا ال ااب.   ننوالا ليد والا ليد 
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أهنل ذنةة آذنر لصندى بالفعننل لم اونا  يف املسنألة إال أننه ع يصنل إس نايجننة ال         أهنل ذنةة آذنر لصندى بالفعننل لم اونا  يف املسنألة إال أننه ع يصنل إس نايجننة ال         

 نلوا وال إجيابا.نلوا وال إجيابا.

ومما يرشد اس ذلك ان الطويو ل     عن لشخيص مرضه وع يفلح  فلنه  ومما يرشد اس ذلك ان الطويو ل     عن لشخيص مرضه وع يفلح  فلنه  

أن يرا   بع  أهل النةة ويعامند علنى لشنخيص أحندهم. ولن  ع يفعنل ذلنك         أن يرا   بع  أهل النةة ويعامند علنى لشنخيص أحندهم. ولن  ع يفعنل ذلنك         

اغننراءًا باموننل بننل اغننراءًا باموننل بننل    ه بننل للع نناب لنن  كننان الضننرر باللننا او عنندّ  ه بننل للع نناب لنن  كننان الضننرر باللننا او عنندّ لاعنر  ِللننّ ه والنن لاعنر  ِللننّ ه والنن 

 مطل ا  فاأمل.مطل ا  فاأمل.

يف أعلنننى  ر نننات الةوينننة يف أعلنننى  ر نننات الةوينننة   ن وهمنننان وهمننناإن الط نننن، والصننندوق     إن الط نننن، والصننندوق       

صنناحو الننةة  صنناحو الننةة        الر اليننة والروا يننة واحلديثيننة والافسننريية  ويف قننان ال جاشنن،   الر اليننة والروا يننة واحلديثيننة والافسننريية  ويف قننان ال جاشنن،   

ف نونا ننا  ن حجنة علنى     ف نونا ننا  ن حجنة علنى       ما  اما قد ذكرا ه   الرواية وانا دا إليواما  اما قد ذكرا ه   الرواية وانا دا إليوا  نن    الر الية ف االر الية ف ا

اجملاود ادذر ال ر ع لس ح له الفرصة ك، حي نح أو ح نح و ن  وفتنص ول  نه      اجملاود ادذر ال ر ع لس ح له الفرصة ك، حي نح أو ح نح و ن  وفتنص ول  نه      

 ع يا صل إس نايجة.ع يا صل إس نايجة.
 

 اهننل  اهننل   ألننه ألننه بننل ن ن ي انننه يصندق علينه حي ئنن  اننه  اهننل ر ن  لعنناع      بننل ن ن ي انننه يصندق علينه حي ئنن  اننه  اهننل ر ن  لعنناع        نن        

بالفعننل باحلمننل الشننا   الصنن اع، وإن كننان عاملننًا بننال  ة  وهنن ا الر نن   م ّجننل       بالفعننل باحلمننل الشننا   الصنن اع، وإن كننان عاملننًا بننال  ة  وهنن ا الر نن   م ّجننل       

العاع يف حنح اماهنل حجنة كمنا هن  واضنح. إذن اجملاوند الن ر         العاع يف حنح اماهنل حجنة كمنا هن  واضنح. إذن اجملاوند الن ر           وق ي   وق ي ((2))ومع رومع ر

فون   اهنل بالفعنل فاشنمله     فون   اهنل بالفعنل فاشنمله       نن      ننوو كنان  ننوو كنان    ألرألرن ن ع ُيفّعنل ا اونا   يف هن   املسنألة       ع ُيفّعنل ا اونا   يف هن   املسنألة       

 ح امه وم وا   از الر    للري .ح امه وم وا   از الر    للري .أأ

أن ال ايجنة الن  وصنل ا إليونا حانى ادن ختالنع       أن ال ايجنة الن  وصنل ا إليونا حانى ادن ختالنع         

ا ل افح ما ي  ه به بع  الف واء  بنل ال نثري من وم    ا ل افح ما ي  ه به بع  الف واء  بنل ال نثري من وم    عما عليه املشو ر نظريا  ول  وعما عليه املشو ر نظريا  ول  و

على مسا ى العمل فان ال اق  يشود بأن ال ثري م وم  م ّلد يف ال ثري منن املسنا ل   على مسا ى العمل فان ال اق  يشود بأن ال ثري م وم  م ّلد يف ال ثري منن املسنا ل   
                                                                                                                                                                                                         

 بل كاشع ن ع، عن ال اق .بل كاشع ن ع، عن ال اق .  ((2))  
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الر الينة وال ت يننة والصنرفية والومغيننة وامل ط ينة ونظا رهننا  والن  يوننا  عليوننا     الر الينة وال ت يننة والصنرفية والومغيننة وامل ط ينة ونظا رهننا  والن  يوننا  عليوننا     

الننك ال قننا الننك ال قننا االنننا اا  ال وننا ، للت ننم الشننرع، الفرعنن،  وذلننك امننا ألنننه ال مي  االنننا اا  ال وننا ، للت ننم الشننرع، الفرعنن،  وذلننك امننا ألنننه ال مي  

وامل ط يننة وامل ط يننة   ((2))ال ننايف ليت ننح يف كننل مسننألة مسننألة مننن املسننا ل الدرا يننة والر اليننة   ال ننايف ليت ننح يف كننل مسننألة مسننألة مننن املسننا ل الدرا يننة والر اليننة   

وهنن  وهنن  يف ارل نناز  الع م نن، يننرى صننتة الا لينند فيوننا   يف ارل نناز  الع م نن، يننرى صننتة الا لينند فيوننا     ألنننهألنننهوالومغيننة وغريهننا  أو والومغيننة وغريهننا  أو 

 .  .  ((0))او للري ذلك مما أشرنا له يف موت  اال اوا  والا ليداو للري ذلك مما أشرنا له يف موت  اال اوا  والا ليد    بباملطل املطل 

ن ي ّلند غنري  يف بعن  املسنا ل     ن ي ّلند غنري  يف بعن  املسنا ل     بل ي  د من فتن ي األصن ليني والف وناء من    بل ي  د من فتن ي األصن ليني والف وناء من    

الف وية وي في ا الشيس االصفوان، مثاال على اجملاوند امل لند للنري  يف بعن  املسنا ل      الف وية وي في ا الشيس االصفوان، مثاال على اجملاوند امل لند للنري  يف بعن  املسنا ل      

الف وية  وقد صرف ه  ب لك كما ن ل ع ه أنه ي لد بع  معاصنريه يف العديند منن    الف وية  وقد صرف ه  ب لك كما ن ل ع ه أنه ي لد بع  معاصنريه يف العديند منن    

 مسا ل الف ه  مما ال يس  وقاه لل ظر فيوا.مسا ل الف ه  مما ال يس  وقاه لل ظر فيوا.
 

اونندين قاطونة ولنن  يف بعنن   اونندين قاطونة ولنن  يف بعنن   بنل مي ننن ال ن ي أنننه علنى هنن ا  ننرت ننرية اجمل    بنل مي ننن ال ن ي أنننه علنى هنن ا  ننرت ننرية اجمل    

العل ه  فتاى املاشد ين من الف واء ل  لفتص ا حالنه فسن جد أننه يف ال اقن  م لند      العل ه  فتاى املاشد ين من الف واء ل  لفتص ا حالنه فسن جد أننه يف ال اقن  م لند      

يف بع  أو كثري من موا ئ االنا واا  م  انه قد ُيسا د إس أن ال ايجة لاون  أذن    يف بع  أو كثري من موا ئ االنا واا  م  انه قد ُيسا د إس أن ال ايجة لاون  أذن    

امل دمات ف ن اجملاود يف الف نه أو ال  اعند الف وينة إذا كنان م لندا يف مسنألة أصن لية        امل دمات ف ن اجملاود يف الف نه أو ال  اعند الف وينة إذا كنان م لندا يف مسنألة أصن لية        

ر الية أو حن ية بان كنان قند أذن ها مسنلمة منن مظانونا  فاننه يف ال ايجنة م لند          ر الية أو حن ية بان كنان قند أذن ها مسنلمة منن مظانونا  فاننه يف ال ايجنة م لند            أوأو

ا ال شك فيه أن الوتن ل الف وينة أو االصن لية    ا ال شك فيه أن الوتن ل الف وينة أو االصن لية    فمّمفمّم  ((1))كما ذهو إليه بع  االعمهكما ذهو إليه بع  االعمه

لوننا  علننى م نندمات وانننادالالت حن يننة وصننرفية وبمغيننة وم ط يننة ور اليننة       لوننا  علننى م نندمات وانننادالالت حن يننة وصننرفية وبمغيننة وم ط يننة ور اليننة       

لة يف امل اضنني  امل ط يننة؟  لة يف امل اضنني  امل ط يننة؟   ننا يف كننل مسننألة مسننأ   ننا يف كننل مسننألة مسننأ    فوننل ا اونند كننل ف وا فوننل ا اونند كننل ف وا     وكمميننةوكمميننة
                                                                                                                                                                                                         

ه اك رأر آذر غري رأر السيد األنااذ أعم  ي  ي: قد جيد اجملاود ال قا ال ايف للات ينح يف كنل مسنألة    ه اك رأر آذر غري رأر السيد األنااذ أعم  ي  ي: قد جيد اجملاود ال قا ال ايف للات ينح يف كنل مسنألة      ((2))

 ..""ر اير اي"  ل يف موان، علم ال"  ل يف موان، علم المن كااب من كااب   11ن  ن  22      مسألة  را مسألة  را 

 «. «.   يف موا ئ االنا واايف موا ئ االنا واا  اال اوا اال اوا »»فصل ا احلدي  عن ذلك يف كااب فصل ا احلدي  عن ذلك يف كااب   ((0))

 كالسيد ال  ،  يف مصواف األص ي.كالسيد ال  ،  يف مصواف األص ي.  ((1))  
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    ((2))ذاصة منا حيانا  م ونا إس إعمناي نظنر ولثونا  كشنروا إنانا  الشن ل الرابن           ذاصة منا حيانا  م ونا إس إعمناي نظنر ولثونا  كشنروا إنانا  الشن ل الرابن           

  وكن لك األمنر يف ال تن       وكن لك األمنر يف ال تن     ((0))وات؟ بل إن اجملاودين يف امل طح قليلن ن  ندا  وات؟ بل إن اجملاودين يف امل طح قليلن ن  ندا  وكامل ّ وكامل ّ 

والصننرف والومغننة  فنن ن اجملاونندين يف اللالننو هننم م لنندون يف هنن   العلنن ه ال       والصننرف والومغننة  فنن ن اجملاونندين يف اللالننو هننم م لنندون يف هنن   العلنن ه ال       

يف ال ت  ن مثم ن قليل ن  دا ومن ا اود م وم يسنمى إمامنًا      يف ال ت  ن مثم ن قليل ن  دا ومن ا اود م وم يسنمى إمامنًا        لاودون  واجملاودونلاودون  واجملاودون

 وما أقّل األ مة يف ال ت  ونظا ر   من الف واء.وما أقّل األ مة يف ال ت  ونظا ر   من الف واء.

بل مي ن ال صن ي صن اعيا اس نايجنة  ديندة وان ع ي نل بونا أحند فيمنا         بل مي ن ال صن ي صن اعيا اس نايجنة  ديندة وان ع ي نل بونا أحند فيمنا           نن      

  نعلننم: وهنن، أنننه مي ننن للمجاونند بالفعننل يف مسننألة مننا  أن ير نن  للننري  يف للننك   نعلننم: وهنن، أنننه مي ننن للمجاونند بالفعننل يف مسننألة مننا  أن ير نن  للننري  يف للننك   

 و ذلك ب ت  احلجية الاخيريية.و ذلك ب ت  احلجية الاخيريية.  ((1))املسألة بعي وا ما ع ي ط  بالمفاملسألة بعي وا ما ع ي ط  بالمف

 ألي  ه ا ه  ر    العاع للجاهل ؟ألي  ه ا ه  ر    العاع للجاهل ؟  ::ف ن قلاف ن قلا

مسناويا لنه أو   مسناويا لنه أو     ((1))إن كنان ادذنر  إن كنان ادذنر  ن ن قلنا: بنل هن  ر ن   العناع للعناع         قلنا: بنل هن  ر ن   العناع للعناع         

الشناي   الشناي     باحلمنل باحلمنل   نن    ماجليناً ماجليناً أر أعلم أر أعلم   ننأعلم ب  ي مطلح أو أعلم يف ه   املسألة  أعلم ب  ي مطلح أو أعلم يف ه   املسألة  

 الص اع،.الص اع،.

 ان ادذر  اهل بلعم لالفه يف اال اوا  ؟ان ادذر  اهل بلعم لالفه يف اال اوا  ؟  ::ييالي االي ا

لندور مندار زعنم هن ا الطنرف او ذاك      لندور مندار زعنم هن ا الطنرف او ذاك        احلجية ن ال احلجية ن ال وم وا وم وا ن ن اذ ي اي: االح اه  اذ ي اي: االح اه  
                                                                                                                                                                                                         

للثالن   للثالن   « «   مل ناين مل ناين »»للثنان،   للثنان،   « «   ذي  نو ذي  نو »»للشن ل االوي   للشن ل االوي   « «   مل ومل و»»وشروطوا وه، وشروطوا وه،   واالش اي االربعةواالش اي االربعةبل بل   ((2))  

 للش ل الراب .للش ل الراب .« «   ينيناو ذي  ااو ذي  ا  مي  غمي  غ»»و و 

 كالعممة احلل، مثًم.كالعممة احلل، مثًم.  ((0))  

 حجياه ذالية.حجياه ذالية.  ننأر ذص ص العلم ب ظرنا أر ذص ص العلم ب ظرنا   ننألن ال ط  ألن ال ط    ((1))  

 أر من ر   له.أر من ر   له.  ((1))  
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ياله ياله   وذلننك الن االمسنناء م ضنن عة ملسننمّ   وذلننك الن االمسنناء م ضنن عة ملسننمّ وال اقنن وال اقنن بننل لنندور منندار عنناع الثونن ت  بننل لنندور منندار عنناع الثونن ت  

الثو ليننة  فعننده رؤيننة هنن ا او ذلننك عاملننا الذننامف اال اوننا ين  ال ي فننى صنندق  الثو ليننة  فعننده رؤيننة هنن ا او ذلننك عاملننا الذننامف اال اوننا ين  ال ي فننى صنندق  

مسناء  مسناء  م ا ل ن املندار يف صندق األ  م ا ل ن املندار يف صندق األ  ليه  و لا و باحلمل الشا   الص اع،  نّلليه  و لا و باحلمل الشا   الص اع،  نّلالعاع عالعاع ع

ح اه الشار  ه  العرف  وال شك ان العرف يرى كنًم م ومنا عاملنا    ح اه الشار  ه  العرف  وال شك ان العرف يرى كنًم م ومنا عاملنا    أأوم ض عات وم ض عات 

 كما نوح.كما نوح.  ةةالاخيرييالاخيرييهل ذةة  و م اضا  احلجية هل ذةة  و م اضا  احلجية أأهل ذكر و ف يوا و هل ذكر و ف يوا و أأو و 

 ..والعرفوالعرفذهن الف يه مرآة لل اق  ذهن الف يه مرآة لل اق    ::ييال ي اال ي ا

ان صننح اال انننه فيمننا ع يعلننم الاخننالع كمننا يف امل نناه  بننل   ان صننح اال انننه فيمننا ع يعلننم الاخننالع كمننا يف امل نناه  بننل   ذ ي نناي: انننه وذ ي نناي: انننه وإإ

مبنا  مبنا  ن ن لرآى صدق العاع على االذنر عرفنا  وان رآ     لرآى صدق العاع على االذنر عرفنا  وان رآ         الف يه ب فسه ل  الح  ما ُذِكرالف يه ب فسه ل  الح  ما ُذِكر

 ..((0))فاأملفاأمل  ((2))شخص ن  اهمشخص ن  اهمانه انه 

ه ا كله اضافة اس ال    بان غري اجملاود كثريا ما يلعم ان اجملاود  اهل و لطأ ه ا كله اضافة اس ال    بان غري اجملاود كثريا ما يلعم ان اجملاود  اهل و لطأ 

يسنّ   ذلنك لنه عنده     يسنّ   ذلنك لنه عنده       اللمنان ن فونل   اللمنان ن فونل   اكثنر النلاعمني ذلنك يف هن ا     اكثنر النلاعمني ذلنك يف هن ا       ومنا ومنا ن ن يف ه   املسنألة   يف ه   املسنألة   

 ذالية على مو ى كثري من املاأذرين.ذالية على مو ى كثري من املاأذرين.  ة ال ط ة ال ط الا ليد؟ اللوم ل  كان قاطعا فان حجّيالا ليد؟ اللوم ل  كان قاطعا فان حجّي

 جياب: بأن رأر غري اجملاود ونظر  لي   جة.جياب: بأن رأر غري اجملاود ونظر  لي   جة.  والوال

للتجينة  للتجينة    الع  ان املنأذ ذ يف الرواينات م ضن عاً   الع  ان املنأذ ذ يف الرواينات م ضن عاً     نّّنأأذ جياب: بان ال مه يف ذ جياب: بان ال مه يف إإ

    الال  ههغننري منرلون ب ظنر الشنخص لاوندا كننان ا    غننري منرلون ب ظنر الشنخص لاوندا كننان ا    وهن ا  وهن ا    ؟؟ان  ون ل، او عنريف  ان  ون ل، او عنريف  هن  ع ن   هن  ع ن   

  رأينه غنري حجنة   رأينه غنري حجنة       يف صن رة لعنار  النرأيني   يف صن رة لعنار  النرأيني     نن      كلنري اجملاوند  كلنري اجملاوند  ن ن اضنافة اس ان اجملاوند     اضنافة اس ان اجملاوند     

 على املو ى املعروف وان ك ا ال ن وله.على املو ى املعروف وان ك ا ال ن وله.

 لنة احلجينة لم اونا ين املاخنالفني او      لنة احلجينة لم اونا ين املاخنالفني او     أأن ن ن ي بشنم ي   ن ن ن ي بشنم ي   أأا ا  ا اّم ا اّمنّّنإإ  
                                                                                                                                                                                                         

 ..وصدقه ب ظر وصدقه ب ظر أر رأى الصدق العريف  وان ع يَر حت  ه أر رأى الصدق العريف  وان ع يَر حت  ه   ((2))  

ب ظر العنرف وكن ن   ب ظر العنرف وكن ن   اذ ممك الصدق اذ ممك الصدق   فاأمل فاأمل الحنمي العاع وك نه  اهم بالفعل ب ظر  يف ه   املسألة  الحنمي العاع وك نه  اهم بالفعل ب ظر  يف ه   املسألة    ((0))  

 نظر  مرآة ل ظرهم ااا ه  فيما ل  ع يعلم نظرهم وانه لالع ألم.نظر  مرآة ل ظرهم ااا ه  فيما ل  ع يعلم نظرهم وانه لالع ألم.
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فتناي الف يننه يف  فتناي الف يننه يف    وعلنى الثنان،  وعلنى الثنان،      وي فاحلجينة الاخيريينة  ابانة واضنتة    وي فاحلجينة الاخيريينة  ابانة واضنتة    ال؟ فعلنى اال ال؟ فعلنى اال 

 عده حجية رأيه ه  حاي العام،  واملر   الصدق العريف  فاأمل.عده حجية رأيه ه  حاي العام،  واملر   الصدق العريف  فاأمل.

أن أ لنننة احلجيننة شننناملة ألنن ين اال اونننا ين   أن أ لنننة احلجيننة شننناملة ألنن ين اال اونننا ين     ::واملسننا د يف ذلنننك هنن   واملسننا د يف ذلنننك هنن   

    . فنن ن رأر كننل لاونند حجننة   . فنن ن رأر كننل لاونند حجننة   ((2))املاعارضننني بنن زان واحنند يف وقننا واحنند    املاعارضننني بنن زان واحنند يف وقننا واحنند    

لاود أن يعمل برأر لاود آذنر لشنم ي العم منات    لاود أن يعمل برأر لاود آذنر لشنم ي العم منات      فيم ن ل لفيم ن ل ل  ..للعم ماتللعم مات

م وما اذاصاص ا لة احلجية به  ه،  عن ى  م وما اذاصاص ا لة احلجية به  ه،  عن ى    و ع ى كلو ع ى كلألما ب زان واحد  ألما ب زان واحد  

   ..((0))من  ون  ليل وال مر ح  كما فصل ا  يف موت  اذرمن  ون  ليل وال مر ح  كما فصل ا  يف موت  اذر

ال يعّد ل ليدا ال يعّد ل ليدا     ذر او ألهل الةةذر او ألهل الةةآآان ر    هؤالء اجملاودين جملاود ان ر    هؤالء اجملاودين جملاود   

  أو ان عنّد ل ليندًا فاننه ال ي ندف يف صندق     أو ان عنّد ل ليندًا فاننه ال ي ندف يف صندق         ةة ولني  ل لينداً  ةة ولني  ل لينداً  ألم فانه ر    ألهل الألم فانه ر    ألهل ال

أر ا اوند يف املسنألة األصنن لية   أر ا اوند يف املسنألة األصنن لية       علنى منن ا اونند يف منا لرلنو عليونا ف ننا     علنى منن ا اونند يف منا لرلنو عليونا ف ننا     « « اجملاوند اجملاوند »»

والن   والن     الر الينة أو ال ت ينة وشنوووا   الر الينة أو ال ت ينة وشنوووا     موا ئ االننا واا منن املسنا ل   موا ئ االننا واا منن املسنا ل   والف وية ف ا  ون والف وية ف ا  ون 

 دَّة الوعيدة  عليوا.دَّة الوعيدة  عليوا.ابا ى انا واا احل م الف و، الفرع، يف علاه امُلِعابا ى انا واا احل م الف و، الفرع، يف علاه امُلِع

إذن ر    اجملاودين للشيس الصدوق وللشيس الط ن، يف ل  ي ومنا للمراننيل   إذن ر    اجملاودين للشيس الصدوق وللشيس الط ن، يف ل  ي ومنا للمراننيل   

ال يعّد ل ليدا بل ه  ر    ألهل الةة  بل ل  فنر  اننه ل ليند فاننه ممنا ال ي ندف يف       ال يعّد ل ليدا بل ه  ر    ألهل الةة  بل ل  فنر  اننه ل ليند فاننه ممنا ال ي ندف يف       

وان ابا نا علننى املسنألة الر اليننة  كمنا فصننل ا  يف    وان ابا نا علننى املسنألة الر اليننة  كمنا فصننل ا  يف    « « املسنألة الف ويننة املسنألة الف ويننة »»ك ننه لاونندًا يف  ك ننه لاونندًا يف  

 «.«. اوا  والا ليد اوا  والا ليداالاال»»  مواح مواح 

  نف ك بني  م ة من الع اويننف ك بني  م ة من الع اوينمبمحظة انه ال بد من مبمحظة انه ال بد من   أكثرأكثر  وياضح ذلكوياضح ذلك

     ..وه  حس، مساع،وه  حس، مساع،    ع  ان ال وأ او ذة الث ةع  ان ال وأ او ذة الث ة  
                                                                                                                                                                                                         

يف كاناب  يف كاناب    " بالافصنيل وب  ن   نناة   " بالافصنيل وب  ن   نناة   ولسناقطوما ولسناقطوما عن اش اي "عده مش ي ا لة احلجينة للماعارضنني   عن اش اي "عده مش ي ا لة احلجينة للماعارضنني     أ و اأ و ا  ((2))  

 ه اك ا  بة اذرى اكثر يف بع  مواح  الار .ه اك ا  بة اذرى اكثر يف بع  مواح  الار .  لأل  بةلأل  بةكما اضف ا كما اضف ا « «   الف واءالف واء  ش رىش رى»»

 «.«.  الف واء  رانة ف وية اص ليةالف واء  رانة ف وية اص لية  ش رىش رى»»  اذر كااب   اذر كااب يرا يرا   ((0))  
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    ..وه ا حدن، ا اوا روه ا حدن، ا اوا ر    ع  ان ق ي اهل الةةع  ان ق ي اهل الةة

فننا فننا ا لنن  يف املسننجد واا لنن  يف املسننجد وا»»  ::النن ر  ي عليننه مثننلالنن ر  ي عليننه مثننلن ن ع نن ان الفانن ى    ع نن ان الفانن ى      

 ..ن ه ا الع  ان نشأ اللا يف امل اهن ه ا الع  ان نشأ اللا يف امل اهوموم  نن  ««ال افال اف

وانا م لد  ولنارة اذنرى   وانا م لد  ولنارة اذنرى     فو  مفٍافو  مفٍا  انه لارة ار   لآلذر مسافايًاانه لارة ار   لآلذر مسافايًا  

وممنا يندي علنى    وممنا يندي علنى    ..فٍافٍاه ُمه ُما  ألنه من اهل الةة  ال ألّنا  ألنه من اهل الةة  ال ألّنار   اليه مساخةا ونا م اّيار   اليه مساخةا ونا م اّي

  . وقند فصنل ا احلندي  عنن    . وقند فصنل ا احلندي  عنن    املفن  املفن  الفرق انه ال لش ا يف هن ا االذنري منا يشن ا يف     الفرق انه ال لش ا يف هن ا االذنري منا يشن ا يف     

  ""موا ئ االننا واا موا ئ االننا واا   والا ليد والا ليد اال اوا  اال اوا  ""ذلك م  اال ابة عما ي ر  عليه يف مواح  ذلك م  اال ابة عما ي ر  عليه يف مواح  

 فمح .فمح .

وباعوري آذر أ ق وأمشل اّن بع  احمل  ني ا ار شووة مفا ها لن  أن نا اعامندنا    وباعوري آذر أ ق وأمشل اّن بع  احمل  ني ا ار شووة مفا ها لن  أن نا اعامندنا    

على مرانيل الشيس الصدوق أو الط نن، منن غنري أن حن نح يف السن د ن ولن  لعنده         على مرانيل الشيس الصدوق أو الط نن، منن غنري أن حن نح يف السن د ن ولن  لعنده         

  ات ي إس م لدين  م  أن ل ليد لاود جملاود آذر غري  ا ل قطعا. ات ي إس م لدين  م  أن ل ليد لاود جملاود آذر غري  ا ل قطعا.ال درة ن ف ن ا نال درة ن ف ن ا ن

 ويف ام اب ن  ي: البد أن نف ك بني ن عني من الر   :ويف ام اب ن  ي: البد أن نف ك بني ن عني من الر   :

ر    لاوند جملاوند آذنر منن بناب اننه منن أهنل النةة  وهن ا لني             ر    لاوند جملاوند آذنر منن بناب اننه منن أهنل النةة  وهن ا لني               

 با ليد وال إش اي فيه.با ليد وال إش اي فيه.
 

  ليد غري  ا ل. ليد غري  ا ل.ر    لاود جملاود آذر بع  ان ك نه مفايا.. وه ا لر    لاود جملاود آذر بع  ان ك نه مفايا.. وه ا ل  

ان ع ن ان الا ليند خيالنع عننن ع ن ان الر ن   إس أهنل الننةة        ان ع ن ان الا ليند خيالنع عننن ع ن ان الر ن   إس أهنل الننةة          

ومي ننن ال نن ي بصننتة ر نن   الف يننه يف مسننألة إس أهننل الننةة  بي مننا ال يصننح لننه   ومي ننن ال نن ي بصننتة ر نن   الف يننه يف مسننألة إس أهننل الننةة  بي مننا ال يصننح لننه   

مبا ه  مفٍا  ويظور ذلك مبمحظة الفرق بنني  مبا ه  مفٍا  ويظور ذلك مبمحظة الفرق بنني    "املف ""املف "  الر    يف املسألة نفسوا إسالر    يف املسألة نفسوا إس
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 واهل الةة ف   ي:واهل الةة ف   ي:  املف املف 

 ه اك فروق واضتة بني "املف " وبني "أهل الةة"  ه اك فروق واضتة بني "املف " وبني "أهل الةة"  

بي منا ال  بي منا ال    ننيف األقربية لل اق   يف األقربية لل اق     ((2))رغم عده  ذلوارغم عده  ذلوا  ننلش ا العدالة يف املف   لش ا العدالة يف املف     نن22

يش ا ذلك يف من ُيعامد عليه يف م دمات االنا واا من أهل النةة  لن ا صناروا    يش ا ذلك يف من ُيعامد عليه يف م دمات االنا واا من أهل النةة  لن ا صناروا    

  ومنا ذلنك إال ألننه منن أهنل النةة         ومنا ذلنك إال ألننه منن أهنل النةة       ه لني  إماميناً  ه لني  إماميناً  يعامدون على ب  فضاي م  انن يعامدون على ب  فضاي م  انن 

 ف ا.ف ا.

 ن لش ا يف املف  احلياة   ون أهل الةة.ن لش ا يف املف  احلياة   ون أهل الةة.00

 ..((0))ن لش ا يف املف  ال ك رة   ون أهل الةةن لش ا يف املف  ال ك رة   ون أهل الةة11

  أما حجينة قن ي أهنل      أما حجينة قن ي أهنل    ((1))ن إن حجية رأر املف  ه، من باب الاعود يف امملةن إن حجية رأر املف  ه، من باب الاعود يف امملة11

 ية عن ال اق .ية عن ال اق .الةة فليسا من باب الاعود  بل ل اشفياه ال  عالةة فليسا من باب الاعود  بل ل اشفياه ال  ع

ن إن رأر املف  ه  حجة على امل لد ول  حصل له  ن بالمف  ألنه ني  ن ن إن رأر املف  ه  حجة على امل لد ول  حصل له  ن بالمف  ألنه ني  ن 00

   ا شخصيا ال  ليل على حجياه  كما ال  ليل على ان اطه احلجج عن حجياوا.  ا شخصيا ال  ليل على حجياه  كما ال  ليل على ان اطه احلجج عن حجياوا.

من أهل الةة جتنا  رأر أهنل ذنةة آذنر     من أهل الةة جتنا  رأر أهنل ذنةة آذنر       أحدأحدأما الظن بالمف احلاصل لدى أما الظن بالمف احلاصل لدى 

  ه ا  سو رأر املشو ر  وأما  سو ما نرا    ه ا  سو رأر املشو ر  وأما  سو ما نرا  فانه خيّل  جية رأر ادذر عليه حي ئ فانه خيّل  جية رأر ادذر عليه حي ئ 

اذ اذ   فاأمل فاأمل ف نه ن ف ال ي  ن حجة لعيي ية عليه بل حجة ختيريية كما فصل ا  يف حمله  ف نه ن ف ال ي  ن حجة لعيي ية عليه بل حجة ختيريية كما فصل ا  يف حمله  

مطل نا منن اهنل النةة  وقند اشن طا فينه شنروا معي نة          مطل نا منن اهنل النةة  وقند اشن طا فينه شنروا معي نة            أذنص أذنص قد ي اي: اّن املف  قد ي اي: اّن املف  
                                                                                                                                                                                                         

 مطل ا أو يف امملة.مطل ا أو يف امملة.  ((2))  

 ح ا يف بعضوا.ح ا يف بعضوا.وك ا احلرية  وغريها على املشو ر او األوك ا احلرية  وغريها على املشو ر او األ  ((0))  

 لل اق  واالصابة.لل اق  واالصابة.  األقربيةاألقربيةاذ اعاة الشار  يف حجية رأيه ما ال مدذلية له يف اذ اعاة الشار  يف حجية رأيه ما ال مدذلية له يف   ((1))  
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 ..فاأملفاأملبي وما  بي وما    وباحلمل الشا  وباحلمل الشا  با لاوا الاصة وي ضته الفرق عرفا با لاوا الاصة وي ضته الفرق عرفا 

   ون امل لند     ون امل لند  ((2))حي  نوح انه مي ن للمجاود أن ير ن  ألهنل النةة مطل نا    حي  نوح انه مي ن للمجاود أن ير ن  ألهنل النةة مطل نا    

 فانه ال جي ز له ل ليد غري امام  للشرا ا.  فانه ال جي ز له ل ليد غري امام  للشرا ا.  

   أحدأحدضافة ان و ه ام از قد ي  ن ضافة ان و ه ام از قد ي  ن إإنه البد من نه البد من   فف

بي منا اجملاوند بيند  الضن ابا     بي منا اجملاوند بيند  الضن ابا     إن العام، ليسنا بيند  الضن ابا     إن العام، ليسنا بيند  الضن ابا       

ويساطي  ان يشخص منا هن  ذنمف من ازين الشنريعة  منن أقن اي املخناِلع  فنم          ويساطي  ان يشخص منا هن  ذنمف من ازين الشنريعة  منن أقن اي املخناِلع  فنم          

 ي   عا ة يف مفسدة املخالفة لل اق  او احلجج العامة.ي   عا ة يف مفسدة املخالفة لل اق  او احلجج العامة.
 

ولا ضيح ذلك نضرب مثاال يف موت  اص ل، موم  وهن  موتن  ان نمب    ولا ضيح ذلك نضرب مثاال يف موت  اص ل، موم  وهن  موتن  ان نمب    

ياني االولننيني نسننوة ياني االولننيني نسننوة ال سننوة فانننه لنن  كانننا لنندي ا  ننمل روايننات  وكننان بننني الننروا  ال سننوة فانننه لنن  كانننا لنندي ا  ننمل روايننات  وكننان بننني الننروا  

وكن ا الرواينة الثالثنة لن  ل حظنا بال سنوة للرواينة        وكن ا الرواينة الثالثنة لن  ل حظنا بال سنوة للرواينة          و نه  و نه  العم ه والصن ص منن   العم ه والصن ص منن   

الثانينة ف نا ل اننا ال سنوة منن و نه ايضنا  فن ذا ل حظنا كلنوا يف عنر  واحنند            الثانينة ف نا ل اننا ال سنوة منن و نه ايضنا  فن ذا ل حظنا كلنوا يف عنر  واحنند            

على االذر  وه ا ه  املو نى األوي  على االذر  وه ا ه  املو نى األوي    أحدهاأحدهافال سوة ه، الاواين امل ر ر  وال يا ده فال سوة ه، الاواين امل ر ر  وال يا ده 

  احداحدكلوا يف عر  وكلوا يف عر  و  وه  ممحظاواوه  ممحظاوا

    أواًلأواًل  ننمثمن مثمن ن ن     الرواية الثالثة بال سوة للثانيةالرواية الثالثة بال سوة للثانيةذر  فو  ان لمح  ذر  فو  ان لمح  ما املو ى ادما املو ى ادأأوو

فانه بعد ذلك قد ل  لو ال سوة بني الثالثة واالوس فا  ن هن، العمن ه والصن ص    فانه بعد ذلك قد ل  لو ال سوة بني الثالثة واالوس فا  ن هن، العمن ه والصن ص    

املطلح فا ده الثالثنة علنى االوس  والف ينه حين  ان بيند  املمكنات يف هن ا املسنألة         املطلح فا ده الثالثنة علنى االوس  والف ينه حين  ان بيند  املمكنات يف هن ا املسنألة         
                                                                                                                                                                                                         

اس رأر  بل وفيما ا اود ووصل ل نن بنالظن املعانة    اس رأر  بل وفيما ا اود ووصل ل نن بنالظن املعانة      صلصلوع يوع يفيما ع جياود فيه بالفعل  وفيما ا اود فيما ع جياود فيه بالفعل  وفيما ا اود   ((2))  

 ال بال ط  الن حجياه ذالية فم يع ل على الطري ية جت يل العمل ب سيمه.ال بال ط  الن حجياه ذالية فم يع ل على الطري ية جت يل العمل ب سيمه.
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ا يسأي الف يه االذر يف مسألة معي نة  ال وقنا لنه لاتريرهنا     ا يسأي الف يه االذر يف مسألة معي نة  ال وقنا لنه لاتريرهنا     وغريها ول ا فانه ع دموغريها ول ا فانه ع دم

وحت ي وا كال ر مثم  فتي  ان ممكات املسألة وق اعدها العامنة ع ند  ف ند ي ونل     وحت ي وا كال ر مثم  فتي  ان ممكات املسألة وق اعدها العامنة ع ند  ف ند ي ونل     

 وقد ال ي ول  اضافة اس انه ال مي ن عا ة أن خيد   واالمر خبمفه بالعام،.وقد ال ي ول  اضافة اس انه ال مي ن عا ة أن خيد   واالمر خبمفه بالعام،.

للشنرا ا لو نى   للشنرا ا لو نى   ل  ا ناز الشنار  للم لند الر ن   للنري امنام        ل  ا ناز الشنار  للم لند الر ن   للنري امنام          

عليننه حيالننه كمننا هنن  املشنناهد يف امل لتنند حينن  انننه ُيسننلم قينناَ   ملرِ عننه  وع نندها     عليننه حيالننه كمننا هنن  املشنناهد يف امل لتنند حينن  انننه ُيسننلم قينناَ   ملرِ عننه  وع نندها     

  بي منا نني  ن الضنرر أذنّع       بي منا نني  ن الضنرر أذنّع     ((2))ناتصل مفسدة كةى يف ر    امل لع للفاننح ناتصل مفسدة كةى يف ر    امل لع للفاننح 

فيمنا لن  ر ن  اجملاوند يف مونا ئ االننا واا بنل يف نفن  املسنألة          فيمنا لن  ر ن  اجملاوند يف مونا ئ االننا واا بنل يف نفن  املسنألة            ننوقد ل عنده   وقد ل عنده   ن ن  دًا   دًا  

 ..((0))ا اا االفرعية للري املساجم  للشرالفرعية للري املساجم  للشر

 

                                                                                                                                                                                                         

 مطل ا فادبر.مطل ا فادبر.  ماثوا ن بلماثوا ن بلك  نه كاذبا او غري ك  نه كاذبا او غري ن ن ه ا يف الفانح ال ر  وة فس ه لرلوا مبخالفة ال اق  ه ا يف الفانح ال ر  وة فس ه لرلوا مبخالفة ال اق    ((2)) 

جية مراننيل الث نات او مليند ل ضنيتوا وبره اونا واال ابنة علنى        جية مراننيل الث نات او مليند ل ضنيتوا وبره اونا واال ابنة علنى        ان العديد من اال لة على حان العديد من اال لة على ح  ىىوال خيفوال خيف  ((0)) 

و و « «   الف يننهالف يننه»»مراننيل  مراننيل    لثنار عليونا  قند ذكرناهنا يف املواحن  االلينة حن ي حجينة        لثنار عليونا  قند ذكرناهنا يف املواحن  االلينة حن ي حجينة          الن  الن  االشن االت االذنرى   االشن االت االذنرى   

 ..ولدبرولدبر  فمح    فمح  ««  الاو يونيالاو يوني»»
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  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 
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  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 

 

عة منن اإلشن االت املطروحنة علنى ال ن ي  جينة مراننيل        عة منن اإلشن االت املطروحنة علنى ال ن ي  جينة مراننيل        مرت علي ا لم مرت علي ا لم 

الث نات بصن رة عامنة وقند أ و نا ع ونا  ونن تاوي ه نا إقامنة الندليل علنى إ ونات             الث نات بصن رة عامنة وقند أ و نا ع ونا  ونن تاوي ه نا إقامنة الندليل علنى إ ونات             

  بالصن ص  بالصن ص  « « منن ال حيضنر  الف ينه   منن ال حيضنر  الف ينه   »»يف كاابنه  يف كاابنه      حجية مرانيل الشيس الصدوقحجية مرانيل الشيس الصدوق

كما نياضمن الوت  اال ابة ضنم ا علنى اشن االت اذنرى قند لطنرف علنى كلن،         كما نياضمن الوت  اال ابة ضنم ا علنى اشن االت اذنرى قند لطنرف علنى كلن،         

     ..ال ضيةال ضية

اس   اب ن ض، على من ال ينرى حجينة   اس   اب ن ض، على من ال ينرى حجينة     باإلشارةباإلشارةل ن قول ذلك ال بأف ل ن قول ذلك ال بأف وو

ب  ننه  دينند ب  ننه  دينند   ويفينند ل  ي الونناويفينند ل  ي الوننا  ونظا رهننا ونظا رهننا يعننم ال اننو االربعننة يعننم ال اننو االربعننة   الث ننات الث ننات   مرانننيلمرانننيل

 وه :وه :

ذهننو بعنن  األعننمه ن ومنن وم السننيد النن  ، وغننري  ن إس أن ل  ي ننات            ذهننو بعنن  األعننمه ن ومنن وم السننيد النن  ، وغننري  ن إس أن ل  ي ننات            

 مسافيضة.مسافيضة.ابن ق ل يه وأمثاألم ه، أذوار حسية ما الرة أو ابن ق ل يه وأمثاألم ه، أذوار حسية ما الرة أو ال جاش، والط ن، وال جاش، والط ن، و

  راويننًا راويننًا وكننان مسننا دهم يف ذلننك أن ال جاشنن، ن مننثم ن ع نندما كننان ي  ننح        وكننان مسننا دهم يف ذلننك أن ال جاشنن، ن مننثم ن ع نندما كننان ي  ننح        

فا  ي ه يسا د إس أذوار ما الرة أو مسافيضة وصلا إليه عة كّل أو معظم ال انو  فا  ي ه يسا د إس أذوار ما الرة أو مسافيضة وصلا إليه عة كّل أو معظم ال انو  



  حجية مراسيل الثقات 

ه ه الن ر هن  منن أصنتاب اإلمنا     الن ر هن  منن أصنتاب اإلمنا     حمو ب  حمو ب  الر الية ال  صدرت من زمن احلسن بن الر الية ال  صدرت من زمن احلسن بن 

راوينًا إس زمنن   راوينًا إس زمنن     9292ب اننطة  ب اننطة      وقد روى عنن الصنا ق  وقد روى عنن الصنا ق      ال ا م والرضاال ا م والرضا

 الشيس الط ن، أو ال جاش، أو نظا رهما.  الشيس الط ن، أو ال جاش، أو نظا رهما.  

وانوا لر  اناتسنان ال  وانوا لر  اناتسنان ال    وم  قط  ال ظر عن امل اقشة يف مسا د ه   الدع ىوم  قط  ال ظر عن امل اقشة يف مسا د ه   الدع ى

ن  ي: إن من يلاله مبثنل هن ا علينه أن يلانله بشن ل أوس بان الر أو ال       ن  ي: إن من يلاله مبثنل هن ا علينه أن يلانله بشن ل أوس بان الر أو ال            ليل عليه ليل عليه

منا  اه املسنا د الن ر ذكنر  مات  نا فيونا       منا  اه املسنا د الن ر ذكنر  مات  نا فيونا         األربعنة  األربعنة  رواينات ال انو   رواينات ال انو     أقل بانافاضنة أقل بانافاضنة 

إذ ال او االربعة ع لعامد على ما ة كااب روا ن، ف نا  بنل علنى     إذ ال او االربعة ع لعامد على ما ة كااب روا ن، ف نا  بنل علنى         بش ل أق ىبش ل أق ى

فمنن قناي بنالا الر جملنر  لن فر أكثنر منن        فمنن قناي بنالا الر جملنر  لن فر أكثنر منن        « « وم ونا األصن ي األربعما نة   وم ونا األصن ي األربعما نة   »»مئات ال او مئات ال او 

واالناوصنار من  لن فر    واالناوصنار من  لن فر    ما ة كااب ر ال، بيد ال جاش، كيع ال ي  ي بان الر ال نايف   ما ة كااب ر ال، بيد ال جاش، كيع ال ي  ي بان الر ال نايف   

 وه ا ما ص عه اإلذواري ن.وه ا ما ص عه اإلذواري ن.  مئات املصا ر بأيديوما؟مئات املصا ر بأيديوما؟

    النراور النراور وحنن ال ن ول بانافاضنة أو لن الر إذونارات ال جاشن، وصن اًل إس      وحنن ال ن ول بانافاضنة أو لن الر إذونارات ال جاشن، وصن اًل إس      

 ول ن من ي وله البد أن ي ول ل الر أو انافاضة أنانيد ال او األربعة.ول ن من ي وله البد أن ي ول ل الر أو انافاضة أنانيد ال او األربعة.

 

 ننا إ ونات حجينة  ين  منا  ناء يف كاناب الشنيس          ننا إ ونات حجينة  ين  منا  ناء يف كاناب الشنيس         من امل انو ل نا ن نن اء أر   من امل انو ل نا ن نن اء أر   

الصدوق ب  ي مطلح أو نفيه ن أن نامعن  يدا يف منا قالنه الشنيس نفسنه إذ اننه لعوند         الصدوق ب  ي مطلح أو نفيه ن أن نامعن  يدا يف منا قالنه الشنيس نفسنه إذ اننه لعوند         

 يف  يوا ة ال ااب.يف  يوا ة ال ااب.« « من ال حيضر  الف يهمن ال حيضر  الف يه»»با  يح  ي  ما  اء يف كاابه با  يح  ي  ما  اء يف كاابه 

بل قصدت إس إيرا  ما أف  بنه  واح نم بصنتاه  واعا ند     بل قصدت إس إيرا  ما أف  بنه  واح نم بصنتاه  واعا ند     »»  

  وبني رب،  ّل ذكر   و ي  ما فيه مسناخر  منن كانو مشنو رة        وبني رب،  ّل ذكر   و ي  ما فيه مسناخر  منن كانو مشنو رة      أنه حجة بيأنه حجة بي

عليوننا املعنن ي  واليوننا املر نن   مثننل كانناب حريننل بننن عونند اهلل السجسنناان،....      عليوننا املعنن ي  واليوننا املر نن   مثننل كانناب حريننل بننن عونند اهلل السجسنناان،....      



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 ..((2))««وباللا يف ذلك  ودروباللا يف ذلك  ودر

وياضح ملن لاون  مراننيل الشنيس الصندوق يف كاابنه "منن ال حيضنر  الف ينه"         وياضح ملن لاون  مراننيل الشنيس الصندوق يف كاابنه "منن ال حيضنر  الف ينه"         

 أنوا على قسمني:أنوا على قسمني:

يوندؤها باعنوري:   يوندؤها باعنوري:   ر بنل  ر بنل  ووع ين كر فيونا اننم النرا    ع ين كر فيونا اننم النرا      املرانيل ال املرانيل ال   

كنن ا وكنن ا.. أر ي سننو الروايننة إس اإلمنناه  نن ف نلسننلة   كنن ا وكنن ا.. أر ي سننو الروايننة إس اإلمنناه  نن ف نلسننلة       قنناي أبنن  عونند اهللقنناي أبنن  عونند اهلل

   وما أكثر ما فعل ذلك.  وما أكثر ما فعل ذلك.بأكملوابأكملواالس د الس د 

اننم النراور ل  ننه ع ين كر ل ننا يف    اننم النراور ل  ننه ع ين كر ل ننا يف      املراننيل النن  ذكنر فيوننا  املراننيل النن  ذكنر فيوننا    

أو ألننه ع لسن ح لنه الفرصنة     أو ألننه ع لسن ح لنه الفرصنة         س، ذلكس، ذلكألنه نألنه ن  إماإمااملشيخة ن د  إس ذلك الراور  املشيخة ن د  إس ذلك الراور  

أو قد ي  ن وراء ذلك أنواب أذرى. وعلنى  أو قد ي  ن وراء ذلك أنواب أذرى. وعلنى      ال افية إلضافة اإلن ا  إس ال اابال افية إلضافة اإلن ا  إس ال ااب

ر نم  ر نم  « « 202202»»  هنم هنم ع ي كر طري ه إليوم يف املشنيخة  ع ي كر طري ه إليوم يف املشنيخة  ال ين ال ين الرواة الرواة   عد عد أية حاي ف ن أية حاي ف ن 

  سو الا ، اجمللس،.   سو الا ، اجمللس،.  

 ينح كاابنه    ينح كاابنه   ومن املم نن ال ن ي إن عونارة الشنيس الصندوق الن  ذكرهنا يف ل        ومن املم نن ال ن ي إن عونارة الشنيس الصندوق الن  ذكرهنا يف ل        

 يف لصتيح كم ال سمني.يف لصتيح كم ال سمني.  ((0))نا فع ا ل  قول اهانا فع ا ل  قول اها

  م دمننةم دمننة  يفيف  عوارلننهعوارلننه  يفيف  الصنندوقالصنندوق  الشننيسالشننيس  أرا أرا   هننلهننل: : السننؤايالسننؤاي  هنن اهنن ا  ه نناه ننا  ونطننرفونطننرف

 ل  يح الرواة؟  ل  يح الرواة؟    ههأأ  الروايةالرواية  ل  يحل  يح  كاابهكاابه

ف ن أرا  ل  يح الرواية واملضم ن  فعلى بع  املونان، ال ي ن ن حجنة علنى     ف ن أرا  ل  يح الرواية واملضم ن  فعلى بع  املونان، ال ي ن ن حجنة علنى     
                                                                                                                                                                                                         

   م دمة ال ااب.  م دمة ال ااب.11صص  22من ال حيضر  الف يه:  من ال حيضر  الف يه:    ((2))

 ر    اس ل  ي ه للروايات.ر    اس ل  ي ه للروايات.الالاو كةى على صتة او كةى على صتة    يح الرواة  يح الرواة ل ل   ن صلرى ن علىن صلرى ن على  ار قول ا  اللاوا ار قول ا  اللاوا   ((0))



  حجية مراسيل الثقات 

  وننا  ن فان ى م نه  وفان ى       وننا  ن فان ى م نه  وفان ى     ((2))الف واء  ألنه ني  ن مسنا دا إس احلندف  الف واء  ألنه ني  ن مسنا دا إس احلندف  نا ر نا ر 

اجملاونند ليسننا حجننة يف حننح لاونند آذننر. ل ننن لنن  أن الصنندوق ي صنند مننن وراء     اجملاونند ليسننا حجننة يف حننح لاونند آذننر. ل ننن لنن  أن الصنندوق ي صنند مننن وراء     

عوارله ل  يح الرواة  فسي  ن حاله حاي ال جاش، وال ش، وأشنواهوم  ممنن ُلعنّد    عوارله ل  يح الرواة  فسي  ن حاله حاي ال جاش، وال ش، وأشنواهوم  ممنن ُلعنّد    

ا لن  قناي هنؤالء    ا لن  قناي هنؤالء    كمن كمن »»ل  ي الوم حجة  فم فرق بني ل  ي ه الشخص، أو اال نال،  ل  ي الوم حجة  فم فرق بني ل  ي ه الشخص، أو اال نال،  

 «.  «.  املا ة   اتاملا ة   ات
 

      نات   نات اذن إن كان الشيس الصدوق ي صد ل  ينح النرواة ف  لنه حجنة وهنم      اذن إن كان الشيس الصدوق ي صد ل  ينح النرواة ف  لنه حجنة وهنم      

 اللوم إال م  معارضاه بامرف من ر ال، آذر  وذلك م ض   آذر.اللوم إال م  معارضاه بامرف من ر ال، آذر  وذلك م ض   آذر.

 

الروايننة ال الروايننة ال   ه نناك قننرا ن لشننري إس أن م صنن   الشننيس يف م دماننه كننان ل  يننح  ه نناك قننرا ن لشننري إس أن م صنن   الشننيس يف م دماننه كننان ل  يننح  

 .  .  لفيد ل  ي ه الرواة(لفيد ل  ي ه الرواة(  أرأر  وه اك قرا ن أذرى معاكسة )  وه اك قرا ن أذرى معاكسة )الرواةالرواة
 

وعلى أر ل دير فاّن من ال اضح أن كاابه )من ال حيضنر  الف ينه( هن  عونارة     وعلى أر ل دير فاّن من ال اضح أن كاابه )من ال حيضنر  الف ينه( هن  عونارة     

عن نص ص الروايات املعةة عن فا ا   فو، رواية وهن، فان ى يف ال قنا نفسنه      عن نص ص الروايات املعةة عن فا ا   فو، رواية وهن، فان ى يف ال قنا نفسنه      

ري نفنن، صنتة السنن د وو اقننة  ري نفنن، صنتة السنن د وو اقننة  وهن ا يفينند ل  ينح املضننم ن والرواينة  وأيضننًا مننن غن    وهن ا يفينند ل  ينح املضننم ن والرواينة  وأيضننًا مننن غن    

 .  .  الرواةالرواة
                                                                                                                                                                                                         

 ث ا ذلنك بالافصنيل يف مواحن      ث ا ذلنك بالافصنيل يف مواحن        عن صتة اعاما  لاود على لاود اذر يف امملة كما    عن صتة اعاما  لاود على لاود اذر يف امملة كما   مضى ناب امضى ناب ا  ((2))

 )اال اوا  يف موا ئ االنا واا(.)اال اوا  يف موا ئ االنا واا(.

 أو )ل  يح الرواية األعم من ك نه لا  يح الرواة(.أو )ل  يح الرواية األعم من ك نه لا  يح الرواة(.  ((0))

سلم ه  ل  يح الرواية  ول  يح الرواة م  الفا ى على طو وا يفيد ذلنك أيضنًا ل نن    سلم ه  ل  يح الرواية  ول  يح الرواة م  الفا ى على طو وا يفيد ذلنك أيضنًا ل نن    واحلاصل ان ال در املواحلاصل ان ال در امل  ((1))

 ..هل مّت  ليل على ل  ي ه للرواة؟ ه ا ما نيأل، يف املنت ب ذن اهلل لعاسهل مّت  ليل على ل  ي ه للرواة؟ ه ا ما نيأل، يف املنت ب ذن اهلل لعاس



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

باتليل كمه الصدوق املا ده والا قع ع د م ناط   باتليل كمه الصدوق املا ده والا قع ع د م ناط     فل شر إس كم ال سمنيفل شر إس كم ال سمني

 من عوارله:من عوارله:

الظناهر أن م صن    الرواينة    الظناهر أن م صن    الرواينة    وو  ««»»ق له: ق له: ن ن 22

 نن إرا لنه    نن إرا لنه   نعم منن املم نعم منن املم   نن    كما ه  واضحكما ه  واضحن ن من غري أن ل ف، صتة الس د  من غري أن ل ف، صتة الس د      ال الراورال الراور

اس اس مننا أفنن  بصننتة ننن د  إضننافة     مننا أفنن  بصننتة ننن د  إضننافة     : : أرأرننن ننن «  «  مننا افاننى بصننتة ننن د  و مضننم نه    مننا افاننى بصننتة ننن د  و مضننم نه    »»

 ل  ه مساوعد أو غري  اهر فيه.ل  ه مساوعد أو غري  اهر فيه.لافّر  الفا ى على اجملم   عرفا  لافّر  الفا ى على اجملم   عرفا    ن ن   ((2))مضم نهمضم نه

ف ند ي ناي ه نا لعلنه     ف ند ي ناي ه نا لعلنه       ««»»ن واما ق له: ن واما ق له: 00

 ًا.ًا.ي صد أن "الة والرواية" حجة من حي  الس د أيضي صد أن "الة والرواية" حجة من حي  الس د أيض

إن ه   العوارة أعّم  أر أّن حجية الة علنى الصندوق بي نه    إن ه   العوارة أعّم  أر أّن حجية الة علنى الصندوق بي نه      قد ي ايقد ي ايول ن ول ن 

وبني رّبه أعم من و اقة املضم ن ف ا ومنن و اقنة السن د أيضنًا  وبالانال، فالظناهر       وبني رّبه أعم من و اقة املضم ن ف ا ومنن و اقنة السن د أيضنًا  وبالانال، فالظناهر       

 أّن ه   العوارة ال مي ن االنا ا  إليوا ألنوا أعم.أّن ه   العوارة ال مي ن االنا ا  إليوا ألنوا أعم.

النة حجنة ن    النة حجنة ن    و ا و ا كلمة احلجية لن  نسنوا للخنة ن كنن     كلمة احلجية لن  نسنوا للخنة ن كنن       اللوم إال إذا انُاظور أناللوم إال إذا انُاظور أن

 كان  اهرها ل  يح الس د عرفًا  فاأمل.كان  اهرها ل  يح الس د عرفًا  فاأمل.

                                                                                                                                                                                                         

 ..ما أف  بصتة ن د  إضافة إس مضم نهما أف  بصتة ن د  إضافة إس مضم نهار ار   ((2))



  حجية مراسيل الثقات 

ن ُيم ن ال  ي أن عمدة االننادالي علنى أن الشنيس الصندوق كنان ي صند       ن ُيم ن ال  ي أن عمدة االننادالي علنى أن الشنيس الصندوق كنان ي صند       22

»»يف م دماننه ل  يننح الننراور ال ل  يننح ذصنن ص الروايننة ف ننا  هنن  ق لننه:   يف م دماننه ل  يننح الننراور ال ل  يننح ذصنن ص الروايننة ف ننا  هنن  ق لننه:   

 ة وذلك بأحد و وني: ة وذلك بأحد و وني: أر أح م بصتة ذلك الأر أح م بصتة ذلك ال  ««

ي  نننح املضنننم ن وهننن  منننن  ي  نننح املضنننم ن وهننن  منننن    ««»»  ان الصننندوق يف ق لنننه:ان الصننندوق يف ق لنننه:  

ي  نح اإلنن ا  وهن  منن احلن . ويف ق لنه       ي  نح اإلنن ا  وهن  منن احلن . ويف ق لنه         ««»»احلدف  ويف ق لنه:  احلدف  ويف ق لنه:  

جيم  بي وما  فال ري ة هن،:  جيم  بي وما  فال ري ة هن،:    ««»»بعد ذلك مواشرة: بعد ذلك مواشرة: 

ًا من ذكنر هن   اممنل الثم نة ماسلسنلة       ًا من ذكنر هن   اممنل الثم نة ماسلسنلة       الا انح والا انو وال ق، املساظور عرفالا انح والا انو وال ق، املساظور عرف

 فاأمل.فاأمل.

وهنن  العمنندة لنن  مّت  عنن ى ان املاوننا ر عرفننًا مننن "الصننتيح" لنندى     وهنن  العمنندة لنن  مّت  عنن ى ان املاوننا ر عرفننًا مننن "الصننتيح" لنندى       

إطمقه ه  الصتيح ن دًا  أو الصتيح ن دًا ومضم نًا  وال يرف  اليد ع نه إال لن    إطمقه ه  الصتيح ن دًا  أو الصتيح ن دًا ومضم نًا  وال يرف  اليد ع نه إال لن    

    وا: وا:

ح ح ان للصدوق مصطلتًا ذاصًا يف الصتيح  كما ُاّ ِعى ان مصطلح الصتيان للصدوق مصطلتًا ذاصًا يف الصتيح  كما ُاّ ِعى ان مصطلح الصتيأ ن  أ ن  

أعم من ان ي  ن م شأ و ن قوم  أعم من ان ي  ن م شأ و ن قوم    ما و   ا ب  نه من املعص ه ما و   ا ب  نه من املعص ه »»لدى ال دماء ه : لدى ال دماء ه : 

أو أو   كنن ن الننراور مننن الث ننات أو امننارات اذننر  وي  ننن ا قطعنن ا بصنندور  ع ننه    كنن ن الننراور مننن الث ننات أو امننارات اذننر  وي  ننن ا قطعنن ا بصنندور  ع ننه    

 . . ((0))««الصتيح ع دهم قطع، الصدورالصتيح ع دهم قطع، الصدور»»وقيل: وقيل:   ((2))««يظ  نيظ  ن
                                                                                                                                                                                                         

 ..0707الف ا د الر الية لل حيد الووووان،: ص الف ا د الر الية لل حيد الووووان،: ص   ((2))

 املصدر.املصدر.    ((0))



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

منا  منا  »»وذلك يف م ابل مصطلح املاأذرين وه  حسنو لعرينع احمل نح الثنان،:     وذلك يف م ابل مصطلح املاأذرين وه  حسنو لعرينع احمل نح الثنان،:     

     ..««العدي اإلمام، عن العدي اإلمام،  وه  ا ماصًم باملعص ه العدي اإلمام، عن العدي اإلمام،  وه  ا ماصًم باملعص ه روا  روا  

ب  ننل العنندي  ب  ننل العنندي    مننا الصننل ننن د  إس املعصنن ه  مننا الصننل ننن د  إس املعصنن ه  »»وعرفننه الشننويد الثننان،:  وعرفننه الشننويد الثننان،:  

الضنابا   الضنابا   »»وزا  بعن :  وزا  بعن :    ((2))««اإلمام، عن مثله يف  ي  الطو ات وان اع ا  ش وذاإلمام، عن مثله يف  ي  الطو ات وان اع ا  ش وذ

 وا ع، أيضًا أن الصدوق ب ى على ما ب  ا عليه.وا ع، أيضًا أن الصدوق ب ى على ما ب  ا عليه.« « من غري ش وذ وال علةمن غري ش وذ وال علة

ول   وا كثرة انناعماي الصندوق ألن ا املصنطلح امديند  حانى هجنر        ول   وا كثرة انناعماي الصندوق ألن ا املصنطلح امديند  حانى هجنر          نن    بب

 املع ى املاوا ر العريف  ل ن األمر الثان، غري  ابا  وعودة إ واله على مدعيه.املع ى املاوا ر العريف  ل ن األمر الثان، غري  ابا  وعودة إ واله على مدعيه.

وقد ياأمل يف  و ت املصنطلح األوي كمصنطلح عناه مسنا ر ع ند عمن ه       وقد ياأمل يف  و ت املصنطلح األوي كمصنطلح عناه مسنا ر ع ند عمن ه         بلبل

ه ابننن  او  ه ابننن  او  املا نندمني  ولعننل أّوي مننن ا عننى ذلننك العممننة يف "المصننة"  ننم لوعنن   املا نندمني  ولعننل أّوي مننن ا عننى ذلننك العممننة يف "المصننة"  ننم لوعنن   

 ..وآذرونوآذرون

صنتاه نن دًا ومضنم نًا  وممنا     صنتاه نن دًا ومضنم نًا  وممنا       ««»»وعليه فاألصل ه  إرا له من وعليه فاألصل ه  إرا له من 

اال ا  علنى  اال ا  علنى    ((1))يشود ملا ا عي ا  من الاوا ر وفوم العرف ذلك  ن ل السيد  ر العل هيشود ملا ا عي ا  من الاوا ر وفوم العرف ذلك  ن ل السيد  ر العل ه

أن أحا ي  الف يه معدو ة يف الصتاف من غري ذمف من أحد كما نيأل، ن له  فادبر أن أحا ي  الف يه معدو ة يف الصتاف من غري ذمف من أحد كما نيأل، ن له  فادبر 

  يدًا. يدًا.

 نناهٌر عرفننًا يف ل  ي ننه    نناهٌر عرفننًا يف ل  ي ننه     ««»»إن قنن ي الصنندوق:  إن قنن ي الصنندوق:    

للرواة ونلسلة الس د  وه  ال ي صر عن ل  يح ال جاش، وأشنواهه  اللنوم إال إذا   للرواة ونلسلة الس د  وه  ال ي صر عن ل  يح ال جاش، وأشنواهه  اللنوم إال إذا   

عارضه معار . إذن الشيس الصدوق ي  ح بامملة  ي  رواة كاابه ومنا فينه منن    عارضه معار . إذن الشيس الصدوق ي  ح بامملة  ي  رواة كاابه ومنا فينه منن    

 " رواية مرنلة." رواية مرنلة.02020202ح ال، "ح ال، "
                                                                                                                                                                                                         

 ..010010ع وما يف )نواية الدراية يف شرف ال  يلة للشيس الووا ،( احمل ح ال ا م، صع وما يف )نواية الدراية يف شرف ال  يلة للشيس الووا ،( احمل ح ال ا م، صن له ن له   ((2))

 وقد فصل احملدل ال  رر الوت  عن ذلك يف ذاتة املسادرك. فرا  .وقد فصل احملدل ال  رر الوت  عن ذلك يف ذاتة املسادرك. فرا  .  ((0))

 هجرر.هجرر.  20202020وه  من ماأذرر املاأذرين اذ ل فى وه  من ماأذرر املاأذرين اذ ل فى   ((1))



  حجية مراسيل الثقات 

فننان فننان   ««»»  قنن ي الصنندوق:قنن ي الصنندوق:ننن ننن 00

اجمللسن، األوي يف شنرحه علنى    اجمللسن، األوي يف شنرحه علنى      قناي قناي   العوارة  اهرة يف ممحظة  وة الس د ال املنت العوارة  اهرة يف ممحظة  وة الس د ال املنت 

: :   ««»»الف يه ع د لفسري ق ي الصندوق  الف يه ع د لفسري ق ي الصندوق  

 .  .  ((2))««والظاهر أن املرا  بالشورة الا الروالظاهر أن املرا  بالشورة الا الر»»

ف ننه ي  ند فيونا    ف ننه ي  ند فيونا      ««»»الادقيح أكثر يف عوارة: الادقيح أكثر يف عوارة:   البد منالبد منول ن ول ن 

ولعنل  ولعنل  احاماالت  م ة: "مشو رة روايًة" أو "مشو رة اناسابًا" أو "مشنو رة فان ى"   احاماالت  م ة: "مشو رة روايًة" أو "مشو رة اناسابًا" أو "مشنو رة فان ى"   

       ((0))ه  املساظور من العوارة وبه يام امل ص  ه  املساظور من العوارة وبه يام امل ص    الثان،الثان،

ي ي أنوا مشو رة شورة روا ية  وه   الشورة ل ف  علنى مو نى منن ي ن     أنوا مشو رة شورة روا ية  وه   الشورة ل ف  علنى مو نى منن ي ن       

 إن الشورة الروا ية  ابرة وكانرة.إن الشورة الروا ية  ابرة وكانرة.

يف األوننناا العلميننة  يف األوننناا العلميننة    ((1))ان هنن   ال اننو اشنناور اناسننابوا إس مؤلفيوننا    ان هنن   ال اننو اشنناور اناسننابوا إس مؤلفيوننا      

وليسا كاوا لو لة او م و ذة او ذاملة ولعل ه ا املع ى ه  األ ور  وه ا  فن   ذنل   وليسا كاوا لو لة او م و ذة او ذاملة ولعل ه ا املع ى ه  األ ور  وه ا  فن   ذنل   

االصن ي  االصن ي  ""منن  منن  م ه ف ن مثل كاو حريل أو كاو احلسن واحلسنني ابن  ننعيد أو غريهنا     م ه ف ن مثل كاو حريل أو كاو احلسن واحلسنني ابن  ننعيد أو غريهنا     

ي ول، أن ُيوت  عن نلسلة ن د الصدوق أو الط ن، إليوا  ف ن ع ل نن  ي ول، أن ُيوت  عن نلسلة ن د الصدوق أو الط ن، إليوا  ف ن ع ل نن    ""ةةألربعما ألربعما اا

األصن ي األربعما نة  إس أصنتابوا ف ند كنان      األصن ي األربعما نة  إس أصنتابوا ف ند كنان        أرأر  اناسابوااناسابوامس دة فم حجية ألا. وأما مس دة فم حجية ألا. وأما 

مشو را آن اك  فم حا ة للات يح يف اناسابوا إليوم  مثلما أن ا الي ه ل  اش ي ا كااب مشو را آن اك  فم حا ة للات يح يف اناسابوا إليوم  مثلما أن ا الي ه ل  اش ي ا كااب 

 ة إس الوت  عنن نلسنلة السن د بي  نا وبنني ال لني  إل ونات         ة إس الوت  عنن نلسنلة السن د بي  نا وبنني ال لني  إل ونات        ال ايف ف نه ليسا ب ا حاال ايف ف نه ليسا ب ا حا
                                                                                                                                                                                                         

 ..2121صص  22روضة املا ني  روضة املا ني    ((2))

 من ان  وة الس د ه، حما ال ظر.من ان  وة الس د ه، حما ال ظر.  ((0))

 لو لة من ه   اموة.لو لة من ه   اموة.وليسا وليسا   ((1))



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 نسوة ال ااب إليه.نسوة ال ااب إليه.

 انوا مشو رة شورة فا ا ية وه ا أبعد االحاماالت.انوا مشو رة شورة فا ا ية وه ا أبعد االحاماالت.  

ف نه يسافا  أنوا معامد ف نه يسافا  أنوا معامد   ««»»  ق ي الصدوق:ق ي الصدوق:ن ن     11

فننان فننان   عليونا فانن ى وننن دًا إذ الاخصنيص بأوألمننا ذننمف األصنل وذننمف الظنناهر    عليونا فانن ى وننن دًا إذ الاخصنيص بأوألمننا ذننمف األصنل وذننمف الظنناهر    

وقناي اجمللسن، األوي ع ند شنرحه ألن   العونارة       وقناي اجمللسن، األوي ع ند شنرحه ألن   العونارة         ..فاأملفاأمل  الاف يك بي وما غري عريف الاف يك بي وما غري عريف 

ل ننن اعامننا هم أعننم إذ ال  ل ننن اعامننا هم أعننم إذ ال    ((2))««يعنن  كلننوا حمننل اعامننا  األصننتاب يعنن  كلننوا حمننل اعامننا  األصننتاب »»مننن الف يننه: مننن الف يننه: 

 ي شع عن  واه  فادبر.ي شع عن  واه  فادبر.

ن إن بع  لصنرحيات الصندوق لفيندنا بأننه كنان يعامند ن كأصنل ن يف كاونه          ن إن بع  لصنرحيات الصندوق لفيندنا بأننه كنان يعامند ن كأصنل ن يف كاونه            11

 ينه" علنى ممحظنة نلسنلة السن د يف الا  ينح ولني          ينه" علنى ممحظنة نلسنلة السن د يف الا  ينح ولني         وذاصة يف "من ال حيضنر  الف وذاصة يف "من ال حيضنر  الف 

 ..((0))على ق ة املضم نعلى ق ة املضم ن

فمن لصرحياله منثم ق لنه الن ر ن لنه ع نه الشنيس الط نن، يف لر نة         فمن لصرحياله منثم ق لنه الن ر ن لنه ع نه الشنيس الط نن، يف لر نة           

وقنند روينا ع نه ن أر ننعد بننن عوند اهلل ن كنل مننا يف           وقنند روينا ع نه ن أر ننعد بننن عوند اهلل ن كنل مننا يف           »»ننعد بنن عونند اهلل ال من،:    ننعد بنن عونند اهلل ال من،:    

ن هن ا هن  مسنلك    ن هن ا هن  مسنلك    ممنا يعن  أ  ممنا يعن  أ    ((1))««"امل اخوات" مما أعرف طري نه منن الر ناي الث نات    "امل اخوات" مما أعرف طري نه منن الر ناي الث نات    

الشيس الصدوق  ول  كان يعامد على م وج الاصنتيح املضنم ن،  ملنا كنان ه ناك      الشيس الصدوق  ول  كان يعامد على م وج الاصنتيح املضنم ن،  ملنا كنان ه ناك      

 «.  «.  مما اعرف طري ه...مما اعرف طري ه...»»و ه لا ييد  بن و ه لا ييد  بن 

وإانا أذر نا هن ا    وإانا أذر نا هن ا    »»وال ير  ق ي الصندوق يف كاناب عين ن أذونار الرضنا:      وال ير  ق ي الصندوق يف كاناب عين ن أذونار الرضنا:      

لنم  لنم  الة يف ه ا ال ااب ألنه كان يف كااب الرمحنة وقند قرألنه علينه ن ابنن ال ليند ن ف        الة يف ه ا ال ااب ألنه كان يف كااب الرمحنة وقند قرألنه علينه ن ابنن ال ليند ن ف        

كمننا ال يننر  نظننا ر هنن ا ال ننمه م ننه  إذ  نناهر هنن ا ال ننمه         كمننا ال يننر  نظننا ر هنن ا ال ننمه م ننه  إذ  نناهر هنن ا ال ننمه         « « ي  ننر  وروا  لنن، ي  ننر  وروا  لنن، 
                                                                                                                                                                                                         

 ..11صص  22روضة املا ني:  روضة املا ني:    ((2))

 أر لر ة عن حلا  الس د.أر لر ة عن حلا  الس د.  ((0))

 من الطوعة الليلرية.من الطوعة الليلرية.  210210وصوص  220220الفورنا للشيس الط ن، صالفورنا للشيس الط ن، ص  ((1))



  حجية مراسيل الثقات 

ان هنن ا هنن  االننناث اء املؤكنند لألصننل لديننه وهنن  الروايننة عننن الث ننات    ان هنن ا هنن  االننناث اء املؤكنند لألصننل لديننه وهنن  الروايننة عننن الث ننات    « « وإاننا...وإاننا...»»

وك لك الالامنه بعنده الرواينة عنن منا انفنر  بنه الضنعيع كناب، مسي نه النداي علنى             وك لك الالامنه بعنده الرواينة عنن منا انفنر  بنه الضنعيع كناب، مسي نه النداي علنى             

 ر  كمتمند بنن عيسنى بنن عويند       ر  كمتمند بنن عيسنى بنن عويند      اعاما   على غري  ال عليه فمح  كممنه يف نظنا  اعاما   على غري  ال عليه فمح  كممنه يف نظنا  

 وغري .وغري .

وحن فا األننانيد   وحن فا األننانيد   »»ومن لصرحياله أيضًا ق لنه يف أوي كاناب امل  ن :    ومن لصرحياله أيضًا ق لنه يف أوي كاناب امل  ن :      

م ه  لنئم يث نل محلنه وال يصنعو حفظنه وال مينّل قارينه إذ كنان منا أبي نه فينه  يف            م ه  لنئم يث نل محلنه وال يصنعو حفظنه وال مينّل قارينه إذ كنان منا أبي نه فينه  يف            

ال اننو األصنن لية م  نن  ًا  موي ننًا علننى املشننايس العلمنناء الف ونناء الث ننات رمحوننم  ال اننو األصنن لية م  نن  ًا  موي ننًا علننى املشننايس العلمنناء الف ونناء الث ننات رمحوننم  

 ..((2))««اهللاهلل

 ::((0))لعل املساظور م ه إرا ة ل  يح نلسلة الس د كلوالعل املساظور م ه إرا ة ل  يح نلسلة الس د كلواوو

ألن ذلك ه  ال ر يصلح و وًا و يوًا حل ف الس د رغم السنارة ال ا نة   ألن ذلك ه  ال ر يصلح و وًا و يوًا حل ف الس د رغم السنارة ال ا نة   أ ن  أ ن  

بعوارة أذرى: ال يصلح   ل احلمل و... نووًا بعوارة أذرى: ال يصلح   ل احلمل و... نووًا     اإل ال،اإل ال،وذلك لمكافاء بالا  يح وذلك لمكافاء بالا  يح   ع هع ه

ذسارة ف ندها أعظنم   ذسارة ف ندها أعظنم   و يوًا للت ف  إذا ع ل ن نلسلة الس د كلوا موّي ة إذ نا  ن و يوًا للت ف  إذا ع ل ن نلسلة الس د كلوا موّي ة إذ نا  ن 

 من فا دة نو لة محله... ا .من فا دة نو لة محله... ا .

إضننافة إس انننه لنن  كننان املننرا  املشننايس املواشننرين   ون نلسننلة السنن د   إضننافة إس انننه لنن  كننان املننرا  املشننايس املواشننرين   ون نلسننلة السنن د   ب ن   ب ن   

    ««موي ًا علنى املشنايس..  موي ًا علنى املشنايس..  »»ال ال « « إذ كان موي ًا ع در...إذ كان موي ًا ع در...»»كلوا  ل ان األوس أن ي  ي: كلوا  ل ان األوس أن ي  ي: 

 ..««ح فا االنانيد...ح فا االنانيد...»»  له:   له: اضافة اس  و ر انه لعليل لناضافة اس  و ر انه لعليل لن
 

و     يف كاو أصنتاب  و     يف كاو أصنتاب  « « يف ال او األص لية م    ًايف ال او األص لية م    ًا»»ن ق له: ن ق له: الظاهر مالظاهر م  ن    ن  

موي ًا على املشايس العلماء موي ًا على املشايس العلماء »»األص ي كابن أب، عمري وزرارة ونظا رهما  و اهر ق له: األص ي كابن أب، عمري وزرارة ونظا رهما  و اهر ق له: 

ه  صتة نلسلة الس د كلوا أو قو ي الطا فة ألا  ولعله  ع ى باساع ه  صتة نلسلة الس د كلوا أو قو ي الطا فة ألا  ولعله  ع ى باساع « « الف واء الث اتالف واء الث ات
                                                                                                                                                                                                         

 ..00امل   : ص امل   : ص   ((2))  

 ال املشايس املواشرين ف ا.ال املشايس املواشرين ف ا.  ((0))  



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 وم. وم. الف واء عليوا أو لساع    كوري معا ى به م الف واء عليوا أو لساع    كوري معا ى به م 

نن  نن    الصندوق الصندوق نن  نن    ي نلي أكثنر أصنتاب ا كممنه    ي نلي أكثنر أصنتاب ا كممنه    »»وقاي العممة اجمللس، يف الوتار: وقاي العممة اجمللس، يف الوتار: 

 ..((2))««وكمه أبيه م للة ال ص امل   ي والة املأ  روكمه أبيه م للة ال ص امل   ي والة املأ  ر

بان ه   العوارة ماضنم ة ملطالنو:...   بان ه   العوارة ماضنم ة ملطالنو:...   »»وقاي يف مسادرك ال نا ل ما ملخصه: وقاي يف مسادرك ال نا ل ما ملخصه: 

ص ي األصتاب ص ي األصتاب ان ما فيه من األذوار مس د كله... وان ما فيه من األذوار مأذ ذ من أان ما فيه من األذوار مس د كله... وان ما فيه من األذوار مأذ ذ من أ

ال  ه، مر عوم وعليوا مع ألم وإليوا مسا دهم وفيوا موان، فااويوم... وان أرباب ال  ه، مر عوم وعليوا مع ألم وإليوا مسا دهم وفيوا موان، فااويوم... وان أرباب 

 ..((0))««للك األص ي ور اي طرقه إليوا من   ات العلماءللك األص ي ور اي طرقه إليوا من   ات العلماء

وامنا ذنة صنمة ين ه غندير ذنم والثن اب        وامنا ذنة صنمة ين ه غندير ذنم والثن اب        »»وقاي الصدوق يف "الف يه": وقاي الصدوق يف "الف يه":   

هلل ع نه كنان ال يصنتته    هلل ع نه كنان ال يصنتته    امل ك ر فيه ملن صامه  فان شنيخ ا حممند بنن احلسنن رضن، ا     امل ك ر فيه ملن صامه  فان شنيخ ا حممند بنن احلسنن رضن، ا     

وي  ي: انه من طريح حممد بن م ننى األمندان، وكنان كن ابًا غنري   نة  وكنل منا ع         وي  ي: انه من طريح حممد بن م ننى األمندان، وكنان كن ابًا غنري   نة  وكنل منا ع         

وع حي ننم بصننتاه مننن األذوننار فونن  ع نندنا منن وك غننري   وع حي ننم بصننتاه مننن األذوننار فونن  ع نندنا منن وك غننري     يصننتته ذلننك الشننيس  يصننتته ذلننك الشننيس  

 ..((1))««صتيحصتيح

 قيل: وه ا ال  ي من الصدوق  اهر يف اعاوار ال  اقة.قيل: وه ا ال  ي من الصدوق  اهر يف اعاوار ال  اقة.

إلجياب  أر أن كل ما كان ر اله إلجياب  أر أن كل ما كان ر اله ول ن الظاهر ان مفا   ع د السلو ال ع د اول ن الظاهر ان مفا   ع د السلو ال ع د ا

غري   ات فو  م وك غري صتيح  ال ان كل ما كان صتيتًا فصتاه إاا ه، لس د   غري   ات فو  م وك غري صتيح  ال ان كل ما كان صتيتًا فصتاه إاا ه، لس د   

بل قد ل  ن ل ياه ال را ن "األربعة" على صتاه  بعوارة أذرى: ال ي اج رف  الاال، يف بل قد ل  ن ل ياه ال را ن "األربعة" على صتاه  بعوارة أذرى: ال ي اج رف  الاال، يف 

 كممه رف  امل ده  فاأمل.كممه رف  امل ده  فاأمل.

أر انفنرا  حممند بنن م ننى     أر انفنرا  حممند بنن م ننى     اإلش اي ب  نه موة انفرا   به ن  اإلش اي ب  نه موة انفرا   به ن    ((1))وال ير  عليهوال ير  عليه
                                                                                                                                                                                                         

 ..120120صص  2222 ار االن ار:   ار االن ار:    ((2))  

 ..280280صص  22ذاتة مسادرك ال نا ل:  ذاتة مسادرك ال نا ل:    ((0))  

 ن من ال سخة الليلرية.ن من ال سخة الليلرية.28272827  احلدي    احلدي  0202صص  00ضر  الف يه:  ضر  الف يه:  من ال حيمن ال حي  ((1))  

 أر على االنادالي بعده لصتيح ابن ال ليد رواية اللدير.أر على االنادالي بعده لصتيح ابن ال ليد رواية اللدير.  ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

األمدان، ن إذ لن   ونا ذلنك  فاننه مؤكند لألصنل لدينه وهن  عنده الرواينة إال عنن             األمدان، ن إذ لن   ونا ذلنك  فاننه مؤكند لألصنل لدينه وهن  عنده الرواينة إال عنن             

الث ات  واما ن له ذة الضعيع فل     ذة   ٍة على وف نه فعلينه املعنّ ي ال علنى     الث ات  واما ن له ذة الضعيع فل     ذة   ٍة على وف نه فعلينه املعنّ ي ال علنى     

الضنعيع  واحلاصننل: ان و ن   ذننة   ننة مطنابح لننه هن  النن ر بننّرر لنه ن لننه عننن       الضنعيع  واحلاصننل: ان و ن   ذننة   ننة مطنابح لننه هن  النن ر بننّرر لنه ن لننه عننن       

   عليه مبا ه  ه  ف  له للضعيع مرآة ل  ن   النة ع ند        عليه مبا ه  ه  ف  له للضعيع مرآة ل  ن   النة ع ند     الضعيع أيضًا ال العاماالضعيع أيضًا ال العاما

 بطريح صتيح. فادبر.بطريح صتيح. فادبر.

إن كممننه هنن ا ينندي علننى منن وج ل  يننح املخننةين يف ذصنن ص      إن كممننه هنن ا ينندي علننى منن وج ل  يننح املخننةين يف ذصنن ص        

رواياله عن ننعد بنن عوند اهلل  ول نن ا ونات الشن،ء ال ي فن، منا عندا   فلعلنه يف           رواياله عن ننعد بنن عوند اهلل  ول نن ا ونات الشن،ء ال ي فن، منا عندا   فلعلنه يف           

ر  بي منا يف بعضنوا   ر  بي منا يف بعضنوا   بعضوا اناوج ل  ينح املخنةين ف نان حجنة يف حنح اجملاوند ادذن       بعضوا اناوج ل  ينح املخنةين ف نان حجنة يف حنح اجملاوند ادذن       

 ادذر قد اناوج ل  يح الرواية  فو  لي   جة.ادذر قد اناوج ل  يح الرواية  فو  لي   جة.

إضافة إس ما نوح من أن م وجه لن  كنان الاصنتيح املضنم ن،     إضافة إس ما نوح من أن م وجه لن  كنان الاصنتيح املضنم ن،       

ملنا كننان ه نناك و ننه للا ييند بالصننتيح السنن در  فا يينند  ب  نل الننة النن ر روالننه     ملنا كننان ه نناك و ننه للا ييند بالصننتيح السنن در  فا يينند  ب  نل الننة النن ر روالننه     

ذلنك فاننه ع ند    ذلنك فاننه ع ند        ات يف م ر   يصلح قري ة عرفية على مسل ه العناه  إضنافة إس    ات يف م ر   يصلح قري ة عرفية على مسل ه العناه  إضنافة إس  

لاون  نننرية الصندوق وبعنن  كلمالننه األذنرى وم وننا هنن   ال لمنة  نند أن مسننل ه      لاون  نننرية الصندوق وبعنن  كلمالننه األذنرى وم وننا هنن   ال لمنة  نند أن مسننل ه      

 العاه ه  ه ا وأنه ي وج ل  يح املخةين كأصل.العاه ه  ه ا وأنه ي وج ل  يح املخةين كأصل.
 

ف ن ا ع دما نااو  كاوه فسن ف  ف ن ا ع دما نااو  كاوه فسن ف      مبمحظة السرية العملية للشيس الصدوقمبمحظة السرية العملية للشيس الصدوق  ن ن 00

ح ح  نند  يعامنند كأصننل علننى مسننلك ل  يننح الننرواة. وإن حصننل وعثرنننا علننى ل  ينن   نند  يعامنند كأصننل علننى مسننلك ل  يننح الننرواة. وإن حصننل وعثرنننا علننى ل  ينن  

واحد من ذمي املضم ن  ف ننه ال ي ندف باملسنلك العناه الن ر اناوجنه  بنل يرفن          واحد من ذمي املضم ن  ف ننه ال ي ندف باملسنلك العناه الن ر اناوجنه  بنل يرفن          

 اليد عن العاه بال در ال ر  وا ذرو ه ع ه.اليد عن العاه بال در ال ر  وا ذرو ه ع ه.

بل قصدت إس إينرا  منا أفن  بنه وأح نم      بل قصدت إس إينرا  منا أفن  بنه وأح نم      »»ه ا إضافة إس ما نوح من ق له: ه ا إضافة إس ما نوح من ق له: 

والعوارة ل شع عن أن الا  يح ل  يٌح نن در  وقند ننوح م نا أن األصنل      والعوارة ل شع عن أن الا  يح ل  يٌح نن در  وقند ننوح م نا أن األصنل      « « بصتاهبصتاه



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 ..((2))ان ل  ه على ل  يح الس د  فاأملان ل  ه على ل  يح الس د  فاأمل  يف الصتةيف الصتة

وقد يسا د إس ل الر الروايات زمن الصدوق إل وات ان لصتيته نن در  وقد يسا د إس ل الر الروايات زمن الصدوق إل وات ان لصتيته نن در  ن ن 99

  وه ا ي شع ن على فنر       وه ا ي شع ن على فنر     ((1)): إن أكثر أذوارنا ما الرة: إن أكثر أذوارنا ما الرة((0))ف د قاي السيد املرلضىف د قاي السيد املرلضى

يح الرواينة  يح الرواينة  تامياه ن عنن أن الشنيس الصندوق ع ي نن  ا نة إس أن يامسنك باصنت        تامياه ن عنن أن الشنيس الصندوق ع ي نن  ا نة إس أن يامسنك باصنت        

 عن طريح املضم ن.عن طريح املضم ن.

ولي  ما قاله السيد املرلضى بوعيد  وياضح ذلك مبمحظة انه كلما قرب عودنا ولي  ما قاله السيد املرلضى بوعيد  وياضح ذلك مبمحظة انه كلما قرب عودنا 

مبر   معني مثًم أم   ا حتصيل الا الر على آرا ه وأق اله  أو حتصيل ال را ن السن دية  مبر   معني مثًم أم   ا حتصيل الا الر على آرا ه وأق اله  أو حتصيل ال را ن السن دية  

ال طعية  أو الظ ية بالظن املعانة  علنى صنتة السن د  وي ضنح ذلنك: ان عند ًا منن         ال طعية  أو الظ ية بالظن املعانة  علنى صنتة السن د  وي ضنح ذلنك: ان عند ًا منن         

كننان ا مننن امل ثننرين يف الروايننات  وان الننرواة عنن وم  كننان ا مننن امل ثننرين يف الروايننات  وان الننرواة عنن وم     مننة ذاصننة الصننا قني  مننة ذاصننة الصننا قني األاأل

باملئات بل باألل ف  إذ كان حيضر لال   روف اإلماه الصا ق مثًم املئات من الرواة باملئات بل باألل ف  إذ كان حيضر لال   روف اإلماه الصا ق مثًم املئات من الرواة 
                                                                                                                                                                                                         

 نرية الصدوق وكلماله  ا ة إس لاو  أكثر.نرية الصدوق وكلماله  ا ة إس لاو  أكثر.  م  ذلك فانم  ذلك فان  ((2))  

  السنيد السنيد   أور أور وقند  وقند  ))  قناي:    قناي:  209209قاله يف "الاوانينات" ون لنه ع نه ايضنًا "معناع الندين ومنمذ اجملاوندين ص         قاله يف "الاوانينات" ون لنه ع نه ايضنًا "معناع الندين ومنمذ اجملاوندين ص           ((0))  

  شن،ء شن،ء   أرأر  فعلنى فعلنى   باألذونار باألذونار   العمنل العمنل   طرينح طرينح   نند مت نند مت   إذاإذا  قينل قينل   فن ن فن ن   لفظنه لفظنه   هن ا هن ا   ننؤاال ننؤاال   كممنه كممنه   بعن  بعن    يفيف  نفسهنفسه  علىعلى

  فينه فينه     أ ما نا أ ما نا   من اهو من اهو   منن منن   بالضنرورة بالضنرورة   يعلنم يعلنم   الف نه الف نه   معظنم معظنم   أنأن  حاصنله حاصنله   مبنا مبنا وأ اب وأ اب   كلهكله  الف هالف ه  يفيف  لع ل نلع ل ن

الا الر اللفظن،.  الا الر اللفظن،.      ا ع  انا ع  انحتحت  222222( كما ن له ع ه احمل ح ال ا م، يف نواية الدراية ص( كما ن له ع ه احمل ح ال ا م، يف نواية الدراية صاملا الرةاملا الرة  باألذوارباألذوار

اعندا  السنيد موندر الر نا ،     اعندا  السنيد موندر الر نا ،       األوساألوسونص عوارة املرلضى كمنا يف رننا ل الشنريع املرلضنى م اجملم عنة      ونص عوارة املرلضى كمنا يف رننا ل الشنريع املرلضنى م اجملم عنة      

هن : )...لني  كننل منا روا  اصننتاب ا منن االذوننار وأو عن   يف كاننووم وان كنان مسننا دا اس رواة        هن : )...لني  كننل منا روا  اصننتاب ا منن االذوننار وأو عن   يف كاننووم وان كنان مسننا دا اس رواة          0909صص

أكثننر هنن   االذوننار مانن الر م  ننو    أكثننر هنن   االذوننار مانن الر م  ننو      مننن االحننا   معنندو ًا يف احل ننم مننن اذوننار ادحننا   بننل    مننن االحننا   معنندو ًا يف احل ننم مننن اذوننار ادحننا   بننل      ننمعنندو ومعنندو و

     للعلم...(للعلم...(

وأضيع: ان ما ع ي ن ما الرًا م وا فانه حماّع ب را ن ن دية لفيند ال طن   أو االطمئ نان علنى األقنل       وأضيع: ان ما ع ي ن ما الرًا م وا فانه حماّع ب را ن ن دية لفيند ال طن   أو االطمئ نان علنى األقنل         ((1))  

 بس د .بس د .



  حجية مراسيل الثقات 

والف واء  حاى بلغ لمم له أربعة آالف وقينل عشنرين ألفنًا  ومنن السنول بعند ذلنك        والف واء  حاى بلغ لمم له أربعة آالف وقينل عشنرين ألفنًا  ومنن السنول بعند ذلنك        

 س دية ن على الرواية.س دية ن على الرواية.حتصيل الا الر ن أو ال أقل ال را ن الحتصيل الا الر ن أو ال أقل ال را ن ال

وي ضننح ذلننك أكثننر "األصنن ي األربعما ننة" ول ننرر ولعنند  روايننات املسننألة   وي ضننح ذلننك أكثننر "األصنن ي األربعما ننة" ول ننرر ولعنند  روايننات املسننألة   

 ال احدة فيوا.ال احدة فيوا.

كما يؤيند  "االعاونار"  فنان م اضنى ال اعندة ان يسنعى األ منة األطونار إس         كما يؤيند  "االعاونار"  فنان م اضنى ال اعندة ان يسنعى األ منة األطونار إس         

بأفضنل ال  ن   وأق اهنا يف قطن  العن ر علنى       بأفضنل ال  ن   وأق اهنا يف قطن  العن ر علنى         وو  وو  وو  

اي النة للم لفنني بطنرق قطعينة قندر املسناطا   وم ونا:        اي النة للم لفنني بطنرق قطعينة قندر املسناطا   وم ونا:        العوند  وذلنك عنة إيصن    العوند  وذلنك عنة إيصن    

الا الر  وم وا: حّفه مبا ي  و ال طن  السن در بصندور  كنابرًا عنن كنابرًا  فاندبر        الا الر  وم وا: حّفه مبا ي  و ال طن  السن در بصندور  كنابرًا عنن كنابرًا  فاندبر        

 ولأمل.ولأمل.

نعم  الين ه ويف مثنل  روف نا وبعند ال نرون الن  فصنلا ا عنن عصنر الن ص           نعم  الين ه ويف مثنل  روف نا وبعند ال نرون الن  فصنلا ا عنن عصنر الن ص           

وبعنند أن حصننل مننا حصننل مننن لريننات األحنندال ولعاقننو احل نناه والنندوي فنن ن   وبعنند أن حصننل مننا حصننل مننن لريننات األحنندال ولعاقننو احل نناه والنندوي فنن ن   

بص رة ما الرة أمر صعو  ول نن يف زمنن الشنيس    بص رة ما الرة أمر صعو  ول نن يف زمنن الشنيس      حلص ي على أحا يثوم حلص ي على أحا يثوم اا

الصدوق والشيس الط ن، والسيد املرلضى ع ي نن األمنر كن لك  علمنا أن كنثريا      الصدوق والشيس الط ن، والسيد املرلضى ع ي نن األمنر كن لك  علمنا أن كنثريا      

   من للك األص ي أ لا م  كااب ال ايف ال ر بني أيدي ا.من للك األص ي أ لا م  كااب ال ايف ال ر بني أيدي ا.

نعم  غاية ما ي اي: إن األذوار يف ذلك ال قنا وان كنان أكثرهنا مان الرا أو     نعم  غاية ما ي اي: إن األذوار يف ذلك ال قنا وان كنان أكثرهنا مان الرا أو     

ّفننًا ب ننرا ن قطعيننة ننن دية إال ان بعضننوا كننان قطعيننا الحافافننه بأحنند ال ننرا ن         ّفننًا ب ننرا ن قطعيننة ننن دية إال ان بعضننوا كننان قطعيننا الحافافننه بأحنند ال ننرا ن         حماحما

 املضم نية وه، أربعة:املضم نية وه، أربعة:
 

 ن امل اف ة لل ااب العليل.ن امل اف ة لل ااب العليل.22

 ن امل اف ة للس ة املعل مة.ن امل اف ة للس ة املعل مة.00

 ن امل اف ة لألص ي الع لية.ن امل اف ة لألص ي الع لية.11

   ن امل اف ة ل  ا . وعليه: فان الا  يح ير   حدنيًا.ن امل اف ة ل  ا . وعليه: فان الا  يح ير   حدنيًا.11



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 فاأمل.فاأمل.  ((2))لك  مبا ال خيل باألصللك  مبا ال خيل باألصلقلة ذقلة ذ«: «: صلرىصلرى»»اواًل اواًل   

بنان م اف نة املضنم ن ألحند الثم نة األوس  قري نة قطعينة ال        بنان م اف نة املضنم ن ألحند الثم نة األوس  قري نة قطعينة ال        «: «: كنةى كنةى »» انيًا  انيًا 

 لاتمل اال اوا  املخالع عا ة  وان و د ف ا ر.لاتمل اال اوا  املخالع عا ة  وان و د ف ا ر.

  ما امل اف ة ل  ا   فم ار   معندو ة مي نن حصنرها  وحصنر نن اب وا     ما امل اف ة ل  ا   فم ار   معندو ة مي نن حصنرها  وحصنر نن اب وا     أأوو

 ونا فلنيمح  الف ينه مندى      ونا فلنيمح  الف ينه مندى     فما ع ي ن م وا  فو  حجنة نن دًا  ومنا كنان م    فما ع ي ن م وا  فو  حجنة نن دًا  ومنا كنان م      ايضا ايضا 

تاميننة قري ّيننة للننك علننى لصننتيح املضننم ن. فننان املوننم إ وننات صننتة مرانننيل          تاميننة قري ّيننة للننك علننى لصننتيح املضننم ن. فننان املوننم إ وننات صننتة مرانننيل          

الصدوق مما ع ل ن قطعية املضنم ن مل اف اونا لل اناب أو السن ة املان الرة أو الع نل       الصدوق مما ع ل ن قطعية املضنم ن مل اف اونا لل اناب أو السن ة املان الرة أو الع نل       

ال طعنن، إذ هنن    اباننة فننم حا ننة يف االلاننلاه بنناحل م  لمنننا ا  إس ذصنن ص        ال طعنن، إذ هنن    اباننة فننم حا ننة يف االلاننلاه بنناحل م  لمنننا ا  إس ذصنن ص        

 ..فادبرفادبر    ((0))املرنلاملرنل

 

ومن  قطن  ال ظنر عننن ذلنك كلنه  فن ن قنن ي الر نال، حجنة يف حنح اجملاونند          ومن  قطن  ال ظنر عننن ذلنك كلنه  فن ن قنن ي الر نال، حجنة يف حنح اجملاونند          

ادذننر مننن بنناب االطمئ ننان  واالطمئ ننان لنني  قسننيما لل نننا ل األذننرى املثواننة      ادذننر مننن بنناب االطمئ ننان  واالطمئ ننان لنني  قسننيما لل نننا ل األذننرى املثواننة      

بنل م سنم ألننا  فا  ي نه للخننة    بنل م سنم ألننا  فا  ي نه للخننة    « « كخنة الث ننة وشنوا ة أهنل الننةة...إ    كخنة الث ننة وشنوا ة أهنل الننةة...إ    »»للتجينة  للتجينة  

 ..خةخةحجة  كا  ي ه للمحجة  كا  ي ه للم
 

ل ننن هنن ا امنن اب أذننص مننن املنندعى  إذ ال يفينند احلجيننة إال يف صنن رة      ل ننن هنن ا امنن اب أذننص مننن املنندعى  إذ ال يفينند احلجيننة إال يف صنن رة        

االطمئ ان  إال أن يدعى أنه ي رل االطمئ ان ال  ع، فلي  املدار علنى الشخصن،   االطمئ ان  إال أن يدعى أنه ي رل االطمئ ان ال  ع، فلي  املدار علنى الشخصن،   

 ..  فري   اس احد ال     املو ا ية االذرى  فاأمل  فري   اس احد ال     املو ا ية االذرى  فاأملم هم ه
                                                                                                                                                                                                         

 أصل الا  يح الس در.أصل الا  يح الس در.  ((2)) 

 على انه معاضد بوا وه، قري ة صتاه.على انه معاضد بوا وه، قري ة صتاه.  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

كانا العصابة قد أ عا على لصتيح ما يصح عنن ابنن   كانا العصابة قد أ عا على لصتيح ما يصح عنن ابنن   ""انه إذا انه إذا   

ألنه ال يرور إال عن   ة  فيتح ل ا أن نصتح ونعامند مراننيل الشنيس    ألنه ال يرور إال عن   ة  فيتح ل ا أن نصتح ونعامند مراننيل الشنيس      ""عمريعمريأب، أب، 

أر أر   ««إال ما يفن  بنه  إال ما يفن  بنه  »»قد صرف أنه ال ي كر قد صرف أنه ال ي كر   ""الشيس الصدوقالشيس الصدوق""  ألنألن  الصدوق  وذلكالصدوق  وذلك

وهن ا  وهن ا      ((2))الظاهر يف انه أرا  منن ذنمي احلن    الظاهر يف انه أرا  منن ذنمي احلن    « « وحي م بصتاهوحي م بصتاه»»  من ذمي احلدفمن ذمي احلدف

 حنني إن ابنن أبن، عمنري ع      حنني إن ابنن أبن، عمنري ع     لأكيد م ه على ل  يح كافة روايالنه مضنم نا ونن دا  يف   لأكيد م ه على ل  يح كافة روايالنه مضنم نا ونن دا  يف   

نوجننر نوجننر   ف يننع   ف يننع ((0))يصننرف  إال أن األصننتاب انننا وط ا أنننه ال يننرور إال عننن   ننة  يصننرف  إال أن األصننتاب انننا وط ا أنننه ال يننرور إال عننن   ننة  

من يصرف انه ال ينرور إال منا حي نم بصنتاه  بي منا منن ع يصنرف اننه ال         من يصرف انه ال ينرور إال منا حي نم بصنتاه  بي منا منن ع يصنرف اننه ال         مرانيل مرانيل 

   حت يح ذلك.  حت يح ذلك.    ((1))يرور إال الصتيح نامسك مبرانيله ونعمل بوال ونيأل، بعد قليليرور إال الصتيح نامسك مبرانيله ونعمل بوال ونيأل، بعد قليل

الف ينه" والواللنة   الف ينه" والواللنة       أن مراننيل كاناب "منن ال حيضنر    أن مراننيل كاناب "منن ال حيضنر      يرى الشيس الوونا ،  يرى الشيس الوونا ،  

ألفني ومخسني ذنةا كلنوا حجنة  وقند اننادي علنى ذلنك ب  ن           ألفني ومخسني ذنةا كلنوا حجنة  وقند اننادي علنى ذلنك ب  ن             02020202ح ال، ح ال، 

 ..كما انه َنَ ل عن بع  أعمه األص ليني ان مرانيل العدي أق ى من مسانيد كما انه َنَ ل عن بع  أعمه األص ليني ان مرانيل العدي أق ى من مسانيد 
 

وونا ، ذهنو إس أن مراننيل الشنيس الصندوق ال ل صنر عنن        وونا ، ذهنو إس أن مراننيل الشنيس الصندوق ال ل صنر عنن        بل ان الشنيس ال بل ان الشنيس ال 

مرانننيل ابننن أبنن، عمننري ف نند قنناي يف "شننرف الف يننه" ع نند قنن ي الصنندوق: وقنناي       مرانننيل ابننن أبنن، عمننري ف نند قنناي يف "شننرف الف يننه" ع نند قنن ي الصنندوق: وقنناي       

هن ا احلندي    هن ا احلندي    »»    ««كل ماء طاهر حاى لعلم انه ق ركل ماء طاهر حاى لعلم انه ق ر»»: :   الصا ق  عفر بن حممدالصا ق  عفر بن حممد
                                                                                                                                                                                                         

 فصل ا ال  اب ح ي ذلك يف م ض  اذر. فصل ا ال  اب ح ي ذلك يف م ض  اذر.   ((2))  

  أر ان يعامد و اقنة الرواينة  أر ان يعامد و اقنة الرواينة  ن ن م  انه مي ن ان ال ي  ن مو ا  ذلك بل صرف انه ال يرور اال الرواية امل   ة  م  انه مي ن ان ال ي  ن مو ا  ذلك بل صرف انه ال يرور اال الرواية امل   ة    ((0))  

اينن ل افنح ا اوا نننا   اينن ل افنح ا اوا نننا     ننمننمننفف ون ذصن ص و اقنة الننراور  بنل لن  بنن  علنى عنده الروايننة اال عنن الث نة          ون ذصن ص و اقنة الننراور  بنل لن  بنن  علنى عنده الروايننة اال عنن الث نة         نن  نن  

 ،  فمح .،  فمح .على كم االش الني يف ما نيألعلى كم االش الني يف ما نيأل  أ و اأ و االر ال، م  ا اوا   يف الا  يح ؟ قد الر ال، م  ا اوا   يف الا  يح ؟ قد 

 بعد ح ال، صفتاني او اقل.بعد ح ال، صفتاني او اقل.  ((1))  



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

من مرانيل املؤلع وه، كثرية يف ه ا ال اناب لليند علنى  لن  األحا ين  املن ر ة       من مرانيل املؤلع وه، كثرية يف ه ا ال اناب لليند علنى  لن  األحا ين  املن ر ة       

وي ول، أن ال ي صنر االعامنا  عليونا عنن االعامنا  علنى مسنانيد  منن حين           وي ول، أن ال ي صنر االعامنا  عليونا عنن االعامنا  علنى مسنانيد  منن حين           فيه  فيه  

لشري ه بني ال  عني يف ك نه مما يف  به وحي م بصتاه ويعا د انه حجنة بي نه وبنني    لشري ه بني ال  عني يف ك نه مما يف  به وحي م بصتاه ويعا د انه حجنة بي نه وبنني    

ربنه  بننل ذهننو  اعننة مننن األصن ليني إس لننر يح مرنننل العنندي علننى مسننانيد     ربنه  بننل ذهننو  اعننة مننن األصن ليني إس لننر يح مرنننل العنندي علننى مسننانيد     

ه مبضنم ن النة  خبنمف    ه مبضنم ن النة  خبنمف    حماجني بأن ق ي العدي "قاي رن ي اهلل ك ا" يشعر ب ذعانحماجني بأن ق ي العدي "قاي رن ي اهلل ك ا" يشعر ب ذعان

  قناي كن ا  وقند  عنل أصنتاب ا      قناي كن ا  وقند  عنل أصنتاب ا        ما ل  قاي حند   فنمن عنن فنمن اننه      ما ل  قاي حند   فنمن عنن فنمن اننه      

مرانننيل ابننن أبنن، عمننري كمسننانيد  يف االعامننا  عليوننا ملننا علمنن ا مننن عا لننه انننه ال   مرانننيل ابننن أبنن، عمننري كمسننانيد  يف االعامننا  عليوننا ملننا علمنن ا مننن عا لننه انننه ال   

وقد ن ل ذلك ع ه احملدل ال  رر يف ذاتنة املسنادرك الفا ندة    وقد ن ل ذلك ع ه احملدل ال  رر يف ذاتنة املسنادرك الفا ندة      ((2))««يرنل إال عن   ةيرنل إال عن   ة

 الامسة.الامسة.

وإانا ينام إذا كنان اإلرنناي     وإانا ينام إذا كنان اإلرنناي     »»داما  يف "الرواشنح السنماوية":   داما  يف "الرواشنح السنماوية":   وقاي احمل نح الن  وقاي احمل نح الن  

باإلن اا رأننًا واإلنن ا   لمنًا كمنا لن  قناي املرننل: قناي الن يب أو قناي اإلمناه             باإلن اا رأننًا واإلنن ا   لمنًا كمنا لن  قناي املرننل: قناي الن يب أو قناي اإلمناه             

" إذ مفنا    " إذ مفنا    املاء يطتونر وال يطَّونر  املاء يطتونر وال يطَّونر   : :  وذلك مثل ق له الصدوق يف الف يه: "قايوذلك مثل ق له الصدوق يف الف يه: "قاي

 ن ال نننا ا  ن ال نننا ا فيجننو ان ي نن فيجننو ان ي نن     امننله أو الظننن بصنندور احلنندي  عننن املعصنن ه   امننله أو الظننن بصنندور احلنندي  عننن املعصنن ه   

 .  .  ««عدواًل يف   ه وإال كان احل م امازه باإلن ا  ها مًا مملاه وعدالاهعدواًل يف   ه وإال كان احل م امازه باإلن ا  ها مًا مملاه وعدالاه
 

وعلى ه ا ال خياص األمر اماعة معدو ة ن ل ال ش، إ ا  العصابة وعلى ه ا ال خياص األمر اماعة معدو ة ن ل ال ش، إ ا  العصابة »»وقاي: وقاي: 

على لصتيح ما يصح ع وم  بل كل من يثوا بشوا ة ال جاش، أو الشيس أو الصدوق على لصتيح ما يصح ع وم  بل كل من يثوا بشوا ة ال جاش، أو الشيس أو الصدوق 

 ة وامملة  ي  ال ينرور عنن الضنعفاء وال حيمنل      ة وامملة  ي  ال ينرور عنن الضنعفاء وال حيمنل     أو غريهم من اضرابوم  انه يف الثأو غريهم من اضرابوم  انه يف الث

 ..((1))««احلدي  إال عن الث ات  فان مرانيله جيو أن ل  ن م و لةاحلدي  إال عن الث ات  فان مرانيله جيو أن ل  ن م و لة
                                                                                                                                                                                                         

 ع ه.ع ه.  200200ص ص   00ذاتة مسادرك ونا ل الشيعة:  ذاتة مسادرك ونا ل الشيعة:    ((2))  

 ..000000ويف طوعة صويف طوعة ص  271271الرواشح السماوية: صالرواشح السماوية: ص  ((0))  

 ..000000ويف طوعة صويف طوعة ص  271271الرواشح السماوية: صالرواشح السماوية: ص  ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

ن مرانيل الصندوق يف الف ينه كمراننيل بنن أبن،      ن مرانيل الصندوق يف الف ينه كمراننيل بنن أبن،      إإ»»وقاي السيد  ر العل ه: وقاي السيد  ر العل ه: 

عمري يف احلجية واالعاوار  وأن ه   امللية من ذن اص هن ا ال اناب  ال ل  ند يف     عمري يف احلجية واالعاوار  وأن ه   امللية من ذن اص هن ا ال اناب  ال ل  ند يف     

ولوّ ننى ذلننك احمل ننح الافريشنن، يف شننرحه علننى    ولوّ ننى ذلننك احمل ننح الافريشنن، يف شننرحه علننى        ((2))««صننتابصننتابغننري  مننن كاننو األ غننري  مننن كاننو األ 

 "الف يه" أيضًا."الف يه" أيضًا.

نن معندو ة   نن معندو ة     أر الف ينه أر الف ينه   ننوأحا يثنه   وأحا يثنه   »»بل ن ل السيد  ر العل ه اإل نا  ف ناي:   بل ن ل السيد  ر العل ه اإل نا  ف ناي:   

يف الصتاف منن غنري ذنمف وال ل قنع منن أحند حانى أن الفاضنل احمل نح الشنيس           يف الصتاف منن غنري ذنمف وال ل قنع منن أحند حانى أن الفاضنل احمل نح الشنيس           

   يعند حديثنه      يعند حديثنه   حسن بن الشويد الثان، م  ما علم من طري اه يف لصتيح األحا يحسن بن الشويد الثان، م  ما علم من طري اه يف لصتيح األحا ي

 ..((0))««من الصتيح ع د  وع د ال لمن الصتيح ع د  وع د ال ل

                                                                                                                                                                                                         

 ..122122صص  11:  :  ههالف ا د الر الية السيد  ر العل الف ا د الر الية السيد  ر العل  ((2))  

   را   ب ية كممه.  را   ب ية كممه.000000صص  11ل ه:  ل ه:  الف ا د الر الية للسيد  ر العالف ا د الر الية للسيد  ر الع  ((0))  



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 

 

  وقنند  عننل اصننتاب ا  وقنند  عننل اصننتاب ا  »»: : علننى كننمه الووننا ، املا ننده  علننى كننمه الووننا ، املا ننده    ((0))ل نند أشنن ل ا ل نند أشنن ل ا 

مبنا يلن،: أننه ي  ند فنرق      مبنا يلن،: أننه ي  ند فنرق        ««مرانيل ابن اب، عمنري كمسنانيد  يف االعامنا  عليونا...    مرانيل ابن اب، عمنري كمسنانيد  يف االعامنا  عليونا...    

بني امل امني  ف ن العصابة كان ا قد طأطؤا رؤونوم ملرانيل ابنن أبن، عمنري  بي منا     بني امل امني  ف ن العصابة كان ا قد طأطؤا رؤونوم ملرانيل ابنن أبن، عمنري  بي منا     

 ع يفعل ا ذلك م  مرانيل الصدوق.ع يفعل ا ذلك م  مرانيل الصدوق.

نسأي عن و ه الاسليم وننوو الطأطنأة البنن أبن، عمنري  فونل       نسأي عن و ه الاسليم وننوو الطأطنأة البنن أبن، عمنري  فونل         ل ا انل ا ان  

الظاهر الظاهر لشمل الصدوق؟ لشمل الصدوق؟ ال  اة يف ذلك لعودية ختص ابن أب، عمري أو ع م ية مي ن أن ال  اة يف ذلك لعودية ختص ابن أب، عمري أو ع م ية مي ن أن 

ن اة ذلك ع م ية ع لية  وو   ها ع د الصدوق ن اة ذلك ع م ية ع لية  وو   ها ع د الصدوق   انه ال و ه لمحاماي االوي بل انانه ال و ه لمحاماي االوي بل ان

 ..((1))أق ى أو مما ل  ملا نوحأق ى أو مما ل  ملا نوح

 اهر كمه األصتاب يف مرانيل ابن أب، عمري خبص صنوا  انونا يف    اهر كمه األصتاب يف مرانيل ابن أب، عمري خبص صنوا  انونا يف   »»  

ا قند فالانه   ا قند فالانه   احل ي ة صتاف مسانيد  معل مة اإلن ا  ع د  إ ااًل  وان كانا أنانيدهاحل ي ة صتاف مسانيد  معل مة اإلن ا  ع د  إ ااًل  وان كانا أنانيده

 ..((1))««على الافصيل  حل اياه احمل ية يف كااب، أب، عمرو ال ش، وأب، العواف ال جاش،على الافصيل  حل اياه احمل ية يف كااب، أب، عمرو ال ش، وأب، العواف ال جاش،
                                                                                                                                                                                                         

 اقيما على حجياوا.اقيما على حجياوا.  ال ال او على اال لة او على اال لة   ((2))  

 مثًم صاحو )ل ملة الر اي( وأيد  على ذلك )م واف األداية(مثًم صاحو )ل ملة الر اي( وأيد  على ذلك )م واف األداية(  ((0))  

 من لصرحيات الشيس الصدوق وملا نوح من ال  ه العاشر.من لصرحيات الشيس الصدوق وملا نوح من ال  ه العاشر.  ((1))  

 ..007007الرواشح السماوية صالرواشح السماوية ص  ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

ال  ليل يف ح اياه احمل ينة ن وال يف غريهنا  ناهرًا ن علنى اننه ال        ال  ليل يف ح اياه احمل ينة ن وال يف غريهنا  ناهرًا ن علنى اننه ال          

يننرور إال الصننتاف املسننانيد  فرا نن  ح اياننه يف كانناب، ال جاشنن، وال شنن، إذ ال   يننرور إال الصننتاف املسننانيد  فرا نن  ح اياننه يف كانناب، ال جاشنن، وال شنن، إذ ال   

واينة الصنتاف  غاينة األمنر عنده روايانه عنن املخنالفني          واينة الصنتاف  غاينة األمنر عنده روايانه عنن املخنالفني           ليل فيوا علنى ل يند  بر   ليل فيوا علنى ل يند  بر  

أحا ين   أحا ين     ل  ند ل  ند ذاصة إذا الحظ ا انه كان حيف  أربعني  لدًا فسما  ن ا ر. فل لك ذاصة إذا الحظ ا انه كان حيف  أربعني  لدًا فسما  ن ا ر. فل لك 

وقد صن ع كاونا كنثرية...    وقد صن ع كاونا كنثرية...    »»ما طعة األنانيد كما يف ر اي ال ش، وقاي ال جاش،: ما طعة األنانيد كما يف ر اي ال ش، وقاي ال جاش،: 

 ..««قاي: ص ع حممد بن أب، عمري أربعة ولسعني كاابًا م وا... قاي: ص ع حممد بن أب، عمري أربعة ولسعني كاابًا م وا... 

وعلى فر  ان ابن أب، عمري صرف باصتيح رواياله  فم  ليل على انه وعلى فر  ان ابن أب، عمري صرف باصتيح رواياله  فم  ليل على انه   

أرا  الصننتة باصننطمف املاننأذرين ن أر الصننتة السنن دية ن بننل لعلننه أرا  الصننتة             أرا  الصننتة باصننطمف املاننأذرين ن أر الصننتة السنن دية ن بننل لعلننه أرا  الصننتة             

باصطمف املا دمني ن على ما قال   من اصطمحوم ن أر الصتة املضم نية وهن، أعنم     باصطمف املا دمني ن على ما قال   من اصطمحوم ن أر الصتة املضم نية وهن، أعنم     

 من الصتة الس دية.من الصتة الس دية.

ى عونارة الصندوق فمحن   اللنوم إال ان     ى عونارة الصندوق فمحن   اللنوم إال ان     ن عواراله ال لليد علن ن عواراله ال لليد علن إإ  

 يثوا انه صرف بن "روايال، كلوا صتاف مسانيد عن   ات" ولي  ذلك بثابا.يثوا انه صرف بن "روايال، كلوا صتاف مسانيد عن   ات" ولي  ذلك بثابا.

الظاهر ان  ع ى لصتيته رواياله ن دًا  با  يح ر االت إن ا    ما ه  الظاهر ان  ع ى لصتيته رواياله ن دًا  با  يح ر االت إن ا    ما ه    

إال حدف من املدعني ل لك  فان كان حجة فلا ن نظا ر  ن كاحلدف با  يح الصدوق إال حدف من املدعني ل لك  فان كان حجة فلا ن نظا ر  ن كاحلدف با  يح الصدوق 

 ن ا   يف الف يه ن ك لك.ن ا   يف الف يه ن ك لك.ر االت إر االت إ

الننننا راء بعضنننوا الننننا راء بعضنننوا   امننناامنننا عننن ى لصنننتيته روايالنننه لعننن     عننن ى لصنننتيته روايالنننه لعننن      

 ..((2))ان ه ا حدن،ان ه ا حدن،  ف  دوها مسانيد فت م ا بان غريها مثلوا  ف  دوها مسانيد فت م ا بان غريها مثلوا  

انه ال و ه انه ال و ه   حسن الظن به وانه ال يرنل إال ما كان أن د  عن   ات  حسن الظن به وانه ال يرنل إال ما كان أن د  عن   ات    

م افالوا حلسن الظن به. أر انه م  حسن م افالوا حلسن الظن به. أر انه م  حسن   له م  صتة ن ل الروايات امل   ق بوا وعدهله م  صتة ن ل الروايات امل   ق بوا وعده

وصتة ن ل كل من صنتيح السن د  وصنتيح املضنم ن لل نرا ن  فنم مع نى لسن ق         وصتة ن ل كل من صنتيح السن د  وصنتيح املضنم ن لل نرا ن  فنم مع نى لسن ق         
                                                                                                                                                                                                         

 م ن انا راء رواياله وقد للفا كاوه كلوا  فادبر.م ن انا راء رواياله وقد للفا كاوه كلوا  فادبر.على انه غري مات ح اذ ع ي ن من املعلى انه غري مات ح اذ ع ي ن من امل  ((2))  



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

حسن الظن به إس ن له صتيح الس د  ون قسيمه  بل حسن الظن ي اض، عده لركنه  حسن الظن به إس ن له صتيح الس د  ون قسيمه  بل حسن الظن ي اض، عده لركنه  

وذلنك  وذلنك    ((2))الرواية الصتيتة املضم ن  الثاباة وان كان  و لوا ال من  وة صنتة السن د  الرواية الصتيتة املضم ن  الثاباة وان كان  و لوا ال من  وة صنتة السن د  

 ه على االح اه الشرعية وحفظا ألا.ه على االح اه الشرعية وحفظا ألا.حتفظا م حتفظا م 

: لن  أرننل الصندوق قنا م: "رور عنن اإلمناه.."        : لن  أرننل الصندوق قنا م: "رور عنن اإلمناه.."        ((0))قاي بعن  األعنمه  قاي بعن  األعنمه  

ف ن إرناله ال ي  ن حجة حي ئن   ولن  قناي: "قناي اإلمناه". فن ن إرنناله نني  ن         ف ن إرناله ال ي  ن حجة حي ئن   ولن  قناي: "قناي اإلمناه". فن ن إرنناله نني  ن         

 حجة.حجة.

ع ي ننن طرينح الشننيس الصندوق إس اإلمنناه صننتيتا   ع ي ننن طرينح الشننيس الصندوق إس اإلمنناه صننتيتا     وذلنك بويننان: أننه لنن   وذلنك بويننان: أننه لنن   

ومعاةا ملا  از له أن ي سو احلدي  ل ماه  وإال كان منن االفن اء احملنره. وحين      ومعاةا ملا  از له أن ي سو احلدي  ل ماه  وإال كان منن االفن اء احملنره. وحين      

 نعلم من الار  عدالة الشيس الصدوق وورعه ف ن ا ن ف، احاماي االف اء.نعلم من الار  عدالة الشيس الصدوق وورعه ف ن ا ن ف، احاماي االف اء.

ننوح  ننوح  ملا ملا كلوا حجة كلوا حجة   ""روررور""و و أن مرانيل الصدوق املودوءة بن "قاي" أن مرانيل الصدوق املودوءة بن "قاي"   الظاهرالظاهر  

  اعم من ال  وني  اما ه ا الافصيل فم و ه لهاعم من ال  وني  اما ه ا الافصيل فم و ه له  ف نواف نوامن و    حجية مرانيل الث ات من و    حجية مرانيل الث ات 

 ن و اقة الة.ن و اقة الة.00ن و اقة املخةين. ن و اقة املخةين. 22وذلك ألن الة ي  ن حجة ألحد أمرين: وذلك ألن الة ي  ن حجة ألحد أمرين: 

فل  كان الة يف نظر املرنل معاةا ع د  لل را ن احلافة ماز لنه نسنواه ل مناه     فل  كان الة يف نظر املرنل معاةا ع د  لل را ن احلافة ماز لنه نسنواه ل مناه     

  وغريهماوغريهماال  ، ال  ،   احمل ح الداما  والسيداحمل ح الداما  والسيديا. واحلاصل: أن يا. واحلاصل: أن من غري أن ي  ن كاذبا أو مف من غري أن ي  ن كاذبا أو مف 

 انادل ا باألعم على األذص وه  غري صتيح.انادل ا باألعم على األذص وه  غري صتيح.
                                                                                                                                                                                                         

 وقد ذكرنا   انو أذرى عن مرانيل ابن أب، عمري يف م ض  آذر فمح .وقد ذكرنا   انو أذرى عن مرانيل ابن أب، عمري يف م ض  آذر فمح .  ((2))  

وم وم احمل ح النداما  يف الرواشنح السنماوية  ومن وم السنيد الن  ، يف إحندى  روات أصن له السنابح           وم وم احمل ح النداما  يف الرواشنح السنماوية  ومن وم السنيد الن  ، يف إحندى  روات أصن له السنابح             ((0))  

 وان عدي ع ه الح ًا يف مصواف األص ي.وان عدي ع ه الح ًا يف مصواف األص ي.



  حجية مراسيل الثقات 

 

ونيأل، الح ا بيان و ه عده الفرق بنني حنن ر االرنناي يف ضنمن امن اب      ونيأل، الح ا بيان و ه عده الفرق بنني حنن ر االرنناي يف ضنمن امن اب      

 ..  ""روررور""و و   ""قايقاي""عن من قاي باملساواة بني عن من قاي باملساواة بني 

 

»»لصنندوق: لصنندوق: إن قنن ي اإن قنن ي ا

قد يرا  م ه أن روايات للك ال او أغلووا عليونا املعن ي    قد يرا  م ه أن روايات للك ال او أغلووا عليونا املعن ي      ««

 أر أنوا حجة يف امملة ال بامملة.أر أنوا حجة يف امملة ال بامملة.
 

ف نننه جينن ز أن نطلننح علننى كانناب معننني أن عليننه املعنن ي ع نندما ل نن ن أكثننر    ف نننه جينن ز أن نطلننح علننى كانناب معننني أن عليننه املعنن ي ع نندما ل نن ن أكثننر    

االلانلاه  االلانلاه  ،. وما اه األمنر كن لك فنم مي نن     ،. وما اه األمنر كن لك فنم مي نن     رواياله صا قة  باحلمل الشاي  الص اعرواياله صا قة  باحلمل الشاي  الص اع

 ي  منا يف كاناب الشنيس الصندوق  إذ نن ا قع ع ند كنل رواينة          ي  منا يف كاناب الشنيس الصندوق  إذ نن ا قع ع ند كنل رواينة           بصتة واعاواربصتة واعاوار

 رواية ل سأي: هل ه   فعم عليوا املع ي أو ال  وال  ليل يدي على ذلك.رواية ل سأي: هل ه   فعم عليوا املع ي أو ال  وال  ليل يدي على ذلك.

للاخلص منن هن ا اإلشن اي علي نا أن نثونا أّن الشنيس ي صند أنونا         للاخلص منن هن ا اإلشن اي علي نا أن نثونا أّن الشنيس ي صند أنونا           

 حن  االنالراق  وقد يام ذلك حن  االنالراق  وقد يام ذلك على على « « عليوا املع يعليوا املع ي»»

ل د كان الشيس الصدوق يف ال اق  ي  ح من ذمي عوارله هن   آحنا    ل د كان الشيس الصدوق يف ال اق  ي  ح من ذمي عوارله هن   آحنا      

الروايات وكل ما يف ال ااب  أر بامملة ال يف امملنة. فلن  كنان املنرا  منن ق لنه:       الروايات وكل ما يف ال ااب  أر بامملة ال يف امملنة. فلن  كنان املنرا  منن ق لنه:       

هن  أّن عليونا   هن  أّن عليونا     ««»»

ألنننه لن  كاننا للنك ال اننو    ألنننه لن  كاننا للنك ال اننو      ««»» امملنة  ملنا صننّح ق لنه:     امملنة  ملنا صننّح ق لنه:    املعن ي يف املعن ي يف 

املشو رة حجة يف امملة ملا أفا ت حجية  ين  منا ن لنه ع ونا  ف ننه كنان يف م ناه        املشو رة حجة يف امملة ملا أفا ت حجية  ين  منا ن لنه ع ونا  ف ننه كنان يف م ناه        

لثويا ولصتيح كل رواية رواينة انالعونا منن للنك ال انو  وذلنك يا قنع علنى         لثويا ولصتيح كل رواية رواينة انالعونا منن للنك ال انو  وذلنك يا قنع علنى         



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 ..((2))فاأملفاأمل    امملةامملةحجياوا بامملة ال يف امملة  وإال لله ن   اللر  ول  يف حجياوا بامملة ال يف امملة  وإال لله ن   اللر  ول  يف 

إن  ناهر امملنة عرفنا هن  االننالراق  ومنا يرشند اس ذلنك منا لنن           إن  ناهر امملنة عرفنا هن  االننالراق  ومنا يرشند اس ذلنك منا لنن             

قل ا: إن ذة الث ات عليوا املع ي وإليه املر    فن ن املسنافا  م نه أن كنل ذنة   نة       قل ا: إن ذة الث ات عليوا املع ي وإليه املر    فن ن املسنافا  م نه أن كنل ذنة   نة       

عليه املع ي  ولي  بعضنه  فن ن إرا ة النوع  ذنمف الظناهر  بنل قند ي ناي بأننه          عليه املع ي  ولي  بعضنه  فن ن إرا ة النوع  ذنمف الظناهر  بنل قند ي ناي بأننه          

يف بعنن  مصننا ي ه  وقنند ذهننو الننوع  إس أن    يف بعنن  مصننا ي ه  وقنند ذهننو الننوع  إس أن      لنناز مننن قويننل اننناعماي العنناه   لنناز مننن قويننل اننناعماي العنناه   

وحانى علنى فنر  العنده فاننه ذنمف       وحانى علنى فنر  العنده فاننه ذنمف         ((0))اناعماي العناه يف بعن  املصنا يح لناز    اناعماي العناه يف بعن  املصنا يح لناز    

 األصل.األصل.

من املصا ر ال  اعامندها الشنيس الصندوق يف كاابنه "منن ال حيضنر  الف ينه"        من املصا ر ال  اعامندها الشنيس الصندوق يف كاابنه "منن ال حيضنر  الف ينه"        

أمحنند بننن حييننى  النن ر اننناث ى ابننن ال لينند  أمحنند بننن حييننى  النن ر اننناث ى ابننن ال لينند    هنن  كانناب "ننن ا ر احل مننة" حملمنند بننن هنن  كانناب "ننن ا ر احل مننة" حملمنند بننن 

ر نم  ولوعنه يف ذلنك الشنيس     ر نم  ولوعنه يف ذلنك الشنيس       0101لم عة من مشاخيه غري الث ات  وكان عد هم لم عة من مشاخيه غري الث ات  وكان عد هم 

الصنندوق  وكنن لك اعامنند الصنندوق علننى كانناب احملانننن للةقنن، وعلننى كانناب    الصنندوق  وكنن لك اعامنند الصنندوق علننى كانناب احملانننن للةقنن، وعلننى كانناب    

احلسننن واحلسننني ابنن  نننعيد  وهنن   ال اننو ال مي ننن االعامننا  والاع يننل عليوننا    احلسننن واحلسننني ابنن  نننعيد  وهنن   ال اننو ال مي ننن االعامننا  والاع يننل عليوننا    

»»بي ما الصندوق قناي:   بي ما الصندوق قناي:     بامملة بل يف امملة بامملة بل يف امملة 
                                                                                                                                                                                                         

عليوا املعّ ي  ل ن يصندق  عليوا املعّ ي  ل ن يصندق    ال ال مساخر  من ه   ال او املشو رة مساخر  من ه   ال او املشو رة   ""من ال حيضر  الف يهمن ال حيضر  الف يه""  ما يف   ما يف اذ  ياذ  ي  ((2))  

م  االعاما  علينه ب تن  االقاضناء  ون الفعلينة يف كنل ذنة ذنة         م  االعاما  علينه ب تن  االقاضناء  ون الفعلينة يف كنل ذنة ذنة           ""على ه ا ال ااب املع ي واليه املر  على ه ا ال ااب املع ي واليه املر  ""

د  ل  ينح  ين    د  ل  ينح  ين    اذ الظاهر ان الصدوق بصن اذ الظاهر ان الصدوق بصن   فاأمل فاأمل ل     معار  او قص ر  اللة او ن د او غري ذلك  ل     معار  او قص ر  اللة او ن د او غري ذلك  

ب  ننه مسناخر ا منن كانو عليونا املعنّ ي ل ن، يعمنل بونا فلن  ع ل نن احنا              ب  ننه مسناخر ا منن كانو عليونا املعنّ ي ل ن، يعمنل بونا فلن  ع ل نن احنا                ""ضنر  الف ينه  ضنر  الف ينه  من ال حيمن ال حي""ما يف ما يف 

  "" ين  منا انناخر  ممنا هن  يف امملنة علينه املعن ي         ين  منا انناخر  ممنا هن  يف امملنة علينه املعن ي        ""الروايات كلوا مما عليوا املع ي ملا صح االعاما  على الروايات كلوا مما عليوا املع ي ملا صح االعاما  على 

 فاأمل.فاأمل.

 ال بشرا فت ي ة.ال بشرا فت ي ة.  على حن على حن   ال فمجاز أوال فمجاز أو  بشرابشراعلى حن  على حن  وقد يفصل بني ما ل  أريد الوع  وقد يفصل بني ما ل  أريد الوع    ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

  فُينن    علينه بننأن بعضنوا لنني  عليوننا     فُينن    علينه بننأن بعضنوا لنني  عليوننا   ««

املعن ي بامملنة بنل يف امملننة  وبالانال، ي ن ن كاابنه "مننن ال حيضنر  الف ينه" عليننه         املعن ي بامملنة بنل يف امملننة  وبالانال، ي ن ن كاابنه "مننن ال حيضنر  الف ينه" عليننه         

را عنة كنّل   را عنة كنّل   الاع يل يف امملة ال بامملة. وإذا أم   ا الاخلص من هن ا اإلشن اي مب  الاع يل يف امملة ال بامملة. وإذا أم   ا الاخلص من هن ا اإلشن اي مب  

 ن د ن د  فماذا نفعل م  املرانيل؟ن د ن د  فماذا نفعل م  املرانيل؟

 وه ا   ابان:وه ا   ابان:

الف يه" حجة  سو لصريح الصندوق  الف يه" حجة  سو لصريح الصندوق      إن كل ما يف كااب "من ال حيضرإن كل ما يف كااب "من ال حيضر  

إال ما ُعلم اناث اؤ  م ه  وه ا بيا ال صيد  ف ن الشيس قد اناث ى ب فسه غري الث ات  إال ما ُعلم اناث اؤ  م ه  وه ا بيا ال صيد  ف ن الشيس قد اناث ى ب فسه غري الث ات  

ر نم.  ر نم.  « « 0101»» م يساث  م ه  م يساث  م ه ي  ي  يعه عليه املع ي ي  ي  يعه عليه املع ي   فانهفانهفيو ى الواق، على األصل  فيو ى الواق، على األصل  

يصرف أن من و  ه شنيخه ف ننه ي   نه ومنن جيرحنه ي ونل جترحينه. وهن   قاعندة          يصرف أن من و  ه شنيخه ف ننه ي   نه ومنن جيرحنه ي ونل جترحينه. وهن   قاعندة            اذ انهاذ انه

ع م يننة يف كننل االطمقننات والعم مننات. فنن ن العنناه حجننة يف الونناق، أر ع نندما يننر    ع م يننة يف كننل االطمقننات والعم مننات. فنن ن العنناه حجننة يف الونناق، أر ع نندما يننر    

أحّل أحّل »»  ويظور ذلك مبمحظة انويظور ذلك مبمحظة ان  لصص ف ن ا نرف  اليد عن العاه ب در املخصص ال أكثرلصص ف ن ا نرف  اليد عن العاه ب در املخصص ال أكثر

مطلنح  وع ندما ور  لصنص ياعلنح  رمننة الوين  الربن ر فاننه رغنم ك نننه         مطلنح  وع ندما ور  لصنص ياعلنح  رمننة الوين  الربن ر فاننه رغنم ك نننه         « «   اهلل الوين اهلل الوين 

وعلى ذلك نرية الع مء وعلى ذلك نرية الع مء   ماّصًم إال ان ا ب ي ا مامس ني باإلطمق فيما عدا ه ا الاص.ماّصًم إال ان ا ب ي ا مامس ني باإلطمق فيما عدا ه ا الاص.

 وب اؤهم.وب اؤهم.

أر مبننا أر مبننا   ««»»ان مع نى قنن ي الصندوق:   ان مع نى قنن ي الصندوق:     

قري نة علنى النمف  أر أن  ثنه     قري نة علنى النمف  أر أن  ثنه     ه، ه،  أر بل  ال ظر عن و    معار  أو ه، ه،  أر بل  ال ظر عن و    معار  أو 

  أكثنر أكثنر   وياضنح ذلنك  وياضنح ذلنك    عن امل اض، للتجية ال ر ي  ن فعلينًا من  عنده و ن   املنان      عن امل اض، للتجية ال ر ي  ن فعلينًا من  عنده و ن   املنان      

     األمثلة األلية:األمثلة األلية:مبمحظة مبمحظة 

حجة  ف تن ن صد انه مبا هن  هن  حجنة     حجة  ف تن ن صد انه مبا هن  هن  حجنة       الث ةالث ةل  قل ا: ذة ل  قل ا: ذة   

ن ن طل نا   طل نا   اقن ى او م اقن ى او م   نة آذنر     نة آذنر     يعارضنه ذنة  يعارضنه ذنة  ع ندما  ع ندما    خبنة  خبنة  فم ي    علي ا بعده األذ  فم ي    علي ا بعده األذ  

 لل ااب أو غري ذلك.  لل ااب أو غري ذلك.    او ع دما  د  لالفااو ع دما  د  لالفان ن   على املو ينيعلى املو يني



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

اننه يصننح باحلمنل الشنا   الصنن اع، منن الشنخص ق لننه إن      اننه يصننح باحلمنل الشنا   الصنن اع، منن الشنخص ق لننه إن        

يف يف او لن  كنان   او لن  كنان     يف احاياطاله ير ن  للنري    يف احاياطاله ير ن  للنري      كانكانمعّ ل، على املر   الفمن، حاى ل  معّ ل، على املر   الفمن، حاى ل  

 ..((2))ال ا ر م وا ير   اس غري ال ا ر م وا ير   اس غري 

ان صرف الرضن، او مدرننة املنريزا ال نا ي      ان صرف الرضن، او مدرننة املنريزا ال نا ي      ل  قاي شخص ل  قاي شخص   

مثم ه، مر عي  الصرفية او االص لية  فان ذلك ال يع  انه ال ير   أبندًا حانى   مثم ه، مر عي  الصرفية او االص لية  فان ذلك ال يع  انه ال ير   أبندًا حانى   

يف ال ا ر من املسا ل اس غري ه ين ال اابني  وكن لك ال يعن  اننه يف كافنة املسنا ل      يف ال ا ر من املسا ل اس غري ه ين ال اابني  وكن لك ال يعن  اننه يف كافنة املسنا ل      

درننة بشن ل   درننة بشن ل   ون  هن   امل  ون  هن   امل  االص لية ير   اس مدرنة الشيس ال نا ي   فاننه منا اه ياّ   االص لية ير   اس مدرنة الشيس ال نا ي   فاننه منا اه ياّ   

عاه وان كان خيالفوا يف بع  املسنا ل  فاننه يصندق علينه كن ن هن   املدرننة هن،         عاه وان كان خيالفوا يف بع  املسنا ل  فاننه يصندق علينه كن ن هن   املدرننة هن،         

 ..اهاهمر عّيمر عّي

وك ا ل  قاي ان مر عي  املدرنة االص لية او االذوارية فنان ذلنك ال يعن     وك ا ل  قاي ان مر عي  املدرنة االص لية او االذوارية فنان ذلنك ال يعن     

 ..((0))عده ر    كل م وما اس املدرنة األذرى يف بع  املسا لعده ر    كل م وما اس املدرنة األذرى يف بع  املسا ل

 

و ي  منا فينه مسناخر  منن     و ي  منا فينه مسناخر  منن     »»ومن اإلش االت أيضا على ق ي الصدوق: ومن اإلش االت أيضا على ق ي الصدوق: 

  إننه أحياننا ين كر روايناني ماعارضناني        إننه أحياننا ين كر روايناني ماعارضناني      ««كاو مشو رة عليوا املع ي واليونا املر ن   كاو مشو رة عليوا املع ي واليونا املر ن   

 وال يع ل أن ي  ن املعّ ي عليوما معًا.وال يع ل أن ي  ن املعّ ي عليوما معًا.
                                                                                                                                                                                                         

لاساويوما يف العلمية او لعده فان ى االعلنم ب  ن ب ل ليند االعلنم  او الننا مي ع لنه بن لك وقطعنه          لاساويوما يف العلمية او لعده فان ى االعلنم ب  ن ب ل ليند االعلنم  او الننا مي ع لنه بن لك وقطعنه            ((2))  

 او للري ذلك.او للري ذلك.  به به 

كما كان صاحو احلدا ح فانه كان اذواريا  م بعد ذلك على ض ء  لسات مط لة م  ال حيند الوووونان،   كما كان صاحو احلدا ح فانه كان اذواريا  م بعد ذلك على ض ء  لسات مط لة م  ال حيند الوووونان،     ((0))  

ينن كر ذلننك بالافصننيل يف م دمننة  ينن كر ذلننك بالافصننيل يف م دمننة    واالصنن ليني كمنناواالصنن ليني كمننابننني االذونناريني بننني االذونناريني   والفننارق العميننحوالفننارق العميننحوري وري ذاب احلنا ل ال نن ذاب احلنا ل ال نن 

 ..وف وهوف وهحدا  ه ل ن لعله ب يا ب ايا يف اص له حدا  ه ل ن لعله ب يا ب ايا يف اص له 



  حجية مراسيل الثقات 

إنه ي صد يف عوارله أن كل ما أف  بنه علينه املعن ي إال إذا عارضنه     إنه ي صد يف عوارله أن كل ما أف  بنه علينه املعن ي إال إذا عارضنه       

  وبعوننارة اذننرى: كممننه م صننرف عننن هنن   الصنن رة غننري نننا ر ألننا          وبعوننارة اذننرى: كممننه م صننرف عننن هنن   الصنن رة غننري نننا ر ألننا        ار ار معننمعنن

 .  .  ((2))بالوداهةبالوداهة

  اعمه الر اي اال ا  علنى  اعمه الر اي اال ا  علنى    أشورأشورل د ا عى علمان من ل د ا عى علمان من 

صنا  صنا  ذص ذص »»الصدوق  قناي:  الصدوق  قناي:    ر اله يف لر ة الشيسر اله يف لر ة الشيسالسيد مودر  ر العل ه يف السيد مودر  ر العل ه يف   وهماوهما

كانناب مننن ال حيضننر  الف يننه فانننه احنند ال اننو االربعننة النن  يف االشنناوار واالعاوننار      كانناب مننن ال حيضننر  الف يننه فانننه احنند ال اننو االربعننة النن  يف االشنناوار واالعاوننار      

كالشم  يف رابعة ال وار وأحا يثه معدو ة يف الصتاف  من غري ذمف وال ل قع من كالشم  يف رابعة ال وار وأحا يثه معدو ة يف الصتاف  من غري ذمف وال ل قع من 

   ..((0))««أحدأحد

وه ا يع  أن السيد  ر العلن ه يندع، أن علنى ذلنك اإل نا   أر مثلمنا       وه ا يع  أن السيد  ر العلن ه يندع، أن علنى ذلنك اإل نا   أر مثلمنا       

 بن أب، عمري.  بن أب، عمري.  إإر  عن ر  عن أ عا الطا فة على لصتيح كل ما وأ عا الطا فة على لصتيح كل ما و

الفاضل احمل ح الشيس احلسن بن الشويد الثان،  واملعروف باشد   يف الا  يح  الفاضل احمل ح الشيس احلسن بن الشويد الثان،  واملعروف باشد   يف الا  يح  وو

  ..((1))ف نه كان يعّد أحا ي  كااب "من ال حيضر  الف يه" من الصتيح ع ند  وع ند ال نل   ف نه كان يعّد أحا ي  كااب "من ال حيضر  الف يه" من الصتيح ع ند  وع ند ال نل   

  ن إذان إذاوقد ي ر ان وقد ي ر ان   مؤيدًامؤيدًا  يعّدانيعّدانوه ا يع  أن ا أماه ا اعني م   لني  وهما على األقل وه ا يع  أن ا أماه ا اعني م   لني  وهما على األقل 

 حاى ل  قل ا بان اال ا  امل   ي لي   جة.حاى ل  قل ا بان اال ا  امل   ي لي   جة.  االطمئ ان االطمئ ان ن ن   أذرىأذرىما اس قرا ن ما اس قرا ن انضانض
 

وقد أ ري إش اي على السيد  ر العل ه وهن : منن اللرينو أن يندع، السنيد      وقد أ ري إش اي على السيد  ر العل ه وهن : منن اللرينو أن يندع، السنيد      

 ر العلن ه اإل نا  علنى صنتة منا يف كاناب الصندوق واحلناي أن نا ننرى النمف             ر العلن ه اإل نا  علنى صنتة منا يف كاناب الصندوق واحلناي أن نا ننرى النمف            
                                                                                                                                                                                                         

 ولامة األ  بة لمح  يف ضمن ام اب عن اإلش اي الاان .ولامة األ  بة لمح  يف ضمن ام اب عن اإلش اي الاان .  ((2))  

 ..000000ص ص   11الف ا د الر الية:  الف ا د الر الية:    ((0))  

 . ن م عن كااب )امل ا ى(.. ن م عن كااب )امل ا ى(.000000صص  11  كما حي ، السيد الوتر العل ه ع ه يف ر اله كما حي ، السيد الوتر العل ه ع ه يف ر اله   ((1))  



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

 م    ًا بني العلماء يف رواياله.م    ًا بني العلماء يف رواياله.
يف زمن السيد ومنا ننو ه   يف زمن السيد ومنا ننو ه     مات  امات  اكان كان   املدعىاملدعىلعل اإل ا  لعل اإل ا      ((2))

 االذامف فيما بعد.االذامف فيما بعد.  وقد حصلوقد حصل

 فر  الا ّلي ن  ي:فر  الا ّلي ن  ي:   م انه على م انه على

مي ن أن نسا شع أمرا مومنا منن ذنمي كنمه العلمنني ن  نر العلن ه         مي ن أن نسا شع أمرا مومنا منن ذنمي كنمه العلمنني ن  نر العلن ه           

والشيس احلسنن ن وهن  أنومنا رغنم اننا را وما ع جيندا منن خينالع ل  ينح رواينات            والشيس احلسنن ن وهن  أنومنا رغنم اننا را وما ع جيندا منن خينالع ل  ينح رواينات            

ع ى ذلك أن كّمنًا كنوريًا منن أعنمه الطا فنة كنان ينرى صنتة ال اناب.          ع ى ذلك أن كّمنًا كنوريًا منن أعنمه الطا فنة كنان ينرى صنتة ال اناب.          ال ااب  فمال ااب  فم

كن ن  كن ن      بنني   بنني وه ا نيخالع طوعا م قع من يرى الشورة حجنة عمنن ال ينرى ذلنك    وه ا نيخالع طوعا م قع من يرى الشورة حجنة عمنن ال ينرى ذلنك    

مؤيندًا ل نن ذلنك علنى االقنل بانضنمامه للنري  قند ين رل االطمئ نان           مؤيندًا ل نن ذلنك علنى االقنل بانضنمامه للنري  قند ين رل االطمئ نان             اواوه ا  لنيًم  ه ا  لنيًم  

 الع م ، كما نوح.الع م ، كما نوح.

لعل الشيس الصدوق انا د يف ل  يح ه   الروايات إس ق ة املضنم ن ولني    لعل الشيس الصدوق انا د يف ل  يح ه   الروايات إس ق ة املضنم ن ولني    

إس صتة الس د  أر إس احلدف ال احل   ومنن ال اضنح أن حندف الف ينه لني       إس صتة الس د  أر إس احلدف ال احل   ومنن ال اضنح أن حندف الف ينه لني       

 حجة على ف يه آذر.حجة على ف يه آذر.

قننرا ن لفينند ل  يننح   قننرا ن لفينند ل  يننح   »»يف يف ننناب ا  ننناب ا  و  ابننه: ياضننح ممننا فصننل ا احلنندي  ع ننه      و  ابننه: ياضننح ممننا فصننل ا احلنندي  ع ننه      

  والا  ي نات احلدننية  والا  ي نات احلدننية  حجينة االذونار   حجينة االذونار     وما نو ه من الوتن  عنن  وما نو ه من الوتن  عنن  « « الصدوق للراورالصدوق للراور

 ..يأل، ايضًايأل، ايضًا  ويظور مماويظور مما

                                                                                                                                                                                                         

 ب  وني ط ليني.ب  وني ط ليني.  ((2))  



  حجية مراسيل الثقات 

ننننّلم ا أن الشنننيس الصننندوق و نننح روايالنننه عنننن طرينننح ل  ينننح السننن د ال     ننننّلم ا أن الشنننيس الصننندوق و نننح روايالنننه عنننن طرينننح ل  ينننح السننن د ال     

 املضم ن  ول ن لعل ل  ي ه للر اي كان حدنيا فم ي ف  يف حح اجملاود ادذر.املضم ن  ول ن لعل ل  ي ه للر اي كان حدنيا فم ي ف  يف حح اجملاود ادذر.

يح وامرف والاعديل أن ي ن ن حسنيا ال حدننيا    يح وامرف والاعديل أن ي ن ن حسنيا ال حدننيا    إن األصل يف الا  إن األصل يف الا    

فيمننا أم ننن أن ي نن ن حسننيًا وإال فونن  عننن حنندف قريننو مننن احلنن   ون صنند        فيمننا أم ننن أن ي نن ن حسننيًا وإال فونن  عننن حنندف قريننو مننن احلنن   ون صنند        

باألصل  اهر احلاي  ومثاي ذلك: ل  أذةننا شنخص بنأن فمننا صنا ق اللوجنة        باألصل  اهر احلاي  ومثاي ذلك: ل  أذةننا شنخص بنأن فمننا صنا ق اللوجنة        

فما ه  املاوا ر من كممه؟ هل ن  ي إنه ب نى علنى حدننه يف ذلنك فيمنا أم نن فينه        فما ه  املاوا ر من كممه؟ هل ن  ي إنه ب نى علنى حدننه يف ذلنك فيمنا أم نن فينه        

نه كان قد رأى األب صا قا ف اي إن اب نه صنا ق أيضنا  أو رأى    نه كان قد رأى األب صا قا ف اي إن اب نه صنا ق أيضنا  أو رأى    احل ؟ل نعم  ل  أاحل ؟ل نعم  ل  أ

أحدهم قا مًا منن بيئنة واقفينة ف ناي إن هن ا واقفن،  لن  فعنل أحند الر ناليني هن ا            أحدهم قا مًا منن بيئنة واقفينة ف ناي إن هن ا واقفن،  لن  فعنل أحند الر ناليني هن ا            

حدننا بنم شنك  ل نن ذلنك ذنمف األصنل  بنل قند ُينمه قا لنه لن              حدننا بنم شنك  ل نن ذلنك ذنمف األصنل  بنل قند ُينمه قا لنه لن                ذلنك ذلنك ل نان  ل نان  

 ان شع انه قاي ذلك عن حدف  ون نصو قري ة على ذلك.ان شع انه قاي ذلك عن حدف  ون نصو قري ة على ذلك.

ل ي اض، أنه كلما كان ه ناك طرينح حسن، إس الا  ينح     ل ي اض، أنه كلما كان ه ناك طرينح حسن، إس الا  ينح     إن األصإن األص  

فاألصنل فيننه أن اإلذوننار ع ننه ي ن ن عننن حنن  ال عننن حندف  وهنن   هنن، نننرية     فاألصنل فيننه أن اإلذوننار ع ننه ي ن ن عننن حنن  ال عننن حندف  وهنن   هنن، نننرية     

وعليوننا نننرية املانندي ني  هنن ا كلننه منن  قطنن  ال ظننر عمننا نننوح مننن حجيننة   وعليوننا نننرية املانندي ني  هنن ا كلننه منن  قطنن  ال ظننر عمننا نننوح مننن حجيننة   الع ننمء الع ننمء 

 الا  يح احلدن،.الا  يح احلدن،.

 

امندون علنى ل  ي نات ال جاشن، وي  لن ن      امندون علنى ل  ي نات ال جاشن، وي  لن ن      يعيع   م ان مما قد ي ر  علنى الن ين   م ان مما قد ي ر  علنى الن ين  

مناذا ل  لن ن عنن قن ي ال جاشن،:      مناذا ل  لن ن عنن قن ي ال جاشن،:        وي    علنيوم: وي    علنيوم:   انوا عن ح  وليسا حدناانوا عن ح  وليسا حدنا



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

حيامنل أننه اعامند فيونا علنى احلندف أيضنا  إن االحامناي وار          حيامنل أننه اعامند فيونا علنى احلندف أيضنا  إن االحامناي وار            الال؟ أو ؟ أو ««  ة  ة  ننفمفم»»

مثلمننا أنننه وار  يف الصنندوق  ومنن  ذلننك ال لا قفنن ن يف العمننل با  ي ننه. وكنن لك   مثلمننا أنننه وار  يف الصنندوق  ومنن  ذلننك ال لا قفنن ن يف العمننل با  ي ننه. وكنن لك   

مننن املا نندمني  ول  ي ننات العممننة وابننن مننن املا نندمني  ول  ي ننات العممننة وابننن   حمونن بحمونن بل شنن، وابننن ل شنن، وابننن احلنناي يف ل  ي ننات ااحلنناي يف ل  ي ننات ا

 طاووف من املاأذرين وما أشوووم.طاووف من املاأذرين وما أشوووم.

بنننل ن ننن ي إن  ننناهر كممونننم  يعنننا يف قننن ألم "فنننمن   نننة" اننننه ل  ينننح     بنننل ن ننن ي إن  ننناهر كممونننم  يعنننا يف قننن ألم "فنننمن   نننة" اننننه ل  ينننح     

  إال ان احلنندف قنند ي نن ن  نناهرًا وقنند ي نن ن ذفيننًا. ومننن ح  ننا أن          إال ان احلنندف قنند ي نن ن  نناهرًا وقنند ي نن ن ذفيننًا. ومننن ح  ننا أن        ((2))حدننن،حدننن،

يف حننني يومننل ل  يننح   يف حننني يومننل ل  يننح     ((0)) ون لننر    ون لننر   ناسنناءي: ملنناذا اذن يؤذنن  با  يننح ال جاشنن،     ناسنناءي: ملنناذا اذن يؤذنن  با  يننح ال جاشنن،     

الصنندوق النن ر ي نن ي ع ننه شننيس الطا فننة شننيخ ا الط ننن،: كننان  لننيم  حافظننا  الصنندوق النن ر ي نن ي ع ننه شننيس الطا فننة شننيخ ا الط ننن،: كننان  لننيم  حافظننا  

 ..((1))لألحا ي   بصريا بالر اي  ناقدا لألذوارلألحا ي   بصريا بالر اي  ناقدا لألذوار

وه ا إش اي آذر على الشيس الصدوق: وه  أنه قند ينرور أحياننا روايناني     وه ا إش اي آذر على الشيس الصدوق: وه  أنه قند ينرور أحياننا روايناني     
                                                                                                                                                                                                         

من   اهر أق اله األذرى  بعوارة أذرى: ما يسم  وينرى م نه   من   اهر أق اله األذرى  بعوارة أذرى: ما يسم  وينرى م نه     ُلتدفُلتدفإذ ال  اقة ه، )حالة( أو )مل ة( إذ ال  اقة ه، )حالة( أو )مل ة(   ((2))  

يعامند علنى االننا راء    يعامند علنى االننا راء      ما ه  إال نلسلة إذوارات  وا صدقوا أمنا كن ن إذوارالنه األذنرى كن لك  فاننه      ما ه  إال نلسلة إذوارات  وا صدقوا أمنا كن ن إذوارالنه األذنرى كن لك  فاننه      

 املعلل  وه  حدن،.املعلل  وه  حدن،.

  لعننار  لضننعيعلعننار  لضننعيع)لنن  )لنن    ::مننا مضننم نهمننا مضننم نهيف معجننم ر نناي احلنندي   يف معجننم ر نناي احلنندي     اس  ر ننة ان ي نن ي السننيد النن  ،  اس  ر ننة ان ي نن ي السننيد النن  ،    ((0))  

ال جاش، لراٍو م  ل  يح اإلماه املعص ه له بس د معاة  فس ف ياعارضان وياساقطان  ونر ن  لألصن ي   ال جاش، لراٍو م  ل  يح اإلماه املعص ه له بس د معاة  فس ف ياعارضان وياساقطان  ونر ن  لألصن ي   

  ن ي ن ي: ن ي ن ي: أن كل أذوار ال جاش، ل ريوا مرانيل  ف نه كاأن كل أذوار ال جاش، ل ريوا مرانيل  ف نه كا    وه ا غريو حاى م  قط  ال ظر عن  وه ا غريو حاى م  قط  ال ظر عناألذرى(األذرى(

 ( عاما ل( عاما ل122122)فمن   ة(  وي  ن أحيانا بني ال جاش، وبني الراور ))فمن   ة(  وي  ن أحيانا بني ال جاش، وبني الراور )

وألنن ا فنن ن السننيد النن  ، نفسننه ع يسنناط  االلاننلاه مبننا قالننه )مننن أن ل  يننح ال جاشنن، ينندف  ل  يننح اإلمنناه          وألنن ا فنن ن السننيد النن  ، نفسننه ع يسنناط  االلاننلاه مبننا قالننه )مننن أن ل  يننح ال جاشنن، ينندف  ل  يننح اإلمنناه          

فياساقطان( وذلك ع دما ل اوي بع  الرواة  مثل املعلى بن ذ ي   ال ر  رحنه ال جاشن، بي منا و  نه     فياساقطان( وذلك ع دما ل اوي بع  الرواة  مثل املعلى بن ذ ي   ال ر  رحنه ال جاشن، بي منا و  نه     

 ..سو الدليل املعاةسو الدليل املعاةماه املعص حمماه املعص حماإلاإل

 ..209209  الفورنا: ص   الفورنا: ص 100100ر اي الشيس: ص ر اي الشيس: ص   ((1))  
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ف يع يدعى صتة رواينات كاونه كلنوا    ف يع يدعى صتة رواينات كاونه كلنوا      فا ى بوما معا فا ى بوما معا ماعارضاني  مما ال مي ن الماعارضاني  مما ال مي ن ال

 ومسانيد؟ومسانيد؟مرانيل مرانيل 

إن و    ذةين ماعارضني ال يضنر ب ممنه العناه يف ل  ينح     إن و    ذةين ماعارضني ال يضنر ب ممنه العناه يف ل  ينح         

ع ندما يعانة ذنة    ع ندما يعانة ذنة      الشار  وكنل منن بيند  االعاونار او االمضناء     الشار  وكنل منن بيند  االعاونار او االمضناء     روايات كاابه  ألن روايات كاابه  ألن 

عنن املعارضنات  ولن     عنن املعارضنات  ولن     ال احد الث ة حجة  ف نه يمحظه مبا ه  ه  من  قطن  ال ظنر    ال احد الث ة حجة  ف نه يمحظه مبا ه  ه  من  قطن  ال ظنر    

  باملر تنات باملر تنات   حصل وو دنا ما يعارضه ف نه يدذل يف باب الاعنار  ف منا ال  نيح   حصل وو دنا ما يعارضه ف نه يدذل يف باب الاعنار  ف منا ال  نيح   

 واما الاخيري أو الاساقا.  واما الاخيري أو الاساقا.  

بنني ذي نك النةين اللن ين قند      بنني ذي نك النةين اللن ين قند        و نه  ن   و نه  ن   لعل الشيس الصدوق ينرى  لعل الشيس الصدوق ينرى    

 يرا  غري  ما اقضاني.يرا  غري  ما اقضاني.

ال بننأف بوينن   ال بننأف بوينن   »»وق لننه أيضننا:  وق لننه أيضننا:  «. «. مثننن العنن رة حننراه  مثننن العنن رة حننراه  : »: »  مثنناي: ق لننه مثنناي: ق لننه 

 «.«.الع رةالع رة

ف ن  اهرهما الا اق   ول ن لعنّل ال اقنل ألمنا ينرى فيومنا و نه  ن  ال        ف ن  اهرهما الا اق   ول ن لعنّل ال اقنل ألمنا ينرى فيومنا و نه  ن  ال        

ل اقضننا   مننل الروايننة األوس علننى عنن رة اإلنسننان  والثانيننة علننى عنن رة غننري       ل اقضننا   مننل الروايننة األوس علننى عنن رة اإلنسننان  والثانيننة علننى عنن رة غننري       

 . . ((2))اإلنسان  مل انوات احل م وامل ض   أو غري ذلكاإلنسان  مل انوات احل م وامل ض   أو غري ذلك

انننه ال يعلننم ك نومننا ماعارضننني ب ظننر  ليساشنن ل عليننه  ب  لننه   انننه ال يعلننم ك نومننا ماعارضننني ب ظننر  ليساشنن ل عليننه  ب  لننه     

 .  .  ((0))ا  على لصتيته كل ما ور  يف كاابها  على لصتيته كل ما ور  يف كاابهألمألم

الشنيس الصندوق م لند يف علنم الر ناي ولني  مبجاوند         الشنيس الصندوق م لند يف علنم الر ناي ولني  مبجاوند           الوع  ب نالوع  ب ن  أش لأش ل
                                                                                                                                                                                                         

 او ك ن كلايوما ذار ية.او ك ن كلايوما ذار ية.  واالذرى ذار يةواالذرى ذار يةة ة ييك  ن احدى ال ضياني ح ي ك  ن احدى ال ضياني ح ي   ((2))  

 ه ا االش اي )الاان ( يع   اس اإلش اي الام . ومي ن الافرقة بي وما ب  ه  فادبره ا االش اي )الاان ( يع   اس اإلش اي الام . ومي ن الافرقة بي وما ب  ه  فادبر  ((0))  



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

فم حجية لا  ي ه ر اي روايالنه بال سنوة للمجاوند ادذنر  وال  نه يف ذلنك: أننه        فم حجية لا  ي ه ر اي روايالنه بال سنوة للمجاوند ادذنر  وال  نه يف ذلنك: أننه        

منة علنى شنيخه ابنن ال ليند  فنالاله       منة علنى شنيخه ابنن ال ليند  فنالاله       اعامد يف ل  ي ه ويف  رحه لر اي نن ا ر احل  اعامد يف ل  ي ه ويف  رحه لر اي نن ا ر احل  

شيخا ذكر أمسناءهم يف نن ا ر   شيخا ذكر أمسناءهم يف نن ا ر     ((2))««919919»»مبا الاله به شيخه  ف ن ابن ال ليد قد و ح مبا الاله به شيخه  ف ن ابن ال ليد قد و ح 

ر م كنان قند  نرحوم  وقلند  الشنيس الصندوق يف ذلنك        ر م كنان قند  نرحوم  وقلند  الشنيس الصندوق يف ذلنك        « « 0101»»احل مة واناث ى احل مة واناث ى 

 تاما.تاما.

 و يو بثم ة و   : و يو بثم ة و   : 

ان ان ع نند فطاحننا علمنناء الر نناي يف أن الشننيس الصنندوق كنن    ع نند فطاحننا علمنناء الر نناي يف أن الشننيس الصنندوق كنن      ككال شننال شنن  

لن ا  لن ا    يف هن ا احل نل   يف هن ا احل نل   ِذرِّيا الفن يف علم الر اي وأنه لاوند مبنا لل لمنة منن مع نى      ِذرِّيا الفن يف علم الر اي وأنه لاوند مبنا لل لمنة منن مع نى      

شنيس الطا فنة   شنيس الطا فنة     ويشود ل لك ق يويشود ل لك ق يُيسالرب مثل ه ا االش اي على الشيس الصدوق ُيسالرب مثل ه ا االش اي على الشيس الصدوق 

كان  ليم  حافظا لألحا ي   بصنريا بالر ناي    كان  ليم  حافظا لألحا ي   بصنريا بالر ناي    »»الشيس الط ن، يف الفورنا: الشيس الط ن، يف الفورنا: 

ناقنندا ناقنندا »»ياعلننح بالسنن د  وق لننه:   ياعلننح بالسنن د  وق لننه:   « « بصننريا بالر نناي بصننريا بالر نناي »»فنن ن ق لننه:  فنن ن ق لننه:  «. «. ناقنندا لألذوننار ناقنندا لألذوننار 

 ياعلح باملضم ن.ياعلح باملضم ن.« « لألذوارلألذوار

إن الشيس الصدوق انا د يف ل  ي اله ويف  رحنه علنى   إن الشيس الصدوق انا د يف ل  ي اله ويف  رحنه علنى     انه وان صحانه وان صح  نن    

  والفنرق    والفنرق  ((0))كمه ابن ال ليند  ول نن اننا ا   علنى شنيخه كنان اعامنا ا ال ل ليندا        كمه ابن ال ليند  ول نن اننا ا   علنى شنيخه كنان اعامنا ا ال ل ليندا        

   ..((1))ي لدي لد    ف د يعامد اجملاود على لاود آذر  أما العام، ف نه  ف د يعامد اجملاود على لاود آذر  أما العام، ف نه((1))بي وما كوريبي وما كوري
                                                                                                                                                                                                         

 اك بع  االمساء.اك بع  االمساء.نظرا الش نظرا الش   ااشخصشخص  002002وقيل هم وقيل هم   ((2))  

فصل ا يف ملت ات    الرش ة ان امل لع على اقسناه مخسنة  ولني  امنا لاوندا او م لندا او حمااطنا         فصل ا يف ملت ات    الرش ة ان امل لع على اقسناه مخسنة  ولني  امنا لاوندا او م لندا او حمااطنا           ((0))  

 . . ((الرش ةالرش ة)ف ه )ف ه را   كااب را   كااب يي

مشن لة يف ذلنك وأ وا نا أنونم     مشن لة يف ذلنك وأ وا نا أنونم       ددال ل  ن ال ل  ن املشو ر مي   من ل ليد لاود جملاود آذر يف مسنألة منا وقند بي نا أننه      املشو ر مي   من ل ليد لاود جملاود آذر يف مسنألة منا وقند بي نا أننه        ((1))  

 يف بع  املفاصل. يف بع  املفاصل.   عمم ي لدون بعضومعمم ي لدون بعضوم

حي  انه ال يعرف املوان، وال امل ازين وال ا لة وموان، من يأذ  ع ه  فل  اذ  ع ه فو  م لد صرف ع   منن  حي  انه ال يعرف املوان، وال امل ازين وال ا لة وموان، من يأذ  ع ه  فل  اذ  ع ه فو  م لد صرف ع   منن    ((1))  

   ..و رحهو رحهه ا الر ال،  م بعد كل ذلك يأذ  ع ه ل  ي ه ه ا الر ال،  م بعد كل ذلك يأذ  ع ه ل  ي ه   وذص ص موان،وذص ص موان،يعرف كل ذلك أر املوان، وا لاوا يعرف كل ذلك أر املوان، وا لاوا 
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إن أهل ذةة إذا انا د إس أهل ذةة آذنر  فون  معامند علينه ال     إن أهل ذةة إذا انا د إس أهل ذةة آذنر  فون  معامند علينه ال       

 .  .  ((2))م لدم لد

إن الع نمء يو ن ن علننى أن أهنل النةة مي ننن أن ير ن  إس أهننل      إن الع نمء يو ن ن علننى أن أهنل النةة مي ننن أن ير ن  إس أهننل        

ذةة آذنر فيأذن  م نه ويعامند علينه منن بناب االطمئ نان ال الا ليند  وأن منا فعلنه            ذةة آذنر فيأذن  م نه ويعامند علينه منن بناب االطمئ نان ال الا ليند  وأن منا فعلنه            

ه هن  نفن  مننا فعلنه ال جاشن، وغنري  مننن      ه هن  نفن  مننا فعلنه ال جاشن، وغنري  مننن      الشنيس الصندوق يف اعامنا   علننى شنيخ    الشنيس الصندوق يف اعامنا   علننى شنيخ    

الر نناليني يف اعامننا هم علننى مشنناخيوم  ف نند اعامنند ال جاشنن، يف ل  ي الننه علننى   الر نناليني يف اعامننا هم علننى مشنناخيوم  ف نند اعامنند ال جاشنن، يف ل  ي الننه علننى   

  نة فوتن  يف النار  فلنم جيند        نة فوتن  يف النار  فلنم جيند        فمننا فمننا كمه شي ذه  ف نه مثم مس  من شنيخه أن  كمه شي ذه  ف نه مثم مس  من شنيخه أن  

أو مس  انه عدي ضابا وه  ا  فم  ليل على أن الصندوق فعنل   أو مس  انه عدي ضابا وه  ا  فم  ليل على أن الصندوق فعنل     ((0)) ارحا ف   ه ارحا ف   ه

وع جينند وع جينند   ((1))ل جاشنن،  ف نند الحنن  ل  ي ننات شننيخه ألننؤالء الننرواة  ل جاشنن،  ف نند الحنن  ل  ي ننات شننيخه ألننؤالء الننرواة  أقننل ممننا فعلننه ا أقننل ممننا فعلننه ا 

 ارحا ألم ف   وم  وك لك الح   رف شيخه للوع  وع جيد معارضنا لن لك    ارحا ألم ف   وم  وك لك الح   رف شيخه للوع  وع جيد معارضنا لن لك   

 ..((1))فجرحومفجرحوم

ان اعاما  اهل الةة الوصري العارف على حت ي نات غنري   لني     ان اعاما  اهل الةة الوصري العارف على حت ي نات غنري   لني       

 اه كما ال خيفى.  اه كما ال خيفى.  خيدب ذلك خبةوّيخيدب ذلك خبةوّي  بالعليل فيوم والبالعليل فيوم وال
                                                                                                                                                                                                         

   امل سم ل  ه حجية ق ي الر ال، وغري .  امل سم ل  ه حجية ق ي الر ال، وغري .ومر   االعاما  إس )االطمئ ان( ال ر هومر   االعاما  إس )االطمئ ان( ال ر ه  ((2))  

اطمنأن بنه  الحن  منثم ل  ينح:      اطمنأن بنه  الحن  منثم ل  ينح:        إذاإذااو اكافى با  يح شيخه او عد  من شني ذه ونفنيوم ان لنه  ارحنا      او اكافى با  يح شيخه او عد  من شني ذه ونفنيوم ان لنه  ارحنا        ((0))  

اس ان ل  ي نه لني    اس ان ل  ي نه لني      ف ضنافة ف ضنافة حممند بنن اننتاق     حممند بنن اننتاق       و عفنر بنن  و عفنر بنن  حممند بنن مساعنة    حممند بنن مساعنة      و عفنر بنن  و عفنر بنن   عفر بن بشنري   عفر بن بشنري  

 على بع  مشاخيه يف ذلك.على بع  مشاخيه يف ذلك.  مس دا بل ه  مرنل فان من ال اضح انه اعامدمس دا بل ه  مرنل فان من ال اضح انه اعامد

او بعضوم وحي  رأى احتا  موانيه م  موانينه اكافنى بن لك عنن الوتن  عنن النوع  االذنر  بنل ي فن،           او بعضوم وحي  رأى احتا  موانيه م  موانينه اكافنى بن لك عنن الوتن  عنن النوع  االذنر  بنل ي فن،             ((1))  

 مطل ا.مطل ا.  و ر ة الاثواو ر ة الاثوااحتا  املو ى احتا  املو ى 

  أحيانناً أحيانناً   ع ندما كنان ي افن،   ع ندما كنان ي افن،   ن ن ومن وم السنيد الن  ، علنى منا قينل        ومن وم السنيد الن  ، علنى منا قينل        ن ن وه ا ما حصل م  العديد من االعنمه   وه ا ما حصل م  العديد من االعنمه     ((1))  

يا صل إليوا طلواه يف بع  الوتن ل والاندقي ات الر الينة  وع ي نل أحند أننه كنان م لندا         يا صل إليوا طلواه يف بع  الوتن ل والاندقي ات الر الينة  وع ي نل أحند أننه كنان م لندا           بال اا ج ال بال اا ج ال 

 فيوا.فيوا.



  ... املبحث األول: حجية مراسيل الصدوق يف الفقيهالفصل الثاين: 

ل  نلم ا أن الشنيس الصندوق كنان م لندا  ف ننه ي في نا ل  ينح ابنن         ل  نلم ا أن الشنيس الصندوق كنان م لندا  ف ننه ي في نا ل  ينح ابنن           نن    

  وه  ر ال، ال ي ل شأنا عن ال جاش،  وعلنى هن ا ي ن ن      وه  ر ال، ال ي ل شأنا عن ال جاش،  وعلنى هن ا ي ن ن    لرواةلرواةاا  ألولئكألولئكال ليد ال ليد 

الصدوق قد قلد لاودا وع ي لد م لدا آذر  فو  ناقنل ع نه في ن ن حالنه يف ذلنك      الصدوق قد قلد لاودا وع ي لد م لدا آذر  فو  ناقنل ع نه في ن ن حالنه يف ذلنك      

أن الشننيس أن الشننيس كمننا لنن  قلنند ال جاشنن، وأذنن  الا  يننح ع ننه. ويضنناف للا  يننح أيضننا         كمننا لنن  قلنند ال جاشنن، وأذنن  الا  يننح ع ننه. ويضنناف للا  يننح أيضننا         

 ..((2))الصدوق ضم رأيه إس رأر شيخهالصدوق ضم رأيه إس رأر شيخه

: أن الصندوق لن    : أن الصندوق لن    ((0))ذكر صاحو ام اهر ولوعه املسامسك وم واف األدايةذكر صاحو ام اهر ولوعه املسامسك وم واف األداية

ما أف  به وأح م بصنتاه وأعا ند أننه حجنة بني  وبنني       ما أف  به وأح م بصنتاه وأعا ند أننه حجنة بني  وبنني         إّلاإّلا: : أرأرب ، على وعد  ن  ب ، على وعد  ن  

 وعد  وع يلاله به.وعد  وع يلاله به.  رب، ن لاّما حجية كاابه  ل  ه ر   عنرب، ن لاّما حجية كاابه  ل  ه ر   عن

إن عده الالاه الشيس الصدوق مبا لعّود به لر   ع ى ع لثوا علمينا  إن عده الالاه الشيس الصدوق مبا لعّود به لر   ع ى ع لثوا علمينا    

ع يعمل بوع  روايات من ال ع يعمل بوع  روايات من ال   الصدوقالصدوقان ان ان يسادل ا بان يسادل ا بوع ُي م عليوا  ليل. اللوم إال وع ُي م عليوا  ليل. اللوم إال 

  ال ري نة ال ري نة ناب ا بأن العاه يو ى على حجياه يف الواق، بعد قيناه  ناب ا بأن العاه يو ى على حجياه يف الواق، بعد قيناه    أ و اأ و اوقد وقد حيضر  الف يه  حيضر  الف يه  

 االناث اء.االناث اء.  علىعلى
 

الشّك ع دكم يف حجية ق ي ال جاشن، كر نال،  وو نه حجينة     الشّك ع دكم يف حجية ق ي ال جاشن، كر نال،  وو نه حجينة       

ق له ه  احلّ  ال احلدف  ول ن ال جاش، اعامند علنى احلندف يف لضنعيع النراور      ق له ه  احلّ  ال احلدف  ول ن ال جاش، اعامند علنى احلندف يف لضنعيع النراور      

عشرات املرات  مسا دا إس اللل  وشووه مما يرلوا باملضم ن  كما ل  قناي راٍو منثم:   عشرات املرات  مسا دا إس اللل  وشووه مما يرلوا باملضم ن  كما ل  قناي راٍو منثم:   

نيت م ال جاش، بلل  هن ا النراور  إذ ال   نيت م ال جاش، بلل  هن ا النراور  إذ ال     لي  كمثل ا ش،ء. فو الي  كمثل ا ش،ء. فو ا  قاي الصا ق قاي الصا ق 
                                                                                                                                                                                                         

واحلاصننل: ان ذلننك ال خينندب يف الصنندوق وذةوياننه كمننا لنن  ان الط ننن، ن ننل ل ننا ان ال جاشنن، و ننح    واحلاصننل: ان ذلننك ال خينندب يف الصنندوق وذةوياننه كمننا لنن  ان الط ننن، ن ننل ل ننا ان ال جاشنن، و ننح      ((2))  

 لم عة وانه اعامد على ل  ي اله فانه ال ي دف يف الا  ي ات وال يف الط ن،.لم عة وانه اعامد على ل  ي اله فانه ال ي دف يف الا  ي ات وال يف الط ن،.

 ..099099صص  22  م واف األداية:    م واف األداية:    008008ن ن 007007صص  00  املسامسك:    املسامسك:  1212صص00هر:  هر:  ام اام ا  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

 ُيع ل أن يصدر من اإلماه مثل ه ا ال مه.ُيع ل أن يصدر من اإلماه مثل ه ا ال مه.

علنى احلندف    علنى احلندف    مرارا عديدة مرارا عديدة ان الااو  يشود بان ال جاش، اعامد ان الااو  يشود بان ال جاش، اعامد   

  ول ن اعامنا   علنى احلندف ال خينل  جينة ق لنه يف ننا ر املن ار  املشن  ك حاألنا          ول ن اعامنا   علنى احلندف ال خينل  جينة ق لنه يف ننا ر املن ار  املشن  ك حاألنا          

 يا.يا.االصل من ك ن ل  ي ه او  رحه حّساالصل من ك ن ل  ي ه او  رحه حّس  وب ا وا علىوب ا وا على



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 

األلنن ف مننن الروايننات نننيام ل  ي وننا لنن  أ وا ننا أن مرانننيل الشننيس      األلنن ف مننن الروايننات نننيام ل  ي وننا لنن  أ وا ننا أن مرانننيل الشننيس      ولّعننل ولّعننل 

 الط ن، حجة.الط ن، حجة.

وممن أكدوا على حجية مرانيل الشيس الط ن، يف الاو يوني  احلر العنامل،  وممن أكدوا على حجية مرانيل الشيس الط ن، يف الاو يوني  احلر العنامل،  

 نا احمل  نني ن يف كاابنه      نا احمل  نني ن يف كاابنه     يف ال نا ل وكن لك الفاضنل امل ندا  ن وهن  منن أعنا م علما        يف ال نا ل وكن لك الفاضنل امل ندا  ن وهن  منن أعنا م علما        

"الا  ننيح الرا نن " فع نندما وصننل امل نندا  إس مسننألة: "هننل جينن ز بينن  كلننو املاشننية     "الا  ننيح الرا نن " فع نندما وصننل امل نندا  إس مسننألة: "هننل جينن ز بينن  كلننو املاشننية     

قناي الشنيس الط نن، يف املوسن ا: "رور  ن از بين  كلنو        قناي الشنيس الط نن، يف املوسن ا: "رور  ن از بين  كلنو        »»واحلا ا أو ال؟" قاي: واحلا ا أو ال؟" قاي: 

  أر ان مرننله    أر ان مرننله  ((2))««املاشية واحلا ا"  ومثلنه ن أر الط نن، ن ال يرننل إال عنن   نة        املاشية واحلا ا"  ومثلنه ن أر الط نن، ن ال يرننل إال عنن   نة        

اعامنند ال ننثري مننن الف ونناء علننى مرنننلة ابنن، الصننمف احللننيب   اعامنند ال ننثري مننن الف ونناء علننى مرنننلة ابنن، الصننمف احللننيب     مب للننة املسنن د  كمننامب للننة املسنن د  كمننا

وم  عة املفيد يف   از صمة اللندير  اعنة رغنم انونا منن ال  افنل وال جتن ز فيونا         وم  عة املفيد يف   از صمة اللندير  اعنة رغنم انونا منن ال  افنل وال جتن ز فيونا         

 ..  فاأمل  فاأمل((0))امماعة اال  جة و ليلامماعة اال  جة و ليل

                                                                                                                                                                                                         

 . . 77صص  00الا  يح الرا  :  الا  يح الرا  :      ((2))  

كمننا ذكننر ذلننك السننيد العننم يف انننافااء لننه وذكننر ان ممننن: )الاننله بنن لك: العممننة يف ال  اعنند واحمل ننح     كمننا ذكننر ذلننك السننيد العننم يف انننافااء لننه وذكننر ان ممننن: )الاننله بنن لك: العممننة يف ال  اعنند واحمل ننح       ((0))  

 ، وشنيس الشنريعة يف    ، وشنيس الشنريعة يف   ال رك، يف رنا له والشويدان وصاحو املدارك واحمل ح الشنيس علنى والشنيس الوونا    ال رك، يف رنا له والشويدان وصاحو املدارك واحمل ح الشنيس علنى والشنيس الوونا    

حاشية ال خوة والسيد عود األا ر الشريازر يف حاشية العروة(.حاشية ال خوة والسيد عود األا ر الشريازر يف حاشية العروة(.



  حجية مراسيل الثقات 

 ساظور  اللاه:ساظور  اللاه:ول ودأ مبا انادي به احلر العامل،   م نثّ ، مبا نول ودأ مبا انادي به احلر العامل،   م نثّ ، مبا ن

أكند احلننر العننامل، علنى أن روايننات الاونن يوني حجنة  م طل ننا مننن كلمننات     أكند احلننر العننامل، علنى أن روايننات الاونن يوني حجنة  م طل ننا مننن كلمننات     

 ::((2))الشيس الط ن، نفسه  وذكر على ذلك الشيس الط ن، نفسه  وذكر على ذلك 

إن كنّل حندي  عملنا بنه فون       إن كنّل حندي  عملنا بنه فون       »»ق ي الشيس الط ن، نفسنه:  ق ي الشيس الط ن، نفسنه:    

 .  .  ((0))««مأذ ذ من األص ي وال او املعامدةمأذ ذ من األص ي وال او املعامدة

لا به فو  مأذ ذ من األص ي لا به فو  مأذ ذ من األص ي كل حدي  عمكل حدي  عم»»يع   عليه بان ق له: يع   عليه بان ق له:   ل ن قدل ن قد

ه  شوا ة من الشيس الط ن، على أن أحا يثه منأذ ذة منن ال انو    ه  شوا ة من الشيس الط ن، على أن أحا يثه منأذ ذة منن ال انو    « « وال او املعامدةوال او املعامدة

املعاةة وق له حجة علي ا  ول ن الشنيس ع ياعوند بصنتة الطرينح منن هن   األصن ي        املعاةة وق له حجة علي ا  ول ن الشنيس ع ياعوند بصنتة الطرينح منن هن   األصن ي        

املعامدة ن دًا إذ املعامدة ن دًا إذ « « املعامدةاملعامدة»»  كما انه ال يعلم ان املرا  بن   كما انه ال يعلم ان املرا  بن املعامدة إس املعص مني املعامدة إس املعص مني 

 عل املرا  املعامدة مضم نًا.عل املرا  املعامدة مضم نًا.لل

« « مأذ ذ منن األصن ي وال انو املعامندة    مأذ ذ منن األصن ي وال انو املعامندة    »»وام اب: لعل يف عوارة الط ن، وام اب: لعل يف عوارة الط ن، 

 ::موانيموانيال فاية  للداللة على املطل ب ال فاية  للداللة على املطل ب 

عامنا   عامنا   إإان  اهر "املعامندة" هن : املعامندة مطل نا أر هن  إشنارة إس       ان  اهر "املعامندة" هن : املعامندة مطل نا أر هن  إشنارة إس         

عامننا  عامننا  ة" يف اإلة" يف اإلاألصننتاب علننى هنن   الروايننات ننن دًا وما ننًا  وحصننر مفننا  "املعامنند   األصننتاب علننى هنن   الروايننات ننن دًا وما ننًا  وحصننر مفننا  "املعامنند   

ن كان مو ى ن كان مو ى إإالفا ا ، ال  ليل عليه بل  اهر "ال او املعامدة" ه  االعاما  الس در  والفا ا ، ال  ليل عليه بل  اهر "ال او املعامدة" ه  االعاما  الس در  و

عامننا  عامننا  واحلاصننل ان ختصنيص "املعامندة" باإل  واحلاصننل ان ختصنيص "املعامندة" باإل    ((1))ال اقنل هن  صننتة االعامنا  املضنم ن،    ال اقنل هن  صننتة االعامنا  املضنم ن،    
                                                                                                                                                                                                         

 مي ن لف ي وا اس  م ة ا لة  كما نيأل،.مي ن لف ي وا اس  م ة ا لة  كما نيأل،.  ((2))  

 ..170170صص  0202ال نا ل  ذاتة ال نا ل   ال نا ل  ذاتة ال نا ل     ((0))  

 كالشيس الط ن، على ما صرف به يف العدة.كالشيس الط ن، على ما صرف به يف العدة.  ((1))  



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 ..((2))املضم ن، أو الفا ا ،  ذمف ال اعدة ه ا من  وةاملضم ن، أو الفا ا ،  ذمف ال اعدة ه ا من  وة
ان ل  ن نلسنلة السن د منن    ان ل  ن نلسنلة السن د منن      ((1))ململفان ال اف  يف م اه العفان ال اف  يف م اه الع  ((0))

الشيس الط ن، إس األص ي  م إس اإلماه معامدة  أما إذا كان بعضوا معامندا فنم   الشيس الط ن، إس األص ي  م إس اإلماه معامدة  أما إذا كان بعضوا معامندا فنم   

وال يصنح ب ناء العمنل عليونا  فمنن      وال يصنح ب ناء العمنل عليونا  فمنن      ب ن ي مطلنح   ب ن ي مطلنح   ي ف  وال لسّمى حي ئ  "معامندة"  ي ف  وال لسّمى حي ئ  "معامندة"  

روى عن املر   بسن د منن نناة أشنخاص منثم   م نة من وم كنان ا   نات و م نة           روى عن املر   بسن د منن نناة أشنخاص منثم   م نة من وم كنان ا   نات و م نة           

لو لني  فم يصح م نه ال ن ي عنن روايانه أنونا معامندة وال يصنح        لو لني  فم يصح م نه ال ن ي عنن روايانه أنونا معامندة وال يصنح        كان ا ضعافا أو كان ا ضعافا أو 

 العمل عليوا.العمل عليوا.م ه م ه 

إن مطل  عوارة الشيس الط ن، يؤكند هن ا املع نى  فون  ي ن ي:      إن مطل  عوارة الشيس الط ن، يؤكند هن ا املع نى  فون  ي ن ي:        

واحلدي  ال ر يعمل به شيس الطا فة ي ولن، أن ي ن ن كنّل    واحلدي  ال ر يعمل به شيس الطا فة ي ولن، أن ي ن ن كنّل    « « كّل حدي  عملا بهكّل حدي  عملا به»»

 ..((1))ر اله معامدين ال بعضومر اله معامدين ال بعضوم

عامنندة" لنندي علننى االعامننا  يف امملننة ال بامملننة    عامنندة" لنندي علننى االعامننا  يف امملننة ال بامملننة    إن كلمننة "املإن كلمننة "امل  

فع دما يطلح على انه ال ااب انه معامد فم يع  ذلنك أننه كن لك  ن افري   فرمبنا      فع دما يطلح على انه ال ااب انه معامد فم يع  ذلنك أننه كن لك  ن افري   فرمبنا      

 ي صد غالوياه.ي صد غالوياه.

هن ا ال اناب بأ عنه معامندًا  واالنناث اء      هن ا ال اناب بأ عنه معامندًا  واالنناث اء        ك نك ناألصل يف ه ا الاعوري األصل يف ه ا الاعوري   

ة الصن ص لناز علنى    ة الصن ص لناز علنى    حياا  إس  ليل  ف ن إطنمق اللفن   ناهر يف العمن ه وإرا     حياا  إس  ليل  ف ن إطنمق اللفن   ناهر يف العمن ه وإرا     

إرا ة الصن ص وهن، غنري    إرا ة الصن ص وهن، غنري      علىعلىبع  املوان،  وإن ع ي ن لازا فو  حياا  ل ري ة بع  املوان،  وإن ع ي ن لازا فو  حياا  ل ري ة 

 م    ة.م    ة.
                                                                                                                                                                                                         

 من  وة ر   ع ى ل  يح املضم ن   ون الس د.من  وة ر   ع ى ل  يح املضم ن   ون الس د.  ((2))  

 ..وة ر   ع ى عده ل  يح كل ر اي الس د وص اًل ل ماه وة ر   ع ى عده ل  يح كل ر اي الس د وص اًل ل ماه     ((0))  

 ( وحي  قصد ال اء احلجة على االذرين ايضا ليعمل ا.( وحي  قصد ال اء احلجة على االذرين ايضا ليعمل ا.حي  قاي الط ن، )كل حدي  عملا بهحي  قاي الط ن، )كل حدي  عملا به  ((1))  

 نعم ال يف، ه ا بام اب عن اإلش اي الثان،.نعم ال يف، ه ا بام اب عن اإلش اي الثان،.  ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

وقند صنرف يف كاناب    وقند صنرف يف كاناب    »»ايضنا منن:   ايضنا منن:     ((2))منا ذكنر  احلنر العناملى    منا ذكنر  احلنر العناملى      

 .  .  ((1))««وال بالظن يف الشريعةوال بالظن يف الشريعة  ((0))العدة بأنه ال جي ز العمل باال اوا العدة بأنه ال جي ز العمل باال اوا 

ط ننن، عمننل ب ننل هنن   األذوننار باال اوننا   ط ننن، عمننل ب ننل هنن   األذوننار باال اوننا   وانننافا  احلننر ه ننا أن الشننيس الوانننافا  احلننر ه ننا أن الشننيس ال

  وأشار احلر إس أنه ما  اه الط ن، كنان قاطعنا بنأن      وأشار احلر إس أنه ما  اه الط ن، كنان قاطعنا بنأن    ((1))ال طع، ال باال اوا  الظ ال طع، ال باال اوا  الظ 

 ه   الرواية صتيتة إذن ه، حجة يف ح ،.ه   الرواية صتيتة إذن ه، حجة يف ح ،.

ول ن الظاهر أن ه ا ال مه غري لناه  وذلنك ألن قطن  اجملاوند لني  حجنة       ول ن الظاهر أن ه ا ال مه غري لناه  وذلنك ألن قطن  اجملاوند لني  حجنة       

 يف حح اجملاود ادذر  سو املشو ر.يف حح اجملاود ادذر  سو املشو ر.
 

ذلك مي ن الدفا  عن احلر وذلك إذا قول ا بالافصيل الاال،: وهن   ذلك مي ن الدفا  عن احلر وذلك إذا قول ا بالافصيل الاال،: وهن   ول ن م  ول ن م  

أنه ي  د فرق بنني اال اونا  الظن  الن ر ال ي ن ن حجنة علنى اجملاوند ادذنر وال          أنه ي  د فرق بنني اال اونا  الظن  الن ر ال ي ن ن حجنة علنى اجملاوند ادذنر وال          

يصح له األذ  به  وبني اال اوا  ال طع، ال ر قند ي ناي ان ب ناء الع نمء علنى أن      يصح له األذ  به  وبني اال اوا  ال طع، ال ر قند ي ناي ان ب ناء الع نمء علنى أن      

  إذا ع ي نن أهنل     إذا ع ي نن أهنل   صاحو النةة ال ناط  ي ن ن ق لنه حجنة يف حنح الف ينه ادذنر        صاحو النةة ال ناط  ي ن ن ق لنه حجنة يف حنح الف ينه ادذنر        

  وال   وال وع ي ننن للمجاونند الثننان، إ اونناٌ  فعلننٌ، علننى الننمف  وع ي ننن للمجاونند الثننان، إ اونناٌ  فعلننٌ، علننى الننمف    الننةة هنن ا قّطاعننا الننةة هنن ا قّطاعننا 

حيامنل أحنند أن الشننيس الط ننن، كنان قّطاعننا  والثابننا ع نند اممين  أنننه مننن أهننل     حيامنل أحنند أن الشننيس الط ننن، كنان قّطاعننا  والثابننا ع نند اممين  أنننه مننن أهننل     

الةة وذّريا ه ا الفن  وعليه فل  قط  الشيس الط ن، ف ن قطعه حجة  ويندي  الةة وذّريا ه ا الفن  وعليه فل  قط  الشيس الط ن، ف ن قطعه حجة  ويندي  
                                                                                                                                                                                                         

 مسنا م حسنو منا بّي نا       مسنا م حسنو منا بّي نا       ناهر كنمه احلنر العنامل، ان هن ا منامم الندليل االوي  ل نن مي نن عنّد   لنيم            ناهر كنمه احلنر العنامل، ان هن ا منامم الندليل االوي  ل نن مي نن عنّد   لنيم             ((2))  

 اعم   فاأمل.اعم   فاأمل.

امل ص   من اال اونا  ه نا اال اونا  املرفن   كال يناف واالناتسنان ومنا شناكل وقند يعمنم لم اونا             امل ص   من اال اونا  ه نا اال اونا  املرفن   كال يناف واالناتسنان ومنا شناكل وقند يعمنم لم اونا               ((0))  

 الظ  ونيأل،.الظ  ونيأل،.

 . حت يح م ش رات ذور ال ربى.. حت يح م ش رات ذور ال ربى.170170صص  2222ال نا ل  للد ال نا ل  للد   ((1))  

. . ف واالناتسان وما شاكل.. وه  املرف  ف واالناتسان وما شاكل.. وه  املرف  : اال اوا  مبع  ال يا: اال اوا  مبع  ال يااالوياالوياال اوا  له  م ة اطمقات  اال اوا  له  م ة اطمقات    ((1))  

اال اونا   اال اونا     الثالن : الثالن : اال اوا  ال طع، منن قوينل قن ي الر ناس منثم: )أننا أقطن  بنأن فمننا   نة(.           اال اوا  ال طع، منن قوينل قن ي الر ناس منثم: )أننا أقطن  بنأن فمننا   نة(.             الثان،:الثان،:

 الظ : من قويل ق له مثم: ) سو الظاهر ف ن فمنا   ة(. الظ : من قويل ق له مثم: ) سو الظاهر ف ن فمنا   ة(. 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 مء يف كل العلن ه   فلن  رأى طوينٌو منثم أن      مء يف كل العلن ه   فلن  رأى طوينٌو منثم أن     على ه ا الافصيل ممحظة حاي الععلى ه ا الافصيل ممحظة حاي الع

  ب ن ن م شنأ هن ا املنر  هن  كن ا اننا ا ا أل لنة حدننية         ب ن ن م شنأ هن ا املنر  هن  كن ا اننا ا ا أل لنة حدننية         زميله الطويو ادذر قط  زميله الطويو ادذر قط  

فس ف ينو  علنى  ثنه ويعامند علينه. اللنوم إال لن  قناه لدينه ا اونا  فعلن، علنى             فس ف ينو  علنى  ثنه ويعامند علينه. اللنوم إال لن  قناه لدينه ا اونا  فعلن، علنى             

 المف  فاأمل.  المف  فاأمل.  

  والظنن يف    والظنن يف   م انه قد ي اي بان الانلاه الط نن، بعنده جتن يل العمنل باال اونا       م انه قد ي اي بان الانلاه الط نن، بعنده جتن يل العمنل باال اونا      

الشريعة   ليل على ان عمله باألذوار ع ي ن عن ا اوا  وحدف وال عن  نن   الشريعة   ليل على ان عمله باألذوار ع ي ن عن ا اوا  وحدف وال عن  نن   

بل عن ن ل حس، وال ي  ن ذلك إال با  ي ه ر اي السن د   ون اال اونا  لا  ينة    بل عن ن ل حس، وال ي  ن ذلك إال با  ي ه ر اي السن د   ون اال اونا  لا  ينة    

 ..((2))املضم ن بال را ن. وفيه ما ال خيفىاملضم ن بال را ن. وفيه ما ال خيفى

  كنثريا مننا ي ن ي الشنيس الط ننن، يف الاون يو يف األذونار النن      كنثريا مننا ي ن ي الشنيس الط ننن، يف الاون يو يف األذونار النن      »»  

الن  ال لفيند علمنا وال    الن  ال لفيند علمنا وال      ((0))ياعر  لاأويلنوا وال يعمنل بونا: "وهن ا منن أذونار ادحنا        ياعر  لاأويلنوا وال يعمنل بونا: "وهن ا منن أذونار ادحنا        

فعلم أن كل حدي  عمل به ن الط ن، ن فون  حمفن ف ب نرا ن لفيند العلنم أو         فعلم أن كل حدي  عمل به ن الط ن، ن فون  حمفن ف ب نرا ن لفيند العلنم أو           ((1))عمم"عمم"

 ..((1))««ل  و العملل  و العمل

ول ن الظاهر عده كفاية عوارة الط ن، ال  أنا د إليوا احلّر العنامل، يف  ول ن الظاهر عده كفاية عوارة الط ن، ال  أنا د إليوا احلّر العنامل، يف    

ن ذة ال احد لديه ن الط ن، ن مر و  ألنه ال يفيد العلم  ومع ى ذلك أنه ن ذة ال احد لديه ن الط ن، ن مر و  ألنه ال يفيد العلم  ومع ى ذلك أنه  ليله ه ا. ف  ليله ه ا. ف 

ال يعمل إال مبا يفيد العلم له ل ن هل العلم ب  اقنة املخنةين أه العلنم ب  اقنة النة؟       ال يعمل إال مبا يفيد العلم له ل ن هل العلم ب  اقنة املخنةين أه العلنم ب  اقنة النة؟       

وناع   نف  املش لة الساب ة إذ العلم ال اب  من حدف "ب  ة املضم ن وو اقة الرواية" وناع   نف  املش لة الساب ة إذ العلم ال اب  من حدف "ب  ة املضم ن وو اقة الرواية" 

على اجملاود ادذر. ونيأل، أن الط ن، ي  ي: ل  كانا على اجملاود ادذر. ونيأل، أن الط ن، ي  ي: ل  كانا حجةِّ عليه ف ا ولي   جة حجةِّ عليه ف ا ولي   جة 
                                                                                                                                                                                                         

 األربعة.األربعة.  ل ض ف م اقضاه ملو ا  ال ر أوضته يف العدة من االعاما  على ال را نل ض ف م اقضاه ملو ا  ال ر أوضته يف العدة من االعاما  على ال را ن    ((2))  

 ي صد من أذوار ادحا  الة الضعيع.ي صد من أذوار ادحا  الة الضعيع.  ((0))  

)ال لفيد علما( ه  م ابل ما لفيد علمنا وهن، األ لنة اال اوا ينة ال طعينة  وق لنه )وال عمنم( م ابنل منا          )ال لفيد علما( ه  م ابل ما لفيد علمنا وهن، األ لنة اال اوا ينة ال طعينة  وق لنه )وال عمنم( م ابنل منا            ((1))  

 لفيد عمم  وه، األص ي العملية  وال  لسمى األ لة الف اهاية واألصح الف وية.لفيد عمم  وه، األص ي العملية  وال  لسمى األ لة الف اهاية واألصح الف وية.

 ..170170صص  2222ذاتة ال نا ل  ذاتة ال نا ل    ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

منا  منا  هن   هن   ل  د قرا ن على مضم ن الة فاحلجية ه، لل نرا ن ولني  للخنة. وامن اب     ل  د قرا ن على مضم ن الة فاحلجية ه، لل نرا ن ولني  للخنة. وامن اب     

 ايضا.ايضا.  نوح ونيأل،نوح ونيأل،

 

إن ذننري مننا مي ننن أن ُيتنناج بننه علننى ل  يننح روايننات الشننيس الط ننن، يف         إن ذننري مننا مي ننن أن ُيتنناج بننه علننى ل  يننح روايننات الشننيس الط ننن، يف         

اء املرننلة م ونا أو املسن دة الن  اكا نع بعن  ر األنا بالضنعع أو         اء املرننلة م ونا أو املسن دة الن  اكا نع بعن  ر األنا بالضنعع أو         الاو يوني  نن  الاو يوني  نن  

بالطعن  ه  كلمات الشيس الط ن، نفسه وه  ياتندل عنن آليانه يف كاابينه  فلن       بالطعن  ه  كلمات الشيس الط ن، نفسه وه  ياتندل عنن آليانه يف كاابينه  فلن       

  أو   أو مرننمله مرننمله عرف ا أن الشيس الط ن، مثم ومن ذمي كلماله أنه ع يلاله ل  ينح  عرف ا أن الشيس الط ن، مثم ومن ذمي كلماله أنه ع يلاله ل  ينح  

ا ذلننك مؤونننة  ا ذلننك مؤونننة  ع جينند غضاضننة يف و نن   الضننعاف واجملاهيننل يف أننن ا    ل فاننن    ع جينند غضاضننة يف و نن   الضننعاف واجملاهيننل يف أننن ا    ل فاننن    

الوت  عن حجية أو عده حجية مروّيالنه  ول ل نا بضنرف قناط  أن روايالنه الن        الوت  عن حجية أو عده حجية مروّيالنه  ول ل نا بضنرف قناط  أن روايالنه الن        

  أمننا لنن  و نندنا  يؤكنند بصننريح     أمننا لنن  و نندنا  يؤكنند بصننريح   ((2))ال  ليننل علننى تامياوننا ننن داً  ال  ليننل علننى تامياوننا ننن داً  مننن هنن ا ال ويننل  مننن هنن ا ال ويننل  

العوارة  ومبا ال لو  فيه أو لش يك  أنه ال يرنل إال عنن الث نات  وأننه ال يسن د     العوارة  ومبا ال لو  فيه أو لش يك  أنه ال يرنل إال عنن الث نات  وأننه ال يسن د     

 ن ل األذونار  فن ن ذلنك نني  ن  لنيم واضنتا        ن ل األذونار  فن ن ذلنك نني  ن  لنيم واضنتا       إال عّمن جي ز االعاما  عليوم يفإال عّمن جي ز االعاما  عليوم يف

على ل  ي نه اإل نال، ل اّفنة ر ناي أننانيد  وروايالنه فا ن ن مراننيله ومسنانيد           على ل  ي نه اإل نال، ل اّفنة ر ناي أننانيد  وروايالنه فا ن ن مراننيله ومسنانيد           

حجننة  وهنن ا هنن   ينندن وطري ننة العلمنناء يف إصننلا وم لصنناحو الشننأن أو ملؤلننع  حجننة  وهنن ا هنن   ينندن وطري ننة العلمنناء يف إصننلا وم لصنناحو الشننأن أو ملؤلننع  

 ..((0))ال ااب ال ر يع ف ن على  راناه واألذ  م هال ااب ال ر يع ف ن على  راناه واألذ  م ه
                                                                                                                                                                                                         

أر مننن  واننه  منن  قطنن  ال ظننر عننن حت يننح حنناي الروايننة ننن دًا يف املصننا ر االذننرى  او مضننم نا عننة      أر مننن  واننه  منن  قطنن  ال ظننر عننن حت يننح حنناي الروايننة ننن دًا يف املصننا ر االذننرى  او مضننم نا عننة        ((2))  

 ال را ن.ال را ن.

ل د كانا عوارات الشيس ال لي  يف ل  يح روايات كاابه ال ايف واضتة  مما  ف  ال ثري منن العلمناء إس   ل د كانا عوارات الشيس ال لي  يف ل  يح روايات كاابه ال ايف واضتة  مما  ف  ال ثري منن العلمناء إس     ((0))  

منا ذكرننا نناب ا  وب ينا حجينة رواينات       منا ذكرننا نناب ا  وب ينا حجينة رواينات       ال  ي  جية كااب ال ايف عم ما  ومن هؤالء املريزا ال نا ي  ك ال  ي  جية كااب ال ايف عم ما  ومن هؤالء املريزا ال نا ي  ك 

  الشيس الط ن، يف كاابينه )االناوصنار والاون يو( م ضن  ريونة  رمبنا ألن عونارات الشنيس الط نن،         الشيس الط ن، يف كاابينه )االناوصنار والاون يو( م ضن  ريونة  رمبنا ألن عونارات الشنيس الط نن،         


    نن    
 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

الفصنل يف ل ضنيح مو نا  الر نال،     الفصنل يف ل ضنيح مو نا  الر نال،       فعوارات الشيس الط ن، اذن هن، ال ن ي  فعوارات الشيس الط ن، اذن هن، ال ن ي  

والدرا ، يف ل  يح األحا ي   ف ذا عرف ا مو ا  انندفعا ال نثري منن الشنووات الن       والدرا ، يف ل  يح األحا ي   ف ذا عرف ا مو ا  انندفعا ال نثري منن الشنووات الن       

 قد لس ا صتة رواياله.قد لس ا صتة رواياله.

 ول ساعر  بع  كلمات الشيس الط ن، يف ه ا احل ل:ول ساعر  بع  كلمات الشيس الط ن، يف ه ا احل ل:

ن الن ر هن  شنرف اننادالل، علنى      ن الن ر هن  شنرف اننادالل، علنى          

مو نننا  يف مو نننا  يف م وجنننه يف ال اننناب و م وجنننه يف ال اننناب و امل  عنننة ن م ضنننتا     امل  عنننة ن م ضنننتا       كاننناب أننننااذ  الشنننيس املفيننند كاننناب أننننااذ  الشنننيس املفيننند 

 ::االنادالياالنادالي

فننأذكر مسننألة مسننألة  وأنننادي عليوننا  إمننا مننن  نناهر ال ننرآن  أو مننن       فننأذكر مسننألة مسننألة  وأنننادي عليوننا  إمننا مننن  نناهر ال ننرآن  أو مننن       »»

صنرحيه  أو فتن ا   أو  ليلنه أو مع ننا . وإمنا منن السن ة امل طنن   بونا منن األذوننار         صنرحيه  أو فتن ا   أو  ليلنه أو مع ننا . وإمنا منن السن ة امل طنن   بونا منن األذوننار         

مننا مننن مننا مننن املانن الرة أو األذوننار النن  ل نن ن إليوننا ال ننرا ن النن  لنندي علننى صننتاوا. وا املانن الرة أو األذوننار النن  ل نن ن إليوننا ال ننرا ن النن  لنندي علننى صننتاوا. وا 

إ ا  املسلمني إن كان فيوا  أو إ ا  الفرقنة احمل نة.  نم أذكنر بعند ذلنك منا ور         إ ا  املسلمني إن كان فيوا  أو إ ا  الفرقنة احمل نة.  نم أذكنر بعند ذلنك منا ور         

من أحا ي  أصتاب ا املشنو رة يف ذلنك. وأنظنر فيمنا ور  بعند ذلنك ممنا ي افيونا أو         من أحا ي  أصتاب ا املشنو رة يف ذلنك. وأنظنر فيمنا ور  بعند ذلنك ممنا ي افيونا أو         

يضا ها وابيِّن ال  ه فيوا  إما باأويل أ   بي وا  أو أذكر و ه الفسا  فيونا  إمنا   يضا ها وابيِّن ال  ه فيوا  إما باأويل أ   بي وا  أو أذكر و ه الفسا  فيونا  إمنا   

 ..((2))««لعصابة خبمف ماضم والعصابة خبمف ماضم وامن ضعع إن ا ها أو عمل امن ضعع إن ا ها أو عمل ا

فأما ما اذ له من امل هو فو : أن ذة ال احد إذا كان فأما ما اذ له من امل هو فو : أن ذة ال احد إذا كان »»وقاي يف كااب العدة: وقاي يف كااب العدة: 

أو عنن  أو عنن      عنن الن يب  عنن الن يب    وار ا من طريح أصتاب ا ال ا لني باإلمامة  وكان ذلك مرويناً وار ا من طريح أصتاب ا ال ا لني باإلمامة  وكان ذلك مرويناً 

وكان ممن ال يطعن يف رواياه وي  ن نديدا يف ن له وع ل نن  وكان ممن ال يطعن يف رواياه وي  ن نديدا يف ن له وع ل نن    واحد من األ مة واحد من األ مة 
                                                                                                                                                                                                         

      وبالطري ة ال  لعر  فيوا غالوا ع د الات يح ن حتاا  إس لأمل  بسوو ما قد ي ا فونا منن غمن   أو      وبالطري ة ال  لعر  فيوا غالوا ع د الات يح ن حتاا  إس لأمل  بسوو ما قد ي ا فونا منن غمن   أو

يف م اضن  شناى منن كاناب )العندة( وغنري   األمنر الن ر         يف م اضن  شناى منن كاناب )العندة( وغنري   األمنر الن ر           لعده ك نونا يف ما ناوي اليند للنوع   لا ا رهنا     لعده ك نونا يف ما ناوي اليند للنوع   لا ا رهنا     

  فع ا لل ياه ام  شاالوا و بعرضوا من  ديد يف ه ا الوت  والامعن فيوا. فع ا لل ياه ام  شاالوا و بعرضوا من  ديد يف ه ا الوت  والامعن فيوا.

 م دمة كااب الاو يو للشيس الط ن،.م دمة كااب الاو يو للشيس الط ن،.  ((2))  



  حجية مراسيل الثقات 

لدي على صتة ما لضم ه الة  ألنه إن كان ه اك قري ة لدي على الصتة لدي على صتة ما لضم ه الة  ألنه إن كان ه اك قري ة لدي على الصتة ه اك قري ة ه اك قري ة 

 ((2))««كان االعاوار بال ري ة وكان ذلك م  وا للعلم   از العمل بهكان االعاوار بال ري ة وكان ذلك م  وا للعلم   از العمل به

فون   ال نرا ن كلنوا لندي علنى صنتة ماضنمَّن        فون   ال نرا ن كلنوا لندي علنى صنتة ماضنمَّن        »»وقاي يف كااب العدة أيضًا: وقاي يف كااب العدة أيضًا: 

األذونار  األذونار    أذوار ادحا   وال لدي على صتاوا أنفسوا  ملا بي ا  من  ن از أن ل ن ن  أذوار ادحا   وال لدي على صتاوا أنفسوا  ملا بي ا  من  ن از أن ل ن ن  

مص  عة  وإن واف ا ه   األ لة. فمانى جتنر  النة عنن واحند منن هن   ال نرا ن         مص  عة  وإن واف ا ه   األ لة. فمانى جتنر  النة عنن واحند منن هن   ال نرا ن         

األربعة كان ذَة واحد حمضا...  ف ن ع ي ن ه اك ذة آذر خيالفنه و نو العمنل    األربعة كان ذَة واحد حمضا...  ف ن ع ي ن ه اك ذة آذر خيالفنه و نو العمنل    

به. ألن ذلك إ ا  من وم علنى ن لنه. وإذا أ عن ا علنى ن لنه ولني  ه ناك  لينل          به. ألن ذلك إ ا  من وم علنى ن لنه. وإذا أ عن ا علنى ن لنه ولني  ه ناك  لينل          

 . . ((0))««به م ط عا عليهبه م ط عا عليه  على العمل خبمفه في ول، أن ي  ن العملعلى العمل خبمفه في ول، أن ي  ن العمل

وإذا كان أحد النراويني ُمسن دا وادذنر مرننم  ُنظنر      وإذا كان أحد النراويني ُمسن دا وادذنر مرننم  ُنظنر      »»وقاي يف العدة أيضًا: وقاي يف العدة أيضًا: 

يف حاي املرنل ف ن كان ممن ُيعلم أنه ال يرننل إال عنن   نة م  ن ق بنه فنم لنر يح        يف حاي املرنل ف ن كان ممن ُيعلم أنه ال يرننل إال عنن   نة م  ن ق بنه فنم لنر يح        

لة غري  على ذة . وأل ل ذلك نّ ت الطا فة بني ما يرويه حممند بنن أبن، عمنري     لة غري  على ذة . وأل ل ذلك نّ ت الطا فة بني ما يرويه حممند بنن أبن، عمنري     

محد بن حممد بن أب، نصر وغريهنم منن الث نات الن ين عرفن ا      محد بن حممد بن أب، نصر وغريهنم منن الث نات الن ين عرفن ا      وصف ان بن حييى وأوصف ان بن حييى وأ

بأنوم ال يروون وال يرنل ن إال عّمن ي  ح بنه  وبنني منا أنن د  غريهنم  ولن لك       بأنوم ال يروون وال يرنل ن إال عّمن ي  ح بنه  وبنني منا أنن د  غريهنم  ولن لك       

عمل ا مبرنلوم إذا انفنر وا عنن رواينة غريهنم. وأمنا إذا ع ي نن كن لك  وي ن ن         عمل ا مبرنلوم إذا انفنر وا عنن رواينة غريهنم. وأمنا إذا ع ي نن كن لك  وي ن ن         

و نو الا قنع   و نو الا قنع     ممن يرنل عن   ة وغري  ف نه ُي ده ذة غنري  علينه. فأّمنا إذا انفنر     ممن يرنل عن   ة وغري  ف نه ُي ده ذة غنري  علينه. فأّمنا إذا انفنر     

 .  .  ((1))««يف ذة  إس أن يدي  ليل على و  ب العمل بهيف ذة  إس أن يدي  ليل على و  ب العمل به

 

                                                                                                                                                                                                         

   حت يح الشيس األنصارر  مطوعة ناار .  حت يح الشيس األنصارر  مطوعة ناار .209209صص  22العدة  للدالعدة  للد  ((2))  

 ارر  مطوعة ناار .ارر  مطوعة ناار .  حت يح الشيس األنص  حت يح الشيس األنص219219-210210صص  22العدة:  العدة:    ((0))  

  ((1))      22. 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

فأذكر مسألة مسألة  وأنادي عليوا  إما من  اهر ال نرآن  أو منن   فأذكر مسألة مسألة  وأنادي عليوا  إما من  اهر ال نرآن  أو منن   » » ق له: ق له: 

 «.«.صرحيه  أو فت ا   أو  ليله أو مع ا صرحيه  أو فت ا   أو  ليله أو مع ا 

: مثننل العم مننات واالطمقننات  وأن األمننر ينندي علننى       : مثننل العم مننات واالطمقننات  وأن األمننر ينندي علننى       ««»»

    ب  وال و، يدي على احلرمة...إ .     ب  وال و، يدي على احلرمة...إ .  الال

صريح ال نرآن منا يندي علنى امل صن   بالصنراحة. ومثالنه:        صريح ال نرآن منا يندي علنى امل صن   بالصنراحة. ومثالنه:          «:«:»»

"أحّل اهلل الوي " فأحّل نٌص وصريح يف احللية  واما "الوي " فون   ناهر يف اإلطنمق    "أحّل اهلل الوي " فأحّل نٌص وصريح يف احللية  واما "الوي " فون   ناهر يف اإلطنمق    

 ل ل بي .  ل ل بي .  

مفو ه امل اف ة  واملنرا  بنه األول ينة  ومثالنه: " ال لنوخ  زيندا       مفو ه امل اف ة  واملنرا  بنه األول ينة  ومثالنه: " ال لنوخ  زيندا       «: «: »»

 عًا من ح ه " فمفو ه امل اف ة أنه ال جي ز أن لوخسه ط ا من ح ه.  عًا من ح ه " فمفو ه امل اف ة أنه ال جي ز أن لوخسه ط ا من ح ه.  صاصا

مفو ه املخالفة  كمفو ه الشرا من قويل "إن  اءك زيد فأكرمنه"  مفو ه املخالفة  كمفو ه الشرا من قويل "إن  اءك زيد فأكرمنه"    «:«:»»

 فدليله: إن ع جيئك فم ل رمه.  فدليله: إن ع جيئك فم ل رمه.  

وإمنا منن السنن ة امل طن   بونا منن األذوننار املان الرة أو األذونار النن         وإمنا منن السنن ة امل طن   بونا منن األذوننار املان الرة أو األذونار النن         »»ق لنه:  ق لنه:  

 «.«.ي على صتاواي على صتاوال  ن بوا ال را ن ال  لدل  ن بوا ال را ن ال  لد
 

 لينل علنى كن ن هن   األذونار معامندة        لينل علنى كن ن هن   األذونار معامندة         ««»»

صتيتة لديه  ل ن املش لة أن الط ن، نفسه يصرف وي  ي ليسنا هن   األذونار    صتيتة لديه  ل ن املش لة أن الط ن، نفسه يصرف وي  ي ليسنا هن   األذونار    

 حجة ان ا ا بالضرورة وإاا قد ل  ن حجة مضم نا وما ًا.حجة ان ا ا بالضرورة وإاا قد ل  ن حجة مضم نا وما ًا.
 

احمل نة.  نم   احمل نة.  نم   وإما من إ ا  املسلمني إن كان فيونا  أو إ نا  الفرقنة    وإما من إ ا  املسلمني إن كان فيونا  أو إ نا  الفرقنة    »»ق له: ق له: 

 «.  «.  أذكر بعد ذلك ما ور  من أحا ي  أصتاب ا املشو رة يف ذلكأذكر بعد ذلك ما ور  من أحا ي  أصتاب ا املشو رة يف ذلك



  حجية مراسيل الثقات 

من ه ا نعرف أن طري نة الشنيس ع ندما ين كر فان ى للمفيند أننه يسنا د علنى          من ه ا نعرف أن طري نة الشنيس ع ندما ين كر فان ى للمفيند أننه يسنا د علنى          

اديات أوال  ف ن ع جيدها اعامد على النة املان الر أو امل طن   بنه لل نرا ن  فن ن       اديات أوال  ف ن ع جيدها اعامد على النة املان الر أو امل طن   بنه لل نرا ن  فن ن       

د إس األذونار املشنو رة وهن،    د إس األذونار املشنو رة وهن،       م بعد ذلنك يسنا      م بعد ذلنك يسنا   ((2))ع جيد  مأ ل  ا  إن و دع جيد  مأ ل  ا  إن و د

     ال  عليوا املع ي.ال  عليوا املع ي.

 ذن ه   الروايات امل    ة يف الاو يوني:ذن ه   الروايات امل    ة يف الاو يوني:إإ

ننن امننا مانن الرة أو م طنن   بوننا بال ري ننة أو مشننو رة شننورة روا يننة  حسننو  ننن امننا مانن الرة أو م طنن   بوننا بال ري ننة أو مشننو رة شننورة روا يننة  حسننو  22

 الظاهر.الظاهر.

 ن الشيس الط ن، أفاى على طوح مضم نوا.  ن الشيس الط ن، أفاى على طوح مضم نوا.  00

 نابرة أو   نابرة أو    ينو  علنى حجينة الشنورة الروا ينة وأنونا      ينو  علنى حجينة الشنورة الروا ينة وأنونا        وعليه: فان الف يه ال روعليه: فان الف يه ال ر

االعاما  على هن   األحا ين  املشنو رة الن  اعامندها الشنيس       االعاما  على هن   األحا ين  املشنو رة الن  اعامندها الشنيس         مي  همي  هكانرة للس د كانرة للس د 

الط ننن،  كمننا ان مننن يننو  علننى املسننلك ال ا ننل بننأن ل  يننح املضننم ن ي فنن، يف    الط ننن،  كمننا ان مننن يننو  علننى املسننلك ال ا ننل بننأن ل  يننح املضننم ن ي فنن، يف    

حجيننة الروايننة  فلننه ان يعامنند علننى ل  ي ننه للمضننم ن بال ري ننة  أو ير نن  لالننك  حجيننة الروايننة  فلننه ان يعامنند علننى ل  ي ننه للمضننم ن بال ري ننة  أو ير نن  لالننك  

ل ني  فان علنم حناي النة واننه منن أر      ل ني  فان علنم حناي النة واننه منن أر      ال را ن مواشرة  واما من ال يرى أر املسال را ن مواشرة  واما من ال يرى أر املس

األقساه الثم ة فووا وإّلا فتي  لنر   األمنر اشناووا احلجنة بالمحجنة علينه  فنم        األقساه الثم ة فووا وإّلا فتي  لنر   األمنر اشناووا احلجنة بالمحجنة علينه  فنم        

علنى  علنى    اللنوم إال علنى بعن  منا ننوح ومنا ننيأل، منن ال  ن           اللنوم إال علنى بعن  منا ننوح ومنا ننيأل، منن ال  ن             ((0))يصح له االنا ا يصح له االنا ا 

 فادبر  يدًا.فادبر  يدًا.  حجية مرنل الث ة ال ر اعامد عليه حجية مرنل الث ة ال ر اعامد عليه 

ا ي افيوا أو يضا ها وأبّين ال  نه فيونا    ا ي افيوا أو يضا ها وأبّين ال  نه فيونا    وأنظر فيما ور  بعد ذلك مموأنظر فيما ور  بعد ذلك مم»»وق له: وق له: 

إما باأويل أ   بي وا وبي وا  أو أذكر و ه الفسا  فيونا  إمنا منن ضنعع إنن ا ها      إما باأويل أ   بي وا وبي وا  أو أذكر و ه الفسا  فيونا  إمنا منن ضنعع إنن ا ها      
                                                                                                                                                                                                         

 وال مانعة    بي واوال مانعة    بي وا  ((2))  

لصنلح كمؤيند وقند لفيند     لصنلح كمؤيند وقند لفيند     ال لس ا عن الفا دة باملرة بل ال لس ا عن الفا دة باملرة بل على مسلك عده حجية الشورة  فانوا على مسلك عده حجية الشورة  فانوا حاى حاى نعم نعم   ((0))  

 االطمئ ان بالاعاضد م  غريها وال اكم.االطمئ ان بالاعاضد م  غريها وال اكم.



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

والننن ر ياننناب  الاوننن يو ينننرى أن الشنننيس والننن ر ياننناب  الاوننن يو ينننرى أن الشنننيس «. «. أو عمننل العصنننابة خبنننمف ماضنننم وا أو عمننل العصنننابة خبنننمف ماضنننم وا 

الط ن، قاه مبا يشوه املعجلة فيما ياعلح بامم  بني األذونار  فالنك األذونار الن      الط ن، قاه مبا يشوه املعجلة فيما ياعلح بامم  بني األذونار  فالنك األذونار الن      

بشناهد  بشناهد    عليونا عليونا ودو إما ماعارضة أو ماضا ة قاه بامم  العريف بي ونا وكنثريًا منا  ناء     ودو إما ماعارضة أو ماضا ة قاه بامم  العريف بي ونا وكنثريًا منا  ناء     لل

 ..عن امم  الاّةع،عن امم  الاّةع،  ن ن   بأحد ال  ونيبأحد ال  ونيليخر وا ن ليخر وا ن   من الرواياتمن الروايات

»»ما يف ش ه األوي ما يف ش ه األوي أأيع   للس د  يع   للس د  « « »»

  ««»»ف اضننح  وامننا يف شنن ه الثننان،  ف اضننح  وامننا يف شنن ه الثننان،  « « 

 ..فمناظوار ان عمل العصابة خبمفوا  م  و إلن اا الس د عن احلجيةفمناظوار ان عمل العصابة خبمفوا  م  و إلن اا الس د عن احلجية

ذن األصل ع د  ه  ما ي ن ن إنن ا ها صنتيتا وان املضنعع هن  مضنعع       ذن األصل ع د  ه  ما ي ن ن إنن ا ها صنتيتا وان املضنعع هن  مضنعع       إإ

يعامند عليننه منن األذوننار لني  بسننوو    يعامند عليننه منن األذوننار لني  بسننوو      فيمنا فيمنا للسن د  وهن ا قري ننة علنى أن األصننل    للسن د  وهن ا قري ننة علنى أن األصننل    

ك ن فوال ري ننة    ك ن فوال ري ننة    ال ننرا ن  ول ننن ل  اقاننه السنن دية وان و نند غننري  ن كمننا هنن  كنن ل    ال ننرا ن  ول ننن ل  اقاننه السنن دية وان و نند غننري  ن كمننا هنن  كنن ل    

 فاأمل.فاأمل.

 ::((2))وقاي الشيس الط ن، أيضا يف العدة م ضتا مو ا وقاي الشيس الط ن، أيضا يف العدة م ضتا مو ا 

فأما منا أذ لنه منن املن هو فون  أن ذنة ال احند إذا كنان وار ا منن طرينح           فأما منا أذ لنه منن املن هو فون  أن ذنة ال احند إذا كنان وار ا منن طرينح           »»

 ..««أصتاب ا ال ا لني باإلمامة...  از العمل بهأصتاب ا ال ا لني باإلمامة...  از العمل به
 

ان الشنيس الط نن، يعامند يف ل  ي نه     ان الشنيس الط نن، يعامند يف ل  ي نه       لنه منن:  لنه منن:  نسنو  نسنو    صريح يف نف، ماصريح يف نف، ماوه ا وه ا 

صالة العدالة وانه يفسرها بظو ر اإلنمه وعده  ون ر الفسنح  أر   صالة العدالة وانه يفسرها بظو ر اإلنمه وعده  ون ر الفسنح  أر   للر اي على أللر اي على أ

ي ف، يف الر ل أن ي  ن مسلما ع يظور فس ه  وما  اه مو انا على ال ن ي باملل نة   ي ف، يف الر ل أن ي  ن مسلما ع يظور فس ه  وما  اه مو انا على ال ن ي باملل نة   

فم ل فع ا طري ة الط ن، ه   يف الا  يح. بي ما  د الشيس الط نن، يصنرف وب نل    فم ل فع ا طري ة الط ن، ه   يف الا  يح. بي ما  د الشيس الط نن، يصنرف وب نل    

الننرواة اإلماميننة    الننرواة اإلماميننة    وضنن ف أنننه ال يعامنند إال علننى روايننات أصننتاب ا  أر علننى       وضنن ف أنننه ال يعامنند إال علننى روايننات أصننتاب ا  أر علننى       
                                                                                                                                                                                                         

 ..209209صص  22العدة  العدة    ((2))  



  حجية مراسيل الثقات 

  إذا كان ا ممنن ال ُيطعنن     إذا كان ا ممنن ال ُيطعنن   وخبص ص ن لوم عن الرن ي املصطفى حممد وآله وخبص ص ن لوم عن الرن ي املصطفى حممد وآله 

يف رواياه  وي  ن نديدا يف ن له بان ع ي نن كن ابا وال وضناعا وال غنري ضنابٍا       يف رواياه  وي  ن نديدا يف ن له بان ع ي نن كن ابا وال وضناعا وال غنري ضنابٍا       

 إضافة إس شرا نف، ال ري ة على الصتة.إضافة إس شرا نف، ال ري ة على الصتة.

 ا منن   ا منن  فأما ما أف  بنه منن املن هو فون  إن ذنة ال احند إذا كنان وار       فأما ما أف  بنه منن املن هو فون  إن ذنة ال احند إذا كنان وار       »»ق له: ق له: 

 «.  «.  طريح أصتاب ا...  از العمل بهطريح أصتاب ا...  از العمل به

وه ا يع  أن الشنيس اشن ا شنروطا  قي نة يف النة  وع يعنّ ي فينه علنى         وه ا يع  أن الشنيس اشن ا شنروطا  قي نة يف النة  وع يعنّ ي فينه علنى         

اصننالة العدالننة ذاصننة بافسننريها الفضننفا  مننن " ونن ر اإلنننمه وعننده  ونن ر       اصننالة العدالننة ذاصننة بافسننريها الفضننفا  مننن " ونن ر اإلنننمه وعننده  ونن ر       

الفسح" بل انه يرى ويعامند علنى الا  ينح بناملع ى األذنص  وننيأل، ل  نيح حناي         الفسح" بل انه يرى ويعامند علنى الا  ينح بناملع ى األذنص  وننيأل، ل  نيح حناي         

  يح مع ى العدالة املش طة لديه. يح مع ى العدالة املش طة لديه.ه   ال سوة للط ن، وحته   ال سوة للط ن، وحت

فو   ال را ن كلوا لدي علنى صنتة ماضنمَّن أذونار     فو   ال را ن كلوا لدي علنى صنتة ماضنمَّن أذونار     »»وقاي الشيس يف العدة: وقاي الشيس يف العدة: 

ادحننا   وال لنندي علننى صننتاوا أنفسننوا  ملننا بي ننا  مننن  نن از أن ل نن ن األذوننار     ادحننا   وال لنندي علننى صننتاوا أنفسننوا  ملننا بي ننا  مننن  نن از أن ل نن ن األذوننار     

     ..((2))««مص  عة وإن واف ا ه   األ لةمص  عة وإن واف ا ه   األ لة

ب أو السن ة  ب أو السن ة  ي صد األربعة ال  مرت وه، م اف نة ال انا  ي صد األربعة ال  مرت وه، م اف نة ال انا    »»

ال طعية أو اإل ا  أو الع ل  مثل قاعدة املمزمة وان كل ما ح م بنه الع نل ف ند    ال طعية أو اإل ا  أو الع ل  مثل قاعدة املمزمة وان كل ما ح م بنه الع نل ف ند    

 ح م به الشر .  ح م به الشر .  
 

هن   األربعنة ف نونا لندي علنى صنتة ماضنمن أذونار         هن   األربعنة ف نونا لندي علنى صنتة ماضنمن أذونار           إحدىإحدىإذن ل  و دت إذن ل  و دت 

ادحا  أر لدي على صتة مضم ن الرواية املرننلة أو الن  يف إنن ا ها ضنعاف أو     ادحا  أر لدي على صتة مضم ن الرواية املرننلة أو الن  يف إنن ا ها ضنعاف أو     

 املا الرة  ل  ونا ال لندي علنى صنتة النة نفسنه فرمبنا         املا الرة  ل  ونا ال لندي علنى صنتة النة نفسنه فرمبنا        لاهيل بل حاى املس دة غريلاهيل بل حاى املس دة غري

  هن، أذوننار مصنن  عة أر لال ننة  فلنن  أن أبنا هريننرة قنناي مسعننا رننن ي اهلل    هن، أذوننار مصنن  عة أر لال ننة  فلنن  أن أبنا هريننرة قنناي مسعننا رننن ي اهلل    
                                                                                                                                                                                                         

 رر  مطوعة ناار .رر  مطوعة ناار .  حت يح الشيس األنصا  حت يح الشيس األنصا219219صص  22العدة   العدة     ((2))  



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

"الوي  حمي"  فو ا املضم ن صنتيح ألننه مطنابح لل نرا ن ل نن النة رمبنا        "الوي  حمي"  فو ا املضم ن صنتيح ألننه مطنابح لل نرا ن ل نن النة رمبنا          ::ي  يي  ي

 ..  ي  ن كاذبا  مبع ى انه ع يسمعه من رن ي اهللي  ن كاذبا  مبع ى انه ع يسمعه من رن ي اهلل

ا  امل ابنل( أن الشنيس الط نن، لن  أعامند ذنةا ول نن        ا  امل ابنل( أن الشنيس الط نن، لن  أعامند ذنةا ول نن        إن ه ا يع  )يف االجتإن ه ا يع  )يف االجت

بدون ان يعضد  ب حدى ال را ن األربعة فانه يدي علنى اننه مان الر ع ند  أو ال أقنل      بدون ان يعضد  ب حدى ال را ن األربعة فانه يدي علنى اننه مان الر ع ند  أو ال أقنل      

 من ك نه مشو رًا ب ظر   فاأمل.  من ك نه مشو رًا ب ظر   فاأمل.  

»»  وعلنى أينة حنناي فنان ق لنه:    وعلنى أينة حنناي فنان ق لنه:    

لي  املضم ن ف ا ي ن ن معامندا علينه    لي  املضم ن ف ا ي ن ن معامندا علينه      ب اء الع مءب اء الع مء  ير  عليه: انه يفير  عليه: انه يف    ««

  بل للك ال را ن ل  و االطمئ ان ن عًا بصدور مثل ه ا الة  كمنا لن      بل للك ال را ن ل  و االطمئ ان ن عًا بصدور مثل ه ا الة  كمنا لن    ((2))حي ئٍ حي ئٍ 

 ذل إلي ا شخص غري   ة وكان يف هالة منن األلن  والن ف وشنرو  الن هن وقناي        ذل إلي ا شخص غري   ة وكان يف هالة منن األلن  والن ف وشنرو  الن هن وقناي       

والعرق ياصوو من و وه: اذةن، زيد بان لم عنة منن الن  اب الضنارية ل ن ب      والعرق ياصوو من و وه: اذةن، زيد بان لم عنة منن الن  اب الضنارية ل ن ب      

سرعة كورية  فن ن الع نمء يو ن ن علنى صنتة النة ال صنتة املخنة بنه          سرعة كورية  فن ن الع نمء يو ن ن علنى صنتة النة ال صنتة املخنة بنه          من ال رية بمن ال رية ب

ف ا ويلل ن احاماي ك ن الة مص  عًا  واحلاصنل: ان و ن   قنرا ن لندي علنى      ف ا ويلل ن احاماي ك ن الة مص  عًا  واحلاصنل: ان و ن   قنرا ن لندي علنى      

 ..((0))فاأملفاأملصتة مضم ن الة ه،  ليل على صتة الة نفسه يف امملة  صتة مضم ن الة ه،  ليل على صتة الة نفسه يف امملة  

قن ي  قن ي  إذن الظن ال  ع، قا م على حجية ذة الث ة وعده حجينة  إذن الظن ال  ع، قا م على حجية ذة الث ة وعده حجينة    

 غري الث ة  وه اك  ن ن ع، آذر  جية ذة غري الث ة ال ر احاع بش اهد صدقه.غري الث ة  وه اك  ن ن ع، آذر  جية ذة غري الث ة ال ر احاع بش اهد صدقه.

فماى جتر  الة عن واحد من ه   ال نرا ن األربعنة كنان ذنَة واحنٍد      فماى جتر  الة عن واحد من ه   ال نرا ن األربعنة كنان ذنَة واحنٍد      »»وق له: وق له: 

 «. «. حمضا  ف ن ع ي ن ه اك ذة آذر خيالفه و و العمل بهحمضا  ف ن ع ي ن ه اك ذة آذر خيالفه و و العمل به

  و العمل به.  و العمل به. إذن ل  جتر  الة من ال را ن األربعة وع خيالفه ذة آذر وإذن ل  جتر  الة من ال را ن األربعة وع خيالفه ذة آذر و

بني كلمنات الشنيس الط نن،  ف ند ذكنر      بني كلمنات الشنيس الط نن،  ف ند ذكنر        ان من المزه امم ان من المزه امم وأضيع ه ا: وأضيع ه ا: 
                                                                                                                                                                                                         

 أر حني إذ و دت للك ال را ن.أر حني إذ و دت للك ال را ن.  ((2))  

 ..الن ذلك لدى الع مء يف امملة ال بامملةالن ذلك لدى الع مء يف امملة ال بامملة  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

  ل ن البد أن نُضنّم هن ا ل ممنه السنابح يف       ل ن البد أن نُضنّم هن ا ل ممنه السنابح يف     ((2))شرطا واحداشرطا واحدا  نن    219219أر يف صأر يف صن ن ه ا  ه ا  

ن ي ن ن: ذنة ال احند وار ا    ن ي ن ن: ذنة ال احند وار ا    أأع دما ذكر ه اك أربعة شنروا وهن،   ع دما ذكر ه اك أربعة شنروا وهن،       209209صفتة صفتة 

وان ي ن ن راوينه   وان ي ن ن راوينه       ألطونار ألطونار أو آلنه ا أو آلنه ا   من طريح أصتاب ا مرويا عن الن يب  من طريح أصتاب ا مرويا عن الن يب  

  إذن الشننروا أربعننة وهنن ا    إذن الشننروا أربعننة وهنن ا  ((0))ممننن ال يطعننن يف رواياننه وان ي نن ن نننديدا يف ن لننه  ممننن ال يطعننن يف رواياننه وان ي نن ن نننديدا يف ن لننه  

 الام .  الام .  

وامل ص   أنه إذا كان ذة ال احد وامل ص   أنه إذا كان ذة ال احد « « »»  ق له:ق له:

    م    ا وع يعارضه ذة آذر فو ا إ ا  من العلماء على ن له فون  معمن ي بنه   م    ا وع يعارضه ذة آذر فو ا إ ا  من العلماء على ن له فون  معمن ي بنه   

 دهم ف  و العمل به.دهم ف  و العمل به.لديوم وحجة ع لديوم وحجة ع 

وأر إ ا  ه ا والشنيس الط نن، يعامند فينه علنى ن نل كاناب        وأر إ ا  ه ا والشنيس الط نن، يعامند فينه علنى ن نل كاناب          

واحند منن كانو األصن ي  ك اناب حريننل أو ابنن حمون ب منثم  بنل أحياننا ي نن ي           واحند منن كانو األصن ي  ك اناب حريننل أو ابنن حمون ب منثم  بنل أحياننا ي نن ي           

 بي ما ال  د اإل ا  من الطا فة عليهلبي ما ال  د اإل ا  من الطا فة عليهل    الط ن،:  ليل ا عليه إ ا  الطا فةالط ن،:  ليل ا عليه إ ا  الطا فة

  ««»»ه اك أربعة ل  يوات لعوارله ه اك أربعة ل  يوات لعوارله   

 ونظا رها:ونظا رها:

املرا  باإل نا  ه نا اإل نا  الللن ر  ومع نا  العنله  قناي لعناس:         املرا  باإل نا  ه نا اإل نا  الللن ر  ومع نا  العنله  قناي لعناس:           

  ««»»أر اعلمن ا عليننه  في ن ن مع ننى   أر اعلمن ا عليننه  في ن ن مع ننى     ((1))"فنأ ع ا أمننركم" "فنأ ع ا أمننركم" 
                                                                                                                                                                                                         

 ان ال خيالفه ذة.ان ال خيالفه ذة.  ((2))  

 ..فو، ناةفو، ناة  إضافة إس عده قري ة لدي على صتة املضم نإضافة إس عده قري ة لدي على صتة املضم ن  ((0))

((1))  َر َعَلْيُ م مََّ ناِم، َوَلنْ ِكرِير ِبآَيناِت الّلنِه َفَعَلنى الّلنِه َلَ كَّْلنُا        َر َعَلْيُ م مََّ ناِم، َوَلنْ ِكرِير ِبآَيناِت الّلنِه َفَعَلنى الّلنِه َلَ كَّْلنُا        َواْلُل َعَلْيِوْم َنَوَأ ُن ٍف ِإْذ َقاَي ِلَ ْ ِمِه َيا َقْ ِه ِإن َكاَن َكُوَواْلُل َعَلْيِوْم َنَوَأ ُن ٍف ِإْذ َقاَي ِلَ ْ ِمِه َيا َقْ ِه ِإن َكاَن َكُو

 ..7272. ن رة ي ن : . ن رة ي ن : َفَأْ ِمُع ْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم ُ مَّ اَل َيُ ْن َأْمُرُكْم َعَلْيُ ْم ُغمًَّة ُ مَّ اْقُض ْا ِإَل،َّ َواَل ُل ِظُروِنَفَأْ ِمُع ْا َأْمَرُكْم َوُشَرَكاءُكْم ُ مَّ اَل َيُ ْن َأْمُرُكْم َعَلْيُ ْم ُغمًَّة ُ مَّ اْقُض ْا ِإَل،َّ َواَل ُل ِظُروِن



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

مبع نى ان ن نل   مبع نى ان ن نل     إليونا  إليونا    ا دا دُيسن ُيسن عله م وم على ن لنه  فالف ينه عنله علنى ن لنوا ل ن،       عله م وم على ن لنه  فالف ينه عنله علنى ن لنوا ل ن،       

الف يه للرواية  ون ذكنر منا خيالفونا   لينل علنى قو لنه ألنا وإال ملنا ن لنوا  ون رّ            الف يه للرواية  ون ذكنر منا خيالفونا   لينل علنى قو لنه ألنا وإال ملنا ن لنوا  ون رّ            

ف  لوا  ون ن ل لالفوا أور ها  كاشع عن ال صد والع اية والعله على ن لنوا ممنا   ف  لوا  ون ن ل لالفوا أور ها  كاشع عن ال صد والع اية والعله على ن لنوا ممنا   

 ..يع  االعاما  عليوايع  االعاما  عليوا

لى املع نى  لى املع نى  وال  ليل ع دنا على أن املع ى االصطمح، ل  ا  كان غالوا عوال  ليل ع دنا على أن املع ى االصطمح، ل  ا  كان غالوا ع

اللل ر يف زمان الشيس الط ن،  ي  أصوح ح ي نة ف وا ينة  بنل حانى لن  كاننا       اللل ر يف زمان الشيس الط ن،  ي  أصوح ح ي نة ف وا ينة  بنل حانى لن  كاننا       

كلمنننة اإل نننا  م   لنننة منننن مع اهنننا الللننن ر إس املع نننى االصنننطمح، يف زمنننن   كلمنننة اإل نننا  م   لنننة منننن مع اهنننا الللننن ر إس املع نننى االصنننطمح، يف زمنننن   

الط ن،  إال أنه مي ن اناخداه اللف  وإرا ة املع نى الللن ر من  ال ري نة الصنارفة      الط ن،  إال أنه مي ن اناخداه اللف  وإرا ة املع نى الللن ر من  ال ري نة الصنارفة      

وال ري نة م  ن  ة وهن، أن الط نن، كاننو     وال ري نة م  ن  ة وهن، أن الط نن، كاننو       إن هجنر املع نى األوي  وإال فنناملعِّي ة    إن هجنر املع نى األوي  وإال فنناملعِّي ة    

ه   ال او يف وقا كان فينه علمناء العامنة يراقون ن منا يصندر منن علمناء مدرننة          ه   ال او يف وقا كان فينه علمناء العامنة يراقون ن منا يصندر منن علمناء مدرننة          

من  علمنه بنان ال إ نا  ومن  علمنه       من  علمنه بنان ال إ نا  ومن  علمنه         ««»»  ف  له:   ف  له: أهل الويا أهل الويا 

مبراقوة نا ر األطراف ل لمالنه   لينل علنى أننه أرا  املع نى الللن ر ل  نا  واننه         مبراقوة نا ر األطراف ل لمالنه   لينل علنى أننه أرا  املع نى الللن ر ل  نا  واننه         

 ..((2))فاأملفاأمل    بو ا املع ى كان ه  املعو   لديومبو ا املع ى كان ه  املعو   لديوم  العله  ولعلهالعله  ولعله

ما فعله الشيس الط ن، ه  اننا راء نناقص ل  نه معلنل أو     ما فعله الشيس الط ن، ه  اننا راء نناقص ل  نه معلنل أو       ان ي اي: انان ي اي: ان  

الَحَ  فيه آراء كوار العلماء يف زم ه   م اناعان باحلدف على أن هن ا منا   الَحَ  فيه آراء كوار العلماء يف زم ه   م اناعان باحلدف على أن هن ا منا       اذ  اذكاملعللكاملعلل

كما ل  أنك ن رأيا كما ل  أنك ن رأيا ««»»عليه  ي  علماء الطا فة  ف اي إن عليه  ي  علماء الطا فة  ف اي إن 

  ا ع اا ع اكمت ح ن أن ال او الف وية امل    ة يف ما اوي يدك جتم  على رأر  ف لا: كمت ح ن أن ال او الف وية امل    ة يف ما اوي يدك جتم  على رأر  ف لا: 

عليه  وال ير  عليك انه ال إ ا  ل  عثر حم ح آذر علنى رأر جملاوند ملمن ر ع لندر     عليه  وال ير  عليك انه ال إ ا  ل  عثر حم ح آذر علنى رأر جملاوند ملمن ر ع لندر     

لاوند ع ُيوند رأينه بعند بنل ان هن ا اإل نا  حجنة لن  ع يعثنر علنى            لاوند ع ُيوند رأينه بعند بنل ان هن ا اإل نا  حجنة لن  ع يعثنر علنى              ُوِ ند ُوِ ند به  أو ل  به  أو ل  
                                                                                                                                                                                                         

النوع  علنى ال  نل ال ي  نو العمنل بنه  ع ن  منا لن  اريند اال نا             النوع  علنى ال  نل ال ي  نو العمنل بنه  ع ن  منا لن  اريند اال نا             لوعد ذلك الا  يه  والن عله لوعد ذلك الا  يه  والن عله   ((2))  

 املصطلح ن لطفًا او  ذ اًل او حدنًا او غريها  فاأمل.املصطلح ن لطفًا او  ذ اًل او حدنًا او غريها  فاأمل.



  حجية مراسيل الثقات 

 ن احامل. فاأمل.ن احامل. فاأمل.املخالع  وااملخالع  وا

النن ر يدعيننه الط ننن، هنن  ح منن، ال    النن ر يدعيننه الط ننن، هنن  ح منن، ال      هنن ا اإل ننا  هنن ا اإل ننا    ان ي نناي انان ي نناي ان  

م ض ع،. فوعد أن الح  الشيس الفاق عشرة من األعنا م علنى هن ا النرأر منثم      م ض ع،. فوعد أن الح  الشيس الفاق عشرة من األعنا م علنى هن ا النرأر منثم      

ا عى اإل ا   ألنه كنان ينرى الفناق هن ا امل ندار منن العلمناء حي نح اإل نا  أر          ا عى اإل ا   ألنه كنان ينرى الفناق هن ا امل ندار منن العلمناء حي نح اإل نا  أر          

ا  هنن  اللطنع أو الاشننرف أو  ا  هنن  اللطنع أو الاشننرف أو  اإل نا  النن ر هن  حجننة  ألن و نه حجيننة اإل ن    اإل نا  النن ر هن  حجننة  ألن و نه حجيننة اإل ن    

شوه ذلك وقد ينرى الف ينه ان اإل نا  املصنلر مان فر علنى هن ا ال  نه  فون  إذن          شوه ذلك وقد ينرى الف ينه ان اإل نا  املصنلر مان فر علنى هن ا ال  نه  فون  إذن          

العلمناء  فن ن ه ناك منن ينرى      العلمناء  فن ن ه ناك منن ينرى      عديند منن   عديند منن   وم و ي لدى وم و ي لدى   ع م ،ع م ،. وه ا أمر . وه ا أمر ((2))حجةحجة

ال نننا ل كنان ينرى أن الفنناق   ال نننا ل كنان ينرى أن الفنناق     بنل ان صناحو  بنل ان صناحو  الشنورة كاشنفة عنن احل ننم الشنرع،     الشنورة كاشنفة عنن احل ننم الشنرع،     

 ..((0))، يف  و ت صتاه، يف  و ت صتاهف واء على ح م ي فف واء على ح م ي فالال   اعة من اعة من

أر ممن ن له على ن له  أر إ ا  منن الَ َ لنة  أر أن   أر ممن ن له على ن له  أر إ ا  منن الَ َ لنة  أر أن   « « »»  

من ن ل ا الة أ عن ا علنى ن لنه  وذلنك مبع ننة ال ري نة امل امينة  ل ضن ف عنده          من ن ل ا الة أ عن ا علنى ن لنه  وذلنك مبع ننة ال ري نة امل امينة  ل ضن ف عنده          

 ..ن ل ال ثريين للرواية. ولعل ه ا ال  ه ه  املامم لل  ه األوي. فادبرن ل ال ثريين للرواية. ولعل ه ا ال  ه ه  املامم لل  ه األوي. فادبر
 

 لننه ولنني  ه نناك  ليننل علننى العمننل خبمفننه    لننه ولنني  ه نناك  ليننل علننى العمننل خبمفننه   وإذا أ عنن ا علننى نوإذا أ عنن ا علننى ن»»وق لننه: وق لننه: 

 «.  «.  في ول، أن ي  ن العمل به م ط عا عليهفي ول، أن ي  ن العمل به م ط عا عليه
                                                                                                                                                                                                         

وفرق ه ا الا  يه عن الا  يه الثان، ان ذاك كان طري يًا أر بلتا  انه ي شع عن ان رأر ب ية الف وناء  وفرق ه ا الا  يه عن الا  يه الثان، ان ذاك كان طري يًا أر بلتا  انه ي شع عن ان رأر ب ية الف وناء    ((2))  

هؤالء ف نا ف منا ان اال نا  احل ي ن، هن  حجنة       هؤالء ف نا ف منا ان اال نا  احل ي ن، هن  حجنة         ه  ذلك  فيما يوني ه ا ان اال ا  احلجة ه  ا ا ه  ذلك  فيما يوني ه ا ان اال ا  احلجة ه  ا ا 

بةهان اللطع او الدذ ي او غري ذلك فان الشيس الط ن، قد ي  ي: ان ه ا اال ا  املصنلر حجنة منن    بةهان اللطع او الدذ ي او غري ذلك فان الشيس الط ن، قد ي  ي: ان ه ا اال ا  املصنلر حجنة منن    

قند ال نافنح من  هن ا النرأر ول نن نريند ان ننوني كينع ان الشنيس           قند ال نافنح من  هن ا النرأر ول نن نريند ان ننوني كينع ان الشنيس            ا  و حننن ا  و حننن بناب اللطنع او الندذ ي ايضن    بناب اللطنع او الندذ ي ايضن    

م يف اال ننا  وهنن  مننن اال لننة االربعننة ان يسننا د اليننه        م يف اال ننا  وهنن  مننن اال لننة االربعننة ان يسننا د اليننه        الط ننن، ا عننى اال ننا  وال ا ننا   اذ املونن     الط ننن، ا عننى اال ننا  وال ا ننا   اذ املونن     

 النا شاف الرأر الشرع،  حدنا او لطفا او لشرفا فل  حت ح بالعشرة كفى.النا شاف الرأر الشرع،  حدنا او لطفا او لشرفا فل  حت ح بالعشرة كفى.

 الفا دة الثام ة.الفا دة الثام ة.  017017صص  1212ونا ل الشيعة:  ونا ل الشيعة:    ((0))  



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

السنناة السنناة إن ذنة ال احنند ال يفينند ال طنن  حانى منن  للننك الشننروا    إن ذنة ال احنند ال يفينند ال طنن  حانى منن  للننك الشننروا      

إماميا  غري مطع ن به  نديدًا  منن أصنتاب ا عنن الن يب أو اإلمناه  ال يعارضنه       إماميا  غري مطع ن به  نديدًا  منن أصنتاب ا عنن الن يب أو اإلمناه  ال يعارضنه       ))

 عا به؟  عا به؟  بل يفيد الظن  ف يع ي  ي ي  ن العمل به م ط بل يفيد الظن  ف يع ي  ي ي  ن العمل به م ط   ((ذةذة

ان كممنه  قيننح  اذ يريند ال طنن  بناحل م الظنناهرر  أر م طنن      ان كممنه  قيننح  اذ يريند ال طنن  بناحل م الظنناهرر  أر م طنن        

فن ن منن   فن ن منن   « « أحنّل اهلل الوين   أحنّل اهلل الوين   »»بو ا احل م الظاهرر  فما  اه  اهر ال نرآن قا منًا علنى    بو ا احل م الظاهرر  فما  اه  اهر ال نرآن قا منًا علنى    

ح ، ال  ي: أقسم باهلل أن الوي  حمي شرعًا  اذ لي  ال مه عن ال اقن  الثون ل،   ح ، ال  ي: أقسم باهلل أن الوي  حمي شرعًا  اذ لي  ال مه عن ال اقن  الثون ل،   

 ح نن، أو ان شننئا ف ننل  عننن ال  يفننة   ح نن، أو ان شننئا ف ننل  عننن ال  يفننة  بننل عننن عنناع اإل وننات ومننا هنن  م جَّننل يف  بننل عننن عنناع اإل وننات ومننا هنن  م جَّننل يف  

 العملية.العملية.

في ولن، أن ي ن ن العمنل بنه     في ولن، أن ي ن ن العمنل بنه     »»وه اك قري ة على إفا ة ه ا املع ى  ف د قناي:  وه اك قري ة على إفا ة ه ا املع ى  ف د قناي:  

يع  قطعا ي  و العمنل بنه فون  ع ي نل ف ننه مصنيو لل اقن  قطعنا          يع  قطعا ي  و العمنل بنه فون  ع ي نل ف ننه مصنيو لل اقن  قطعنا          « « م ط عا بهم ط عا به

 بل قاي العمل به م ط   به.بل قاي العمل به م ط   به.

 العمل.العمل.  ان الشيس ع ي ن يف م اه االصابة بل يف م اهان الشيس ع ي ن يف م اه االصابة بل يف م اه  

« « ي ولن، ي ولن، »»ان ذة الث ة بالك الشروا كنثريًا منا يفيند ال طن  وكلمنة      ان ذة الث ة بالك الشروا كنثريًا منا يفيند ال طن  وكلمنة        

 يف كممه لساعد على ذلك.يف كممه لساعد على ذلك.

وإذا كان أحد الراويني ُمس دا وادذر مرنم  ُنظر يف حناي املرننل   وإذا كان أحد الراويني ُمس دا وادذر مرنم  ُنظر يف حناي املرننل   »»

ف ن كان ممن ُيعلم أنه ال يرنل إال عن   نة م  ن ق بنه فنم لنر يح لنة غنري  علنى         ف ن كان ممن ُيعلم أنه ال يرنل إال عن   نة م  ن ق بنه فنم لنر يح لنة غنري  علنى         

 «.  «.  ذة ذة 

   العوارة صرحية يف أن املس د ال يا نده علنى املرننل  شنريطة أن ي ن ن         العوارة صرحية يف أن املس د ال يا نده علنى املرننل  شنريطة أن ي ن ن      وهوه

 املرنل ملالمًا بان ال يرنل إال عن   ة  مما يع  املرنل ملالمًا بان ال يرنل إال عن   ة  مما يع  

املدار والضابطة ع د الشيس الط ن، كأصل هن، و اقنة املخنةين  ال    املدار والضابطة ع د الشيس الط ن، كأصل هن، و اقنة املخنةين  ال    



  حجية مراسيل الثقات 

ا اوند يف  ا اوند يف    وعليه فم يصّح أن ي اي بعد ه ا لعّل الشيس الط نن،    وعليه فم يصّح أن ي اي بعد ه ا لعّل الشيس الط نن،  ((2))و اقة األذوارو اقة األذوار

ل  يح الة وبالاال، ال ي  ن حجة على اجملاود ادذر  ال يصح ذلنك ألننه يعامند    ل  يح الة وبالاال، ال ي  ن حجة على اجملاود ادذر  ال يصح ذلنك ألننه يعامند    

   فاأمل.  فاأمل.((1))  وذة الث ة حجة  وذة الث ة حجة((0))كأناف ذة الث ةكأناف ذة الث ة

ال فرق أبدا ع د الشيس الط ن، وه  من أصنتاب الفنن ومنن كونار     ال فرق أبدا ع د الشيس الط ن، وه  من أصنتاب الفنن ومنن كونار       

وشننيس الطا فننة  بننني الننة املسنن د عننن   ننات   وشننيس الطا فننة  بننني الننة املسنن د عننن   ننات     علمنناء مدرنننة أهننل الويننا  علمنناء مدرنننة أهننل الويننا  

املرَننل الن ر كنان مو نى املرِننل عنده االرنناي اال        املرَننل الن ر كنان مو نى املرِننل عنده االرنناي اال        م ك رين لفصيم  وبني النة  م ك رين لفصيم  وبني النة  

     ..((1))عن الث ات  ومن ال اضح انه يريد الث ات لدى املرنلعن الث ات  ومن ال اضح انه يريد الث ات لدى املرنل
 

الشيس الط ن، ومفا ها أن الشيس الط ن، ومفا ها أن   علىعلىومن ه ا مي ن أن  يو عن الشووة ال  أ ريت ومن ه ا مي ن أن  يو عن الشووة ال  أ ريت 

ادلينة الن  كنان    ادلينة الن  كنان    األصل ع د  ه  عدالة الراور  م طل ني من كلمالنه الصنرحية ومنن    األصل ع د  ه  عدالة الراور  م طل ني من كلمالنه الصنرحية ومنن    

أن األصنل ع ند الشنيس    أن األصنل ع ند الشنيس    اس اس ياوعوا يف ل  ينة الرواينات  والن  لشنري مبنا ال ي ونل الشنك        ياوعوا يف ل  ينة الرواينات  والن  لشنري مبنا ال ي ونل الشنك        

الط ن، ه  الوت  عن و اقة املخة  مثلما أن األصل ع د السنيد الن  ، هن  ذلنك.     الط ن، ه  الوت  عن و اقة املخة  مثلما أن األصل ع د السنيد الن  ، هن  ذلنك.     

وبالاال، ال يصّح من الف يه ق له إن  ال مي ن أن اعامد علنى ل  ينح الشنيس الط نن،     وبالاال، ال يصّح من الف يه ق له إن  ال مي ن أن اعامد علنى ل  ينح الشنيس الط نن،     

 إميانه بأصالة العدالة  ونيأل، لفصيل ذلك.إميانه بأصالة العدالة  ونيأل، لفصيل ذلك.  ألنه ي طلح منألنه ي طلح من

وإذا وإذا »» ذنل يف موتنن  لعنار  األذوننار يف ق لننه    ذنل يف موتنن  لعنار  األذوننار يف ق لننه     ان الشننيس ان الشننيس   

 وذكر ان اإلن ا  ال يعد ملية على اإلرناي وال ير ح به.وذكر ان اإلن ا  ال يعد ملية على اإلرناي وال ير ح به.« « كان أحد الراويني...كان أحد الراويني...
                                                                                                                                                                                                         

 و اقة الة لع  و اقاه ألم ر لاعلح مبا ه ومضم نه ال ن د .و اقة الة لع  و اقاه ألم ر لاعلح مبا ه ومضم نه ال ن د .  ((2))  

 ال الة امل   ق.ال الة امل   ق.  ((0))  

 كننان جيننو ان يضننيع )فننان كننان ممننن يعلننم انننه ال يرنننل... او يعلننم و اقننة املضننم ن لديننه  فننم         كننان جيننو ان يضننيع )فننان كننان ممننن يعلننم انننه ال يرنننل... او يعلننم و اقننة املضننم ن لديننه  فننم        واالواال  ((1))  

 لر يح(.لر يح(.

وال فرق ع د  بني ذة ذكر فيه ر اي الس د الث ات وكان ا عشنرين ر نم منثم  وبنني ذنة كاننا و اقنة        وال فرق ع د  بني ذة ذكر فيه ر اي الس د الث ات وكان ا عشنرين ر نم منثم  وبنني ذنة كاننا و اقنة          ((1))  

ن اء َأصّرف بن )منن الث نات(   ن اء َأصّرف بن )منن الث نات(   املخةين فيه لملة  أر  اء فيه عن عشرين من الث ات أن اإلماه قاي ك ا  املخةين فيه لملة  أر  اء فيه عن عشرين من الث ات أن اإلماه قاي ك ا  

 أه ال  ما  اه علم ان مسل ه الرواية عن الث ات.أه ال  ما  اه علم ان مسل ه الرواية عن الث ات.



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

وأل ننل ذلننك نننّ ت الطا فننة بننني مننا يرويننه حممنند بننن أبنن، عمننري      وأل ننل ذلننك نننّ ت الطا فننة بننني مننا يرويننه حممنند بننن أبنن، عمننري      »»ق لننه: ق لننه: 

د بنن حممند بنن أبن، نصنر  وغريهنم منن الث نات الن ين          د بنن حممند بنن أبن، نصنر  وغريهنم منن الث نات الن ين          وصف ان بن حيينى  وأمحن  وصف ان بن حيينى  وأمحن  

عرفن ا بننأنوم ال يننروون وال يرنننل ن إال ممننن ي  ننح بننه  وبننني مننا أننن د  غريهننم    عرفن ا بننأنوم ال يننروون وال يرنننل ن إال ممننن ي  ننح بننه  وبننني مننا أننن د  غريهننم    

ولنن لك عملنن ا مبرنننلوم إذا انفننر  عننن روايننة غريهننم  وأمننا إذا ع ي ننن كنن لك     ولنن لك عملنن ا مبرنننلوم إذا انفننر  عننن روايننة غريهننم  وأمننا إذا ع ي ننن كنن لك     

فنالة املسن د ُي نده    فنالة املسن د ُي نده    « « وي  ن ممن يرنل عن   نة وغنري  ف ننه ُي نده ذنة غنري  علينه       وي  ن ممن يرنل عن   نة وغنري  ف ننه ُي نده ذنة غنري  علينه       

على الة املرنل ال ر ع يا يد راويه ن  سو م وجياه ن بال  نل عنن الث نات ف نا        على الة املرنل ال ر ع يا يد راويه ن  سو م وجياه ن بال  نل عنن الث نات ف نا        

 بل كان ممن يرور عن الضعاف أو اجملاهيل.بل كان ممن يرور عن الضعاف أو اجملاهيل.

وهنن ا امل طنن  م  نن   يف بعنن  ال سننس وغننري م  نن   يف الننوع  ادذننر       وهنن ا امل طنن  م  نن   يف بعنن  ال سننس وغننري م  نن   يف الننوع  ادذننر       

والظنناهر أنننه كننان م  نن  ا ألن هنن   امملننة هنن، مفونن ه معنناك  لصنندر كننمه        والظنناهر أنننه كننان م  نن  ا ألن هنن   امملننة هنن، مفونن ه معنناك  لصنندر كننمه        

إذا كان أحد الراويني ُمس دا وادذنر مرننم  ُنظنر يف    إذا كان أحد الراويني ُمس دا وادذنر مرننم  ُنظنر يف    »»شيس شيس الشيس  فوعد أن قاي الالشيس  فوعد أن قاي ال

حاي املرنل ف ن كان ممن ُيعلم أنه ال يرنل إال عن   ة م   ق بنه فنم لنر يح لنة     حاي املرنل ف ن كان ممن ُيعلم أنه ال يرنل إال عن   ة م   ق بنه فنم لنر يح لنة     

وأما إذا ع ي ن ك لك وي  ن ممن يرننل عنن   نة وغنري      وأما إذا ع ي ن ك لك وي  ن ممن يرننل عنن   نة وغنري      »»قاي: قاي: « « غري  على ذة غري  على ذة 

م ذكنر ال سنيم املضنا     م ذكنر ال سنيم املضنا     ف د ذكر ال سيم األوي وح مه   ف د ذكر ال سيم األوي وح مه   « « ف نه ُي ده ذة غري  عليهف نه ُي ده ذة غري  عليه

 وح مه.وح مه.

ن  ي إن ال ر زا  ه   العونارة قند كن ب    ن  ي إن ال ر زا  ه   العونارة قند كن ب      انان: : وحنن ه ا أماه أحد ذيارينوحنن ه ا أماه أحد ذيارين

ول نن الظناهر ن    ول نن الظناهر ن    أن ال ر أن صوا كان قند نسن، ذكرهنا     أن ال ر أن صوا كان قند نسن، ذكرهنا       فيوا أو اذطأ يف الليا ة  فيوا أو اذطأ يف الليا ة  

إن إن : »: »ن ه ن ه     عد  من الف واء وم وم السيد ال الد يف مثل ه   امل ار عد  من الف واء وم وم السيد ال الد يف مثل ه   امل ار   بهبه  صرفصرف  وه  ال روه  ال ر

ماي ك ب األوي يف ال  ل أو ذطأ  يف الليا ة  أضعع من احاماي نسنيان الثنان،    ماي ك ب األوي يف ال  ل أو ذطأ  يف الليا ة  أضعع من احاماي نسنيان الثنان،    احااحا

ولنن   ار األمننر بننني الليننا ة وال  يصننة  فالصننتيح أن ي نناي إن للننك الليننا ة صننتيتة   ولنن   ار األمننر بننني الليننا ة وال  يصننة  فالصننتيح أن ي نناي إن للننك الليننا ة صننتيتة   

وراويوا لي  ب اذب أو لطئ  ألن احاماي االشناوا  باللينا ة ذاصنة يف  لنة  قي نة      وراويوا لي  ب اذب أو لطئ  ألن احاماي االشناوا  باللينا ة ذاصنة يف  لنة  قي نة      

وقند فصنل ا ذلنك يف بعن      وقند فصنل ا ذلنك يف بعن        وا  بال  يصنة وا  بال  يصنة ما ان ة ضنعيع  ندًا م ابنل احامناي االشنا     ما ان ة ضنعيع  ندًا م ابنل احامناي االشنا     
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 املواح .املواح .

»»  ق له:ق له:

فيجنو الا قنع يف   فيجنو الا قنع يف     ((2))يؤكد الشيس أن الراور إذا انفر  يف روايانه املرننلة  يؤكد الشيس أن الراور إذا انفر  يف روايانه املرننلة  « « 

 ذة .  ذة .  

والر نل  والر نل      إذن كيع ي اي بعد ه ا لعل الشيس الط نن، يرننل عنن ضنعاف    إذن كيع ي اي بعد ه ا لعل الشيس الط نن، يرننل عنن ضنعاف    

ريح العوارة إن املرنل عن الضعاف يا قع يف ذنة  وهنل يصنح م نه بعند      ريح العوارة إن املرنل عن الضعاف يا قع يف ذنة  وهنل يصنح م نه بعند      ي  ي بصي  ي بص

ق له ه ا أن يرور ل ا عن ضعاف وأن حيرص على ن نل للنك املراننيل غنري احلجنة      ق له ه ا أن يرور ل ا عن ضعاف وأن حيرص على ن نل للنك املراننيل غنري احلجنة      

إس األ ياي من بعد ؟ل واأل هى من ذلك أن يعمل بوا ويفن  يف اننا واطاله علنى    إس األ ياي من بعد ؟ل واأل هى من ذلك أن يعمل بوا ويفن  يف اننا واطاله علنى    

وني علننى فننر   وني علننى فننر   ضنن  وا؟ل اللننوم لنن  قامننا قري ننة مضننم نية  ل  وننا يف الاونن ي       ضنن  وا؟ل اللننوم لنن  قامننا قري ننة مضننم نية  ل  وننا يف الاونن ي       

 و   ها مصرف بوا  كما ه  مو ا  وقد ن ل ا عوارله ناب ًا.و   ها مصرف بوا  كما ه  مو ا  وقد ن ل ا عوارله ناب ًا.

                                                                                                                                                                                                         

 وع ي ن ممن يا يد بالرواية عن الث ات ف ا.وع ي ن ممن يا يد بالرواية عن الث ات ف ا.  ((2))  



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 

احلر العامل، والفاضنل امل ندا  اللن ين أكندا حجينة مراننيل       احلر العامل، والفاضنل امل ندا  اللن ين أكندا حجينة مراننيل         الشيسالشيس  م ابلم ابليف يف 

اء األصن ي والف نه إس عنده حجينة     اء األصن ي والف نه إس عنده حجينة     الشنيس الط نن،  ف ند ذهنو العديند منن علمن       الشنيس الط نن،  ف ند ذهنو العديند منن علمن       

مرانيله  ومن هؤالء للمي  امل دف االر بيلن، وهن  السنيد فني  اهلل  يف "حاشنية      مرانيله  ومن هؤالء للمي  امل دف االر بيلن، وهن  السنيد فني  اهلل  يف "حاشنية      

حجينة  حجينة    منن  ونة عنده   منن  ونة عنده   املخالع" إذ اعن   علنى ال ن ي  جينة مراننيل الط نن،       املخالع" إذ اعن   علنى ال ن ي  جينة مراننيل الط نن،       

أن ي ن ن انناظوارنا مننن الرواينة ملننايرا    أن ي ن ن انناظوارنا مننن الرواينة ملننايرا      علي ننا  وذلنك الحامنناي علي ننا  وذلنك الحامنناي انناظواراله ما نا   انناظواراله ما نا   

 نن، يف مثننل " ن از بين  كلننو املاشنية واحلنا ا" وأشننواهه        نن، يف مثننل " ن از بين  كلننو املاشنية واحلنا ا" وأشننواهه       النناظوار الشنيس الط  النناظوار الشنيس الط  

ومنننن ال اضنننح أننننه إذا ور  االحامننناي بطنننل االننننادالي  وبالانننال، فنننم لصنننري    ومنننن ال اضنننح أننننه إذا ور  االحامننناي بطنننل االننننادالي  وبالانننال، فنننم لصنننري    

 اناظواراله حّجة علي ا.اناظواراله حّجة علي ا.

 احلجج على قسمني: احلجج على قسمني:   ب نب نحًم : حًم :   أواًلأواًل  وام اب وام اب 

 أ ن برهانية.  ب ن  اهرية.أ ن برهانية.  ب ن  اهرية.

ةهننان هنن، النن  يوطننل ةهننان هنن، النن  يوطننل ومننن ال اضننح أن احلجننج الةهانيننة أر ال ا مننة علننى ال ومننن ال اضننح أن احلجننج الةهانيننة أر ال ا مننة علننى ال 

االنادالي بوا ع د ورو  االحاماي  أما احلجج الظاهرية أر املو ية على الظ اهر  ف ن االنادالي بوا ع د ورو  االحاماي  أما احلجج الظاهرية أر املو ية على الظ اهر  ف ن 

حجية الظاهر فيوا مو ية على الظن ال  ع، ال الشخص، فم يؤ ر فيوا االحاماي  ألنوا حجية الظاهر فيوا مو ية على الظن ال  ع، ال الشخص، فم يؤ ر فيوا االحاماي  ألنوا 

هن ا  هن ا    لاعايو م  احاماي المف وال يلله فيونا ننّد بناب االحامناالت ب ن ي مطلنح       لاعايو م  احاماي المف وال يلله فيونا ننّد بناب االحامناالت ب ن ي مطلنح       

 ..كةوياكةويا
                                                                                                                                                                                                         

 اضافة اس ما ا و ا ع ه ضم ا يف طيات ال مه ناب ًا فمح .اضافة اس ما ا و ا ع ه ضم ا يف طيات ال مه ناب ًا فمح .  ((2))  
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وأمننا يف الوتنن  الصننلرور ف  نن ي: إن احلجننج يف بنناب اإلطاعننة واملعصننية   وأمننا يف الوتنن  الصننلرور ف  نن ي: إن احلجننج يف بنناب اإلطاعننة واملعصننية   

الظاهرينة  كالعناه واملطلنح    الظاهرينة  كالعناه واملطلنح    احلجنج  احلجنج  ويف باب عمقنة العويند بنامل ال، هن، منن قسنم       ويف باب عمقنة العويند بنامل ال، هن، منن قسنم       

إ   وي ندر االعامنا    إ   وي ندر االعامنا    «...«...الظاهر يف احلرمةالظاهر يف احلرمة»»  وال و،   وال و، ««الظاهر يف ال   بالظاهر يف ال   ب»»واألمر واألمر 

حامنناي لننٌل بنناحلجج يف بنناب حامنناي لننٌل بنناحلجج يف بنناب الالم ننا بننأن االالالم ننا بننأن اال  بننل لنن بننل لنن فيوننا علننى احلجننج الةهانيننة  فيوننا علننى احلجننج الةهانيننة  

اإلطاعة الذانّل ال ظناه  إْذ نن للح ع د ن  علنى املن ال، بناب حججونم. وحجينة          اإلطاعة الذانّل ال ظناه  إْذ نن للح ع د ن  علنى املن ال، بناب حججونم. وحجينة          

رأر الشنيس الط نن، يف انناظواراله ما ننا ويف الالامنه بصنتة السنن د هن، منن قويننل        رأر الشنيس الط نن، يف انناظواراله ما ننا ويف الالامنه بصنتة السنن د هن، منن قويننل        

من قويل حجينة النةاهني  فنم يصنّح حي ئن  االناشن اي       من قويل حجينة النةاهني  فنم يصنّح حي ئن  االناشن اي         وليساوليساحجية الظ اهر  حجية الظ اهر  

ه ادذننر لنن  اطلنن  علننى الروايننة ملننا اننناظور مننا اننناظور   ه ادذننر لنن  اطلنن  علننى الروايننة ملننا اننناظور مننا اننناظور   بأننه مننن احملامننل أن الف ينن بأننه مننن احملامننل أن الف ينن 

حجينة انناظوار الشنيس     حجينة انناظوار الشنيس       نفنى نفنى الشيس الط ن،  ف ن مثل ه ا االحاماي ال ينؤ ر يف  الشيس الط ن،  ف ن مثل ه ا االحاماي ال ينؤ ر يف  

 من ه   اموة.من ه   اموة.

 بن : بن :   ن ضًان ضًا  و انيًاو انيًا

إن العاه واملطلح واألمر وال و، هن، حجنج حانى من  احامناي النمف        إن العاه واملطلح واألمر وال و، هن، حجنج حانى من  احامناي النمف          أ ن أ ن 

حانى  حانى  ه أن ياعلنل باحامناي النمف فيونا     ه أن ياعلنل باحامناي النمف فيونا     فف، ب اء الع مء وننريلوم ال يصنّح للف ين   فف، ب اء الع مء وننريلوم ال يصنّح للف ين   

م  نن  ا بنل قند ي نن ن   م  نن  ا بنل قند ي نن ن   قّ لنه  ف ننه حاننى بعند الفتنص يظننّل احامناي النمف       قّ لنه  ف ننه حاننى بعند الفتنص يظننّل احامناي النمف         من  من  

ق ينننا  وذلنننك لضنننيا  ال نننثري منننن الرواينننات الننن  قننند حتننن ر املخصصنننات  أو  ق ينننا  وذلنننك لضنننيا  ال نننثري منننن الرواينننات الننن  قننند حتننن ر املخصصنننات  أو  

 ..((2))امل يداتامل يدات

ناظوارات الف يه ل  را   الرواية لالفنة للشنيس الط نن،    ناظوارات الف يه ل  را   الرواية لالفنة للشنيس الط نن،    إإحاماي أن ل  ن حاماي أن ل  ن إإوو

احاماي و    لصصات قد ضاعا علي ا  وم  ذلك  د الف ينه يللن،   احاماي و    لصصات قد ضاعا علي ا  وم  ذلك  د الف ينه يللن،     لي  أكثر منلي  أكثر من

احاماي و    املخصصات ويامسك بالعاه ونا ر الظ اهر  واألمر واضح يف األوامر احاماي و    املخصصات ويامسك بالعاه ونا ر الظ اهر  واألمر واضح يف األوامر 
                                                                                                                                                                                                         

ر األصن ي األربعما نة   ر األصن ي األربعما نة   ك ااب مدي ة العلم )ال ر كان املف   ان ي  ن ذام  ال او األربعنة( وكنأكث  ك ااب مدي ة العلم )ال ر كان املف   ان ي  ن ذام  ال او األربعنة( وكنأكث    ((2))  

 إذ امل     باأليدر م وا ه  مثان ن على ق ي امل ثرين.إذ امل     باأليدر م وا ه  مثان ن على ق ي امل ثرين.



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 وال  اه، ل ثرة ارل اب الاج ز فيوا.وال  اه، ل ثرة ارل اب الاج ز فيوا.

ع جياوند بعند ن    ع جياوند بعند ن      الن ر الن ر إن الفاضل احل زور ال ريو  دا من اال اونا  ن   إن الفاضل احل زور ال ريو  دا من اال اونا  ن     ب ن ب ن 

د  رغنم ورو  نفن  اإلشن اي  إذ منن احملامنل ومنن الن ار         د  رغنم ورو  نفن  اإلشن اي  إذ منن احملامنل ومنن الن ار         جي ز له أن ي لد اجملاوجي ز له أن ي لد اجملاو

 نندا أن ل نن ن اننناظواراله بعنند حصنن له علننى املل ننة لالفننة ل ننثري مننن فانناوى          نندا أن ل نن ن اننناظواراله بعنند حصنن له علننى املل ننة لالفننة ل ننثري مننن فانناوى         

مر عه  وم  ذلك ف ن اناظوارات مر عه حجنة علينه ادن واحامناي النمف ال     مر عه  وم  ذلك ف ن اناظوارات مر عه حجنة علينه ادن واحامناي النمف ال     

ُيلل، احلجية  وال جيو عليه ب ي  ود مضاعع ليتصل على املل ة فيعمنل برأينه   ُيلل، احلجية  وال جيو عليه ب ي  ود مضاعع ليتصل على املل ة فيعمنل برأينه   

  ف نن لك احامناي اذننامف انناظوار الف يننه عننن     ف نن لك احامناي اذننامف انناظوار الف يننه عننن   ((2))ع ي قعنه ذلننك يف احلنر   ع ي قعنه ذلننك يف احلنر     وانوان

 اناظوار الشيس الط ن،.اناظوار الشيس الط ن،.

كنان احامنناي لالفانه للط نن، فيمنا لنن  اطّلن  هن  ب فسننه       كنان احامنناي لالفانه للط نن، فيمنا لنن  اطّلن  هن  ب فسننه         اننه إذا اننه إذا   

على الرواية  لم  جية انظوارات الط ن،  فو  لل يف الصن رلني  أر نن اء   على الرواية  لم  جية انظوارات الط ن،  فو  لل يف الصن رلني  أر نن اء   

 وال فرق يف ب اء الع مء بي وما.وال فرق يف ب اء الع مء بي وما.  اال اوا   اال اوا     لاودا او من قاربلاودا او من قاربكان املعامد على كان املعامد على 

ال    بفا ى اجملاود بال سوة ل فسه ه   ف ن اجملاوند امنام  ي ن ن رأينه     ال    بفا ى اجملاود بال سوة ل فسه ه   ف ن اجملاوند امنام  ي ن ن رأينه         ن   ن 

حجة رغم أنه حيامل بي ه وبني ربه أن رأيه ن ف يالري بعند مندة  فن ن للنري املونان،      حجة رغم أنه حيامل بي ه وبني ربه أن رأيه ن ف يالري بعند مندة  فن ن للنري املونان،      

  ((0))عا  نا عا  نا   ُيشنّ ل ُيشنّ ل الف وية أو للري االنناظوار الف ون، كنثري  ندا  ومن  ذلنك فون  ال        الف وية أو للري االنناظوار الف ون، كنثري  ندا  ومن  ذلنك فون  ال        

 أماه حجية رأر الف يه قول الالري.  أماه حجية رأر الف يه قول الالري.  

 

وال وال   بالفعنل  بالفعنل    للعناع للعناع بال  ة بال  ة إن ب اء الع مء على صتة ر    العاع إن ب اء الع مء على صتة ر    العاع   
                                                                                                                                                                                                         

 وع  د من افاى ب   ب حتصيله املل ة وا اوا   لعيي ا إذا ع ي ن حر يا عليه.وع  د من افاى ب   ب حتصيله املل ة وا اوا   لعيي ا إذا ع ي ن حر يا عليه.  ((2))  

او ان اعا  ال ظر يف املسألة بدقة ولثوا أكثنر  كمنا قناي النوع  بلنلوه ذلنك ن علنى منا فصنل ا  يف كاناب             او ان اعا  ال ظر يف املسألة بدقة ولثوا أكثنر  كمنا قناي النوع  بلنلوه ذلنك ن علنى منا فصنل ا  يف كاناب               ((0))  

 وا  والا ليد(.وا  والا ليد(.)اال ا)اال ا
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من  وضن ف   من  وضن ف     ((2))كن لك كن لك شك أنه يصدق على ر    اجملاوند  للشنيس الط نن،  اننه     شك أنه يصدق على ر    اجملاوند  للشنيس الط نن،  اننه     

مومة اإلبنم  عن وم إس   مومة اإلبنم  عن وم إس     م األ مة م األ مة ان الشيس الط ن، ه  مصداق ملن أناا بوان الشيس الط ن، ه  مصداق ملن أناا بو

: :   اإلماه احلسنن العسن رر  اإلماه احلسنن العسن رر  ع ه ع ه قاي قاي   فو  نظري من   فو  نظري من ال اف والرواية ع وم ألمال اف والرواية ع وم ألم

قالنه ل نم   قالنه ل نم   فمنا فمنا   ه ا أب  عمرو الث ة األمني   ة املاضن، و  ن  يف امَلْتينا واملمنات     ه ا أب  عمرو الث ة األمني   ة املاضن، و  ن  يف امَلْتينا واملمنات     »»

فاننه ال  فاننه ال  : »: »  ويشنمله اطنمق ق لنه   ويشنمله اطنمق ق لنه     ..((0))««فعّ ، ي  له وما أّ ى إلي م فعّ ، يؤّ ينه فعّ ، ي  له وما أّ ى إلي م فعّ ، يؤّ ينه 

 .  .  ((1))«« ر ألحد من م الي ا يف الاش يك فيما يرويه ع ا   ال ا ر ألحد من م الي ا يف الاش يك فيما يرويه ع ا   ال اعع

 نرت ننرية العديند مننن الف وناء علنى أن ينن كروا يف       نرت ننرية العديند مننن الف وناء علنى أن ينن كروا يف        اضنافة اس اننه قنند  اضنافة اس اننه قنند  هن ا  هن ا  

رنا لوم العملية بع  الفاناوى علنى طونح رأر املشنو ر رغنم أنونم يا صنل ن يف        رنا لوم العملية بع  الفاناوى علنى طونح رأر املشنو ر رغنم أنونم يا صنل ن يف        

ء ء  نن  الننار  إس ناننا ج ملننايرة  وقنند ي نن ن ذلننك العا ننا هم أن رأر الف وننا        نن  الننار  إس ناننا ج ملننايرة  وقنند ي نن ن ذلننك العا ننا هم أن رأر الف وننا       

ادذنرين حجنة مثلمنا أن رأيوننم حجنة فيمنا ع يطمننأن ا بنالمف فاأمنل  ول ننا أن        ادذنرين حجنة مثلمنا أن رأيوننم حجنة فيمنا ع يطمننأن ا بنالمف فاأمنل  ول ننا أن        

نسننادي علننى ذلننك بننان األ لننة الدالننة علننى  نن از اإلفانناء لشننملوم  يعننا بنن زان    نسننادي علننى ذلننك بننان األ لننة الدالننة علننى  نن از اإلفانناء لشننملوم  يعننا بنن زان    

 ..((1))واحدواحد
                                                                                                                                                                                                         

ه ا ل  ع ن ل بانه يصدق عليه ر    اماهل للعاع  لفنر    ونل اجملاوند فعنًم بر ناي السن د  وإن       ه ا ل  ع ن ل بانه يصدق عليه ر    اماهل للعاع  لفنر    ونل اجملاوند فعنًم بر ناي السن د  وإن         ((2))  

ويؤكد ذلك كله وض ف ان املريزا ال ا ي  لن  ر ن    ويؤكد ذلك كله وض ف ان املريزا ال ا ي  لن  ر ن      كان إلرناي الرواية وعجل  عن حتصيل العلم  األمكان إلرناي الرواية وعجل  عن حتصيل العلم  األم

ر عننا اليننه  ملننا عنند  احنند ر  عننا مننن العنناع    ر عننا اليننه  ملننا عنند  احنند ر  عننا مننن العنناع    اس العراقنن، او االصننفوان، فيمننا ع جياونند فيننه بالفعننل او   اس العراقنن، او االصننفوان، فيمننا ع جياونند فيننه بالفعننل او   

للجاهل بل ه  ر    من العاع بال  ة يف ه   املسألة اس العاع بالفعل  بل ه  ر    من اماهنل بون     للجاهل بل ه  ر    من العاع بال  ة يف ه   املسألة اس العاع بالفعل  بل ه  ر    من اماهنل بون     

 املسألة بالفعل ن باحلمل الشا   ن اس العاع بوا.املسألة بالفعل ن باحلمل الشا   ن اس العاع بوا.

 . 22ف ف   100100ص ص   22ال ايف:   ال ايف:     ((0))  

 م أح اه ال ضاء.م أح اه ال ضاء.2222م باب م باب   1212ال نا ل م ف ال نا ل م ف   ((1))  

 قد ي اي ر ا على كمه السيد املالن: بأن ه ا من باب االحاياا ال احلجية ن امل رر.قد ي اي ر ا على كمه السيد املالن: بأن ه ا من باب االحاياا ال احلجية ن امل رر.  ((1))  

ام اب: أواًل: قد ي ن ن االحايناا يف لنرك االحايناا مطل نًا أو منن  ونة ومن  ذلنك يطِل ن ن  كمنا يف مثناي             ام اب: أواًل: قد ي ن ن االحايناا يف لنرك االحايناا مطل نًا أو منن  ونة ومن  ذلنك يطِل ن ن  كمنا يف مثناي             

والاّطور باألقل ن كمنا    والاّطور باألقل ن كمنا    بل   الفااة يف نن الثالثة عشرة  ومثاي حجم ال ر باألشوار فيما ل  احنصر الاطوري بل   الفااة يف نن الثالثة عشرة  ومثاي حجم ال ر باألشوار فيما ل  احنصر الاطوري 

لصنا  الفان ى  لصنا  الفان ى    من باب االحاياا ل  نو ان من باب االحاياا ل  نو ان فصل ا  يف    اال اوا  والا ليد ن وغري ذلك.  انيًا: ل  كان  فصل ا  يف    اال اوا  والا ليد ن وغري ذلك.  انيًا: ل  كان  

  

 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

لعلي نة السنيد علن، ال نلوي  علنى      لعلي نة السنيد علن، ال نلوي  علنى      »»ومما يؤيد ه   ال ايجة ما  اء يف كاناب  ومما يؤيد ه   ال ايجة ما  اء يف كاناب  

اود ال ر ا اود يف ح نم شنرع،  نم    اود ال ر ا اود يف ح نم شنرع،  نم    : ذهو املشو ر إس أن اجمل: ذهو املشو ر إس أن اجمل((2))««معاع األص يمعاع األص ي

جتد ت له ال اقعة ال جينو علينه أن يعيند ال ظنر يف كافنة األ لنة السناب ة إال لن  للنري          جتد ت له ال اقعة ال جينو علينه أن يعيند ال ظنر يف كافنة األ لنة السناب ة إال لن  للنري          

 ا اوا   األوي أو نس، حاى احل م احلاصل من اال اوا  األوي؟  ا اوا   األوي أو نس، حاى احل م احلاصل من اال اوا  األوي؟  

 وأما غري املشو ر فلوم  م ة آراء:  وأما غري املشو ر فلوم  م ة آراء:  

 لننة املاعل ننة   لننة املاعل ننة  يف كافننة األيف كافننة األ« « جيننو علننى الف يننه جتدينند ال ظننر مطل ننا   جيننو علننى الف يننه جتدينند ال ظننر مطل ننا   »»األوي ن    األوي ن    

 فيوا فيما ل  أعا  قراءة األ لة من  ديد.فيوا فيما ل  أعا  قراءة األ لة من  ديد.  رأيهرأيه  باملسألة ال  حيامل أن يالريباملسألة ال  حيامل أن يالري

الثان، ن وقاي احمل ح احلل،: ل  نس، الف يه أ لانه الن  اننا د إليونا فنم جين ز        الثان، ن وقاي احمل ح احلل،: ل  نس، الف يه أ لانه الن  اننا د إليونا فنم جين ز        

له أن يفن  علنى حسنو فان ا  السناب ة  بنل علينه أن يساتضنر األ لنة منن  ديند            له أن يفن  علنى حسنو فان ا  السناب ة  بنل علينه أن يساتضنر األ لنة منن  ديند            

 واينة نسنواه إس قن ه وح ن، ال ن ي بنه عنن اإلمناه          واينة نسنواه إس قن ه وح ن، ال ن ي بنه عنن اإلمناه         ويرا عوا من  موانيونا  وعنن ال   ويرا عوا من  موانيونا  وعنن ال   

وادمنندر ويف كننمه بعنن  األفاضننل نسننواه إس السننيد العمينندر وإس العممننة يف     وادمنندر ويف كننمه بعنن  األفاضننل نسننواه إس السننيد العمينندر وإس العممننة يف     

 ق اعد  انه لفصيل حسن ي رب من ق اعدهم الف وية.ق اعد  انه لفصيل حسن ي رب من ق اعدهم الف وية.

واملشننو ر ع يصننريوا اس هنن ين الننرأيني  واحلننح معوننم نظننرا لو نناء الع ننمء   واملشننو ر ع يصننريوا اس هنن ين الننرأيني  واحلننح معوننم نظننرا لو نناء الع ننمء   

 ..((0))وإطمق اال لةوإطمق اال لة

ي كر  الفاضنل امن ا  يف شنرحه علنى اللبندة      ي كر  الفاضنل امن ا  يف شنرحه علنى اللبندة        ((1))ك لفصيل أق ىك لفصيل أق ىالثال  ن ه ا الثال  ن ه ا 
                                                                                                                                                                                                         

               بصيلة األحن ا  من  انونم أحياننًا يطل  نونا كفان ى وأحياننًا ي  لن ن املشنو ر كن ا.  الثنًا: لعنل بعن               بصيلة األحن ا  من  انونم أحياننًا يطل  نونا كفان ى وأحياننًا ي  لن ن املشنو ر كن ا.  الثنًا: لعنل بعن

اا. ويف بعن  منا ذكنر لأمنل  فاأمنل. وعلنى أر فنان        اا. ويف بعن  منا ذكنر لأمنل  فاأمنل. وعلنى أر فنان        امل ار  ال ل  ن فيوا فان ى املشنو ر مطاب نة لمحاين    امل ار  ال ل  ن فيوا فان ى املشنو ر مطاب نة لمحاين    

 ذلك ال يعدو ك نه مؤيدًا  والعمدة األ لة وه، ما نوح ويلتح يف املنت.ذلك ال يعدو ك نه مؤيدًا  والعمدة األ لة وه، ما نوح ويلتح يف املنت.

هن، لعلي نة   هن، لعلي نة      باصنرف   باصنرف  ا: مؤنسنة ال شنر اإلنمم،  ا: مؤنسنة ال شنر اإلنمم،    117117ن ن     119119صص  77لعلي ة علنى معناع األصن ي     لعلي ة علنى معناع األصن ي       ((2))  

 ..غ ية إس أبعد احلدو  وكثري من مسا لوا حمل ابامءغ ية إس أبعد احلدو  وكثري من مسا لوا حمل ابامء

 ق ا لة حجية رأر الف يه ن اء أنس، اال لة اه ال ون اء احامل لليري رأيه اه ال.ق ا لة حجية رأر الف يه ن اء أنس، اال لة اه ال ون اء احامل لليري رأيه اه ال.أر إطمأر إطم  ((0))  

 ل  ع ن ل مبا قاله املشو ر  فانه أق ى من ناب يه.ل  ع ن ل مبا قاله املشو ر  فانه أق ى من ناب يه.  ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

: لن  أن الف ينه از ا ت مل انه    : لن  أن الف ينه از ا ت مل انه    وهن  وهن  وقد ماي إليه  كما نفنى الوعند ع نه يف اللبندة      وقد ماي إليه  كما نفنى الوعند ع نه يف اللبندة      

بعنند أن كثننر اطمعننه علننى األ لننة وال  اعنند وو نن    الاللوننا وعلننى األشننوا          بعنند أن كثننر اطمعننه علننى األ لننة وال  اعنند وو نن    الاللوننا وعلننى األشننوا          »»

أن يعينند أن يعينند   وال ظنا ر والحن  لالنع أبن اب الف نه وكثنرت ممارنناه فيجنو علينه ه نا          وال ظنا ر والحن  لالنع أبن اب الف نه وكثنرت ممارنناه فيجنو علينه ه نا          

 لالريت فااوا .لالريت فااوا .  نظر من  ديدنظر من  ديداال اوا  يف    ه املاضية كلوا  الحاماي أنه ل  اال اوا  يف    ه املاضية كلوا  الحاماي أنه ل  

وام اب عن ال نل: ان هن ا االحامناي ال ي ندف يف حجينة الظناهر وحجينة        وام اب عن ال نل: ان هن ا االحامناي ال ي ندف يف حجينة الظناهر وحجينة        

الظ  ن ال  عية وم وا اال اوا . نعم  لن  قن ر االحامناي  ندا  ين  أللنى الظنن        الظ  ن ال  عية وم وا اال اوا . نعم  لن  قن ر االحامناي  ندا  ين  أللنى الظنن        

 را عوا  و وا املرا عة.را عوا  و وا املرا عة.  فااوا  الساب ة فيما ل فااوا  الساب ة فيما ل   بو ا ه علىبو ا ه علىال  ع، ال  ع، 

الشننيس  الشننيس  مثننل مثننل أن أن     ومننن فروعننه:   ومننن فروعننه: ومننن ه ننا ياضننح حنناي املننمك وامننام      ومننن ه ننا ياضننح حنناي املننمك وامننام      

أن اجملاوند حيامنل أنننه لن  را ن  نلسننلة     أن اجملاوند حيامنل أنننه لن  را ن  نلسننلة       فاننه وان صننح فاننه وان صننح مرننلة   مرننلة     لن  وّ ننح لن  وّ ننح الط نن،  الط نن،  

لشنم ي  لشنم ي    الس د ب فسه ملا واف ه  ول ن ه ا امل دار منن االحامناي ال ي فن، احلجينة     الس د ب فسه ملا واف ه  ول ن ه ا امل دار منن االحامناي ال ي فن، احلجينة     

     ء.ء.أ لاوا ال  لية ولعم ه ب اء الع مأ لاوا ال  لية ولعم ه ب اء الع م

 

 

ه اك إش اي يثري  بع  احمل  ني وهن : ل ند  ونا لندي ا أن الشنيس الط نن،       ه اك إش اي يثري  بع  احمل  ني وهن : ل ند  ونا لندي ا أن الشنيس الط نن،       

غري ملاله مبنا قناي  وبالانال، فسن ف يشنمله ذينل       غري ملاله مبنا قناي  وبالانال، فسن ف يشنمله ذينل         فو فو يرور عن الضعاف أحيانا  يرور عن الضعاف أحيانا  

ل ل ف ذا انفر  و و الا قع يف ذة  إس أن يندي  لينل علنى و ن ب العمن     ف ذا انفر  و و الا قع يف ذة  إس أن يندي  لينل علنى و ن ب العمن     »»  كممه:كممه:

 او ممكه.او ممكه.  بهبه

النن ر قنند يثننار أمناه ال ننايف ومننن ال حيضننر    النن ر قنند يثننار أمناه ال ننايف ومننن ال حيضننر      ((2))عننن هنن ا اإلشن اي عننن هنن ا اإلشن اي   
                                                                                                                                                                                                         

مبا ال ي دف  جية نا ر رواياله  بل بع  ه   ال     يفيد حجية حاى الروايةال  يف ن دها ضعيع  مبا ال ي دف  جية نا ر رواياله  بل بع  ه   ال     يفيد حجية حاى الروايةال  يف ن دها ضعيع    ((2))  

 و حجية املنت واملضم ن  فادبر.و حجية املنت واملضم ن  فادبر.أر حجية الس د ول  يح الراور اأر حجية الس د ول  يح الراور ا



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 ..((2))من أن و    بع  االناث اءات ال خيل  جية العاهمن أن و    بع  االناث اءات ال خيل  جية العاه  نوحنوحالف يه أيضًا  ه  ما الف يه أيضًا  ه  ما 

وه ناك  ن اب آذنر وهن : إن رواينة هنؤالء العظمناء عنن الضنعاف أحياننا           وه ناك  ن اب آذنر وهن : إن رواينة هنؤالء العظمناء عنن الضنعاف أحياننا             

 مي ن أن يع   ل احد من ه   ال    :مي ن أن يع   ل احد من ه   ال    :

  رأررأرع ي ن الشيس الط نن، ينرى ضنعع هن ا النراور  وإن      ع ي ن الشيس الط نن، ينرى ضنعع هن ا النراور  وإن        

  فمننن أيننن ل ننا ان الشننيس الط ننن، كننان يننرى     فمننن أيننن ل ننا ان الشننيس الط ننن، كننان يننرى   فرضننافرضننا  ال جاشنن، أو ال شنن، ضننعفهال جاشنن، أو ال شنن، ضننعفه

 ضعفه وم  ذلك عمل برواياه؟ضعفه وم  ذلك عمل برواياه؟

بل نساطي  بالةهان اإلن، أن نسا شع من اعاما  الط ن، على الة وبلتا  بل نساطي  بالةهان اإلن، أن نسا شع من اعاما  الط ن، على الة وبلتا  

قاما قري ة على الع    أن نسا شع قاما قري ة على الع    أن نسا شع   مو ا  من االقاصار على و اقة املخةين إال ل مو ا  من االقاصار على و اقة املخةين إال ل 

امنرف والاعنديل    امنرف والاعنديل    لعنار   لعنار   األمر أنه ني  ن منن مصنا يح   األمر أنه ني  ن منن مصنا يح     غايةغايةالراور  الراور    ق له ب  اقةق له ب  اقة

فال جاش، مثم يرى ضعفه والط ن، يرى و اقاه  ه ا إذا كان امسه م ك را من غري فال جاش، مثم يرى ضعفه والط ن، يرى و اقاه  ه ا إذا كان امسه م ك را من غري 

واما ل  ع ي ن م ك را فان احاماي  رحه من غري  ال يعار   و ر واما ل  ع ي ن م ك را فان احاماي  رحه من غري  ال يعار   و ر   ((0))ان نعلم حالهان نعلم حاله

 ..ل  ي ه له  على االصلل  ي ه له  على االصل

السيد ال  ، لوعًا ممن  منن املا ندمني ي نده امنرف علنى الاعنديل يف        السيد ال  ، لوعًا ممن  منن املا ندمني ي نده امنرف علنى الاعنديل يف           م إن م إن

مثل ه ا الاعار   ل ن املساظور عده صتة ل ديم امرف على إطمقه بنل علي نا   مثل ه ا الاعار   ل ن املساظور عده صتة ل ديم امرف على إطمقه بنل علي نا   

؟ وهنل امنرف ممنا خيفنى علنى      ؟ وهنل امنرف ممنا خيفنى علنى      عن ن   امنرف والا  ينح وذص صنيالوما   عن ن   امنرف والا  ينح وذص صنيالوما   أن نوت  أن نوت  

 امل  ح أو ال؟امل  ح أو ال؟

بان أم ن بان أم ن مما خيفى على امل  ح يا ده عليه  أما ل  ع ي ن خيفى مما خيفى على امل  ح يا ده عليه  أما ل  ع ي ن خيفى ف ذا كان امرف ف ذا كان امرف 

وم  ذلك وّ  ه فم بد من إعماي ال ظر يف ما و ح بنه ومنا  نرف بنه     وم  ذلك وّ  ه فم بد من إعماي ال ظر يف ما و ح بنه ومنا  نرف بنه       عا ةعا ة  عليهعليه  اطمعهاطمعه

 ف د ي ده ه ا وقد ي ده ذاك.ف د ي ده ه ا وقد ي ده ذاك.
                                                                                                                                                                                                         

 فما  وا انه من املساث ى خير  وال فيو ى على االصل.فما  وا انه من املساث ى خير  وال فيو ى على االصل.  ((2))  

 أر زا دًا على لضعيع ال جاش، ون  ت الط ن،.أر زا دًا على لضعيع ال جاش، ون  ت الط ن،.  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

أن ي ن ن الشنيس الط نن، قند اعامند يف هن ا       أن ي ن ن الشنيس الط نن، قند اعامند يف هن ا          م على فنر   م على فنر    

اور  لل نرا ن األربعنة  فمنا  اه عمنل بنالة وقند       اور  لل نرا ن األربعنة  فمنا  اه عمنل بنالة وقند       الة علنى و اقنة الرواينة ال النر    الة علنى و اقنة الرواينة ال النر    

الاله أن ال يعامد إال على الة امل   ق به  ف  اشنع أن اعامنا   علنى النة لناب       الاله أن ال يعامد إال على الة امل   ق به  ف  اشنع أن اعامنا   علنى النة لناب       

 إلحدى للك ال را ن األربعة  في  ن املعّ ي عليوا.إلحدى للك ال را ن األربعة  في  ن املعّ ي عليوا.

وإن عا  إس ل  يح الرواية  ون الراور ول ن م ار   قليلة وه، علنى  وإن عا  إس ل  يح الرواية  ون الراور ول ن م ار   قليلة وه، علنى    وه اوه ا

د ة فنن ن هنن ا الضننعيع معاضنند خبننة مانن الر أو نظننا ر     د ة فنن ن هنن ا الضننعيع معاضنند خبننة مانن الر أو نظننا ر     أر ل نندير م تصننرة وحمنن أر ل نندير م تصننرة وحمنن 

وبالاننال، فنن ن روايننات الشننيس الط ننن، إمننا صننتيتة ننن دا أو صننتيتة مضننم نا    وبالاننال، فنن ن روايننات الشننيس الط ننن، إمننا صننتيتة ننن دا أو صننتيتة مضننم نا    

. . ((2))بنال را ن األربعننة وهن ا األذننري ذنمف األصننل وال يصنار إليننه إال ع ند ال ري ننة     بنال را ن األربعننة وهن ا األذننري ذنمف األصننل وال يصنار إليننه إال ع ند ال ري ننة     

 فاأمل.فاأمل.

النة  النة  إن الشيس الط ن، قد روى ه   الرواية عن الر نل يف ح إن الشيس الط ن، قد روى ه   الرواية عن الر نل يف ح   

اننا اماه  وان ننلك بعنند ذلنك ننويم آذننر  كال اقفينة وال اووننية وأشننواهوم        اننا اماه  وان ننلك بعنند ذلنك ننويم آذننر  كال اقفينة وال اووننية وأشننواهوم        

إن ما قاله الراور حاي و اقاه يؤذن  بنه وهن  حجنة  ومنا ذكنر  حناي        إن ما قاله الراور حاي و اقاه يؤذن  بنه وهن  حجنة  ومنا ذكنر  حناي          ((0))واملعروفواملعروف

 ضمله فم.ضمله فم.

: اننه وان صنح أن يف الاون يوني    : اننه وان صنح أن يف الاون يوني    ((1))ه ا كله م  قط  ال ظر عمنا قالنه اجمللسن،   ه ا كله م  قط  ال ظر عمنا قالنه اجمللسن،   
                                                                                                                                                                                                         

 وه، م    ة عا ة.وه، م    ة عا ة.  ((2))  

 ال ر عليه ب اء الع مء وأشارت إليه الروايات.ال ر عليه ب اء الع مء وأشارت إليه الروايات.  ((0))  

هد ب ضنن ف ووفننرة يف كانناب )مننرآة الع نن ي( ويف   هد ب ضنن ف ووفننرة يف كانناب )مننرآة الع نن ي( ويف   للعممننة اجمللسنن، حت ي ننات  قي ننة ما  عننة لشننا  للعممننة اجمللسنن، حت ي ننات  قي ننة ما  عننة لشننا  :فا نندةفا نندة  ((1))  

 لالع للدات الوتار.لالع للدات الوتار.

ولس ا مواللني إذا قل ا انه أحد أبرز من  لموم الااريس  فانه قده ذدمة  ليلة للم هو بنل ان عطناء  ملدرننة    ولس ا مواللني إذا قل ا انه أحد أبرز من  لموم الااريس  فانه قده ذدمة  ليلة للم هو بنل ان عطناء  ملدرننة    

ن ن اهل الويا عليوم السمه ال يضارعه إال ال ليل بل لعله ال نظري له ف د حف  ال ثري منن الرواينات عنن ا   اهل الويا عليوم السمه ال يضارعه إال ال ليل بل لعله ال نظري له ف د حف  ال ثري منن الرواينات عنن ا   

لضي  كما حف  ال ثري من كاو ا عن الضيا   كما كاننا لنه حت ي نات عمي نة و قي نة وما  عنة يف لالنع        لضي  كما حف  ال ثري من كاو ا عن الضيا   كما كاننا لنه حت ي نات عمي نة و قي نة وما  عنة يف لالنع        

                                                                                                                                                                                                                        األب اب وشاى األذوار. األب اب وشاى األذوار. 


 
 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

يس يف الفورننا ذكنر أننانيد  إس للنك     يس يف الفورننا ذكنر أننانيد  إس للنك     روايات ن دها ضنعيع أحياننا  ل نن الشن    روايات ن دها ضنعيع أحياننا  ل نن الشن    

األصنن ي النن  ن ننل ع وننا روايننات الاونن يوني. ومثنناي ذلننك أنننه يف الاونن يوني ن ننل      األصنن ي النن  ن ننل ع وننا روايننات الاونن يوني. ومثنناي ذلننك أنننه يف الاونن يوني ن ننل      

روايات بس د ضنعيع عنن حرينل ل  نه ذكنر يف املشنيخة عندة طنرق ل اناب حرينل.           روايات بس د ضنعيع عنن حرينل ل  نه ذكنر يف املشنيخة عندة طنرق ل اناب حرينل.           

فمجر  ممحظة ضنعع السن د ال يصنتح ل نا طرحنه بنل ال بند أن نرا ن  املشنيخة          فمجر  ممحظة ضنعع السن د ال يصنتح ل نا طرحنه بنل ال بند أن نرا ن  املشنيخة          

 ي ا صتيتا إليه ن وع يام و ه اذر ن طرح ا .ي ا صتيتا إليه ن وع يام و ه اذر ن طرح ا .اواًل  ف ذا ع  د طراواًل  ف ذا ع  د طر

 

نسو بع  األعمه املا دمني واملاأذرين إس الشنيس الط نن، وإس العممنة    نسو بع  األعمه املا دمني واملاأذرين إس الشنيس الط نن، وإس العممنة    

وبالانال، ال ي ن ن   وبالانال، ال ي ن ن     ((2))احلل، ق ألم بأصالة العدالة  مما يع  عده  دوى ل  ي يومااحلل، ق ألم بأصالة العدالة  مما يع  عده  دوى ل  ي يوما

  بونا بونا ى الف واء ال ين ال ينرون ذلنك  فن ن أصنالة العدالنة ال حتنرز       ى الف واء ال ين ال ينرون ذلنك  فن ن أصنالة العدالنة ال حتنرز       كمموما حجة لدكمموما حجة لد

 ال  اقة.ال  اقة.

وقط  بع  العلماء بنأن الط نن، وأمثالنه اعامندوا علنى أصنالة العدالنة يف        وقط  بع  العلماء بنأن الط نن، وأمثالنه اعامندوا علنى أصنالة العدالنة يف        

إن االحامناي موطنل   إن االحامناي موطنل     ل  ه قايل  ه قايالا  يح  واحامل ذلك الوع  ادذر وع ي ط  به  الا  يح  واحامل ذلك الوع  ادذر وع ي ط  به  

السنيد الن  ، هن ا    السنيد الن  ، هن ا    لمنادالي  وبالانال، ال ي ن ن لن  ي وم حجنة علي نا. و عنل       لمنادالي  وبالانال، ال ي ن ن لن  ي وم حجنة علي نا. و عنل       
                                                                                                                                                                                                         

  بننني األصنن لية واالذواريننة ف أنننه وننا بي ومننا  كمننا ان "أصنن له" لنن       بننني األصنن لية واالذواريننة ف أنننه وننا بي ومننا  كمننا ان "أصنن له" لنن     كمنا ان العممننة اجمللسنن، عنناع مينل  كمنا ان العممننة اجمللسنن، عنناع مينل  

 عا ن كما ي  ي السيد العم  اه  له ن من الوتار لوللا للدين ضنخمني  اضنافة اس    نه الافسنريية        عا ن كما ي  ي السيد العم  اه  له ن من الوتار لوللا للدين ضنخمني  اضنافة اس    نه الافسنريية       

 واللل ية وال ممية.واللل ية وال ممية.

ا ي   ون منا  ا ي   ون منا  ال خيفى اذاصاص االش اي على فر  قو له مبا ل  عّدال شخصنًا أر قناال اننه عندي أو عن     ال خيفى اذاصاص االش اي على فر  قو له مبا ل  عّدال شخصنًا أر قناال اننه عندي أو عن       ((2))  

ل  و  ا  بعوارات أذرى كن)  ة( أو ما أشوه  إال ان يدعى ان قن ألم )  نة( إانا كنان اعامنا ًا علنى أصنالة        ل  و  ا  بعوارات أذرى كن)  ة( أو ما أشوه  إال ان يدعى ان قن ألم )  نة( إانا كنان اعامنا ًا علنى أصنالة        

العدالنة  وهن  إضنافة إس منا ننيأل،  ضنعيع يف حند ذالنه  ندًا كمنا ان اإلشن اي يعنم صن رة )لصنتيح               العدالنة  وهن  إضنافة إس منا ننيأل،  ضنعيع يف حند ذالنه  ندًا كمنا ان اإلشن اي يعنم صن رة )لصنتيح               

 الرواية( كما نيأل، يف املنت.الرواية( كما نيأل، يف املنت.



  حجية مراسيل الثقات 

ملخالع الر اليني ال ين صتت ا الرواينات  ف ناي منا مضنم نه:     ملخالع الر اليني ال ين صتت ا الرواينات  ف ناي منا مضنم نه:       شاممشامماإلش اي اإلش اي 

إن اعاما  ابن ال ليد وغري  من املا دمني فضم عن املانأذرين علنى رواينة شنخص     إن اعاما  ابن ال ليد وغري  من املا دمني فضم عن املانأذرين علنى رواينة شنخص     

احلنناكم بصننتاه احلنناكم بصننتاه   كنن نكنن نواحل نم بصننتاوا ال ي شننع عنن و اقننة الننراور  الحامناي    واحل نم بصننتاوا ال ي شننع عنن و اقننة الننراور  الحامناي    

 ..((2))يعامد على أصالة العدالة يف ذلكيعامد على أصالة العدالة يف ذلك

ول ند بي ننا أن املننرا  منن الصننتة ه نناك الصننتة نن دا  وقل ننا الصننتيح ع نند     ول ند بي ننا أن املننرا  منن الصننتة ه نناك الصننتة نن دا  وقل ننا الصننتيح ع نند     

الصنتيح لندى   الصنتيح لندى   الف واء ال دماء وان كان أعنم منن الصنتيح ع ند املانأذرين  إذ ان      الف واء ال دماء وان كان أعنم منن الصنتيح ع ند املانأذرين  إذ ان      

املاأذرين قسيم للخة احلسن وامل  نح  وع ند ال ندماء ينرا  منن الصنتيح منا  ونا         املاأذرين قسيم للخة احلسن وامل  نح  وع ند ال ندماء ينرا  منن الصنتيح منا  ونا         

إال منن ننص   إال منن ننص   ول ن ومن  ذلنك فنان الصنتيح ع ندهم ن       ول ن ومن  ذلنك فنان الصنتيح ع ندهم ن         صدور  من املعص ه صدور  من املعص ه 

 على ذمف ذلك كالط ن، يف العدة ن يرا  به الصتة الس دية  فرا   ما نوح.على ذمف ذلك كالط ن، يف العدة ن يرا  به الصتة الس دية  فرا   ما نوح.

   

 

باذاصنار  نم الاطنرق بعند ذلنك إس      باذاصنار  نم الاطنرق بعند ذلنك إس      « « العدالةالعدالة»»ال بد من حت يح املرا  بن أصالة ال بد من حت يح املرا  بن أصالة 

معننان عدينندة معننان عدينندة ذكننرت ذكننرت   ف  نن ي: قنند   ف  نن ي: قنند ««العدالننةالعدالننة»»املوننان، والاعريفننات املخالفننة لنن ف   املوننان، والاعريفننات املخالفننة لنن ف   

   نشري اس بعضوا:   نشري اس بعضوا: ((0))ة قدميا وحديثاة قدميا وحديثاألصالة العدالألصالة العدال

إنوننا لعنن  االكافنناء باإلميننان )كنن ن الشننخص مؤم ننًا( وعننده     إنوننا لعنن  االكافنناء باإلميننان )كنن ن الشننخص مؤم ننًا( وعننده     (())

  ورلنو علينه  ورلنو علينه    وقد ن ل ه ا الاعريع السيد ال  ،   وقد ن ل ه ا الاعريع السيد ال  ، ((1)) و ر الفسح أو عده إحراز  و ر الفسح أو عده إحراز 
                                                                                                                                                                                                         

 ..7171صص  22معجم ر اي احلدي   معجم ر اي احلدي       ((2))

  فنان    فنان  وال بد من الادقيح يف ان الاعاريع هل ه، للعدالة أه ألصالة العدالنة؟ وقند ذلنا النوع  بي ومنا     وال بد من الادقيح يف ان الاعاريع هل ه، للعدالة أه ألصالة العدالنة؟ وقند ذلنا النوع  بي ومنا       ((0))  

ه ا وني كر بعد ه ا وني كر بعد   فو، من عاع اال وات بار مع ى فّسر االصل.فو، من عاع اال وات بار مع ى فّسر االصل.  اصالة العدالةاصالة العدالةصفة  و لية  واما صفة  و لية  واما   العدالةالعدالة

   صفتات معان، وأق ااًل ناة يف العدالة فاناظر.صفتات معان، وأق ااًل ناة يف العدالة فاناظر.

واألصل أمر الحنح واألصل أمر الحنح ه ا لفسري للعدالة كما نيأل،  ه ا لفسري للعدالة كما نيأل،  وو  ف اميانه وع يظور م ه فسح(ف اميانه وع يظور م ه فسح(والعا ي ه  )من عروالعا ي ه  )من عر  ((1))  

  

 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

إن من يؤمن بو ا ال    من الاعريع ألصالة العدالة يرى حجينة كنل رواينة يرويونا     إن من يؤمن بو ا ال    من الاعريع ألصالة العدالة يرى حجينة كنل رواينة يرويونا     

ال يفيند منن يعانة و اقنة النراور      ال يفيند منن يعانة و اقنة النراور      هن ا  هن ا  »»اناش ل بان: اناش ل بان: ظور م ه فسح.  م ظور م ه فسح.  م مؤمن ع يمؤمن ع ي

 .  .  ((2))وحس ه يف حجية ذة وحس ه يف حجية ذة 

  فانننه علننى   فانننه علننى ((0))ول ننن البنند أن ايننل بننني عننده الظونن ر و ونن ر عننده الفسننح ول ننن البنند أن ايننل بننني عننده الظونن ر و ونن ر عننده الفسننح 

فون  عنا ي  وعلينه ننا  ن     فون  عنا ي  وعلينه ننا  ن       ((1))يظور ل نا فسن ه  يظور ل نا فسن ه  كان ه اك راٍو شيع، وع كان ه اك راٍو شيع، وع   االوي إذااالوي إذا

للشنيس الط نن،    للشنيس الط نن،      هن  امل سن ب  هن  امل سن ب  وه ا املو نى  وه ا املو نى    العدالة على ه ا امل ياف وانعة  دا.العدالة على ه ا امل ياف وانعة  دا.

 م ابل من ي  ي بأن العدالة لع  اإلميان زا دا العلم بعده الفسح.م ابل من ي  ي بأن العدالة لع  اإلميان زا دا العلم بعده الفسح.

الشننيس الط ننن، لروالننه غننري لننٍد مننا  اه ياخنن  مو ننى عننده      الشننيس الط ننن، لروالننه غننري لننٍد مننا  اه ياخنن  مو ننى عننده         ننم ان ل  يننح  ننم ان ل  يننح 

 .. و ر العده و ر العدهولي  ولي    ((1))الظو رالظو ر

    مبجنننرمبجنننراالكافننناء االكافننناء انونننا لعننن  االكافننناء بظنناهر اإلننننمه أو  انونننا لعننن  االكافننناء بظنناهر اإلننننمه أو    (())  

لن هم فنم ي  ند    لن هم فنم ي  ند    لنر   لنر   اإلنمه  أر مبجر  الاشود بالشوا لني  ونياضح أن هن ا  اإلنمه  أر مبجر  الاشود بالشوا لني  ونياضح أن هن ا  

 من ي  ي بو ا الرأر.  من ي  ي بو ا الرأر.  

هنن   هنن     بن ن بن ن الشنيس الط نن،   الشنيس الط نن،     صنرف صنرف وب ناءب علنى هن ا النرأر ونناب ه فتاننى لن        وب ناءب علنى هن ا النرأر ونناب ه فتاننى لن        

علنى أصنالة   علنى أصنالة     ملنا كنان ق لنه حجنة علي نا الحامناي اعامنا         ملنا كنان ق لنه حجنة علي نا الحامناي اعامنا         الرواية صتيتة اإلنن ا   الرواية صتيتة اإلنن ا   

 ..يف لصتيته الس ديف لصتيته الس دالعدالة العدالة 
                                                                                                                                                                                                         

     مافر  عليه  إذ بعد حت يح مع اها ي اي: ما ه  األصل يف املسلم أو اإلمنام،  هنل العدالنة أو الفسنح؟     مافر  عليه  إذ بعد حت يح مع اها ي اي: ما ه  األصل يف املسلم أو اإلمنام،  هنل العدالنة أو الفسنح؟

 . . فادبرفادبر

 ..7272-  7272  وحسو ال سخة الليلرية: ص  وحسو ال سخة الليلرية: ص7171صص  22معجم ر اي احلدي :  معجم ر اي احلدي :    ((2))  

 العلم والعلم بالعده  م  اذامف ه ا امل ياف عما يف املنت  فاأمل.العلم والعلم بالعده  م  اذامف ه ا امل ياف عما يف املنت  فاأمل.وك ا بني عده وك ا بني عده   ((0))  

 او ع نعلم فس ه ن حسو امل ياف او الاعوري االذر.او ع نعلم فس ه ن حسو امل ياف او الاعوري االذر.  ((1))

 او عده العلم.او عده العلم.    ((1))



  حجية مراسيل الثقات 

الر  على املع ى األوي والثان، امللع ه للعدالنة ولة نة نناحة الشنيس     الر  على املع ى األوي والثان، امللع ه للعدالنة ولة نة نناحة الشنيس     ومي ن ومي ن 

 الط ن، م وما بأ  بة  م ة:الط ن، م وما بأ  بة  م ة:

ع جيعل الشيس الط ن، املندار يف ل  ي النه املاعند ة علنى     ع جيعل الشيس الط ن، املندار يف ل  ي النه املاعند ة علنى     انه انه   

 العدالة لي اي إنوا بو ا املع ى املرف    بل  عل املدار ال  اقة.العدالة لي اي إنوا بو ا املع ى املرف    بل  عل املدار ال  اقة.

از ال  اقننة  ال لننر  عننده إحننراز    از ال  اقننة  ال لننر  عننده إحننراز    الضننابا النن ر اعامنند  هنن  إحننر    الضننابا النن ر اعامنند  هنن  إحننر      انان   ننم ننم

     ال  ب.ال  ب.

فأما ما اذ له من امل هو فون  أن ذنة ال احند إذا كنان     فأما ما اذ له من امل هو فون  أن ذنة ال احند إذا كنان     »»قاي الشيس يف العدة: قاي الشيس يف العدة: 

وار ا من طريح أصنتاب ا ال نا لني باإلمامنة  وكنان ممنن ال ُيطعنن يف روايانه  وي ن ن         وار ا من طريح أصنتاب ا ال نا لني باإلمامنة  وكنان ممنن ال ُيطعنن يف روايانه  وي ن ن         

كان نديدًا كان نديدًا وو»». إذن ه  ع يعامد ه ا على العدالة مطل ا بل صرف بن: . إذن ه  ع يعامد ه ا على العدالة مطل ا بل صرف بن: ((2))««نديدا يف ن لهنديدا يف ن له

ممن ممن »»  وه،  اهرة يف اإلجياب واإلحراز ال ِصرف عده  و ر ال  ب وقاي:   وه،  اهرة يف اإلجياب واإلحراز ال ِصرف عده  و ر ال  ب وقاي: ««يف ن لهيف ن له

وكمهما  اهر يف أنه بعد الفتص ال قوله  وأنه البد وأن ي  ن قد وكمهما  اهر يف أنه بعد الفتص ال قوله  وأنه البد وأن ي  ن قد « « ال ُيطعن يف رواياهال ُيطعن يف رواياه

له مثل ه ا ال  ي ووصفه بو   الصفة له مثل ه ا ال  ي ووصفه بو   الصفة   حّححّحلاو  كلمات ادذرين وحاالت الراور حاى لاو  كلمات ادذرين وحاالت الراور حاى 

 «.«.عن يف رواياهعن يف رواياهكان ممن ال ُيطكان ممن ال ُيط»»
   

»»وقنناي أيضننا:  وقنناي أيضننا:  

« « يعلنم يعلنم »»ف  لنه:  ف  لنه:    ((0))««

  خبمفننه او عنندهخبمفننه او عنندهال لنر  عننده العلنم   ال لنر  عننده العلنم     ب  نننه   ننة ب  نننه   ننة صنريح يف انننه كنان يعامنند العلنم    صنريح يف انننه كنان يعامنند العلنم    

  و ر . و ر .

  ه كنابن ال ليند اعامندوا أصنالة العدالنة يف        ه كنابن ال ليند اعامندوا أصنالة العدالنة يف      إن ال  ي بأن الإن ال  ي بأن ال  

الاعننديل هنن  ذننمف نننريلوم يف علننم الر نناي  فع نندما نااونن  نننريلوم  نندهم         الاعننديل هنن  ذننمف نننريلوم يف علننم الر نناي  فع نندما نااونن  نننريلوم  نندهم         
                                                                                                                                                                                                         

 ..209209صص  00عدة األص ي  عدة األص ي    ((2))  

 ..201201صص  00عدة األص ي  عدة األص ي  ((0))  



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

ي  لن ن هن ا "عنا ي" ف نا عنا ة  بنل ان       ي  لن ن هن ا "عنا ي" ف نا عنا ة  بنل ان         وانونم ال وانونم ال مشل لني بنالا  يح والاجنريح    مشل لني بنالا  يح والاجنريح    

مفر الوم يف علم الر اي لدور على الا  يح الاص أو على الطعن الناص  فونم   مفر الوم يف علم الر اي لدور على الا  يح الاص أو على الطعن الناص  فونم   

للفتص عن النراور  رحنا أو لعنديم وي    ننه اننا ا ا إس      للفتص عن النراور  رحنا أو لعنديم وي    ننه اننا ا ا إس        ((2))افصيلافصيلياطرق ن بالياطرق ن بال

ذلننك  ولنن  كننان مسننل وم أصننالة العدالننة الكافنن ا ع نند ل  يننح الننراور ب نن ألم:    ذلننك  ولنن  كننان مسننل وم أصننالة العدالننة الكافنن ا ع نند ل  يننح الننراور ب نن ألم:    

ومن اللريو بعند ذلنك   ومن اللريو بعند ذلنك     بي ما ع  دهم ي  ل ن ذلك.بي ما ع  دهم ي  ل ن ذلك.« « مؤمن ع يظور م ه الفسحمؤمن ع يظور م ه الفسح»»

 ان حيامل السيد ال  ، ان ي  ن ل  ي وم مسا دًا ل لك. ان حيامل السيد ال  ، ان ي  ن ل  ي وم مسا دًا ل لك. 

إن اعاما  ابن ال ليد أو غري  من األعنمه املا ندمني فضنم    إن اعاما  ابن ال ليد أو غري  من األعنمه املا ندمني فضنم    »»يف املعجم: يف املعجم: قاي قاي 

عن املاأذرين على رواية شخص واحل م بصتاوا ال ي شع عن و اقة النراور أو  عن املاأذرين على رواية شخص واحل م بصتاوا ال ي شع عن و اقة النراور أو  

حسن ه  وذلنك الحامناي أن احلناكم بالصننتة يعامند علنى أصنالة العدالنة  ويننرى         حسن ه  وذلنك الحامناي أن احلناكم بالصننتة يعامند علنى أصنالة العدالنة  ويننرى         

منن يعانة و اقنة    منن يعانة و اقنة      حجية كل رواية يرويوا مؤمن ع يظونر م نه فسنح  وهن ا ال يفيند     حجية كل رواية يرويوا مؤمن ع يظونر م نه فسنح  وهن ا ال يفيند     

 ..((0))««حس ه يف حجية ذة حس ه يف حجية ذة     الراور أوالراور أو

وه   كاو الط ن، بني أيدي ا ن رأ فيوا ل  ي اله املاعد ة  فو  ي ن ي منثم عنن    وه   كاو الط ن، بني أيدي ا ن رأ فيوا ل  ي اله املاعد ة  فو  ي ن ي منثم عنن    

  وعن امساعيل ال  يف ي  ي:   وعن امساعيل ال  يف ي  ي: ««  ة من أهل الوصرة  ة من أهل الوصرة»»إمساعيل بن فضل بن يع  ب: إمساعيل بن فضل بن يع  ب: 

لينل:  لينل:  وي ن ي عنن اننتاق بنن      وي ن ي عنن اننتاق بنن      « «   ة ممدوف له أص ي رواها عن صنف ان بنن حيينى     ة ممدوف له أص ي رواها عن صنف ان بنن حيينى   »»

  اذن   اذن ««  ة  ليل ال ندر   ة  ليل ال ندر »»  وعن أمحد بن حممد بن أب، نصر الولنط، ي  ي:   وعن أمحد بن حممد بن أب، نصر الولنط، ي  ي: ««واقف،واقف،»»

 وال ه، حما ال ظر والوت . وال ه، حما ال ظر والوت . امل ياف لي  ه  العدالة وكيفية احرازها امل ياف لي  ه  العدالة وكيفية احرازها 

  من  أن    من  أن  ««لون ي لون ي »»  ع نه: ع نه:   يصل الشيس إس ذلع بن ذلع ي ن ي يصل الشيس إس ذلع بن ذلع ي ن ي   كما انه ع دماكما انه ع دما

ع ا در وإال ل ناي واقفينًا أو   ع ا در وإال ل ناي واقفينًا أو   األذري ع ي ن كافرا بل ه  مسلم  وع ي ن ذا احنراف األذري ع ي ن كافرا بل ه  مسلم  وع ي ن ذا احنراف 

 فطتيًا أو ما شاكل  ول ن ال  اقة ع لثوا ع د  ف اي إنه لو ي. فطتيًا أو ما شاكل  ول ن ال  اقة ع لثوا ع د  ف اي إنه لو ي. 
                                                                                                                                                                                                         

 وبانافرا  ال ن  حسو ما اناطاع ا.وبانافرا  ال ن  حسو ما اناطاع ا.  ((2))  

 .11ص1الر اي:   معجم ر اي احلدي  ولفصيل طو ات  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

اللوم إال ان ي اي: ان السيد ال  ، ع ياتدل عن "ل  يح الراور" اننا ا ًا  اللوم إال ان ي اي: ان السيد ال  ، ع ياتدل عن "ل  يح الراور" اننا ا ًا  

إس لر  أصالة العدالة  بل كان حديثه عن "لصتيتوم للرواينة" اننا ا ًا إس للنك    إس لر  أصالة العدالة  بل كان حديثه عن "لصتيتوم للرواينة" اننا ا ًا إس للنك    

 األصالة  فاأمل.  األصالة  فاأمل.  

ى أية حاي فان الوع  صّرف بنان اعامنا  العممنة والشنيس علنى أصنالة       ى أية حاي فان الوع  صّرف بنان اعامنا  العممنة والشنيس علنى أصنالة       وعلوعل

ولعنل النوع  ذلنا بنني الع ن انني      ولعنل النوع  ذلنا بنني الع ن انني        ((2))العدالة يف ل  يح الرواة مي   من قو ي لعديلنه العدالة يف ل  يح الرواة مي   من قو ي لعديلنه 

 أو اعاة أحدهما كاشفًا عن ادذر  فادبر  يدًا.أو اعاة أحدهما كاشفًا عن ادذر  فادبر  يدًا.

لنن  فننر  ان الط ننن، اعامنند علننى العدالننة كنندليل علننى   لنن  فننر  ان الط ننن، اعامنند علننى العدالننة كنندليل علننى     

ذلك ال مي   من يراها املل ة عن صتة االعاما  عليه  وياضح ذلنك  ذلك ال مي   من يراها املل ة عن صتة االعاما  عليه  وياضح ذلنك  الا  يح  فان الا  يح  فان 

 بامويد امل دمة الاالية:بامويد امل دمة الاالية:

    ((0))إن كلمة "العدالة" لي  ألنا مع نى واحند  وإانا هن، ذات معنان عديندة       إن كلمة "العدالة" لي  ألنا مع نى واحند  وإانا هن، ذات معنان عديندة       

ويف احل ي ة ف ن ه   ال  طة ه، ال  نووا اإلش االت  ف ن العدالة الن  ُيشن ا   ويف احل ي ة ف ن ه   ال  طة ه، ال  نووا اإلش االت  ف ن العدالة الن  ُيشن ا   

ل  ي ول، أن لا فر يف إماه امماعة  والن  جينو   ل  ي ول، أن لا فر يف إماه امماعة  والن  جينو   ل فرها يف الشاهدين غري العدالة ال فرها يف الشاهدين غري العدالة ا

أن لا فر يف ه ين غري ال  ي ولن، أن ل  ند يف النراور  وعدالنة اجملاوند وال اضن،       أن لا فر يف ه ين غري ال  ي ولن، أن ل  ند يف النراور  وعدالنة اجملاوند وال اضن،       

  بنل ان العدالنة املشن طة يف النراور لعن  ال  اقنة  فتانى لن            بنل ان العدالنة املشن طة يف النراور لعن  ال  اقنة  فتانى لن          ((1))غري عدالة هؤالءغري عدالة هؤالء
                                                                                                                                                                                                         

)فان لاار الشيس يف العدالة: انوا  و ر اإلنمه  بل  اهر   عن ى ك ننه مشنو رًا     )فان لاار الشيس يف العدالة: انوا  و ر اإلنمه  بل  اهر   عن ى ك ننه مشنو رًا       قاي بعضوم:قاي بعضوم:  مثًممثًم  ((2))  

  ومنثًم    ومنثًم  1212ف يع يعامد على لعديله من ي  ي ب  ن العدالة ه، املل نة؟( كلينات يف علنم الر ناي: ص    ف يع يعامد على لعديله من ي  ي ب  ن العدالة ه، املل نة؟( كلينات يف علنم الر ناي: ص    

ة انننه يعامنند يف بعن  ل  ي الننه علننى أصننالة   ة انننه يعامنند يف بعن  ل  ي الننه علننى أصننالة   )قينل بننان ل  ي ننات العممنة مي ننن الاأمننل يف قو ألننا منن ناحينن    )قينل بننان ل  ي ننات العممنة مي ننن الاأمننل يف قو ألننا منن ناحينن    

العدالنة  أر ان األصنل يف كنل إمنام، ع ينر  فينه لضننعيع وال ل  ينح هن  العدالنة  وحين  ان نا ال ن وننل            العدالنة  أر ان األصنل يف كنل إمنام، ع ينر  فينه لضننعيع وال ل  ينح هن  العدالنة  وحين  ان نا ال ن وننل            

    200200األصنل املن ك ر فنم يصنح ل نا االعامننا  علنى ل  ي النه(  روف تويدينة يف ال  اعند الر اليننة ص          األصنل املن ك ر فنم يصنح ل نا االعامننا  علنى ل  ي النه(  روف تويدينة يف ال  اعند الر اليننة ص          

 ان،  وغري .ان،  وغري .ورا   أيضًا ل  يح امل اي للعممة املام ورا   أيضًا ل  يح امل اي للعممة املام 

 ن اء قل ا بانه مش ك مع  ر او لفظ، او لاز يف بعضوا  ولي  ه ا حمل حت يح ذلك.ن اء قل ا بانه مش ك مع  ر او لفظ، او لاز يف بعضوا  ولي  ه ا حمل حت يح ذلك.  ((0))  

علنى ذلنك  علنى ذلنك    )بيان الف ه()بيان الف ه(وقد اشار السيد ال الد اس ه ا الافصيل يف )الف ه(  كما انادي السيد العم يف وقد اشار السيد ال الد اس ه ا الافصيل يف )الف ه(  كما انادي السيد العم يف   ((1))  

  

 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 صطلح.صطلح. سو امل سو املكان الراور شاربا للخمر ل  ه كان   ة ال ي  ب  فو  عا ي كان الراور شاربا للخمر ل  ه كان   ة ال ي  ب  فو  عا ي 

الط ننن، يف مع ننى العدالنة بننني بنناب الشنوا ة وبننني بنناب    الط ننن، يف مع ننى العدالنة بننني بنناب الشنوا ة وبننني بنناب      ول ند فننّرق الشنيس  ول ند فننّرق الشنيس  

العدالنة هن، ال  اقنة وإن كنان فانن ا      العدالنة هن، ال  اقنة وإن كنان فانن ا      »»فّسر العدالنة بال  اقنة  قناي:    فّسر العدالنة بال  اقنة  قناي:      بل ل دبل ل دالرواة  الرواة  

وما  اه األمر ك لك فم مي نن أن جينرر يف ح نه احامناي اعامنا        وما  اه األمر ك لك فم مي نن أن جينرر يف ح نه احامناي اعامنا        «. «. بفعل ام ارفبفعل ام ارف

 منن ع يصنرف ول نن منن صنرف مبسنل ه        منن ع يصنرف ول نن منن صنرف مبسنل ه       أصالة العدالة  نعم رمبنا حنامنل ذلنك يف   أصالة العدالة  نعم رمبنا حنامنل ذلنك يف   

 ف يع حنامل فيه الع  ؟ف يع حنامل فيه الع  ؟

 

 ..((2))العدالة ه، مل ة إليان ال ا وات ولرك احملرماتالعدالة ه، مل ة إليان ال ا وات ولرك احملرمات  

وعلننى هنن ا فالعدالننة أمننر اجينناب، ال نننليب ما امننا مل ننة. وعليننه في نن ن     وعلننى هنن ا فالعدالننة أمننر اجينناب، ال نننليب ما امننا مل ننة. وعليننه في نن ن     

أرينند باألصننل: أرينند باألصننل:   األصننل ع نند الشننك فيوننا هنن  عننده العدالننة ال العدالننة  وامننا لنن    األصننل ع نند الشننك فيوننا هنن  عننده العدالننة ال العدالننة  وامننا لنن    

الظاهر  ففيه انه ليسا "مل ة إليان ال ا وات ولرك احملرمات" بظناهر حناي املسنلم    الظاهر  ففيه انه ليسا "مل ة إليان ال ا وات ولرك احملرمات" بظناهر حناي املسنلم    

أو اإلمام، جملر  نممة اعا ا    كما ال خيفى  وه ا ام اب مش ك ال رو  علنى  أو اإلمام، جملر  نممة اعا ا    كما ال خيفى  وه ا ام اب مش ك ال رو  علنى  

ه   الدع ى وعلى نا ر الاعاريع أيضًا  وهن ا الاعرينع هن  منا اعامند  العممنة       ه   الدع ى وعلى نا ر الاعاريع أيضًا  وهن ا الاعرينع هن  منا اعامند  العممنة       

  رف بننه  وكنن لك فعننل الشننويد يف النندروف والنن كرى   رف بننه  وكنن لك فعننل الشننويد يف النندروف والنن كرى   يف ال  اعنند والاتريننر وصنن يف ال  اعنند والاتريننر وصنن 

 ..وب لك خير  العممة عن ما ل همه الوع  من اعاما   على اصالة العدالةوب لك خير  العممة عن ما ل همه الوع  من اعاما   على اصالة العدالة

العدالة لع  اإلليان بال ا وات ولرك احملرمنات ال اشنئ عنن مل نة      العدالة لع  اإلليان بال ا وات ولرك احملرمنات ال اشنئ عنن مل نة        
                                                                                                                                                                                                         

.  بالروايات  فرا  .بالروايات  فرا 

 وات ولعصمه عن ارل اب احملرمات )أو عن ارل ناب ال نورية    وات ولعصمه عن ارل اب احملرمات )أو عن ارل ناب ال نورية   أو مل ة لوع  صاحووا على اإلليان بال اأو مل ة لوع  صاحووا على اإلليان بال ا  ((2))  

 واإلصرار على الصلرية(.واإلصرار على الصلرية(.



  حجية مراسيل الثقات 

واألصل عدموا  وه ا ه  منا ذكنر  الط نن، يف    واألصل عدموا  وه ا ه  منا ذكنر  الط نن، يف        ((2))ع   األوي  لفارق  ريعع   األوي  لفارق  ريع

 ا اعامد  الصدوق واملفيد يف امل  عة.ا اعامد  الصدوق واملفيد يف امل  عة.ال واية  كمال واية  كم

العدالة ه، االنا امة على  ا ة الشر   وهن ا الاعرينع ب نى علينه     العدالة ه، االنا امة على  ا ة الشر   وهن ا الاعرينع ب نى علينه       

     السيد حسن ال م، والسيد ال  ،.السيد حسن ال م، والسيد ال  ،.

اذ األصنل عنده   اذ األصنل عنده   أصنالة العدالنة لن  كاننا لنر  عنده فعنل الن ن ب         أصنالة العدالنة لن  كاننا لنر  عنده فعنل الن ن ب           وننا ف  وننا ف  

اإللينان بونا.   اإللينان بونا.     فو  عا ي  ول  وا لع  أيضا إليان ال ا وات  واألصنل عنده  فو  عا ي  ول  وا لع  أيضا إليان ال ا وات  واألصنل عنده    فعلوافعلوا

بنل لن    بنل لن      ((0))إذن حاى علنى هن ا النرأر فن ن أصنالة العدالنة ال حمنل ألنا منن اإلعنراب          إذن حاى علنى هن ا النرأر فن ن أصنالة العدالنة ال حمنل ألنا منن اإلعنراب          

فنان األصنل عنده "االننا امة علنى  نا ة الشنر "         فنان األصنل عنده "االننا امة علنى  نا ة الشنر "           ((1))الاعرينع الاعرينع    اهر اهر دنا على  دنا على 

 ألن االنا امة أمر و   ر.ألن االنا امة أمر و   ر.

العدالة ه، اإلميان أو اإلنمه وعده  و ر الفسح  وه ا منا اناخونه   العدالة ه، اإلميان أو اإلنمه وعده  و ر الفسح  وه ا منا اناخونه     

  فوعند    فوعند  ((1))ويف احل ي نة فن ن هن ا الاعرينع هن  م شنأ اللنو        ويف احل ي نة فن ن هن ا الاعرينع هن  م شنأ اللنو        «. «. النمف النمف »»  الط ن، يفالط ن، يف

  و ت إنممه يصح إ راؤها فان عده  و ر الفسح كاٍف إلحرازها. و ت إنممه يصح إ راؤها فان عده  و ر الفسح كاٍف إلحرازها.

ولننر  الاشننود  ولننر  الاشننود    ((0))«« نناهر اإلنننمه  نناهر اإلنننمه »»كمننا قيننل بننان العدالننة هنن،   كمننا قيننل بننان العدالننة هنن،     

 بالشوا لني  ومن ال اضح ان مو ى الشووة ه  أحد ه ين ال  لني األذريين.بالشوا لني  ومن ال اضح ان مو ى الشووة ه  أحد ه ين ال  لني األذريين.

  بنان ينمزه ن منثًم ن        بنان ينمزه ن منثًم ن      ((9))العدالة ه، حسن الظاهر و و ر الصنمف العدالة ه، حسن الظاهر و و ر الصنمف   
                                                                                                                                                                                                         

 ف حداهما من م  لة الفعل واالذر من م  لة ال يع ن ال فسان، ن .ف حداهما من م  لة الفعل واالذر من م  لة ال يع ن ال فسان، ن .  ((2))  

أر ال يصنح إ راؤهنا إل وننات ان النراور عننا ي  بنل األصننل عنده عدالاننه ل ّكوونا مننن أمنرين أحنندهما         أر ال يصنح إ راؤهنا إل وننات ان النراور عننا ي  بنل األصننل عنده عدالاننه ل ّكوونا مننن أمنرين أحنندهما           ((0))  

 و   ر واألصل عدمه.و   ر واألصل عدمه.

 ال اس ما يؤوي اليه.ال اس ما يؤوي اليه.  ((1))  

 ونيأل، ان الشيس ياتدل عن ذص ص عدالة )الشاهد( ه الك.ونيأل، ان الشيس ياتدل عن ذص ص عدالة )الشاهد( ه الك.  ((1))  

 او ال  ن على  اهر االنمه.او ال  ن على  اهر االنمه.  ((0))  

 وهل حسن الظاهر و و ر الصمف )أمارة( على العدالة أو ه  ه،؟ احاماالن ولعلوما ق الن.وهل حسن الظاهر و و ر الصمف )أمارة( على العدالة أو ه  ه،؟ احاماالن ولعلوما ق الن.  ((9))  



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

صننمة امماعننة والنن كر واملننلارات وصننلة األرحنناه كمننا  لننا عليننه صننتيتة ابننن   صننمة امماعننة والنن كر واملننلارات وصننلة األرحنناه كمننا  لننا عليننه صننتيتة ابننن   

وعلنى هن ا الاعرينع ال    وعلنى هن ا الاعرينع ال    «. «. ال واينة ال واينة »»يعف ر  وه ا الاعريع ذكر  الشيس الط ن، يف يعف ر  وه ا الاعريع ذكر  الشيس الط ن، يف 

صنل يف مثلنه العنده    صنل يف مثلنه العنده    جتدر أصالة العدالة أيضا  ألن  و ر الصمف أمر اجيناب، واأل جتدر أصالة العدالة أيضا  ألن  و ر الصمف أمر اجيناب، واأل 

 وحياا  إس إحراز.وحياا  إس إحراز.

 م ان مليدًا من الات يح قد ي صنل ا إس مطلنو  قينح يف العدالنة املشن طة        م ان مليدًا من الات يح قد ي صنل ا إس مطلنو  قينح يف العدالنة املشن طة       

كوناب شنروا حجينة قن ي النراور      كوناب شنروا حجينة قن ي النراور      »»وه  انه ال ي ول، ان ندور يف األب اب املخالفنة  وه  انه ال ي ول، ان ندور يف األب اب املخالفنة  

بننل جيننو أن ننندور منندار    بننل جيننو أن ننندور منندار      وصنندقوا  وصنندقوا    منندار لفظننة العدالننة  منندار لفظننة العدالننة  « « وبنناب الشننوا ة و... وبنناب الشننوا ة و... 

يف كنل بناب  يالنه كشنرا أو م ضن   أو منان        يف كنل بناب  يالنه كشنرا أو م ضن   أو منان            ذكر  األ مةذكر  األ مة"الع  ان" ال ر "الع  ان" ال ر 

   ..أو راف  أو قاط  أو نوو أو غري ذلكأو راف  أو قاط  أو نوو أو غري ذلك

المزه يف كل باب مرا عة األذوار ال ار ة يف ذلك المزه يف كل باب مرا عة األذوار ال ار ة يف ذلك »»  ومن ه ا قاي السيد ال الد:ومن ه ا قاي السيد ال الد:

[ ...أو املننرا  مننن [ ...أو املننرا  مننن وعدمننهوعدمننهو نن ب إحنراز العدالننة  و نن ب إحنراز العدالننة    أر:أر:الوناب إل وننات احل ننم أو نفيننه   الوناب إل وننات احل ننم أو نفيننه   

يه احل م  فمنثًم لن  كنان احل نم يف بناب الشنوا ة معل نًا علنى         يه احل م  فمنثًم لن  كنان احل نم يف بناب الشنوا ة معل نًا علنى         امل ض   ال ر علح علامل ض   ال ر علح عل

فنان علي نا   فنان علي نا   ..  اس ان ي ن ي:[ ...  ..  اس ان ي ن ي:[ ...  العدالة  وكان احل م يف باب صمة امماعنة كن لك  العدالة  وكان احل م يف باب صمة امماعنة كن لك  

الا يد بالروايات يف كل باب باب وان ال حنمل أحد األب اب على ادذر وإال كان أشوه الا يد بالروايات يف كل باب باب وان ال حنمل أحد األب اب على ادذر وإال كان أشوه 

  ن قطعه حجة علينه وال ي فن  يف     ن قطعه حجة علينه وال ي فن  يف   بال ياف  إال ملن قط  بامل اا ومثل ه ا الشخص يبال ياف  إال ملن قط  بامل اا ومثل ه ا الشخص ي

 اناوى باصرف.اناوى باصرف.  ((2))««باب االنادالي العلم،باب االنادالي العلم،

ويف ويف   باٍب بافسنريٍ باٍب بافسنريٍ إذا فسرْت رواياُت العدالة يف إذا فسرْت رواياُت العدالة يف   : انه: انهونضيع ل مه السيد ال الدونضيع ل مه السيد ال الد

 باب آذر فّسرت بافسري آذر  فان ال  ه يف ذلك ني  ن ه  أحد االحاماالت الاالية:باب آذر فّسرت بافسري آذر  فان ال  ه يف ذلك ني  ن ه  أحد االحاماالت الاالية:

ة بالاشنننن يك علننننى مرالننننو  ة بالاشنننن يك علننننى مرالننننو  أن ل نننن ن العدالننننة م  لنننن أن ل نننن ن العدالننننة م  لنننن   

إحندى األبن اب مبرلونة أشند ويف غريهنا مبرلونة أذنع         إحندى األبن اب مبرلونة أشند ويف غريهنا مبرلونة أذنع           وقند فّسنرت يف  وقند فّسنرت يف  و ر نات   و ر نات   
                                                                                                                                                                                                         

 ..091091ص ص   اال اوا  والا ليد:اال اوا  والا ليد:    الف هالف ه  ((2))  



  حجية مراسيل الثقات 

وذلننك الذننامف امل ضنن عات يف الطنن رة وغريهننا  ف مامننة امماعننة أهنن ن مننن     وذلننك الذننامف امل ضنن عات يف الطنن رة وغريهننا  ف مامننة امماعننة أهنن ن مننن     

الاصنندر لل ضنناء يف ذصنن مة مننا  ولنن ل، أمنن ر املسننلمني وانننا واا األح نناه         الاصنندر لل ضنناء يف ذصنن مة مننا  ولنن ل، أمنن ر املسننلمني وانننا واا األح نناه         

 الشرعية أشد م وما.الشرعية أشد م وما.

وكنن لك وكنن لك لننه عنندة لعريفننات ألن لننه عنندة مرالننو    لننه عنندة لعريفننات ألن لننه عنندة مرالننو    وذلننك كمننا ان اإلنننمه  وذلننك كمننا ان اإلنننمه  

 له عدة مرالو ولعريفات.له عدة مرالو ولعريفات.  اإلميان فاناإلميان فان

وك لك ال  اقة املطل بة يف اإلذوار  فن ن  ر نة ال  اقنة املطل بنة يف األذونار      وك لك ال  اقة املطل بة يف اإلذوار  فن ن  ر نة ال  اقنة املطل بنة يف األذونار      

مننن مننن   ولن ا  نند الع ننمء احياننا يأذنن ون  ولن ا  نند الع ننمء احياننا يأذنن ون  الطنرية ختالننع ع ونا يف اإلذوننار العا يننة    الطنرية ختالننع ع ونا يف اإلذوننار العا يننة    

علينه يف األمن ر   علينه يف األمن ر     يعامندون يعامندون ى الواب بي منا ال  ى الواب بي منا ال  الطفل إذا أذة بأن فمنا واقع ادن علالطفل إذا أذة بأن فمنا واقع ادن عل

 الطرية.الطرية.

أن ل  ن ه ناك معنان ماواي نة وقند أطل نا عليونا العدالنة        أن ل  ن ه ناك معنان ماواي نة وقند أطل نا عليونا العدالنة          

 ب ت  االش اك اللفظ،  فالعدالة ه ا مبع ى وه اك مبع ى آذر.ب ت  االش اك اللفظ،  فالعدالة ه ا مبع ى وه اك مبع ى آذر.

أن لشري للك الاعاريع املخالفنة يف الرواينات إس   أن لشري للك الاعاريع املخالفنة يف الرواينات إس     وحياملوحيامل  

ل ن اإلماه لارة ي كر أمارة ه نا علنى العدالنة ويف األبن اب األذنرى      ل ن اإلماه لارة ي كر أمارة ه نا علنى العدالنة ويف األبن اب األذنرى          مع ى واحدمع ى واحد

 ..((2))أمارات أذرى  فيتدل لعار  ويا هم االذامفأمارات أذرى  فيتدل لعار  ويا هم االذامف
 

 ول ن ه ا إاا يام فيما ل  ذكر يف الروايات يف األب اب املخالفة لف  العدالة.ول ن ه ا إاا يام فيما ل  ذكر يف الروايات يف األب اب املخالفة لف  العدالة.

ول ن يف كثري من الروايات الن  اننا د إليونا الف وناء يف اشن اا العدالنة ع       ول ن يف كثري من الروايات الن  اننا د إليونا الف وناء يف اشن اا العدالنة ع       

ُعنِرف  ُعنِرف  »»و و « « إذا كنان ذيِّنرا  إذا كنان ذيِّنرا  »»صفات معي نة  منن قوينل    صفات معي نة  منن قوينل      ذكرتذكرتلفظة العدالة وإاا لفظة العدالة وإاا   كركرل ل 

 إ .إ .«.. «.. إذا كان عفيفا صا  ا ل فسهإذا كان عفيفا صا  ا ل فسه»»  و   و ««بالصمف يف نفسهبالصمف يف نفسه
                                                                                                                                                                                                         

الة م ض عة للجام   وقند أريند يف كنل بناب صن ع  فنم بند منن الر ن   للرواينات           الة م ض عة للجام   وقند أريند يف كنل بناب صن ع  فنم بند منن الر ن   للرواينات           وحيامل ك ن العدوحيامل ك ن العد  ((2))  

 لاتديد . لاتديد . 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 : : ويف مثل ذلك فان ه الك احاماالن بل ويف مثل ذلك فان ه الك احاماالن بل 

إس لننلوه أن نا ينند إس لننلوه أن نا ينند   وعنند  اذننر مننن الف ونناءوعنند  اذننر مننن الف ونناء  ف ند ذهننو السننيد ال النند ف ند ذهننو السننيد ال النند   

إذا كننان عفيفننا صننا  ا إذا كننان عفيفننا صننا  ا »»وو« « إذا كننان ذننرياإذا كننان ذننريا»»الروايننة مننن قوينل  الروايننة مننن قوينل  بامل ضن   النن ر ذكرلننه  بامل ضن   النن ر ذكرلننه  

إ   أر جينو أن نا يند باملصنطلح الشنرع، ون نيا احل نم م اطنه  ومننن        إ   أر جينو أن نا يند باملصنطلح الشنرع، ون نيا احل نم م اطنه  ومننن        «..«..ل فسنه ل فسنه 

الطأ أن نفسر للك الع اوين بالعدالة  م نوت  من  ديد عن مع نى العدالنة وبعند    الطأ أن نفسر للك الع اوين بالعدالة  م نوت  من  ديد عن مع نى العدالنة وبعند    

ار يف ار يف املسنناظور مننن العدالننة  بننل الصننتيح أن  عننل املنند املسنناظور مننن العدالننة  بننل الصننتيح أن  عننل املنند علننى علننى ذلننك نرلننو احل ننم ذلننك نرلننو احل ننم 

وما اذن    وما اذن      السعة والضيح ويف فوم م ض   ذلك احل م ه  نص كمه اإلماه السعة والضيح ويف فوم م ض   ذلك احل م ه  نص كمه اإلماه 

منا هن،   منا هن،     م ض عا للت م. ه ا اضنافة اس عنده وضن ف نسنوة املفسِّنر اس املفسَّنر أر      م ض عا للت م. ه ا اضنافة اس عنده وضن ف نسنوة املفسِّنر اس املفسَّنر أر      

ال سنوة  ال سنوة    فمنثم منا هن،   فمنثم منا هن،   م  للك الصفة ال  أذ ها اإلماه م ضن عا   م  للك الصفة ال  أذ ها اإلماه م ضن عا   املفسرِّ ن  املفسرِّ ن  نسواه نسواه 

  اذ قند ل ن ن  اذ قند ل ن ن  منن  ونة أذنرى     منن  ونة أذنرى     « «   ا ل فسنه   ا ل فسنه عفيفنا صنا  عفيفنا صنا  »»من  وة وبني من  وة وبني « « العدالةالعدالة»»بني بني 

مننن و ننه  مننن و ننه    العمنن ه والصنن ص العمنن ه والصنن ص هنن، هنن،   العمنن ه والصنن ص املطلننح او  العمنن ه والصنن ص املطلننح او  ال سننوة هنن،  ال سننوة هنن،  

اذامف ال سوة حسو لر يح إحدى املعنان، السناة السناب ة للعدالنة  بنل      اذامف ال سوة حسو لر يح إحدى املعنان، السناة السناب ة للعدالنة  بنل        والظاهروالظاهر

منن حين  الداللنة علننى    منن حين  الداللنة علننى    « « عفيفنًا صننا  ًا ل فسنه  عفيفنًا صننا  ًا ل فسنه  »»حسنو اذنامف االنناظوار ملع نى     حسنو اذنامف االنناظوار ملع نى     

نعم ل  احرز انونا الاسناور كنان    نعم ل  احرز انونا الاسناور كنان    ماعلَّح العفة والص ن.. ماعلَّح العفة والص ن.. املل ة وعدموا ومن حي  املل ة وعدموا ومن حي  

 ل لك و ه.ل لك و ه.

ويف م ابنل ذلننك قنند يندعى اكاشنناف امل ناا او ُلنندّعى العمميننة واّن    ويف م ابنل ذلننك قنند يندعى اكاشنناف امل ناا او ُلنندّعى العمميننة واّن      

 مشري إس العدالة وه  ما ب ى عليه    آذر من الف واء.  مشري إس العدالة وه  ما ب ى عليه    آذر من الف واء.  « « عفيفا صا  اعفيفا صا  ا»»

وعوندة  وعوندة    ل ن ل ا السؤاي عن الدليل على ذلك؟ فانه ذنمف الظناهر واالصنل    ل ن ل ا السؤاي عن الدليل على ذلك؟ فانه ذنمف الظناهر واالصنل    

الدليل على املدعى  واما قطن  النوع  بن لك فنان حجيانه وان كاننا ذالينة ل  ونا ال         الدليل على املدعى  واما قطن  النوع  بن لك فنان حجيانه وان كاننا ذالينة ل  ونا ال         

جتدر يف م اه االنادالي ف يع مبجر  االطمئ ان؟ وعلى أر فلي  هن ا م ناه حت ينح    جتدر يف م اه االنادالي ف يع مبجر  االطمئ ان؟ وعلى أر فلي  هن ا م ناه حت ينح    

 ذلك. ذلك. 



  حجية مراسيل الثقات 

أن الشيس الط ن، يرى لعند  املنرا  بالعدالنة ولعند  مضنامي وا       أن الشيس الط ن، يرى لعند  املنرا  بالعدالنة ولعند  مضنامي وا         

ًا.. أو فاننن ًا.. وكننان   ننة.. ألن العدالننة   ًا.. أو فاننن ًا.. وكننان   ننة.. ألن العدالننة   فأمننا مننن كننان لطئنن  فأمننا مننن كننان لطئنن  »»وقنند نننوح ق لننه:  وقنند نننوح ق لننه:  

أر مات  ننة يف النراور الفانننح النن ر هنن    ننة يف  أر مات  ننة يف النراور الفانننح النن ر هنن    ننة يف  « « املطل بنة يف الروايننة حاصننلة فيننه املطل بنة يف الروايننة حاصننلة فيننه 

    ألجاه. ه ا وأن ه اك كمما للشيس األنصارر يدي على اذنامف معنان، العدالنة   ألجاه. ه ا وأن ه اك كمما للشيس األنصارر يدي على اذنامف معنان، العدالنة   

 ..فرا عهفرا عه
 

س  عل املدار على ال  اقة يف كاابيه الاو يوني  سو منا  ناء   س  عل املدار على ال  اقة يف كاابيه الاو يوني  سو منا  ناء   ل د مر ب ا أن الشيل د مر ب ا أن الشي

فاّن ذلك ال خيل مبا ذكرننا  وذلنك   فاّن ذلك ال خيل مبا ذكرننا  وذلنك   يف العدة  ونضيع أيضا أنه وإن ذكر العدالة أحيانا يف العدة  ونضيع أيضا أنه وإن ذكر العدالة أحيانا 

لاضمن ال  اقنة بناملع ى املطلن ب يف الرواينة منن صندق اللوجنة  فالعنا ي         لاضمن ال  اقنة بناملع ى املطلن ب يف الرواينة منن صندق اللوجنة  فالعنا ي           الن العدالةالن العدالة

وعلينه  وعلينه    وعنده ال ن ب   وعنده ال ن ب   دق اللوجنة  دق اللوجنة  ي ول، أن ي  ن   ة يف كممه  وال  اقنة لعن  صن   ي ول، أن ي  ن   ة يف كممه  وال  اقنة لعن  صن   

 والا ضيح األكثر يام عة ال  اا الاالية: والا ضيح األكثر يام عة ال  اا الاالية:   وزيا ة وزيا ة فالعا ي   ة فالعا ي   ة 

مبع ننى مبع ننى ل ند اعانة الشنيس املندار علننى ال  اقنة  ول ضنع ألنا العدالنة         ل ند اعانة الشنيس املندار علننى ال  اقنة  ول ضنع ألنا العدالنة           

وال  اقنة ممنا حتنرز    وال  اقنة ممنا حتنرز      ف لك غري ضار  ف نونا و اقنة وأكثنر   ف لك غري ضار  ف نونا و اقنة وأكثنر   االح از عن نا ر املعاص، االح از عن نا ر املعاص، 

 ..((2))بأصالة العدالةبأصالة العدالة

وامرف والا  يح علنى  وامرف والا  يح علنى    الاعديلالاعديلالر الية ه  الر الية ه  يف كاوه يف كاوه الشيس الشيس   ان م وجان م وج  

و اقة الراور يف حجية ق لنه وع نعوند م نه يف    و اقة الراور يف حجية ق لنه وع نعوند م نه يف      يش ايش اما ه  املعروف يف مسلك من ما ه  املعروف يف مسلك من 

ر اله االنا ا  إس أصالة العدالة يف الا  يح. وه ا وإن كنان اننا راءب ناقصنا إال أننه     ر اله االنا ا  إس أصالة العدالة يف الا  يح. وه ا وإن كنان اننا راءب ناقصنا إال أننه     

 م وجه العاه.  م وجه العاه.    أشوه باالنا راء املعلل  ألنه ي شع عنأشوه باالنا راء املعلل  ألنه ي شع عن
                                                                                                                                                                                                         

ومن املساوعد  دا انا ا   يف ق له: )  ة(  اس اصالة العدالة  اذ  اهر ه   ال لمة االحراز ال الر    ومن املساوعد  دا انا ا   يف ق له: )  ة(  اس اصالة العدالة  اذ  اهر ه   ال لمة االحراز ال الر      ((2))  

 اس االصل.اس االصل.



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

الشيس الط ن، ل  كان قد اعامند علنى أصنالة العدالنة يف     الشيس الط ن، ل  كان قد اعامند علنى أصنالة العدالنة يف       ومما يؤكد ذلك انومما يؤكد ذلك ان

م ر  واحد لاشنو  بنه املساشن ل ن  ذص صنا الر نالي ن املااوعن ن أمثناي السنيد         م ر  واحد لاشنو  بنه املساشن ل ن  ذص صنا الر نالي ن املااوعن ن أمثناي السنيد         

الحامناي ان  الحامناي ان  »»ع يل  علنى ال ن ي بنن:    ع يل  علنى ال ن ي بنن:    ال  ،  بي ما  د  يف معجم ر اي احلدي  ال  ،  بي ما  د  يف معجم ر اي احلدي  

لفيند أن الشنيس   لفيند أن الشنيس     ق ينة ق ينة   وهن   قري نة     وهن   قري نة   ««العدالنة العدالنة يعامد علنى أصنالة   يعامد علنى أصنالة     ((2))احلاكم بالصتةاحلاكم بالصتة

 واّلا الحُاج بوا.واّلا الحُاج بوا.  الط ن، ع يعامد على أصالة العدالة ول  يف م ر  واحدالط ن، ع يعامد على أصالة العدالة ول  يف م ر  واحد

ل  نه آذنر   ل  نه آذنر   إن احاماي انا ا  الشيس الط ن، ألصالة العدالة م اع إن احاماي انا ا  الشيس الط ن، ألصالة العدالة م اع   

    ((0))عنرَّف العدالنة يف بعن  كاونه لعريفنا يواعند عنن أصنالة العدالنة         عنرَّف العدالنة يف بعن  كاونه لعريفنا يواعند عنن أصنالة العدالنة           ايضا  وه  اننه ايضا  وه  اننه 

عضوا  كال واينة  قناي: "هن، فعنل ال ا ونات ولنرك احملرمنات عنن مل نة"           عضوا  كال واينة  قناي: "هن، فعنل ال ا ونات ولنرك احملرمنات عنن مل نة"           فف، بفف، ب

أمنر و ن  ر   أمنر و ن  ر     الفعنل عنن مل نة   الفعنل عنن مل نة   األصل ع ند  عنده العدالنة ألن    األصل ع ند  عنده العدالنة ألن      ي اض، ك ني اض، ك نوه ا وه ا 

بل وكن ا الن ك عنن مل نة فاننه عنده مضناف  والعنده املضناف لنه           بل وكن ا الن ك عنن مل نة فاننه عنده مضناف  والعنده املضناف لنه             واألصل عدمهواألصل عدمه

 األصل ه  العدالة.األصل ه  العدالة.  ح  من ال     واالصل عدمه فم مع  لل  ي بأنح  من ال     واالصل عدمه فم مع  لل  ي بأن

انوث ننا مننن الاعريننع النن ر ذكننر  الط ننن، يف  انوث ننا مننن الاعريننع النن ر ذكننر  الط ننن، يف    والظنناهر: ان الّلننو  واملشنن لةوالظنناهر: ان الّلننو  واملشنن لة

  وهن ا منا تسنك بنه       وهن ا منا تسنك بنه     ««اإلنمه وعده  و ر الفسحاإلنمه وعده  و ر الفسح»»المف  وه  أن العدالة لع : المف  وه  أن العدالة لع : 

 ن  و عن ا  أن املندار ع ند الر ناليني       ن  و عن ا  أن املندار ع ند الر ناليني        لدع ىلدع ىالسيد ال  ، يف املعجم  وصار نووا السيد ال  ، يف املعجم  وصار نووا 

  فما  اه ع يظور م ه   فما  اه ع يظور م ه مسلمامسلماالراور الراور   كانكاناألوا ل قد ي  ن ه  أصالة العدالة  وانه إذا األوا ل قد ي  ن ه  أصالة العدالة  وانه إذا 

    فسح فو  عا ي ف يع ل  انضم إس ذلك قنرا ن مثنل اننه كنان جينال  األ منة       فسح فو  عا ي ف يع ل  انضم إس ذلك قنرا ن مثنل اننه كنان جينال  األ منة       

   أن  يو عليوا أن  يو عليوا   مي نمي نوه   الشووة وه   الشووة 

بونن ا بونن ا « « الننمفالننمف»»الشننيس الط ننن، وإن عننرف العدالننة يف   الشننيس الط ننن، وإن عننرف العدالننة يف     انان  
                                                                                                                                                                                                         

ه املا ندمني فضنًم عنن املانأذرين علنى      ه املا ندمني فضنًم عنن املانأذرين علنى      ذكر  من قول بن )ان اعاما  ابنن ال ليند وغنري  منن االعنم     ذكر  من قول بن )ان اعاما  ابنن ال ليند وغنري  منن االعنم       ماماوه  وه    ((2))  

 رواية شخص واحل م بصتاوا ال ي شع عن و اقة الراور وحس ه  الحاماي...(رواية شخص واحل م بصتاوا ال ي شع عن و اقة الراور وحس ه  الحاماي...(

 ب ي ك املع يني امل ك رين يف اإلش اي.ب ي ك املع يني امل ك رين يف اإلش اي.  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

عنند  مننن كاوننه األذننرى ع  عنند  مننن كاوننه األذننرى ع    الاعريننع إال أنننه يف علننم األصنن ي وعلننم الر نناي ويف الاعريننع إال أنننه يف علننم األصنن ي وعلننم الر نناي ويف 

 يعامد ه ا الاعريع  بل صرف خبمفه كما نوح.يعامد ه ا الاعريع  بل صرف خبمفه كما نوح.

لن  ننلم ا أن الشنيس يأذن  بون ا الاعرينع للعدالنة يف علننم        لن  ننلم ا أن الشنيس يأذن  بون ا الاعرينع للعدالنة يف علننم          

األص ي والر اي ول  ه ال جيدر شيئا للمساش لني  ألنه ع ُيعنرِّف العدالنة بأنونا    األص ي والر اي ول  ه ال جيدر شيئا للمساش لني  ألنه ع ُيعنرِّف العدالنة بأنونا    

و ر الفسح  ول  أننه قناي   و ر الفسح  ول  أننه قناي   م  عده  م  عده    عّرفوا باإلنمهعّرفوا باإلنمهاإلنمه م  عده الفسح  بل اإلنمه م  عده الفسح  بل 

الشيس من ال نا لني بأصنالة العدالنة فعنم  ألن الفسنح      الشيس من ال نا لني بأصنالة العدالنة فعنم  ألن الفسنح        في  ى ك نفي  ى ك نم  عده الفسح م  عده الفسح 

ول ن الشيس قناي  ول ن الشيس قناي      ((2))فاأملفاأملأمر و   ر حا ل  وكلما ش   ا به فاألصل عدمه أمر و   ر حا ل  وكلما ش   ا به فاألصل عدمه 

وهن ا  وهن ا    والفنرق بي ومنا كنوري كمنا ننيظور      والفنرق بي ومنا كنوري كمنا ننيظور      « « اإلنمه م  عنده  ون ر الفسنح   اإلنمه م  عنده  ون ر الفسنح   »»إنوا: إنوا: 

يسنأي النراور عمنن يلعنو     يسنأي النراور عمنن يلعنو     اذ اذ انةة العنمء بنن ننيابة     انةة العنمء بنن ننيابة     الاعريع أذن   الشنيس منن مع   الاعريع أذن   الشنيس منن مع   

«. «. ال بننأف إذا كننان ال يعننرف بفسننح   ال بننأف إذا كننان ال يعننرف بفسننح   »»: : وح مننه  ف نناي اإلمنناه   وح مننه  ف نناي اإلمنناه     ((0))باحلمنناهباحلمنناه

و سو ه   الرواية ف ن امل ياف ه  أن ال يعرف بفسح  أر أن الفسنح الثون ل، ع   و سو ه   الرواية ف ن امل ياف ه  أن ال يعرف بفسح  أر أن الفسنح الثون ل، ع   

او او جيعل م يانا وااا ما  ور وعرف أو ع يظور وع يعرف من الفسح هن  امل يناف   جيعل م يانا وااا ما  ور وعرف أو ع يظور وع يعرف من الفسح هن  امل يناف   

 .  .  عل ه ا طري ا ل اك و أمارة عليهعل ه ا طري ا ل اك و أمارة عليه  

 

: : وق لنه  وق لنه  ومن الضنرورر أن نسنلا الضن ء علنى مع نى  ون ر الفسنح        ومن الضنرورر أن نسنلا الضن ء علنى مع نى  ون ر الفسنح        

لياضنح ان الشنيس حانى    لياضنح ان الشنيس حانى      ((1))يف الرواية الشريفة  سو ف ه احلدي يف الرواية الشريفة  سو ف ه احلدي « « ال يعرف بفسحال يعرف بفسح»»
                                                                                                                                                                                                         

اذ ا راء االصل م ق ف على الفتص فل  فتص وع يعثر على ما يدي علنى فسن ه  ف ند ي ناي ان ب ناء      اذ ا راء االصل م ق ف على الفتص فل  فتص وع يعثر على ما يدي علنى فسن ه  ف ند ي ناي ان ب ناء        ((2))  

 مارة ن عية على العدالة من غري حا ة إل راء االصل  فاأمل.مارة ن عية على العدالة من غري حا ة إل راء االصل  فاأمل.الع مء على ك ن ذلك االع مء على ك ن ذلك ا

 فانوم يف مظان الشووة حي  ان كثريا م وم ياطلع ن على اعرا  ال اف او يسرق ن طي ر االذرين.فانوم يف مظان الشووة حي  ان كثريا م وم ياطلع ن على اعرا  ال اف او يسرق ن طي ر االذرين.  ((0))  

  على أصالة العدالنة على أصالة العدالنة   على إم انية االعاما على إم انية االعاما وأما املساش ل فانه قد ل هم من ه   العوارة ما قد يدي بدويا وأما املساش ل فانه قد ل هم من ه   العوارة ما قد يدي بدويا   ((1))  

  

 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

  علنى    علنى  ل  اعامد ه ا املع ى فانه مساوق ملن ينرى العدالنة هن، املل نة  فلنه االعامنا      ل  اعامد ه ا املع ى فانه مساوق ملن ينرى العدالنة هن، املل نة  فلنه االعامنا      

 لعديل الط ن، والعممة  رغم االذامف الظاهرر يف الاعريع.لعديل الط ن، والعممة  رغم االذامف الظاهرر يف الاعريع.
 

 : : ((2))  إن االحاماالتإن االحاماالت  وه ا ن  يوه ا ن  ي

  الفسنح    الفسنح  ««ان ال يعرف بفسنحٍ ان ال يعرف بفسنحٍ »»امل ص   من عده  و ر الفسح ومن: امل ص   من عده  و ر الفسح ومن:   

الن ر يظونر ملنن عاشنر الشنخص معاشننرة شخصنية واطلن  علنى ذفاينا أح الننه يف          الن ر يظونر ملنن عاشنر الشنخص معاشننرة شخصنية واطلن  علنى ذفاينا أح الننه يف          

 السر والعلن والسفر واحلضر.السر والعلن والسفر واحلضر.

أن امل صن   هن  عنده  ون ر الفسنح ألهلنه ن زو انه وأوال   ن والنده           أن امل صن   هن  عنده  ون ر الفسنح ألهلنه ن زو انه وأوال   ن والنده             

  اذ قند ال يظونر     اذ قند ال يظونر   اللصي ني بنه  ومنن ال اضنح أن الظون ر بناملع ى األوي أذنص وأ ق      اللصي ني بنه  ومنن ال اضنح أن الظون ر بناملع ى األوي أذنص وأ ق      

 الفسح ونظا ر  لألهل  ول ن يظور للصديح احلميم.الفسح ونظا ر  لألهل  ول ن يظور للصديح احلميم.

 عده  و ر الفسح ملن عاشر  معاشرة األصدقاء املاعارفني.عده  و ر الفسح ملن عاشر  معاشرة األصدقاء املاعارفني.  

علنى  علنى  . كأن ع يظور ألم انه ممن ياطل  . كأن ع يظور ألم انه ممن ياطل  ((0)) ر الفسح ألهل حملاه ر الفسح ألهل حملاهعده  وعده  و  

 ال اف  أو يسرق وي  ب وشوه ذلك. ال اف  أو يسرق وي  ب وشوه ذلك.   أعرا أعرا 

 ..((1))امل ص   عده  و ر الفسح ملن عاصر  ممن يعيو يف بلدان أذرىامل ص   عده  و ر الفسح ملن عاصر  ممن يعيو يف بلدان أذرى  

علنى اعاونار أن الشننيس   علنى اعاونار أن الشننيس     ((1))وهن ا االحامناي هن  النن ر ي فن  صناحو املعجننم     وهن ا االحامناي هن  النن ر ي فن  صناحو املعجننم     
                                                                                                                                                                                                         

  ِصرف االكافاء بعنده  ون ر الفسنح منن  ون ك ننه طري نًا إس  ون ر عنده الفسنح  إال إن الات ينح           ِصرف االكافاء بعنده  ون ر الفسنح منن  ون ك ننه طري نًا إس  ون ر عنده الفسنح  إال إن الات ينح             أوأو

 يدي على ذمف ذلك.يدي على ذمف ذلك.

ل شنأ مننن ان الفاعنل ن النن ر يظوننر لنه الفسننح او ال يظوننر لنه ن حمنن وف يف الروايننة أر غنري مصننرف بننه              ل شنأ مننن ان الفاعنل ن النن ر يظوننر لنه الفسننح او ال يظوننر لنه ن حمنن وف يف الروايننة أر غنري مصننرف بننه                ((2))  

 فاحملاممت يف املسألة يف ه ا الفاعل ناة. فاحملاممت يف املسألة يف ه ا الفاعل ناة. 

 عشريله  فاأمل.عشريله  فاأمل.وقد يلتح به وقد يلتح به     ((0))  

 الفر  عده الظو ر ألم مبا هم ك لك ال مبا هم حم   ن قد انا دوا إلحدى الدوا ر الساب ة.الفر  عده الظو ر ألم مبا هم ك لك ال مبا هم حم   ن قد انا دوا إلحدى الدوا ر الساب ة.  ((1))

 أر لرفضه االعاما  على أصالة العدالة ن ل  كان الشيس قا ًم بوا ن..أر لرفضه االعاما  على أصالة العدالة ن ل  كان الشيس قا ًم بوا ن..  ((1))



  حجية مراسيل الثقات 

ع دما ع يظور فسن ه لآلذنرين الن ين يعيشن ن     ع دما ع يظور فسن ه لآلذنرين الن ين يعيشن ن       الط ن، ل  كان يرى و اقة الراورالط ن، ل  كان يرى و اقة الراور

يف بلدان أذرى بعيدة ع ه  فانه غري مفيد ملن يو  على ضرورة الات نح منن و اقنة    يف بلدان أذرى بعيدة ع ه  فانه غري مفيد ملن يو  على ضرورة الات نح منن و اقنة    

 «.«.عة الطرق األربعة الساب ة أو عة ذص ص الثم ة األوسعة الطرق األربعة الساب ة أو عة ذص ص الثم ة األوس»»الراور بش ل أ ق الراور بش ل أ ق 

امل ص   ه  عده  و ر الفسح ملنن يعيشن ن منن بعند  يف األ يناي      امل ص   ه  عده  و ر الفسح ملنن يعيشن ن منن بعند  يف األ يناي        

 م ة المح ة.  م ة المح ة.  واألزواألز

ال يشننن ا األوالن وان كاننننا صنننتيتني  وال ي فننن، األذنننريان   ال يشننن ا األوالن وان كاننننا صنننتيتني  وال ي فننن، األذنننريان     

واملع ي على األوننطني بنل ان الظناهر أن عنده الظون ر بناملع ى الرابن  هن  املنرا            واملع ي على األوننطني بنل ان الظناهر أن عنده الظون ر بناملع ى الرابن  هن  املنرا            

وانننه هنن  امننارة العدالننة أو هنن  هنن،  ون لننلوه حت ننح إحنندى الثم ننة املا دمننة وان     وانننه هنن  امننارة العدالننة أو هنن  هنن،  ون لننلوه حت ننح إحنندى الثم ننة املا دمننة وان     

ل ن ال حا ة اليونا  ب ري نة امل ناه    ل ن ال حا ة اليونا  ب ري نة امل ناه      ((2))يوايوااش كا كلوا يف االمارية  بل ه، اق ى فاش كا كلوا يف االمارية  بل ه، اق ى ف

وب ري نة صنتيتة ابننن يعفن ر املشننو رة والن  يرشندهم فيوننا اإلمناه اس ان يسننأل ا       وب ري نة صنتيتة ابننن يعفن ر املشننو رة والن  يرشندهم فيوننا اإلمناه اس ان يسننأل ا       

 أهل حملاه وقرياه.أهل حملاه وقرياه.

والثان، والثال  والرابن  كلنوا لشن ك يف االمارينة  مبع نى      والثان، والثال  والرابن  كلنوا لشن ك يف االمارينة  مبع نى        ان األويان األوي  

ف ن ف ن   ك بك بوع يظور م ه وع يظور م ه   أنك ل  عاشرت شخصا يف واحدة من الدوا ر األربعة امل ك رةأنك ل  عاشرت شخصا يف واحدة من الدوا ر األربعة امل ك رة

يعّد امارة ن عية حمرزة يعّد امارة ن عية حمرزة ع يظور م ه فسح فانه ع يظور م ه فسح فانه ذلك أمارة ن عية على ال  اقة كما انه ل  ذلك أمارة ن عية على ال  اقة كما انه ل  

ب ري نة م اننوة   ب ري نة م اننوة     ((0))  ل ن املساظور ارا ة املع ى الرابن    ل ن املساظور ارا ة املع ى الرابن  للمل ة  ولي  ذلك أصًم عدميًاللمل ة  ولي  ذلك أصًم عدميًا

ي ظنر اس  ي ظنر اس  احل م وامل ض   وانه يلعنو باحلمناه ممنا جيعلنه عرضنة للاومنة يف احمللنة باننه         احل م وامل ض   وانه يلعنو باحلمناه ممنا جيعلنه عرضنة للاومنة يف احمللنة باننه         

اعرا  ال اف من ف ق السطح.اعرا  ال اف من ف ق السطح.

ول  عدنا لعونارة الشنيس الط نن، ل  ندنا  ي ن ي: اإلننمه و"عنده  ون ر         ول  عدنا لعونارة الشنيس الط نن، ل  ندنا  ي ن ي: اإلننمه و"عنده  ون ر         
                                                                                                                                                                                                         

 أر الثم ة املا دمة اق ى يف االمارّية.أر الثم ة املا دمة اق ى يف االمارّية.  ((2))  

باب األصل العدم، ال ر ال ي ف  من يش ا املل نة  بنل هن  يافنح     باب األصل العدم، ال ر ال ي ف  من يش ا املل نة  بنل هن  يافنح     أر ال ي  ن ال  ي ب  اقاه حي ئ  من أر ال ي  ن ال  ي ب  اقاه حي ئ  من   ((0))  

 م  من يرى إحراز ال  اقة بل واملل ة شرطا.م  من يرى إحراز ال  اقة بل واملل ة شرطا.



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

الفسح"  وع ي ل و"عده الفسح"  فعده  و ر الفسح ول  ألهنل حملانه هن  أمنارة     الفسح"  وع ي ل و"عده الفسح"  فعده  و ر الفسح ول  ألهنل حملانه هن  أمنارة     

ن عية ع م ية كاشفة عن العدالة  وعليه فتاى من ينرى ال  اقنة واملل نة مي نن أن     ن عية ع م ية كاشفة عن العدالة  وعليه فتاى من ينرى ال  اقنة واملل نة مي نن أن     

     أر على لعديله انا ا ا لعده  و ر الفسح  فاأمل.أر على لعديله انا ا ا لعده  و ر الفسح  فاأمل.الشيس الشيس   يعامد على ضابطةيعامد على ضابطة

نعنم إذا رأى الشنيس الط نن، أن أصنالة العدالنة هن، مبع نى اإلننمه وعنده          نعنم إذا رأى الشنيس الط نن، أن أصنالة العدالنة هن، مبع نى اإلننمه وعنده          

فس ف ير  اإلشن اي بعنده صنتة االعامنا  علنى لعديلنه        فس ف ير  اإلشن اي بعنده صنتة االعامنا  علنى لعديلنه          مساصتوا ايا  مساصتوا ايا  الفسح الفسح 

 ..((2))ملن ال يرى ه ا املو ىملن ال يرى ه ا املو ى

شك بالي ني إل وات أن الشيس الط ن، ع ي نن ي صند   شك بالي ني إل وات أن الشيس الط ن، ع ي نن ي صند     اب آذر ي ط  ال  اب آذر ي ط  ال  ول اول ا

يف عوارلنه يف النمف:   يف عوارلنه يف النمف:     ((0))من العدالة ال  ي بأصالة العدالة مبع نى أصنالة عنده الفسنح    من العدالة ال  ي بأصالة العدالة مبع نى أصنالة عنده الفسنح    

بل انه امنا اقاصنر علنى اعاونار ال  اقنة أو اننه اشن ا        بل انه امنا اقاصنر علنى اعاونار ال  اقنة أو اننه اشن ا            اإلنمه وعده  و ر الفسحاإلنمه وعده  و ر الفسح»»

 العدالة وفسرها بال  اقة.العدالة وفسرها بال  اقة.

عن مراعاة العدالة يف لر يح أحد الةين عن مراعاة العدالة يف لر يح أحد الةين   يف كاابه العدة وه  ياتدليف كاابه العدة وه  ياتدل  قاي قاي   

فو  أن ي  ن الراور معا دا باحلح  فلري الشيع، لي  بعا ي[   ة يف فو  أن ي  ن الراور معا دا باحلح  فلري الشيع، لي  بعا ي[   ة يف »... »... على ادذر: على ادذر: 

 . . ((1))«« ي ه  ماتر ا من ال  ب  غري ماوم فيما يرور ي ه  ماتر ا من ال  ب  غري ماوم فيما يرور
                                                                                                                                                                                                         

واحلاصل ان الشيس الط ن، ل  كان يرى ان أصالة العدالة ه، مبع ى اإلننمه وعنده الفسنح مبنا يشنمل      واحلاصل ان الشيس الط ن، ل  كان يرى ان أصالة العدالة ه، مبع ى اإلننمه وعنده الفسنح مبنا يشنمل        ((2))  

بعده صتة االكافاء با  ي اله )علنى  بعده صتة االكافاء با  ي اله )علنى    الدا رة واملع ى الام  والسا ف من املعان، املا دمة  فان اإلش ايالدا رة واملع ى الام  والسا ف من املعان، املا دمة  فان اإلش اي

فننر  انننا ا ها ألصننالة العدالننة بونن ين املع ننيني( ننني  ن لامننًا. واملاتصننل: انننه حاننى لنن  كننان الشننيس      فننر  انننا ا ها ألصننالة العدالننة بونن ين املع ننيني( ننني  ن لامننًا. واملاتصننل: انننه حاننى لنن  كننان الشننيس      

باملع يني الثالن  والرابن  ن ف ينع بناألوي      باملع يني الثالن  والرابن  ن ف ينع بناألوي        ، مبع ى اإلنمه وعده  و ر الفسح، مبع ى اإلنمه وعده  و ر الفسحالط ن، يرى ان العدالة هالط ن، يرى ان العدالة ه

  ،  يف االعاما  على ل  ي ه املسا د إس اصالة العدالنة بالنك     ،  يف االعاما  على ل  ي ه املسا د إس اصالة العدالنة بالنك   والثان، ن فان ذلك ي ف  حاى ملثل السيد ال والثان، ن فان ذلك ي ف  حاى ملثل السيد ال 

 املعان، )ل  فر  ه ا االنا ا (.املعان، )ل  فر  ه ا االنا ا (.

 أو مبع ى الدا رة الامسة والسا نة.أو مبع ى الدا رة الامسة والسا نة.  ((0))  

 ..210210كااب عدة األص ي  موت  العدالة صكااب عدة األص ي  موت  العدالة ص  ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

 لينل علنى اشن اطه     لينل علنى اشن اطه    « « غري ماوم فيمنا يروينه  غري ماوم فيمنا يروينه  »»وو« « ماتر ا من ال  بماتر ا من ال  ب»»ق له: ق له: 

 واة.واة.ال  اقة و ثه ع وا يف الرال  اقة و ثه ع وا يف الر

فأما من كنان لطئنًا يف بعن  األفعناي أو     فأما من كنان لطئنًا يف بعن  األفعناي أو     : »: »200200وقاي يف نف  املصدر ص وقاي يف نف  املصدر ص 

فان ًا بأفعاي ام ارف  وكان   نة يف روايانه  ماتنرزًا فيونا  فن ن ذلنك ال ي  نو        فان ًا بأفعاي ام ارف  وكان   نة يف روايانه  ماتنرزًا فيونا  فن ن ذلنك ال ي  نو        

 .  .  عوارة واضتة يف الاف يك بني الفسح وال  اقةعوارة واضتة يف الاف يك بني الفسح وال  اقةوه   وه   « « ر  ذة ر  ذة 

« « حاصنلة فينه  حاصنلة فينه    وجين ز العمنل بنه  ألن العدالنة املطل بنة يف الرواينة      وجين ز العمنل بنه  ألن العدالنة املطل بنة يف الرواينة      »» نم قناي:    نم قناي:   

بأن كان يظلنم زو انه أو   بأن كان يظلنم زو انه أو   « « وإاا الفسح بأفعاي ام ارفوإاا الفسح بأفعاي ام ارف»»وه، ال  اقة   م أضاف: وه، ال  اقة   م أضاف: 

 «.  «.  مي   من قو ي شوا له  ولي  مبان  من قو ي ذة مي   من قو ي شوا له  ولي  مبان  من قو ي ذة »»يسرق أو يؤذر  ار ..إ  يسرق أو يؤذر  ار ..إ  

وه   عوارة واضتة وصرحية من الشنيس مفا هنا أن للعدالنة ع ند  أكثنر منن       وه   عوارة واضتة وصرحية من الشنيس مفا هنا أن للعدالنة ع ند  أكثنر منن       

 لراور غريها يف باب الشاهد.لراور غريها يف باب الشاهد.مع ى  وأن العدالة املطل بة يف باب امع ى  وأن العدالة املطل بة يف باب ا

 

ومننن الشننووات أو اإلشنن االت النن  أ ننريت علننى  نن از األذنن  با  ي ننات     ومننن الشننووات أو اإلشنن االت النن  أ ننريت علننى  نن از األذنن  با  ي ننات     

يف االناوصنار يف بناب   يف االناوصنار يف بناب     ق لنه ق لنه الشيس الط ن،  شووة مشنابوة للشنووة السناب ة وهن،     الشيس الط ن،  شووة مشنابوة للشنووة السناب ة وهن،     

أن يوعن    انني    أن يوعن    انني    كن كن « « ال جيو على احلاكم الافايو عن ب اطن ال افال جيو على احلاكم الافايو عن ب اطن ال اف: : الشوا ةالشوا ة

جي ز له أن ي ونل شنوا لوم إن   جي ز له أن ي ونل شنوا لوم إن   »»أو ما شابه ليعرف م   نات الصدور واألفعاي وإاا أو ما شابه ليعرف م   نات الصدور واألفعاي وإاا 

كننان ا علننى  نناهر اإلنننمه واألمانننة  وان ال يعننرفوم مبننا ي نندف فننيوم وي  ننو       كننان ا علننى  نناهر اإلنننمه واألمانننة  وان ال يعننرفوم مبننا ي نندف فننيوم وي  ننو       

وبالانال، فون  ال ي فن     وبالانال، فون  ال ي فن     واننه اعّمن،   واننه اعّمن،   فا ع، ه ا أن مسنلك الشنيس ونني     فا ع، ه ا أن مسنلك الشنيس ونني     «. «. لفسي وملفسي وم

افن ن بظناهر اإلننمه واألماننة ويعامندون الافانيو       افن ن بظناهر اإلننمه واألماننة ويعامندون الافانيو       الف واء ال ين يضنّي  ن وال ي  الف واء ال ين يضنّي  ن وال ي  

 واإلحراز.واإلحراز.



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

 وه ا   ابان:  وه ا   ابان:  

 وه  نظري ام اب السابح وحي و ح و .وه  نظري ام اب السابح وحي و ح و .  

املرالننو أو املرالننو أو املسنناظور مننن املسنناظور مننن " نناهر اإلنننمه" ه ننا هنن  نفنن  " نناهر اإلنننمه" ه ننا هنن  نفنن  مننن مننن فنن ن امل صنن   فنن ن امل صنن   

 الدوا ر السا املارة يف امل ص   من " و ر الفسح"  وه، باذاصار:الدوا ر السا املارة يف امل ص   من " و ر الفسح"  وه، باذاصار:

ملننن عاشننر الشننخص   ملننن عاشننر الشننخص     ««واالمانننةواالمانننة  اإلنننمهاإلنننمه  علننى  نناهر علننى  نناهر »»نننه نننه ك ك ننن امل صنن    ننن امل صنن    22

 معاشرة شخصية واطل  على ذفايا أح اله يف السر والعلن والسفر واحلضر.معاشرة شخصية واطل  على ذفايا أح اله يف السر والعلن والسفر واحلضر.

 والده اللصي ني به.والده اللصي ني به.« « زو اه وأوال  زو اه وأوال  »»ألهله ألهله   ذلكذلك  ن أن يظورن أن يظور00

 ن أن يظور ملن عاشر  معاشرة األصدقاء املاعارفني.ن أن يظور ملن عاشر  معاشرة األصدقاء املاعارفني.11

 .  .  ((2))ن أن يظور ألهل حملاهن أن يظور ألهل حملاه11

 ملن عاصر  ممن يعيو يف بلدان أذرى.  ملن عاصر  ممن يعيو يف بلدان أذرى.  ن أن يظور ن أن يظور 00

 ن أن يظور ملن يعيش ن من بعد  يف األ ياي واألزم ة المح ة.  ن أن يظور ملن يعيش ن من بعد  يف األ ياي واألزم ة المح ة.  99

والظاهر ان مرا   ه  الظو ر باملع ى الثال  أو الرابن  ف نا ن ومنا ننو وما ال      والظاهر ان مرا   ه  الظو ر باملع ى الثال  أو الرابن  ف نا ن ومنا ننو وما ال      

ال ال »»ب ري نة ق لنه:   ب ري نة ق لنه:       ((0))ن  ون الظو ر بناملع ى النام  أو السنا ف   ن  ون الظو ر بناملع ى النام  أو السنا ف       يف كفاياومايف كفاياوماشك شك 

فان الافايو ال ي صرف إس الافانيو  فان الافايو ال ي صرف إس الافانيو  « « الافايو عن ب اطن ال افالافايو عن ب اطن ال افجيو على احلاكم جيو على احلاكم 
                                                                                                                                                                                                         

 او عشريله.او عشريله.  ((2))

االت السنا السناب ة وي فن،    االت السنا السناب ة وي فن،    واحلاصل: الشيس يف عوارله يثوا وي ف،  حي  يثوا احامالني من االحامواحلاصل: الشيس يف عوارله يثوا وي ف،  حي  يثوا احامالني من االحام  ((0))  

املع يني ن الام  والسا ف ن لعده عرفية الاعوري مبثل ذلك عن  و ر حالنه ع ند أهنال، بلند آذنر أو عصنر         املع يني ن الام  والسا ف ن لعده عرفية الاعوري مبثل ذلك عن  و ر حالنه ع ند أهنال، بلند آذنر أو عصنر         

آذر  وحيامل نفيه أيضًا للمع ى الثان، )الظو ر لألهل والده ونظا رهم( ألنه لفايو لو اطن ال ناف لن    آذر  وحيامل نفيه أيضًا للمع ى الثان، )الظو ر لألهل والده ونظا رهم( ألنه لفايو لو اطن ال ناف لن    

ممحظننة ع نند السننلو واالجينناب يف كممننه   ممحظننة ع نند السننلو واالجينناب يف كممننه     ح ننح احلنناكم منن وم  واحلاصننل وضنن ف مننرا   مننن ذننمي  ح ننح احلنناكم منن وم  واحلاصننل وضنن ف مننرا   مننن ذننمي  

وذاصنة ل ان نا الحظ نا ال ري نة الثانيننة وهن، ) االماننة (  ولعنل ممنا يؤكنند ذلنك كلنه قن ي الشننيس )وان ال            وذاصنة ل ان نا الحظ نا ال ري نة الثانيننة وهن، ) االماننة (  ولعنل ممنا يؤكنند ذلنك كلنه قن ي الشننيس )وان ال            

يعرفوم مبا ي دف فيوم وي  و لفسي وم( فن ن طرينح املعرفنة العنريف هن  غنري املع نى النام  والسنا ف           يعرفوم مبا ي دف فيوم وي  و لفسي وم( فن ن طرينح املعرفنة العنريف هن  غنري املع نى النام  والسنا ف           

   وغريهما يعد إمارة ن عية على العدالة.وغريهما يعد إمارة ن عية على العدالة.



  حجية مراسيل الثقات 

عننن حنناألم لنندى مننن يعيشنن ن يف بلنندان أذننرى أو عصنن ر أذننرى  فننم جيننو أن   عننن حنناألم لنندى مننن يعيشنن ن يف بلنندان أذننرى أو عصنن ر أذننرى  فننم جيننو أن   

يفنناو عننن حنناألم مننا  امنن ا علننى  نناهر اإلنننمه واألمانننة  أر ع نند أهننل احمللننة   يفنناو عننن حنناألم مننا  امنن ا علننى  نناهر اإلنننمه واألمانننة  أر ع نند أهننل احمللننة   

 ..((2))  فاأمل  فاأملوالعشرية ف يع مبا نوحوالعشرية ف يع مبا نوح

اوا إس نواياونا  ذاصنة إذا الحظ نا    اوا إس نواياونا  ذاصنة إذا الحظ نا    عوارة الشيس من بدايعوارة الشيس من بداي  وذلك ه  ما لفيد وذلك ه  ما لفيد 

كلمة "األمانة"  ف ن  و ر األمانة ه  ما يوندو يف أهنل احمللنة والعشنرية ومنا ننوح        كلمة "األمانة"  ف ن  و ر األمانة ه  ما يوندو يف أهنل احمللنة والعشنرية ومنا ننوح        

  ون ما حلح من املع ى الام  والسا ف.   ون ما حلح من املع ى الام  والسا ف.  

يفينند يفينند « « إذا كننان ا علننى  نناهر اإلنننمه واألمانننة إذا كننان ا علننى  نناهر اإلنننمه واألمانننة »»فنن ن ق لننه: فنن ن ق لننه: 

وندور حانى لللربناء يف الندا رة الامسنة      وندور حانى لللربناء يف الندا رة الامسنة      الظو ر املسا ر يف ب اء الع مء ال الظو ر الالظو ر املسا ر يف ب اء الع مء ال الظو ر ال

 والسا نة.والسا نة.

ان الشيس الط ن، ذكر ه ا الضابا يف بناب الشنوا ة  وع   ان الشيس الط ن، ذكر ه ا الضابا يف بناب الشنوا ة  وع     

ينن كر  يف بنناب شننروا قونن ي وحجيننة ذننة الننرواة  بننل انننه صننرف ه نناك باشنن اا   ينن كر  يف بنناب شننروا قونن ي وحجيننة ذننة الننرواة  بننل انننه صننرف ه نناك باشنن اا   

     يعامد على اصالة العدالة أبدًا يف ل  ي ات الرواة.يعامد على اصالة العدالة أبدًا يف ل  ي ات الرواة.    فو  ال  فو  الال  اقة كما نوح ن لهال  اقة كما نوح ن له

 

الن  ال لفيند   الن  ال لفيند   »»ل د صرف الشيس الط ن، بعده االعاما  على أذونار ادحنا    ل د صرف الشيس الط ن، بعده االعاما  على أذونار ادحنا    

  ل   ننا رأي ننا  يعامنند عليوننا يف الاونن يوني  وبالاننال، ال مي ننن     ل   ننا رأي ننا  يعامنند عليوننا يف الاونن يوني  وبالاننال، ال مي ننن   ««وال عمننموال عمننم  ((0))علمنناعلمننا

عده عمله مبنا الالمنه   عده عمله مبنا الالمنه       مبع ى  مبع ىعلى ل  ي اله اجملروحة من قوله ه على ل  ي اله اجملروحة من قوله ه ن كمو ى ن  ن كمو ى ن  االعاما   االعاما   

 ..من الضابامن الضابا
                                                                                                                                                                                                         

الحاماي ) اهر االنمه واالماننة( منن األندى والسَّنما واملظونر وامللنو  واحلركنات والسن  ات ل  نه          الحاماي ) اهر االنمه واالماننة( منن األندى والسَّنما واملظونر وامللنو  واحلركنات والسن  ات ل  نه            ((2))  

 بعيد اذا انه وان احامل ك نوا امارة على االنمه ل  وما ال لعد عرفا امارة على االمانة.  بعيد اذا انه وان احامل ك نوا امارة على االنمه ل  وما ال لعد عرفا امارة على االمانة.  

 يريد بالعلم مفا  األ لة اال اوا ية  وبالعمل مفا  األص ي العملية.يريد بالعلم مفا  األ لة اال اوا ية  وبالعمل مفا  األص ي العملية.    ((0))  



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

فليسننا بالضننعيفة  فليسننا بالضننعيفة    ((2))ان مننا اعامنند  فيومننا هنن  املعاضنند بننال را ن   ان مننا اعامنند  فيومننا هنن  املعاضنند بننال را ن     

 . . ((0))اذناذن

أننه ال يننرى صنتة االعامننا    أننه ال يننرى صنتة االعامننا      ب فسننهب فسننهل ند أوضننح الشنيس الط نن،    ل ند أوضننح الشنيس الط نن،      

على أذوار ادحا  الفاقندة لشنروا احلجينة  وينرى االعامنا  علنى أذونار ادحنا          على أذوار ادحا  الفاقندة لشنروا احلجينة  وينرى االعامنا  علنى أذونار ادحنا          

« « الن  ال لفيند علمنا وال عمننم   الن  ال لفيند علمنا وال عمننم   »»: : ي صنند يف ق لنه ي صنند يف ق لنه   وهن  وهن      ال ا ندة لشنروا احلجينة   ال ا ندة لشنروا احلجينة   

 أذوار ادحا  غري املعاضدة بالك ال را ن.أذوار ادحا  غري املعاضدة بالك ال را ن.

وأمنا منا اذ لنه    وأمنا منا اذ لنه    »»يف الشنروا الن  ينرى ضنرورة ل فرهنا يف النة:       يف الشنروا الن  ينرى ضنرورة ل فرهنا يف النة:         قاي قاي 

من امل هو فو  أن ذنة ال احند إذا كنان... وكنان ممنن ال ُيطعنن يف روايانه وي ن ن         من امل هو فو  أن ذنة ال احند إذا كنان... وكنان ممنن ال ُيطعنن يف روايانه وي ن ن         

 ..««نديدا يف ن له...  از العمل بهنديدا يف ن له...  از العمل به

فان ع ي نن ه ناك ذنة آذنر خيالفنه  و نو العمنل        فان ع ي نن ه ناك ذنة آذنر خيالفنه  و نو العمنل        »»وقاي يف م ض  آذر: وقاي يف م ض  آذر: 

 ..««به...به...

وأن ال ي  ن األصنتاب قند أعرضن ا ع نه وان ال     وأن ال ي  ن األصنتاب قند أعرضن ا ع نه وان ال     »..»..وقاي يف م ض   ال  وقاي يف م ض   ال    

 «.«.ي  ن شاذا وان ال ي  ن على ذمف ما انا اما عليه طري ة اإلمامية..إ  ي  ن شاذا وان ال ي  ن على ذمف ما انا اما عليه طري ة اإلمامية..إ  

  و،. و،.وه ا يع  عده و    ل اق  بني كممه األص ل، وعمله الفوه ا يع  عده و    ل اق  بني كممه األص ل، وعمله الف

 

انالرب الشويد الثان، بشدة من الشيس الط ن، بندع ى أننه اضنطربا    انالرب الشويد الثان، بشدة من الشيس الط ن، بندع ى أننه اضنطربا    ل د ل د 

أق النه وأفعالنه  ف ند ذكننر يف الدراينة إشن اال علينه مفننا   أن الط نن، لنارة يعمننل         أق النه وأفعالنه  ف ند ذكننر يف الدراينة إشن اال علينه مفننا   أن الط نن، لنارة يعمننل         
                                                                                                                                                                                                         

 أر االربعة ال طعية وقد فصل ا ذلك ناب ا فرا  .أر االربعة ال طعية وقد فصل ا ذلك ناب ا فرا  .  ((2))  

 وقد نوح   اب اذر كةور فرا  .وقد نوح   اب اذر كةور فرا  .  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

لمنه بصنتاه    لمنه بصنتاه    بالة الضعيع رغم علمه بضعفه  وأحيانا يطرف الصنتيح رغنم ع  بالة الضعيع رغم علمه بضعفه  وأحيانا يطرف الصنتيح رغنم ع  

يصننرف بننأن أذوننار ادحننا  يصننرف بننأن أذوننار ادحننا    منن  انننهمنن  انننهوأحياننا أذننرى خيصننص الصننتيح بالضننعيع   وأحياننا أذننرى خيصننص الصننتيح بالضننعيع   

 ليسا حجة فو، ال لفيد علما وال عمم.ليسا حجة فو، ال لفيد علما وال عمم.

  او خيصنص بنه الصنتيح   او خيصنص بنه الصنتيح     بالضنعيع بالضنعيع   يعمنل يعمنل إن الشيس الط ن، إانا  إن الشيس الط ن، إانا    

فيما ل  اعاضد ب را ن حافة لفيد ال   ق مبضم نه  فلي  االننا ا  علنى الضنعيع    فيما ل  اعاضد ب را ن حافة لفيد ال   ق مبضم نه  فلي  االننا ا  علنى الضنعيع    

على قطعية مضنم نه  ولن ا خيصنص بنه الصنتيح أحياننا  بعند أن        على قطعية مضنم نه  ولن ا خيصنص بنه الصنتيح أحياننا  بعند أن          مبا ه  ه   بلمبا ه  ه   بل

 يعاضد مب اف ة ال ااب أو الس ة أو اإل ا  أو الع ل.يعاضد مب اف ة ال ااب أو الس ة أو اإل ا  أو الع ل.

 ومن  وة أذرى ف ن الشيس يطرف الصتيح يف حالاني:ومن  وة أذرى ف ن الشيس يطرف الصتيح يف حالاني:

 «.«.أو  وما أو أعدألماأو  وما أو أعدألما: »: »  ن ل  عارضه صتيح أق ى م ه ل  لهن ل  عارضه صتيح أق ى م ه ل  له22

ذا أو أعنر  ع نه   ذا أو أعنر  ع نه   ن ل  ذالع منا اننا اما علينه الطري نة  أو لن  كنان شنا       ن ل  ذالع منا اننا اما علينه الطري نة  أو لن  كنان شنا       00

 ..وقد نوح ن ل اق اله  وكل ذلك على ال اعدةوقد نوح ن ل اق اله  وكل ذلك على ال اعدة  األصتاب األصتاب 

 

ه اك طريح آذر ذكر  الشنيس اجمللسن، يف كاابنه األربعنني لاصنتيح رواينات       ه اك طريح آذر ذكر  الشنيس اجمللسن، يف كاابنه األربعنني لاصنتيح رواينات       

 الاو يوني  اء فيه:الاو يوني  اء فيه:

كافننة كاننو كافننة كاننو « « منن وم الشننيس املفينندمنن وم الشننيس املفينند»»ل نند روى الشننيس الط ننن، ب نننا ا ل نند روى الشننيس الط ننن، ب نننا ا   

ايات الشنيس الصندوق  فجمين  ال انو الن  كاننا  ن زة الصندوق واعامند          ايات الشنيس الصندوق  فجمين  ال انو الن  كاننا  ن زة الصندوق واعامند          وروورو

    ((2))عليوننا يف مننن ال حيضننر  الف يننه أو غننري  كلننوا للط ننن، إليوننا طريننح صننتيح    عليوننا يف مننن ال حيضننر  الف يننه أو غننري  كلننوا للط ننن، إليوننا طريننح صننتيح    
                                                                                                                                                                                                         

حي  ع أعثر على كااب األربعني للعممنة اجمللسن،  لن ا فنان     حي  ع أعثر على كااب األربعني للعممنة اجمللسن،  لن ا فنان         1010كااب األربعني للعممة اجمللس،: فكااب األربعني للعممة اجمللس،: ف  ((2))  

ع عمنا ذكنر  ع عمنا ذكنر  ال  ل ع ه كان ب انطة حم ، كممه يف )ال  انني(  حسو من ن ل ع ه ولعل كممنه خيالن  ال  ل ع ه كان ب انطة حم ، كممه يف )ال  انني(  حسو من ن ل ع ه ولعل كممنه خيالن  

  

 



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

فالصدوق إما ناوي أو أ از وإما ن لوا قراءة أو مساعنا إس لمم لنه ومن وم املفيند      فالصدوق إما ناوي أو أ از وإما ن لوا قراءة أو مساعنا إس لمم لنه ومن وم املفيند      

  م األذري ب ف  الطري ة أوصلوا إس الط ن،. م األذري ب ف  الطري ة أوصلوا إس الط ن،.

ن طريح الط ن، للشيس الصدوق لن  كنان صنتيتا ن وهن  صنتيح ن       ن طريح الط ن، للشيس الصدوق لن  كنان صنتيتا ن وهن  صنتيح ن       إإ  

 م طريح الصدوق إس ذلك األصل ل  كنان صنتيتا فن ن أينة رواينة ي  لنوا الشنيس         م طريح الصدوق إس ذلك األصل ل  كنان صنتيتا فن ن أينة رواينة ي  لنوا الشنيس        

الط ننن، يف الاونن يوني عننن أصننل مننن للننك األصنن ي امل  نن  ة يف مشننيخة الف يننه     الط ننن، يف الاونن يوني عننن أصننل مننن للننك األصنن ي امل  نن  ة يف مشننيخة الف يننه     

ق ق للصدوق وكانا بس د ضعيع يف الاو يوني ف نه بالويج ه ا الس د بسن د الصندو  للصدوق وكانا بس د ضعيع يف الاو يوني ف نه بالويج ه ا الس د بسن د الصندو  

ل  ن رواية صتيتة  وذلك بةكنة أن الط نن، وإن ن نل طري نا ضنعيفا إس ذلنك       ل  ن رواية صتيتة  وذلك بةكنة أن الط نن، وإن ن نل طري نا ضنعيفا إس ذلنك       

األصنل إال أن ذلنك األصنل ب فسنه كنان م  نن  ا ع ند الصندوق وقند ن لنه األذننري          األصنل إال أن ذلنك األصنل ب فسنه كنان م  نن  ا ع ند الصندوق وقند ن لنه األذننري          

أن ي  ن طريح الصدوق لألصل صتيتا.أن ي  ن طريح الصدوق لألصل صتيتا.  شرا   شرا فو  صتيحفو  صتيحللط ن، للط ن، 

  ول د كانا الطري نة املاداولنة أن األصنل يرا عنه الط نن، ب فسنه  فنم ي ن ي        ول د كانا الطري نة املاداولنة أن األصنل يرا عنه الط نن، ب فسنه  فنم ي ن ي        

حد  ا وإاا ي  ل عن األص ي. ف ااب احلسن بن حمو ب مثًم كان م    ا ع د الشيس حد  ا وإاا ي  ل عن األص ي. ف ااب احلسن بن حمو ب مثًم كان م    ا ع د الشيس 

الط ن، وقد را عه ب فسه ون ل ع ه مواشرة. وحي ئٍ  فان كان ه ا األصل مشو را فم الط ن، وقد را عه ب فسه ون ل ع ه مواشرة. وحي ئٍ  فان كان ه ا األصل مشو را فم 

حنانا  إس السن د إلينه  كال نايف ادن  فنم يسنأي أحند منا نلسنلة السن د إس ال ننايف            حنانا  إس السن د إلينه  كال نايف ادن  فنم يسنأي أحند منا نلسنلة السن د إس ال ننايف            

 من كااب ابن حمو ب  وال ااب شوري.من كااب ابن حمو ب  وال ااب شوري.فالط ن،   ة وه  قرأ بعي ه فالط ن،   ة وه  قرأ بعي ه 

وه ا واضح  ول ن اجمللس، أرا  لصتيح الروايات يف حالة عده ك ن األصل وه ا واضح  ول ن اجمللس، أرا  لصتيح الروايات يف حالة عده ك ن األصل 

مشو را لدى الطا فة  ف اي: صتيح أن األصل وصنل إس الط نن، بطرينح ضنعيع     مشو را لدى الطا فة  ف اي: صتيح أن األصل وصنل إس الط نن، بطرينح ضنعيع     

ول ن األصل أيضا كان م    ا لدى الصدوق  ون  ي: ع ندما كنان الط نن، ي  نل     ول ن األصل أيضا كان م    ا لدى الصدوق  ون  ي: ع ندما كنان الط نن، ي  نل     

ان ي كر ما ه  طري ه إس ه ا األصل  فن كر طري نه عنن    ان ي كر ما ه  طري ه إس ه ا األصل  فن كر طري نه عنن    عن ه ا األصل يف فورنه كعن ه ا األصل يف فورنه ك

فمن عن فنمن.. إ   فن ذا لاوع نا  ف  ندنا  ضنعيفا ع يضنر  وذلنك ألن للصندوق         فمن عن فنمن.. إ   فن ذا لاوع نا  ف  ندنا  ضنعيفا ع يضنر  وذلنك ألن للصندوق         
                                                                                                                                                                                                         

        كثريًا واملوم ان ه ا ال ر ذكرنا   وفصل ا  مبتامملنه  و نٌه  ندير بالوتن  وال  ناب كمنا أشنرنا إس        كثريًا واملوم ان ه ا ال ر ذكرنا   وفصل ا  مبتامملنه  و نٌه  ندير بالوتن  وال  ناب كمنا أشنرنا إس

 بع  ال  اب يف األ امو. بع  ال  اب يف األ امو. 



  حجية مراسيل الثقات 

طريننح إليننه صننتيح  ف نند وصننل إذن بطننري ني للط ننن، وي فنن، كنن ن احنندهما           طريننح إليننه صننتيح  ف نند وصننل إذن بطننري ني للط ننن، وي فنن، كنن ن احنندهما           

 ..((2))صتيتًاصتيتًا

  إذ قد ي اي: ان طريح الط ن، إس ذلك األصل ل  كان ضنعيفًا  فنم يثونا   إذ قد ي اي: ان طريح الط ن، إس ذلك األصل ل  كان ضنعيفًا  فنم يثونا     

به و    الرواية كما ن لا إليه  يف ذلك األصنل  فنم ي فن  و ن   نسنخة أذنرى       به و    الرواية كما ن لا إليه  يف ذلك األصنل  فنم ي فن  و ن   نسنخة أذنرى       

 ..««ولدى الط ن، بالاو ولدى الط ن، بالاو »»صتيتة لدى الصدوق صتيتة لدى الصدوق 

انننه لنن   وننا مننن السنن د الضننعيع  و نن   الروايننة يف األصننل      انننه لنن   وننا مننن السنن د الضننعيع  و نن   الروايننة يف األصننل        

امل  نن   لنندى الصنندوق لصننتا الروايننة  ل ننن  ّوننا العننرب  إذ مننا  اه ننن د       امل  نن   لنندى الصنندوق لصننتا الروايننة  ل ننن  ّوننا العننرب  إذ مننا  اه ننن د       

ونا م  ن  ة يف ذلنك األصنل ضنعيفًا  فنم يثونا أصنل         ونا م  ن  ة يف ذلنك األصنل ضنعيفًا  فنم يثونا أصنل         الط ن، للرواينة املنّدعى ان  الط ن، للرواينة املنّدعى ان  

و    الرواية يف ذلك األصل لي اي: منا  امنا م  ن  ة يف ذلنك األصنل وطرينح       و    الرواية يف ذلك األصل لي اي: منا  امنا م  ن  ة يف ذلنك األصنل وطرينح       

الصدوق إليونا صنتيح  فون، صنتيتة. فاأمنل  وقند يندف  الاأمنل مبنا ينأل، بعند            الصدوق إليونا صنتيح  فون، صنتيتة. فاأمنل  وقند يندف  الاأمنل مبنا ينأل، بعند            

 قليل فادبر ولأمل.  قليل فادبر ولأمل.  

اننا اننا و نن   كلو نن   كل  ه نناك صنن رلان حصننل اللننا بي ومننا    ه نناك صنن رلان حصننل اللننا بي ومننا      

ال سخاني لدى الط ن،  وقد اكافنى بنال ظر يف ال سنخة غنري الصندوقية  وه نا يصنح        ال سخاني لدى الط ن،  وقد اكافنى بنال ظر يف ال سنخة غنري الصندوقية  وه نا يصنح        

عده و ن   ال سنخة الصندوق ع ند   بنل ن نل عنن االصنل         عده و ن   ال سنخة الصندوق ع ند   بنل ن نل عنن االصنل           للويج الس د  للويج الس د  

ب انطة ضعيٍع أو ضعاف فم يصح للويج الس د كما مضنى بياننه يف هنامو ننابح      ب انطة ضعيٍع أو ضعاف فم يصح للويج الس د كما مضنى بياننه يف هنامو ننابح      

 فاأمل.فاأمل.
                                                                                                                                                                                                         

وللا رينو للن هن اثننل مبنن لننه اس مر ن  ل لينند  طري نان ل  ننل كممنه  الطريننح االوي م ومنا ضننعيع         وللا رينو للن هن اثننل مبنن لننه اس مر ن  ل لينند  طري نان ل  ننل كممنه  الطريننح االوي م ومنا ضننعيع             ((2))  

ن كليومنا ذنةًا عنن املر ن   اال اننه يف مرحلنة ال  نل         ن كليومنا ذنةًا عنن املر ن   اال اننه يف مرحلنة ال  نل         ول ن ادذر صتيح  وقد مس  ذلك الشخص مول ن ادذر صتيح  وقد مس  ذلك الشخص م

ن ل عن الضنعيع لعلنة منن العلنل  فنان هن ا السن د امل  ن ي وان ع ي نن لامنا   ل نن منن ذنمي علم نا               ن ل عن الضنعيع لعلنة منن العلنل  فنان هن ا السن د امل  ن ي وان ع ي نن لامنا   ل نن منن ذنمي علم نا               

وال بند منن ممحظننة ان   وال بند منن ممحظننة ان   النار ، باننه قند مسعنه مننن طرينح صنتيح آذنر  فنان ن لننه نني  ن صنتيتًا            النار ، باننه قند مسعنه مننن طرينح صنتيح آذنر  فنان ن لننه نني  ن صنتيتًا            

نه كان يرا   نفن  االصنل ال اننه ي  نل شنف يا عنن فنمن عنن         نه كان يرا   نفن  االصنل ال اننه ي  نل شنف يا عنن فنمن عنن         طري ة الشيس الط ن، يف الاو يووني ه، اطري ة الشيس الط ن، يف الاو يووني ه، ا

 فمن.فمن.



  ملبحث الثاين: حجية مراسيل الطويس يف التهذيبني... االفصل الثاين: 

ل  وال ي دف بنه لعند ها أحياننًا    ل  وال ي دف بنه لعند ها أحياننًا    ما احاماي لعد  ال سس  فانه م ف، باألصما احاماي لعد  ال سس  فانه م ف، باألصأأوو

 .  .  ((2))إذ الاعد   ا ة إس  ليل فما  ي عليه  ليل فو  وإال فاألصل عدمهإذ الاعد   ا ة إس  ليل فما  ي عليه  ليل فو  وإال فاألصل عدمه

 وأل ا ام اب لامة لظور من الوت  ادل،.  وأل ا ام اب لامة لظور من الوت  ادل،.  

 

ومن اإلش االت ال  أ ريت أيضا: من أين نعلم أن ه   ال سخة الن  ن نل   ومن اإلش االت ال  أ ريت أيضا: من أين نعلم أن ه   ال سخة الن  ن نل   

الشيس الط ن، كانا صتيتة  ف ن ال سس كاننا ذطينة  فنيم ن أن ل ن ن     الشيس الط ن، كانا صتيتة  ف ن ال سس كاننا ذطينة  فنيم ن أن ل ن ن     ع وا ع وا 

ال سننخة مننن هنن ا األصننل امل  نن  ة ع نند الصنندوق واعامنندها  ختالننع بعنن           ال سننخة مننن هنن ا األصننل امل  نن  ة ع نند الصنندوق واعامنندها  ختالننع بعنن           

االذنامف عنن ال سننخة الن  را عوننا الط نن، ون ننل ع ونا بسنن د ضنعيع  فونن ا       االذنامف عنن ال سننخة الن  را عوننا الط نن، ون ننل ع ونا بسنن د ضنعيع  فونن ا       

 ..((0))الاع ي  أو الالويج ال ي ف الاع ي  أو الالويج ال ي ف 

هن   الرواينة يف نسنخة    هن   الرواينة يف نسنخة      اللوم إال من ذنمي طرينح واحند وهن  أن  ند ننصّ      اللوم إال من ذنمي طرينح واحند وهن  أن  ند ننصّ      

 الصدوق  ول ن حي ئ  ل في ا نسخة الصدوق وال فا دة يف الاو يو.الصدوق  ول ن حي ئ  ل في ا نسخة الصدوق وال فا دة يف الاو يو.

ال سس الطية ألر كاناب  ال سس الطية ألر كاناب    على االعاما  علىعلى االعاما  علىب اء الع مء ب اء الع مء   انان  

أ ق منن هن     أ ق منن هن     عنا ة هن،   عنا ة هن،   ما ع ي م  لينل علنى النمف  ذاصنة أن ال سنس الطينة       ما ع ي م  لينل علنى النمف  ذاصنة أن ال سنس الطينة       

 ..((1))ال سس املطو عةال سس املطو عة
                                                                                                                                                                                                         

ويؤكد ذلك الافات أعمه الر اي إس احاماي لعد  ال سس  ول ا ذكروا أحيانًا لعد ها ن ل  كنان ن فلن  ع    ويؤكد ذلك الافات أعمه الر اي إس احاماي لعد  ال سس  ول ا ذكروا أحيانًا لعد ها ن ل  كنان ن فلن  ع      ((2))  

ي كروا الاعد    ي على إحرازهم عدمنه  ومنن ذلنك ننص الط نن، يف الفورننا يف لر نة العنمء بنن          ي كروا الاعد    ي على إحرازهم عدمنه  ومنن ذلنك ننص الط نن، يف الفورننا يف لر نة العنمء بنن          

 ل اابه نسخًا أربعة وان له إس كل ال سس طري ًا ذاصًا.ل اابه نسخًا أربعة وان له إس كل ال سس طري ًا ذاصًا.رزين على ان رزين على ان 

بل ان ه ا اإلش اي عاه يشمل كل ال سس الطية واملطو عنة  وع مّت َننَلو االعامنا  عليونا بال لينة إال      بل ان ه ا اإلش اي عاه يشمل كل ال سس الطية واملطو عنة  وع مّت َننَلو االعامنا  عليونا بال لينة إال        ((0))  

ما احرز قراءة الالمي  على األنااذ كاابنه أو النراور علنى املنرور لنه  أو مساعنه م نه  أو منا أشنوه  من            ما احرز قراءة الالمي  على األنااذ كاابنه أو النراور علنى املنرور لنه  أو مساعنه م نه  أو منا أشنوه  من            

 ى صتة كل ما فيه.ى صتة كل ما فيه.لأكيد  عللأكيد  عل

 فمثًم الح  كااب )الرنا ل( املخط طة فان ذطؤها نا ر ع   املطو عة.فمثًم الح  كااب )الرنا ل( املخط طة فان ذطؤها نا ر ع   املطو عة.  ((1))  



  حجية مراسيل الثقات 

مه أعننم  صنتة وقن ة إذا وقعنا ال سننخة الطينة بيند ذننوري      مه أعننم  صنتة وقن ة إذا وقعنا ال سننخة الطينة بيند ذننوري      وينل ا  ال ن  وينل ا  ال ن    

اعامد على اعامد على   قدقدذلك ذلك   فاذا و دنا  م فاذا و دنا  م كالشيس الط ن،  العاع باحاماي اذامف ال سس كالشيس الط ن،  العاع باحاماي اذامف ال سس 

  ه   ال سخة  ف ن اعاما   عليوا  ليل على انه ال يرى فرقا يف ال  اقنة بنني ال سنخاني.   ه   ال سخة  ف ن اعاما   عليوا  ليل على انه ال يرى فرقا يف ال  اقنة بنني ال سنخاني.   

اعامد عليوا ال اف بعد اعامد عليوا ال اف بعد   نسخة نسخة   ّ حّ حوولالع ح  ي املعرفة ف ن الوري إذا لالع ح  ي املعرفة ف ن الوري إذا   وامام  انه يفوامام  انه يف

 ذلك اللوم إال ل   وا المف. ذلك اللوم إال ل   وا المف. 

الط ن، رغم و    نسخة صدوقية م روءة عليه أو مسم عة الط ن، رغم و    نسخة صدوقية م روءة عليه أو مسم عة   انان  

أن ه   ال سنخة "الثانينة"   أن ه   ال سنخة "الثانينة"     عنعن  ي شعي شع  فانهفانهم ه أو م اولة إيا  إذا اعامد على نسخة  انية م ه أو م اولة إيا  إذا اعامد على نسخة  انية 

ا ن أو كثر ذطؤ   ي  يف د االعاما  ا ن أو كثر ذطؤ   ي  يف د االعاما  كانا معامدة ع د   إال فيما ُعلم ذطؤ  ن من قول كانا معامدة ع د   إال فيما ُعلم ذطؤ  ن من قول 

 ال  ع، عليه.ال  ع، عليه.

: نم  : نم  ((2))وال خام ه ا الفصل بعونارة  امعنة للشنيس الط نن، لندي علنى مسنل ه العناه        وال خام ه ا الفصل بعونارة  امعنة للشنيس الط نن، لندي علنى مسنل ه العناه        

فما اذ له من امل هو وه  أن ذة ال احد إذا كان وار ا منن طرينح أصنتاب ا ال نا لني     فما اذ له من امل هو وه  أن ذة ال احد إذا كان وار ا منن طرينح أصنتاب ا ال نا لني     »»قاي: قاي: 

وكنان ممنن ال يطعنن    وكنان ممنن ال يطعنن        وعن أحد منن األ منة     وعن أحد منن األ منة   باإلمامة وكان ذلك مرويا عن ال يب باإلمامة وكان ذلك مرويا عن ال يب 

يف ن له وع ل ن ه اك قري ة لدي على صنتة منا لضنم ه النة  ألننه      يف ن له وع ل ن ه اك قري ة لدي على صنتة منا لضنم ه النة  ألننه        يف رواياه وي  ن نديدًايف رواياه وي  ن نديدًا

ان كان ه اك قري ة لدي على صتة ذلك كان االعاونار بال ري نة  وكنان ذلنك م  ونا للعلنم. ن        ان كان ه اك قري ة لدي على صتة ذلك كان االعاونار بال ري نة  وكنان ذلنك م  ونا للعلنم. ن        

 وحنن ن كر ال را ن فيما بعد ن ال   از العمل بوا.وحنن ن كر ال را ن فيما بعد ن ال   از العمل بوا.

رقة احمل ة  فان، و دلوا لمعنة علنى العمنل بون       رقة احمل ة  فان، و دلوا لمعنة علنى العمنل بون       الفالف  وال ر يدي على ذلك: إ ا وال ر يدي على ذلك: إ ا 

األذوار ال  رووها يف لصانيفوم و ون ها يف أص ألم  ال يا اكرون ذلك وال يادافع نه حانى  األذوار ال  رووها يف لصانيفوم و ون ها يف أص ألم  ال يا اكرون ذلك وال يادافع نه حانى  

أن واحدا م وم إذا أفاى بش،ء ال يعرف نه نأل   من أين قلا هن ا؟ فن ذا أحناألم علنى كاناب      أن واحدا م وم إذا أفاى بش،ء ال يعرف نه نأل   من أين قلا هن ا؟ فن ذا أحناألم علنى كاناب      

ديثنه نن ا ا وننلم ا األمنر يف ذلنك      ديثنه نن ا ا وننلم ا األمنر يف ذلنك      معروف  أو أصل مشو ر  وكنان راوينه   نة ال ي  نر ح    معروف  أو أصل مشو ر  وكنان راوينه   نة ال ي  نر ح    

 ..((0))««وقول ا ق له  وه   عا لوم ونجياوم وقول ا ق له  وه   عا لوم ونجياوم 
                                                                                                                                                                                                         

وي شع م ه انه ل  ارنل معامدا على املرنل فانه ال ي  ن اال بعد ل فر للك الض ابا يف ر اي الس د و احراز  وي شع م ه انه ل  ارنل معامدا على املرنل فانه ال ي  ن اال بعد ل فر للك الض ابا يف ر اي الس د و احراز    ((2))  

 ل  اقاه واال ملا اعامد.ل  اقاه واال ملا اعامد.

 ا ق.ا ق.  119119ا    ا      209209صص  22عدة االص ي:  عدة االص ي:    ((0))  



  ... بحث موجز عن حجية روايات أصحاب اإلمجاعالفصل الثاين: 

يف ر النه  يف ر النه  نن  نن    100100املعاصنر للشنيس ال لني  املان فى     املعاصنر للشنيس ال لني  املان فى     ن ن     ة الشنيس ال شن،  ة الشنيس ال شن،  ل د ّعل د ّع

 ة من أصتاب األ مة األربعة )من اإلمناه   ة من أصتاب األ مة األربعة )من اإلمناه  عن لامي   معن لامي   م  ((2)))اذايار معرفة الر اي()اذايار معرفة الر اي(

الوتن  والانداوي بنني    الوتن  والانداوي بنني      ( بعوارات أضتا مثار( بعوارات أضتا مثار  اإلماه الواقر إس اإلماه الرضااإلماه الواقر إس اإلماه الرضا

 على مر األزمانعلى مر األزمان  ((0))  واألص يواألص يعلماء الدراية والر اي والف ه علماء الدراية والر اي والف ه 

  واإلمنناه الصننا ق واإلمنناه الصننا ق   ننناة مننن أصننتاب اإلمنناه الونناقر   ننناة مننن أصننتاب اإلمنناه الونناقر   أشننار اس أشننار اس ف نند ف نند 

أ عا العصابة أ عا العصابة   ..  عفر وأب، عود اهللعفر وأب، عود اهلل)لسمية الف واء من أصتاب أب،  )لسمية الف واء من أصتاب أب،  ن  له: ن  له: بب

  وأصتاب أب، عود اهلل وأصتاب أب، عود اهلل   على لصديح هؤالء األّولني من أصتاب أب،  عفر على لصديح هؤالء األّولني من أصتاب أب،  عفر 

وان ا وا ألم بالف ه ف ال ا: أف ه األّولني نّاة: زرارة ومعنروف بنن ذّربن ذ  وبريند      وان ا وا ألم بالف ه ف ال ا: أف ه األّولني نّاة: زرارة ومعنروف بنن ذّربن ذ  وبريند      

ّاة ّاة وأب  بصري األندر  والفضيل بن يسار  وحمّمد بن مسلم الّطا ف،  قال ا: أف ه السوأب  بصري األندر  والفضيل بن يسار  وحمّمد بن مسلم الّطا ف،  قال ا: أف ه الس

زرارة  وقنناي بعضننوم م ننان أبنن، بصننري األننندر  أبنن  بصننري املننرا ر وهنن  لينن  بننن   زرارة  وقنناي بعضننوم م ننان أبنن، بصننري األننندر  أبنن  بصننري املننرا ر وهنن  لينن  بننن   

 ..الوخ رالوخ ر

)لسنمية  )لسنمية    ب  لنه: ب  لنه:   عن نناة منن أصنتاب اإلمناه الصنا ق      عن نناة منن أصنتاب اإلمناه الصنا ق      أشار اس أشار اس كما كما 

: أ عا العصابة على لصنتيح منا يصنّح    : أ عا العصابة على لصنتيح منا يصنّح    الف واء من أصتاب أب، عود اهلل الف واء من أصتاب أب، عود اهلل 

ن  ون ُأولئنك السنّاة الن ين    ن  ون ُأولئنك السنّاة الن ين    عن هؤالء ولصدي وم ملا ي  ل ن  وأقّروا ألم بالف ه معن هؤالء ولصدي وم ملا ي  ل ن  وأقّروا ألم بالف ه م

عنند ناهم ومّسي نناهم وهننم نننّاة نفننر:  يننل بننن  ّرا   وعونند اهلل بننن مسنن ان   عنند ناهم ومّسي نناهم وهننم نننّاة نفننر:  يننل بننن  ّرا   وعونند اهلل بننن مسنن ان   
                                                                                                                                                                                                         

وه  ال اناب الر نال، الن ر اذاصنر  الشنيس الط نن، منن كنمه الشنيس ال جاشن، وامسنا  بون ا االننم              وه  ال اناب الر نال، الن ر اذاصنر  الشنيس الط نن، منن كنمه الشنيس ال جاشن، وامسنا  بون ا االننم                ((2))

  ..من علماء الر ايمن علماء الر اي  رأر لعاملنيرأر لعاملنيفي  ن ال ااب ذا اماياز يف انه في  ن ال ااب ذا اماياز يف انه لديه لديه الصتيح الصتيح   م هم هواناخو واناخو 

 ..لاو لاو بابا  ((0))



  حجية مراسيل الثقات 

وعوند اهلل بنن ب نري  ومّحنا  بنن عثمنان  ومّحنا  بنن عيسنى  وأبنان بنن عثمننان.            وعوند اهلل بنن ب نري  ومّحنا  بنن عثمنان  ومّحنا  بنن عيسنى  وأبنان بنن عثمننان.            

قال ا: وزعم أب  إننتاق الف ينه وهن   علونة بنن ميمن ن أّن أف نه هنؤالء  ينل بنن           قال ا: وزعم أب  إننتاق الف ينه وهن   علونة بنن ميمن ن أّن أف نه هنؤالء  ينل بنن           

 ..، عود اهلل ، عود اهلل  ّرا  وهم أحدال أصتاب أب ّرا  وهم أحدال أصتاب أب

ن  له: ن  له: بنننبننن  ر عننن ننناة مننن أصننتاب اإلمنناه ال ننا م والرضننا  ر عننن ننناة مننن أصننتاب اإلمنناه ال ننا م والرضننا  كمننا عّوننكمننا عّونن

: أ ن  أصنتاب ا   : أ ن  أصنتاب ا   )لسمية الف واء منن أصنتاب أبن، إبنراهيم وأبن، احلسنن       )لسمية الف واء منن أصنتاب أبن، إبنراهيم وأبن، احلسنن       

على لصتيح ما يصّح عنن هنؤالء ولصندي وم وأقنّروا ألنم بالف نه والعلنم  وهنم         على لصتيح ما يصّح عنن هنؤالء ولصندي وم وأقنّروا ألنم بالف نه والعلنم  وهنم         

: ين ن   : ين ن   د اهلل د اهلل نّاة نفر آذر  ون نّاة نفر ال ين ذكرناهم يف أصنتاب أبن، عون   نّاة نفر آذر  ون نّاة نفر ال ين ذكرناهم يف أصنتاب أبن، عون   

ن  وصف ان بن حييى بّيا  السنابرر  وحممند بنن أبن، عمنري  وعوند       ن  وصف ان بن حييى بّيا  السنابرر  وحممند بنن أبن، عمنري  وعوند       بن عود الرمحبن عود الرمح

اهلل بن ملرية  واحلسن بن حمو ب  وأمحد بن حممد بن أبن، نصنر  وقناي بعضنوم     اهلل بن ملرية  واحلسن بن حمو ب  وأمحد بن حممد بن أبن، نصنر  وقناي بعضنوم     

م ان احلسن بنن حمون ب  احلسنن بنن علن، بنن فضناي  وفضنالة بنن أّين ب وقناي            م ان احلسن بنن حمون ب  احلسنن بنن علن، بنن فضناي  وفضنالة بنن أّين ب وقناي            

  وأف نه هنؤالء ين ن  بنن عوند        وأف نه هنؤالء ين ن  بنن عوند      بعضوم م ان فضالة بن أي ب: عثمان بنن عيسنى  بعضوم م ان فضالة بن أي ب: عثمان بنن عيسنى  

 الرمحن وصف ان بن حييىالرمحن وصف ان بن حييى

 

 

)أ ن  أصنتاب ا علنى لصنتيح     )أ ن  أصنتاب ا علنى لصنتيح     ن املعان، احملاملة يف ق ي ال ش، يف ر النه  ن املعان، احملاملة يف ق ي ال ش، يف ر النه  إإ

 ه،  م ة:  ه،  م ة:    ((وأقروا ألم بالف ه والعلموأقروا ألم بالف ه والعلم  ما يصح عن هؤالء ولصدي وم ألمما يصح عن هؤالء ولصدي وم ألم

ولصنننّدق ذصننن ص هنننؤالء  ولصنننّدق ذصننن ص هنننؤالء  ح ح فنننة ل ّ نننفنننة ل ّ نننان العصنننابة والطا ان العصنننابة والطا   

األشننخاص بأنفسننوم  أر اّن مفننا  هنن   العوننارة لنن  ي وم ف ننا  فونن، مبثابننة قنن ي   األشننخاص بأنفسننوم  أر اّن مفننا  هنن   العوننارة لنن  ي وم ف ننا  فونن، مبثابننة قنن ي   

 الر ال،: )ابن اب، عمري   ة( مثًم.الر ال،: )ابن اب، عمري   ة( مثًم.

لرواينة  لرواينة  لله  للمت ، واملرور أر ه  للمت ، واملرور أر اّن الاصديح والاصديح اّن الاصديح والاصديح 



  ... بحث موجز عن حجية روايات أصحاب اإلمجاعالفصل الثاين: 

 بلتا  نلسلة إن ا ها.بلتا  نلسلة إن ا ها.

ايننة النن  يرويوننا هننؤالء امماعننة     ايننة النن  يرويوننا هننؤالء امماعننة     الروالرواملننرا  هنن  ان  املننرا  هنن  ان  ان ان   

األعنم منن كنن ن الصنتة لصنتة االننن ا  او لصنتة املضنم ن والروايننة       األعنم منن كنن ن الصنتة لصنتة االننن ا  او لصنتة املضنم ن والروايننة           صنتيتة صنتيتة 

 ..ول  حدنا بال را نول  حدنا بال را نب فسوا ب فسوا 

 

ا ننا  االصننتاب ا ننا  االصننتاب مننن كننمه الشنيس ال شنن، هنن   مننن كننمه الشنيس ال شنن، هنن   حيامنل ان ي نن ن املسننافا   حيامنل ان ي نن ن املسننافا   

وحناي  وحناي      ه فاملرا  من كل ه   العوارة اننه   نة  ه فاملرا  من كل ه   العوارة اننه   نة  وعليوعلين ن       مثممثمن ن   ل  يح ابن اب، عمريل  يح ابن اب، عمريعلى على 

فتي ئن  فنان مفنا  هن       فتي ئن  فنان مفنا  هن           نات.   نات.   بأنومبأنومل  ي ه حاي ل  يح ب ية االشخاص ع د ال  ي ل  ي ه حاي ل  يح ب ية االشخاص ع د ال  ي 

العوننارة: ان مننا صننح اس ابننن ابنن، عمننري فانننه يصننح مننن  واننه وُيصننّدق  الّن          العوننارة: ان مننا صننح اس ابننن ابنن، عمننري فانننه يصننح مننن  واننه وُيصننّدق  الّن          

االصتاب ا ع ا علنى و اقانه وعلنى هن ا فونم نناكا ن عنن ل  ينح منن  ناء يف           االصتاب ا ع ا علنى و اقانه وعلنى هن ا فونم نناكا ن عنن ل  ينح منن  ناء يف           

   ..بعد ابن اب، عمري وص اًل اس االماه املعص ه بعد ابن اب، عمري وص اًل اس االماه املعص ه   نلسلة الس دنلسلة الس د

على ذلك ان ال شن، وهن    على ذلك ان ال شن، وهن    ن ن     مضافا ملا نيأل، يف نواية الوت مضافا ملا نيأل، يف نواية الوت ن ن ير   ير   قد قد ول ن ول ن 

ذريا فن الر اي والوري باصنطمحاله يسناوعد ان يسناخده كنل هن   العونارة منن        ذريا فن الر اي والوري باصنطمحاله يسناوعد ان يسناخده كنل هن   العونارة منن        

ي: ي: بل كنان ي ولن، لن  أرا  هن ا املع نى ان ي ن       بل كنان ي ولن، لن  أرا  هن ا املع نى ان ي ن         ف ا ف ا   امماعةامماعة  ه  ه  ا ل إفا ة ل  يح ا ل إفا ة ل  يح 

 باإل ا .باإل ا .  تتأنوم   اأنوم   ا

منن  ناهر اللفن  ومبمحظنة  أبنه يف نن         منن  ناهر اللفن  ومبمحظنة  أبنه يف نن           بعيند بعيند ان ه ا االحاماي ان ه ا االحاماي   

 ذمف ذلك كما نيأل،. ذمف ذلك كما نيأل،. اناظوروا اناظوروا   كما ان املشو ر   كما ان املشو ر الا  يحالا  يح



  حجية مراسيل الثقات 

  ل  يننحل  يننح  لصننتيح مننا يصننح عنن وم لصننتيح مننا يصننح عنن وم ن ي نن ن املسننافا  مننن ق لننه:  ن ي نن ن املسننافا  مننن ق لننه:  أأ  

معاننةة معاننةة   نن        أصننتاب اإل ننا  أصننتاب اإل ننا  أر أر   نننننن  ومومفا نن ن مرويننال فا نن ن مرويننال   روايننةروايننةاحمل نن، ومضننم ن ال احمل نن، ومضننم ن ال 

 ..وصتيتةوصتيتة

يف يف ذلنك  ذلنك    لَ َفن َ لَ َفن َ     نن ا  نن ا  انوا صتيتة اإلانوا صتيتة اإلف ذا كان امل ص   من الصتة ف ذا كان امل ص   من الصتة   

ربعما نة  ربعما نة  أأهنم  هنم  بن، عمنري و  بن، عمنري و  أأبنن  بنن  إإمشايس مشايس   أصتاب اال ا  وم ومأصتاب اال ا  وم وم  ل  يح كافة مشايسل  يح كافة مشايس

 حاماي الثان،.حاماي الثان،.وه ا ه  اإلوه ا ه  اإل    شيخًاشيخًا

املضننم ن املضننم ن هنن  صننتة  هنن  صننتة    ح مننا يصننح عنن وم ح مننا يصننح عنن وم لصننتيلصننتياملننرا  مننن  املننرا  مننن  وأمننا إذا كننان  وأمننا إذا كننان  

قند  قند    اذ   اذ ((2))واحملا ى والرواية مبنا هن، ف نا منن  ون نظنر لصن ص صنتة االنن ا         واحملا ى والرواية مبنا هن، ف نا منن  ون نظنر لصن ص صنتة االنن ا         

ع ي نن منن  ونة    ع ي نن منن  ونة    وان وان بنالة  بنالة  ة ة  نرا ن احملاّفن   نرا ن احملاّفن  احراز صتة املضم ن ناشئا من الاحراز صتة املضم ن ناشئا من الي  ن ي  ن 

 ا. وه ا ه  االحاماي الثال .ا. وه ا ه  االحاماي الثال .امامالس د لالس د ل

ن نل اإل نا  علنى    ن نل اإل نا  علنى      الشنيس ال شن،  الشنيس ال شن،    وقد يسادي أو يساشود على ك ن منرا  وقد يسادي أو يساشود على ك ن منرا  

السنناة الثالثننة والثانيننة بننل واألوس   السنناة الثالثننة والثانيننة بننل واألوس   ر نناي ر نناي لصننتيح إننن ا  الروايننات النن  يرويوننا  لصننتيح إننن ا  الروايننات النن  يرويوننا  

مبع ى أن أولئك السناة ال ينروون وال يرننل ن إال عنن   نة ضنابا عنن   نة ضنابا          مبع ى أن أولئك السناة ال ينروون وال يرننل ن إال عنن   نة ضنابا عنن   نة ضنابا          

 ..وص اًل إس املعص ه وص اًل إس املعص ه 

  لة أو املؤيدات الاالية لة أو املؤيدات الااليةوذلك باألوذلك باأل
                                                                                                                                                                                                         

 ا .ا .اال اال   أصتابأصتابال ل ف  ه   العوارة وه ا اال ا  امل   ي يف ل  يح مشايس ال ل ف  ه   العوارة وه ا اال ا  امل   ي يف ل  يح مشايس   أرأر  ((2))



  ... بحث موجز عن حجية روايات أصحاب اإلمجاعالفصل الثاين: 

منا يصنح عنن هنؤالء هن  منا صنتا        منا يصنح عنن هنؤالء هن  منا صنتا          منا يصنح  منا يصنح    ::ق لنه ق لنه كما ان  ناهر  كما ان  ناهر    

فافيد ما صتا نسنواه من وم   فافيد ما صتا نسنواه من وم   لصتيحلصتيح  ::نسواه إليوم ن دًا ال حدنًا ف  لك ق لهنسواه إليوم ن دًا ال حدنًا ف  لك ق له

 اس من بعدهم.  اس من بعدهم.  

إس السنن د وصن اًل إس هننؤالء الننرواة  إس السنن د وصن اًل إس هننؤالء الننرواة    منا يصننح منا يصننح   كمننا لشننريكمننا لشننري

 ..إس الس د من هؤالء وص اًل إس املعص ه إس الس د من هؤالء وص اًل إس املعص ه لشري لشري   لصتيحلصتيحف  لك ف  لك 

يرا  به الصتة الس دية حانى لندى ال ندماء كمنا     يرا  به الصتة الس دية حانى لندى ال ندماء كمنا       لصتيحلصتيحان ان  ع ى  ع ى 

وقد فصنل الوتن  عنن ذلنك احملنّدل ال ن رر يف ذاتنة        وقد فصنل الوتن  عنن ذلنك احملنّدل ال ن رر يف ذاتنة          ..انوا ك لك لدى املاأذرينانوا ك لك لدى املاأذرين

املسننادرك وأن ننر  عنن ى الشننيس الووننا ، يف مشننرق الشمسننني وصنناحو املعنناع يف  املسننادرك وأن ننر  عنن ى الشننيس الووننا ، يف مشننرق الشمسننني وصنناحو املعنناع يف  

  اذامف اصطمف املا دمني على زمن السيد بن طاووف والعممنة    اذامف اصطمف املا دمني على زمن السيد بن طاووف والعممنة  انانممم ا ى امم ا ى ام

  ((2))احلل، عن اصطمف املاأذرين وذهو إس ان ه    ع ى ع ينر  عليونا أر  لينل   احلل، عن اصطمف املاأذرين وذهو إس ان ه    ع ى ع ينر  عليونا أر  لينل   

بفننارق ان املا نندمني ع  بفننارق ان املا نندمني ع      لنندى ال ننل هنن  و اقننة السنن د   لنندى ال ننل هنن  و اقننة السنن د     صننتيحصننتيحبننل ان املننرا  بننن بننل ان املننرا  بننن 

ا املاننأذرون ا املاننأذرون يشنن ط ا يف الننروار لي نن ن حديثننه صننتيتًا ك نننه إماميننًا فيمننا اشنن    يشنن ط ا يف الننروار لي نن ن حديثننه صننتيتًا ك نننه إماميننًا فيمننا اشنن    

 ذلكذلك

ن  عنن ى الووننا ، وصنناحو املعنناع مننن ان املنندار يف وصننع      ن  عنن ى الووننا ، وصنناحو املعنناع مننن ان املنندار يف وصننع      إإ  

هن  ال  ن ق بنالة والرواينة ولن  منن  ونة ال نرا ن         هن  ال  ن ق بنالة والرواينة ولن  منن  ونة ال نرا ن           املا ندمني املا ندمني الرواية بالصتة لندى  الرواية بالصتة لندى  

الار ية  ال  ليل عليوا بل انوم يطل  ن الصنتيح غالونًا علنى رواينة الث نة إمامينًا       الار ية  ال  ليل عليوا بل انوم يطل  ن الصنتيح غالونًا علنى رواينة الث نة إمامينًا       

  ..فاأملفاأمل    كان أو غري كان أو غري 

يف اعامننا  الروايننة ولصننتيتوا هنن  الاصننتيح احلسنن،   يف اعامننا  الروايننة ولصننتيتوا هنن  الاصننتيح احلسنن،     ((0))ن األصننلن األصننلإإ  
                                                                                                                                                                                                         

 ن.ن.م  إضافة أصالة  وات الللة و وات املصطلتات يف كل فم  إضافة أصالة  وات الللة و وات املصطلتات يف كل ف  ((2))

مبع ى ال اعدةمبع ى ال اعدة  ((0))



  حجية مراسيل الثقات 

وذلننك بنندع ى قننرب ال شنن، وذلننك بنندع ى قننرب ال شنن،     السنن در وان احامننل الا  يننح املضننم ن، احلدننن،السنن در وان احامننل الا  يننح املضننم ن، احلدننن،

  وكثنرة ال نرا ن احلسننية     وكثنرة ال نرا ن احلسننية   ((2))ونظنا ر  منن زمنن الن ص وكن ن أكثنر األذونار مان الرة        ونظنا ر  منن زمنن الن ص وكن ن أكثنر األذونار مان الرة        

 ي  ي أو ل نرر  يف أصن  أو ل نرر  يف أصن    رها ك ن ن الرواينة يف أصنل معنرو  علنى اإلمناه       رها ك ن ن الرواينة يف أصنل معنرو  علنى اإلمناه       ول ّفول ّف

عديدة أو و     يف أصل معاة ذاصة م  حلنا  و ن   األصن ي األربعما نة ذلنك      عديدة أو و     يف أصل معاة ذاصة م  حلنا  و ن   األصن ي األربعما نة ذلنك      

صنننا رًا ال صنننا رًا ال   نن  فاحلا نننة لم اونننا  احلدنننن، لا  ينننح الرواينننة        فاحلا نننة لم اونننا  احلدنننن، لا  ينننح الرواينننة      يف املا ننناوييف املا ننناوي  ال قننناال قنننا

 كانا قليلة بل نا رةكانا قليلة بل نا رة  نننن  ((0))صدورًاصدورًا

أ نن  أصننتاب ا علننى  أ نن  أصننتاب ا علننى    ::أن ق لننهأن ق لننهبننبنناالطمئ ننان ال نن ع، االطمئ ننان ال نن ع، كلننه ينن رل كلننه ينن رل وذلننك وذلننك 

 ..  به الاصتيح احلس،  ون احلدن،  في  ن حجة فادبر  به الاصتيح احلس،  ون احلدن،  في  ن حجة فادبرونظا ر  يراونظا ر  يرا  لصتيح...لصتيح...

عامة لشمل ما ل  قاي أحد أولئنك السناة أو   عامة لشمل ما ل  قاي أحد أولئنك السناة أو     لصدي وم ملا ي  ل نلصدي وم ملا ي  ل نن ن إإ  

فنان لصندي وم يف   فنان لصندي وم يف         قاي اإلماه الصا ققاي اإلماه الصا قعشر روايًا  عشر روايًا  الثمانية الثمانية عشر أو عشر أو   ىىاال  اال  

ع نه عنن   ع نه عنن     يف اننه خينة  يف اننه خينة    قاي فمنقاي فمنذلك يساوق اإلذوار احلس،  ون احلدن، لظو ر ذلك يساوق اإلذوار احلس،  ون احلدن، لظو ر 

 ..((1))فاأملفاأمل    ح ح 

احملدل ال ن رر منن االنناتالة العرفينة لاصنتيتوم      احملدل ال ن رر منن االنناتالة العرفينة لاصنتيتوم      احمل ح احمل ح ما ذكر  ما ذكر    

ل ثنرة للنك   ل ثنرة للنك       عن طرينح ال نرا ن الار ينة   عن طرينح ال نرا ن الار ينة   راويا راويا كل أحا ي  أولئك الثمانية عشر كل أحا ي  أولئك الثمانية عشر 

أو أو   ((1))الروايات  دًا ولفرقوا ولراميوا فانا راؤها  يعًا وه، بناألل ف حمناي عنا ة   الروايات  دًا ولفرقوا ولراميوا فانا راؤها  يعًا وه، بناألل ف حمناي عنا ة   

وعدًا  دًا  ع   الاصتيح عن طرينح إحنراز صنتة اإلنن ا      وعدًا  دًا  ع   الاصتيح عن طرينح إحنراز صنتة اإلنن ا      ال أقل من ك نه مساال أقل من ك نه مسا
                                                                                                                                                                                                         

 (.(.كما صرف به السيد املرلضى يف )أ  بة املسا ل الاواي اتكما صرف به السيد املرلضى يف )أ  بة املسا ل الاواي ات  ((2))

 أر ل  يح الرواية  ون الرواةأر ل  يح الرواية  ون الرواة  ((0))

ل.ل.إذ ذلك فيمن أحرز انه ال وانطة بي ه وبني املرور ع ه فاأمإذ ذلك فيمن أحرز انه ال وانطة بي ه وبني املرور ع ه فاأم  ((1))

رواية رواية وإ وات ان مضم نوا مطابح لل  اعد  م االذوار عن ذلك كله بون   العونارة   رواية رواية وإ وات ان مضم نوا مطابح لل  اعد  م االذوار عن ذلك كله بون   العونارة     أر م   رانة كلأر م   رانة كل  ((1))

 ..ونظا رهاونظا رها



  ... بحث موجز عن حجية روايات أصحاب اإلمجاعالفصل الثاين: 

فانه أمر حمص ر م ضوا نول امل اي نسويًا إذ منن السنول معرفنة َمنن ِمنن النرواة   نة        فانه أمر حمص ر م ضوا نول امل اي نسويًا إذ منن السنول معرفنة َمنن ِمنن النرواة   نة        

وا أحن اي أصنتاب اإل نا  و ندوا أنونم ال ينروون إال عنن        وا أحن اي أصنتاب اإل نا  و ندوا أنونم ال ينروون إال عنن        أأمن غري  فلما انا رمن غري  فلما انا ر

 ..((0))فاأملفاأمل  ((2))الث اة ول ا صتت ا ما يصح عن أصتاب اإل ا  مطل ًاالث اة ول ا صتت ا ما يصح عن أصتاب اإل ا  مطل ًا

هنن  عطننع املونناين  هنن  عطننع املونناين    لصننتيحلصننتيحعلننى علننى   لصنندي وملصنندي ومن  نناهر عطننع ن  نناهر عطننع إإ  

يعن   إس ن لننوم هنم وانوننم   يعن   إس ن لننوم هنم وانوننم     لصنندي وملصنندي وموالظناهر ان  والظناهر ان  ل.ل.علنى املونناين  فأننه األصنن  علنى املونناين  فأننه األصنن  

يعنن   إس صننتة ب يننة السنن د إذ ِصننرف    يعنن   إس صننتة ب يننة السنن د إذ ِصننرف      لصننتيحلصننتيحصننا ق ن فيننه ال ي نن ب ن وأن  صننا ق ن فيننه ال ي نن ب ن وأن  

  صدقوم يف ن ل رواينة عنن شنخص وانونم مسع هنا م نه ال ي فن، لمعامنا  علنى         صدقوم يف ن ل رواينة عنن شنخص وانونم مسع هنا م نه ال ي فن، لمعامنا  علنى         

الرواية والعمل بوا بل ال بد من صتة ب ية نلسلة السن د ليصنح االعامنا  ولن لك     الرواية والعمل بوا بل ال بد من صتة ب ية نلسلة السن د ليصنح االعامنا  ولن لك     

  أو   أو أ   أصتاب ا على لصتيح منا يصنح عنن هنؤالء ولصندي وم     أ   أصتاب ا على لصتيح منا يصنح عنن هنؤالء ولصندي وم     قاي ال ش، قاي ال ش، 

الاصتيحالاصتيح  فاأملفاأمل    يع   للس د والاصديح للمضم نيع   للس د والاصديح للمضم ن..  

 اهر يف صتاه نن دًا منن غنري فنرق بنني       اهر يف صتاه نن دًا منن غنري فنرق بنني        صتح احلدي صتح احلدي ن ق ألم ن ق ألم إإ  

  ..فاأملفاأمل    ا   أصتاب ا على لصتيح...ا   أصتاب ا على لصتيح...واملاأذرين ف  لك ق له واملاأذرين ف  لك ق له ال دماء ال دماء 

 على ذلكعلى ذلك  الُعّدةالُعّدةكمه الشيس الط ن، يف كمه الشيس الط ن، يف شوا ة شوا ة   

ان كمه الط ن، يف العدة يصلح ب فسه  لنيًم فاننه ن نل اإل نا      ان كمه الط ن، يف العدة يصلح ب فسه  لنيًم فاننه ن نل اإل نا        

 على صتة ن د ما يرويه حممد بن أب، عمري واضرابهعلى صتة ن د ما يرويه حممد بن أب، عمري واضرابه

منن  كنمه ال شنن، هنن، منن و ننه إذ ال يعلننم ان   منن  كنمه ال شنن، هنن، منن و ننه إذ ال يعلننم ان   نعنم قنند ي نناي ان نسنوة كممننه   نعنم قنند ي نناي ان نسنوة كممننه   

الن ين ذكنرهم   الن ين ذكنرهم     2828  ه  نا ر أصنتاب اإل نا  النن   ه  نا ر أصنتاب اإل نا  النن     وغريهم من الث اتوغريهم من الث اتم ص    من م ص    من 

ر بني األصنتاب انونم ال ينروون إال عنن     ر بني األصنتاب انونم ال ينروون إال عنن     وِِوشُاشُاال ش،  بل حيامل إرا له أولئك ال ين ُاال ش،  بل حيامل إرا له أولئك ال ين ُا
                                                                                                                                                                                                         

اما باالنا راء الااه أو ال اقص ل ن املعلل بان حيدف من ك ن  يدن الرواة عده الرواينة إال عنن   نة عنن     اما باالنا راء الااه أو ال اقص ل ن املعلل بان حيدف من ك ن  يدن الرواة عده الرواينة إال عنن   نة عنن       ((2))

 ك نه بانيًا على ذلك يف كل روايالهك نه بانيًا على ذلك يف كل رواياله    ة وص اًل للمعص ه   ة وص اًل للمعص ه 

  هه: ان احراز لصتيتوم املضم ن، غري مساوعد عة االنا راء املعلل  فاأمل. هه: ان احراز لصتيتوم املضم ن، غري مساوعد عة االنا راء املعلل  فاأمل.من و من و   ((0))



  حجية مراسيل الثقات 

ن ن   ة وهم أمحد بن حممد عيسى و عفر بن بشري الوجل، وحممد بن إمساعيل بن ميم   ة وهم أمحد بن حممد عيسى و عفر بن بشري الوجل، وحممد بن إمساعيل بن ميم 

 رر وبع  أو كل ب  فضايرر وبع  أو كل ب  فضايططاللعفرا ، وعل، بن احلسن الطااللعفرا ، وعل، بن احلسن الطا

نّ ت الطا فة بني ما يرويه حممد بن أب، عمنري وصنف ان بنن    نّ ت الطا فة بني ما يرويه حممد بن أب، عمنري وصنف ان بنن      ::قاي يف العدةقاي يف العدة

حييى وأمحد بن حممد بن أبن، نصنر وغريهنم منن الث نات الن ين عرفننننن ا بنأنوم ال         حييى وأمحد بن حممد بن أبن، نصنر وغريهنم منن الث نات الن ين عرفننننن ا بنأنوم ال         

ملن ا مبرننلوم   ملن ا مبرننلوم   يروون وال يرنل ن إال ممن ي  ح به وبني ما أن د  غريهم ول لك عيروون وال يرنل ن إال ممن ي  ح به وبني ما أن د  غريهم ول لك ع

 ..((2))غريهمغريهمإذا انفر  عن رواية إذا انفر  عن رواية 

 ..بهبهي  ح ي  ح   ((0))ال يرنل ن إال ممنال يرنل ن إال ممنفو  صريح إذ ي  ي فو  صريح إذ ي  ي 

ولئن احامل ك نه ل  ي ًا ملشاخيوم املواشرين فنان عوارلنه المح نة صنرحية يف     ولئن احامل ك نه ل  ي ًا ملشاخيوم املواشرين فنان عوارلنه المح نة صنرحية يف     

ولنن لك عملنن ا  ولنن لك عملنن ا    ::إذ قننايإذ قنناي  ل  يننح كننل نلسننلة الننرواة وصنن اًل إس املعصنن ه    ل  يننح كننل نلسننلة الننرواة وصنن اًل إس املعصنن ه    

مبرنننلوم مافننر  علننى ل  يننح كافننة ر نناي    مبرنننلوم مافننر  علننى ل  يننح كافننة ر نناي    وذلننك ل ضنن ف ان العمننل  وذلننك ل ضنن ف ان العمننل    مبرنننلوممبرنننلوم

ل  يننح الطو ننة األوس منن وم  إضننافة إس ح مننه بالاسنن ية بننني    ل  يننح الطو ننة األوس منن وم  إضننافة إس ح مننه بالاسنن ية بننني    لننر  لننر  اإلننن ا   ون اإلننن ا   ون 

  ..فادبرفادبر    مرانيلوم ومسانيد غريهم فانه ال ي  ن إال ملا ذكرمرانيلوم ومسانيد غريهم فانه ال ي  ن إال ملا ذكر

  ننلوعنًا   لوعنًا     ننع ند الر نال، أو األصن ل، والف ينه      ع ند الر نال، أو األصن ل، والف ينه      الشن اهد  الشن اهد  إن تنا للنك   إن تنا للنك   

صتة الروايات األعنم منن ك نونا    صتة الروايات األعنم منن ك نونا    أر: أر:   ل ل املع ى الثااملع ى الثا  فاّن الظاهر ه  انفاّن الظاهر ه  انف اك وإال ف اك وإال 

لصنننتة اإلنننن ا  أو لصنننتة املضنننم ن بنننال را ن الار ينننة وإن كنننان السننن د غنننري    لصنننتة اإلنننن ا  أو لصنننتة املضنننم ن بنننال را ن الار ينننة وإن كنننان السننن د غنننري    

وه  ان مفنا  للنك العونارة ان أصنتاب اإل نا       وه  ان مفنا  للنك العونارة ان أصنتاب اإل نا       األوي األوي م  ون م  ون   ه  احملّا  ه  احملّاصتيحصتيح

 ..صا ق ن يف ن لوم عن اللري وان مفا ها ل  ي وم ف اصا ق ن يف ن لوم عن اللري وان مفا ها ل  ي وم ف ا

 

                                                                                                                                                                                                         

 ..189189صص  22الُعّدة  الُعّدة    ((2))

 ولعل )ممن(  اهرة يف الا  يح الط ل، املاسلسل فاأمل إذ ال  و ر بل لر  اناشعارولعل )ممن(  اهرة يف الا  يح الط ل، املاسلسل فاأمل إذ ال  و ر بل لر  اناشعار((0))



  ... بحث موجز عن حجية روايات أصحاب اإلمجاعالفصل الثاين: 

 

     ::، املدعى، املدعىوالدليل علوالدليل عل

مبشننا اله يف املطننابح لل اقنن  أو ذو األ ننر فانننه   مبشننا اله يف املطننابح لل اقنن  أو ذو األ ننر فانننه     الصننتيحالصننتيح ونن ر لفنن    ونن ر لفنن     

وي صند بنه الصندق بنل ي صنع      وي صند بنه الصندق بنل ي صنع        الصتيحالصتيح  وال يطلح   وال يطلح ((2))م ابل الواطل أو الفاندم ابل الواطل أو الفاند

وا ك ننه  وا ك ننه  ولن  أرا  ولن  أرا      به ال مه  ون املنا لم في ناي كممنه صنتيح أر يطنابح لل اقن       به ال مه  ون املنا لم في ناي كممنه صنتيح أر يطنابح لل اقن       

  كممنه صنتيح  كممنه صنتيح    ة يف ن له ل ال ا ه  صا ق ال ه  صتيح أو كممه صتيح فنان    ة يف ن له ل ال ا ه  صا ق ال ه  صتيح أو كممه صتيح فنان  

 ..ه    ةه    ةغري غري 

الفاعنل بنل الفعنل    الفاعنل بنل الفعنل      صنح صنح أر ال ي صنع بنن  أر ال ي صنع بنن    ((0))زيند زيند   وامام  انه ال ي اي صّحوامام  انه ال ي اي صّح

 وال  ي ف ا.وال  ي ف ا.

  صنح وصندق  صنح وصندق  ننه إذا قينل   ننه إذا قينل      لينل آذنر ف   لينل آذنر ف    صنح صنح إس إس   صدقصدقن ضم ن ضم إإ

أر ع ي نن ب فنناألوي صننفة  أر ع ي نن ب فنناألوي صننفة    صنندقصنندقال اقنن  وال اقنن  وأر طننابح أر طننابح   صننح كممننه صننح كممننه أرينند بننه أرينند بننه 

 لل  ي والثان، صفة لل ا ل.لل  ي والثان، صفة لل ا ل.

ه  الرواينة أر احمل ن، ال   ه  الرواينة أر احمل ن، ال     لصتيح ما يصح ع وملصتيح ما يصح ع ومن  اهر امل ص ي يف ن  اهر امل ص ي يف إإ  

احل اية ب فسوا أال لرى انه ل  قيل كل ما قاله فمن فو  صتيح أو كل ما ن له فمن عن احل اية ب فسوا أال لرى انه ل  قيل كل ما قاله فمن فو  صتيح أو كل ما ن له فمن عن 

 ..ما ن له ه  كما ن له. فادبرما ن له ه  كما ن له. فادبرن ن ااصتيح أر صتيح أر   ههاملر   فو  صتيح أريد به ان م  لاملر   فو  صتيح أريد به ان م  ل

هن  لن  ي وم   هن  لن  ي وم     لصنتيح منا يصنح عنن  اعنة     لصنتيح منا يصنح عنن  اعنة     فم و ه الحاماي ان املرا  بنفم و ه الحاماي ان املرا  بن

 بانوم ال ي  ب ن وانوم   اة فان ه ا الفوم غري عريف باملرة.بانوم ال ي  ب ن وانوم   اة فان ه ا الفوم غري عريف باملرة.

                                                                                                                                                                                                         

أو الااه يف م ابل ال اقص.أو الااه يف م ابل ال اقص.  ((2))

إال ل  أريد م ابل مر   وه  ال يرلوا بامل اه.إال ل  أريد م ابل مر   وه  ال يرلوا بامل اه.  ((0))



  حجية مراسيل الثقات 

 

كمنا ن نل الشنورة علنى ذلنك ال حيند       كمنا ن نل الشنورة علنى ذلنك ال حيند         ((2))ول لك اناظور املشو ر ه ا املع نى ول لك اناظور املشو ر ه ا املع نى 

 ..الرواشح السماويةالرواشح السماوية، يف ف ا د  الر الية واحمل ح الداما  يف ، يف ف ا د  الر الية واحمل ح الداما  يف ننالووواالوووا

ان ه ا ه  املع ى هن  الظناهر   ان ه ا ه  املع ى هن  الظناهر   كما ان أبا عل، احلا رر يف م اوى امل اي قاي: كما ان أبا عل، احلا رر يف م اوى امل اي قاي: 

 ..امل ساق لل هن من ه   العوارةامل ساق لل هن من ه   العوارة

هنن ا املع ننى الشننيس الووننا ، والشننويد الثننان، والا نن، اجمللسنن،       هنن ا املع ننى الشننيس الووننا ، والشننويد الثننان، والا نن، اجمللسنن،       اذاننار اذاننار كمننا كمننا 

 ال جفية وآذرون.ال جفية وآذرون.  واحملدل الوتران، يف الف ا دواحملدل الوتران، يف الف ا د

وذنة حرينل وإن كنان مرننم  إال اننه يف      وذنة حرينل وإن كنان مرننم  إال اننه يف      : : إذ قناي إذ قناي   ((0))كما انه  اهر ام اهركما انه  اهر ام اهر

الس د محا   وه  ممن ا عا العصابة على لصنتيح منا يصنح ع نه  فنم ي ندف       الس د محا   وه  ممن ا عا العصابة على لصنتيح منا يصنح ع نه  فنم ي ندف       

     ..ضعع من بعد ضعع من بعد 

صريح يف انه انافا  لصنتيح املضنم ن   صريح يف انه انافا  لصنتيح املضنم ن     فم ي دف ضعع من بعد فم ي دف ضعع من بعد   ::ف  لهف  له

لسنن در أو املضنم ن، ولن ا ال خينل بصنتاوا عننده     لسنن در أو املضنم ن، ولن ا ال خينل بصنتاوا عننده     والرواينة األعنم منن الاصنتيح ا    والرواينة األعنم منن الاصنتيح ا    

 صتة الس د فان نف، األذص ال ي اج نف، األعم.صتة الس د فان نف، األذص ال ي اج نف، األعم.

   

                                                                                                                                                                                                         

وه  الصتة ال دما ية )على ما نسو إليوم( وان املرا  صتة املضنم ن األعنم منن ك ننه لصنتة السن د أو       وه  الصتة ال دما ية )على ما نسو إليوم( وان املرا  صتة املضنم ن األعنم منن ك ننه لصنتة السن د أو         ((2))

لل را ن.لل را ن.

 ..129129صص  00ام اهر  ام اهر    ((0))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته
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  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

 

 

ون ال مه والف ه والافسري واحلندي   ون ال مه والف ه والافسري واحلندي   ال ار ة يف شؤال ار ة يف شؤ  ((2))إن كثريا من الرواياتإن كثريا من الروايات

والااريس وغريهنا مونامة مبشن لة اإلهمناي  وننيدور الوتن  بن ذن اهلل لعناس عنن          والااريس وغريهنا مونامة مبشن لة اإلهمناي  وننيدور الوتن  بن ذن اهلل لعناس عنن          

و    إذرا  للك الروايات أو ال ثري م وا عنن اإلهمناي )صنلرى(  وعنن و ن        و    إذرا  للك الروايات أو ال ثري م وا عنن اإلهمناي )صنلرى(  وعنن و ن        

اعاوار الروايات املوملة وإن فر  ب اؤها موملة )كةى(  كمنا ننيدور الوتن  يف    اعاوار الروايات املوملة وإن فر  ب اؤها موملة )كةى(  كمنا ننيدور الوتن  يف    

 املو ا ، والاطوي ،.املو ا ، والاطوي ،.كم الوعدين كم الوعدين 

 وقول ال   يف ذلك البد من تويد م دمة وه،:وقول ال   يف ذلك البد من تويد م دمة وه،:

إن اإلهمنناي ال يعنن  الاضننعيع وال يمزمننه  وعليننه فننم يصننح ملننن رأى       إن اإلهمنناي ال يعنن  الاضننعيع وال يمزمننه  وعليننه فننم يصننح ملننن رأى       

إهمنناال يف ننن د روايننٍة  أن يطرحوننا مواشننرة وي كوننا وراء   وريننا  وذلننك ألن      إهمنناال يف ننن د روايننٍة  أن يطرحوننا مواشننرة وي كوننا وراء   وريننا  وذلننك ألن      

بننني بننني اإلهمنناي يعنن  عننده العلننم وهنن  مونناين للعلننم بالعننده  وفننرق كننوري بي ننه و       اإلهمنناي يعنن  عننده العلننم وهنن  مونناين للعلننم بالعننده  وفننرق كننوري بي ننه و       

 الاضعيع ال ر ه  العلم  اي الراور من حي  الضعع.الاضعيع ال ر ه  العلم  اي الراور من حي  الضعع.

 

 ال ي اي مآي ه ا إس ذاك من حي  ال ايجة  وه، عده احلجية؟ال ي اي مآي ه ا إس ذاك من حي  ال ايجة  وه، عده احلجية؟

إن عنده إحنراز ال  اقنة ن منثم ن مسناو إلحنراز عندموا  منن          إن عنده إحنراز ال  اقنة ن منثم ن مسناو إلحنراز عندموا  منن            

 ناه منن صنلريات كنةى ال اعندة       ناه منن صنلريات كنةى ال اعندة      ليسنا  جنة  وذلنك الن امل   ليسنا  جنة  وذلنك الن امل     ((0))حي  ك ن كليوماحي  ك ن كليوما

ال لية "إن الشك يف احلجية ه  م ض   عنده احلجينة" فنم فنرق بنني أن حتنرز عنده        ال لية "إن الشك يف احلجية ه  م ض   عنده احلجينة" فنم فنرق بنني أن حتنرز عنده        
                                                                                                                                                                                                         

وه، باملئات بل لعلوا لولغ األل ف.وه، باملئات بل لعلوا لولغ األل ف.  ((2))  

 أر احملرز ك نه غري   ة وغري احملرز ك نه   ة.أر احملرز ك نه غري   ة وغري احملرز ك نه   ة.  ((0))  



  حجية مراسيل الثقات 

احلجية  وبني أن ال حترز احلجية ف مهما ليسا  جة  ومن ه ا فم مي ن االننا ا   احلجية  وبني أن ال حترز احلجية ف مهما ليسا  جة  ومن ه ا فم مي ن االننا ا   

 إس أرٍّ م وا.إس أرٍّ م وا.

فننم فننرق بننني كنن ن الننراور مومننم وبننني ك نننه مطع نننا عليننه أو         فننم فننرق بننني كنن ن الننراور مومننم وبننني ك نننه مطع نننا عليننه أو           

  إذ كمهما لي   جة  إما إلحراز عده احلجية أو لعده إحنراز احلجينة      إذ كمهما لي   جة  إما إلحراز عده احلجية أو لعده إحنراز احلجينة    اًًالروحلروح

وه   االش اي طرحه الوع  يف م طن آذنر  فنان مت ه ناك مت ه نا  وعلينه ي ن ن       وه   االش اي طرحه الوع  يف م طن آذنر  فنان مت ه ناك مت ه نا  وعلينه ي ن ن       

 املومل كاجملروف ح مًا.املومل كاجملروف ح مًا.

دى هن    دى هن    ه اك و    عديدة ل  ابة عن ه ا االش اي نشنري إلحن  ه اك و    عديدة ل  ابة عن ه ا االش اي نشنري إلحن    

 ال     ن ولعله ن اعر  الح ًا لأل  بة األذرى ن وه،: ال     ن ولعله ن اعر  الح ًا لأل  بة األذرى ن وه،: 

ه اك فرق كوري بني ك ن الراور مومم وبني ك نه لروحا  كما أن ه اك فرقا يف ه اك فرق كوري بني ك ن الراور مومم وبني ك نه لروحا  كما أن ه اك فرقا يف 

 ال ةى ال لية: بني إحراز عده احلجية وبني عده إحراز احلجية.ال ةى ال لية: بني إحراز عده احلجية وبني عده إحراز احلجية.

 ه، على ن عني:ه، على ن عني:« « إحراز عده احلجيةإحراز عده احلجية»»ان الص رة األوس وه، ان الص رة األوس وه،   

 ما ال ي ول احلجية باملرة كال ياف أر ما ال اقاضاء له للتجية.ما ال ي ول احلجية باملرة كال ياف أر ما ال اقاضاء له للتجية.  

ما لي   جنة ل  نه صناا ألنا أر الن ي ن ن حجنة  وذلنك كخنة         ما لي   جنة ل  نه صناا ألنا أر الن ي ن ن حجنة  وذلنك كخنة           

الضننعيع أو اجملننروف أو املطعنن ن فيننه أو املنناوم ومننا أشننوه  فننان هنن ا الننة وإن         الضننعيع أو اجملننروف أو املطعنن ن فيننه أو املنناوم ومننا أشننوه  فننان هنن ا الننة وإن         

 احرزت عده حجياه ل ن له الصمحية يف حد ذاله ألن ي  ن حجة.احرزت عده حجياه ل ن له الصمحية يف حد ذاله ألن ي  ن حجة.

بني الص رلني فان ال ياف ال ي ول احلجينة  بني الص رلني فان ال ياف ال ي ول احلجينة    ((2))ه اك فرق ذال،ه اك فرق ذال،  

فاننه ال مشن لة ذالينة فينه منن      فاننه ال مشن لة ذالينة فينه منن      « « النة الضنعيع  النة الضنعيع  »»أبدا ل ص ر ذال، يف امل اضنى  أمنا   أبدا ل ص ر ذال، يف امل اضنى  أمنا   
                                                                                                                                                                                                         

 باب الةهان أو ذال، باب ال ليات.باب الةهان أو ذال، باب ال ليات.املرا  بن)ال ال،( املع ى العريف  ال ذال، املرا  بن)ال ال،( املع ى العريف  ال ذال،   ((2))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

حينن  امل اضننى ن وهنن  ك نننه ذننةًا ن بننل املشنن لة مننن حينن  إضننافاه للضننعيع أو        حينن  امل اضننى ن وهنن  ك نننه ذننةًا ن بننل املشنن لة مننن حينن  إضننافاه للضننعيع أو        

ر ال، آذنر فنان ال ايجنة ننا  ن     ر ال، آذنر فنان ال ايجنة ننا  ن       ل  ُعدِّي من قولل  ُعدِّي من قول« « الضعيعالضعيع»»اجملروف ول ا  د ان اجملروف ول ا  د ان 

الاعار  ون ر   اس مر تات ه ا الواب  من االضنوطّية وغريهنا  وإس مثنل:    الاعار  ون ر   اس مر تات ه ا الواب  من االضنوطّية وغريهنا  وإس مثنل:    

أنه إذا ل  أحرزنا عده احلجية لعار  ذار ، كنامرف ن حين  ال مشن لة ذالينة يف      أنه إذا ل  أحرزنا عده احلجية لعار  ذار ، كنامرف ن حين  ال مشن لة ذالينة يف      

ن فننان الا  يننح نيعارضننه. ع نن  ال ينناف النن ر ال يصننلح ب  ننه ألن  ن فننان الا  يننح نيعارضننه. ع نن  ال ينناف النن ر ال يصننلح ب  ننه ألن        ((2))امل ضن   امل ضن   

     ُيعَضد بأمر.ُيعَضد بأمر.

كمنا يف اإلهمناي.   كمنا يف اإلهمناي.   « « عده إحراز احلجينة عده إحراز احلجينة »»  وه، ص رة   وه، ص رة 

واملومل أحسن حااًل من نناب يه  إذ أن الا  ينح ال يعنار  باإلهمناي  بنل يا نده       واملومل أحسن حااًل من نناب يه  إذ أن الا  ينح ال يعنار  باإلهمناي  بنل يا نده       

عليه بدون لعار  يف الوني  وه   مثرة كورية  دا  وأمنا الثمنرة األذنرى فون، ان     عليه بدون لعار  يف الوني  وه   مثرة كورية  دا  وأمنا الثمنرة األذنرى فون، ان     

اهلل املنال ، ن وك ننه    اهلل املنال ، ن وك ننه      ق ي الر ال، بان ه ا الشخص مومل ن كما يف احلسني بن عوند  ق ي الر ال، بان ه ا الشخص مومل ن كما يف احلسني بن عوند  

بو   احليثية أر اإلهماي قند ي ن ن ذطن ة يف طرينح احلجينة ول نن بشنرا ضنميمة         بو   احليثية أر اإلهماي قند ي ن ن ذطن ة يف طرينح احلجينة ول نن بشنرا ضنميمة         

ن  كرها الح ا  وه ا ه  أحد الفروق بنني إحنراز عنده احلجينة كناجملروف وعنده       ن  كرها الح ا  وه ا ه  أحد الفروق بنني إحنراز عنده احلجينة كناجملروف وعنده       

 إحراز احلجية كاملومل.إحراز احلجية كاملومل.

 

 والاضعيع لظور يف م ار  عديدة:والاضعيع لظور يف م ار  عديدة:الثمرة امل لوة على الافريح بني اإلهماي الثمرة امل لوة على الافريح بني اإلهماي 

أن املضعِّع وامارف يعار  املعدِّي  والاضعيع يعنار  الاعنديل    أن املضعِّع وامارف يعار  املعدِّي  والاضعيع يعنار  الاعنديل      

ول نن اإلهمنناي لني  كنن لك فلن  أن راويننًا و ندنا  مومننم يف كانو الر نناي   ننم       ول نن اإلهمنناي لني  كنن لك فلن  أن راويننًا و ندنا  مومننم يف كانو الر نناي   ننم       

و دنا بعد ذلك أن العّممة يف المصة أو الووا ، يف الن  يلة أو شخصنا آذنر منن     و دنا بعد ذلك أن العّممة يف المصة أو الووا ، يف الن  يلة أو شخصنا آذنر منن     
                                                                                                                                                                                                         

أر م ض   احلجية وه  الة.أر م ض   احلجية وه  الة.  ((2))



  حجية مراسيل الثقات 

املاأذرين ي ّ  ه  فل ا أن ننأذ  بو ا الا  ينح منن  ون ابام نه    املاأذرين ي ّ  ه  فل ا أن ننأذ  بو ا الا  ينح منن  ون ابام نه      املاأذرين أو ماأذرراملاأذرين أو ماأذرر

ع   منا لن    ع   منا لن      ((2))مبعار  وك لك ل  أهمله كافة املا دمني وو  ه أحدهم ف نه حجةمبعار  وك لك ل  أهمله كافة املا دمني وو  ه أحدهم ف نه حجة

  رحه أحدهم وو  ه آذر فوما ماعارضان. رحه أحدهم وو  ه آذر فوما ماعارضان.

أن اإلهمنناي غننري امننرف  فاإلهمنناي يعنن  عننده العلننم  بي مننا    أن اإلهمنناي غننري امننرف  فاإلهمنناي يعنن  عننده العلننم  بي مننا      

 ر العلم بعده ال  اقة مثًم.ر العلم بعده ال  اقة مثًم.امرف يع  العلم بالعده  أامرف يع  العلم بالعده  أ

وياضنح ذلننك أكثننر مبمحظننة أن االنننا راء الر ننال، هنن  انننا راء ننناقص يف   وياضنح ذلننك أكثننر مبمحظننة أن االنننا راء الر ننال، هنن  انننا راء ننناقص يف   

 كثري من األحيان  وذلك من و   :كثري من األحيان  وذلك من و   :
 

  وأمننا كاننو    وأمننا كاننو  ((1))بننل لسننعة بننل لسننعة   ((0))ان كاننو املا نندمني هنن، مخسننة  ان كاننو املا نندمني هنن، مخسننة    

املاأذرين ف ثرية وم وا كاو العممة وابن  اوو  وفورننا الشنيس م اجنو الندين     املاأذرين ف ثرية وم وا كاو العممة وابن  اوو  وفورننا الشنيس م اجنو الندين     

مننن مننن »» ننم كاننو ماننأذرر املاننأذرين كمجمنن  الر نناي لل ووننا ،   ننم كاننو ماننأذرر املاننأذرين كمجمنن  الر نناي لل ووننا ،    ((1))ومعنناع العلمنناءومعنناع العلمنناء

هنن  هنن  22082208ومن وج امل ناي لمنن ابا ر املان فى     ومن وج امل ناي لمنن ابا ر املان فى     « « أعمه ال رن احلا ر عشر األجنرر أعمه ال رن احلا ر عشر األجنرر 

وكن لك  وكن لك    22202220و ام  الرواة لمر بيل، ون د الر ناي للافريشن، الن ر ألفنه عناه      و ام  الرواة لمر بيل، ون د الر ناي للافريشن، الن ر ألفنه عناه      

ي يف أح اي الر اي ألبن، علن،   ي يف أح اي الر اي ألبن، علن،   ال  يلة للووا ، واجمللس، وغريهما   م م اوى امل اال  يلة للووا ، واجمللس، وغريهما   م م اوى امل ا
                                                                                                                                                                                                         

ح   ا يف م ض  آذر عده الفرق بني ل  ي ات املا دمني واملاأذرين فمح .ح   ا يف م ض  آذر عده الفرق بني ل  ي ات املا دمني واملاأذرين فمح .  ((2))

وه،: كااب ال جاش، وال شن، ور ناي الط نن، وفورنناه  ور ناي الةقن، )أمحند بنن ذالند الةقن،(           وه،: كااب ال جاش، وال شن، ور ناي الط نن، وفورنناه  ور ناي الةقن، )أمحند بنن ذالند الةقن،(             ((0))

  لأليع أبيه )ذالند( أو لنأليع اب نه )عوند اهلل بنن أمحند( وعلنى          لأليع أبيه )ذالند( أو لنأليع اب نه )عوند اهلل بنن أمحند( وعلنى          أو ه  أو ه082082صاحو احملانن املا فى عاه صاحو احملانن املا فى عاه 

إذ يننرور ال لنني  عننن عونند اهلل بننن أمحنند  إذ يننرور ال لنني  عننن عونند اهلل بننن أمحنند    100100أينة حنناي فانننه نننابح زم ننًا علننى الشننيس ال لنني  املانن فى    أينة حنناي فانننه نننابح زم ننًا علننى الشننيس ال لنني  املانن فى    

الةق،  وحيامنل كن ن مؤلنع ر ناي الةقن، هن  ابنن احلفيند أر )أمحند بنن عوند اهلل بنن أمحند بنن ذالند                الةق،  وحيامنل كن ن مؤلنع ر ناي الةقن، هن  ابنن احلفيند أر )أمحند بنن عوند اهلل بنن أمحند بنن ذالند                

الشيس الصدوق. فرا   قام ف الر اي وغري .الشيس الصدوق. فرا   قام ف الر اي وغري .  الةق،( ال ر يرور ع هالةق،( ال ر يرور ع ه

ب ضافة رنالة أب، غالو اللرارر  ومشيخة الصدوق  ومشيخة الط ن، يف الاون يو واالناوصنار.  نم    ب ضافة رنالة أب، غالو اللرارر  ومشيخة الصدوق  ومشيخة الط ن، يف الاون يو واالناوصنار.  نم      ((1))

 ..122122ر اي ابن اللضا رر ن على ما فيه ن وه  املا فى ر اي ابن اللضا رر ن على ما فيه ن وه  املا فى 

 حسو بع  امل ايي   فانوما من ماأذرر املا دمني.حسو بع  امل ايي   فانوما من ماأذرر املا دمني.  ((1))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

 م كاو املعاصنرين: ك واينة الدراينة للسنيد حسنن الصندر        م كاو املعاصنرين: ك واينة الدراينة للسنيد حسنن الصندر         20292029احلا رر املا فى احلا رر املا فى 

وغري   وماأذرر املعاصرين كن: مسادركات علنم ر ناي احلندي     وغري   وماأذرر املعاصرين كن: مسادركات علنم ر ناي احلندي       21012101املا فى املا فى 

   وغري .وغري .

إن غاية ما حيصل ع د مرا عنة كانو املا ندمني الر الينة ن ف ينع بوعضنوم ن         إن غاية ما حيصل ع د مرا عنة كانو املا ندمني الر الينة ن ف ينع بوعضنوم ن         

ص  وهن  لني   جنة مبنا هن  هن   من  و ن   لناالت أذنرى           ص  وهن  لني   جنة مبنا هن  هن   من  و ن   لناالت أذنرى           ه  االنا راء ال ناق ه  االنا راء ال ناق 

عديدة للوت  قد لف، برف  اإلهماي عن شخص منا ن وكمنا نن طوح ذلنك إن شناء       عديدة للوت  قد لف، برف  اإلهماي عن شخص منا ن وكمنا نن طوح ذلنك إن شناء       

  ن . ن .اهلل لعاساهلل لعاس
 

وبعوارة أذرى: إن الا  يح ال ي تصر بانا راء للنك ال انو الر الينة حانى     وبعوارة أذرى: إن الا  يح ال ي تصر بانا راء للنك ال انو الر الينة حانى     

س ال اننو س ال اننو منن  انننايعابوا كافننة وإاننا لنندي ا مصننا ر أذننرى للا  يننح  فواإلضننافة إ     منن  انننايعابوا كافننة وإاننا لنندي ا مصننا ر أذننرى للا  يننح  فواإلضننافة إ     

  والن  كنان احملن ر فيونا       والن  كنان احملن ر فيونا     ((2))الر الية امل ك رة وغريها  مي ن الر    إس الفونارف الر الية امل ك رة وغريها  مي ن الر    إس الفونارف 

ومي نن االعامنا  عليونا يف ذلنك  حين  لاطنرق ألحن اي رواة للنك         ومي نن االعامنا  عليونا يف ذلنك  حين  لاطنرق ألحن اي رواة للنك         « « ال انو ال انو »»هن   هن   

 ال او وطرقوم.ال او وطرقوم.
 

وهن، كانو   وهن، كانو      م ان املصدر ادذر الن ر مي نن الر ن   إلينه هن  كانو الف ا ند         م ان املصدر ادذر الن ر مي نن الر ن   إلينه هن  كانو الف ا ند        

قد ل  ن مسا لة  وفيوا من الف ا د الدرا ية والر الية قد ل  ن مسا لة  وفيوا من الف ا د الدرا ية والر الية ملت ة بوع  ال او األذرى وملت ة بوع  ال او األذرى و

الش،ء ال ثري  وكثريا ما ل جل، اللمة والضوابية عنن النراور باالنناعانة بونا  كمنا يف      الش،ء ال ثري  وكثريا ما ل جل، اللمة والضوابية عنن النراور باالنناعانة بونا  كمنا يف      

ذاتة املسادرك للمتندل ال ن رر حين  حيان ر علنى  ن ل ر الينة قيمنة  وم ا نى          ذاتة املسادرك للمتندل ال ن رر حين  حيان ر علنى  ن ل ر الينة قيمنة  وم ا نى          

   ًا.ًا. يع يع  اممان لصاحو املعاع  والرواشح السماوية للمري اما  اممان لصاحو املعاع  والرواشح السماوية للمري اما  
                                                                                                                                                                                                         

اب الر ناي: ان احملن ر يف علنم الر ناي هن  الر نل نفسنه  بي منا يف الفونارف          اب الر ناي: ان احملن ر يف علنم الر ناي هن  الر نل نفسنه  بي منا يف الفونارف          والفرق بنني الفونرف وكان   والفرق بنني الفونرف وكان     ((2))

احملن ر هن  ال اناب وياتندل بامل اننوة عنن الننراور  كمنا يف مشنيخة الصندوق يف منن ال حيضنر  الف يننه             احملن ر هن  ال اناب وياتندل بامل اننوة عنن الننراور  كمنا يف مشنيخة الصندوق يف منن ال حيضنر  الف يننه             

وفورنا الشنيس الط نن،  ورينا  العلمناء للمرحن ه االف ندر  ومعناع العلمناء البنن شنور اشن ب             وفورنا الشنيس الط نن،  ورينا  العلمناء للمرحن ه االف ندر  ومعناع العلمناء البنن شنور اشن ب             

 الطوران، ونظا رها.الطوران، ونظا رها.وال ريعة القا بلرك وال ريعة القا بلرك 
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من ال انو الر الينة ال دمينة قند ضناعا أو للفنا        من ال انو الر الينة ال دمينة قند ضناعا أو للفنا          أن كثريًاأن كثريًا  

وكما ي  ل ذلك اغا بلرك حي  ي ن ي: إن ابنن طناووف كنان يف م اوانه أكثنر منن        وكما ي  ل ذلك اغا بلرك حي  ي ن ي: إن ابنن طناووف كنان يف م اوانه أكثنر منن        

كااب ر ال، وع يصل إلي ا إال ال ليل م وا  ومن غنري املعلن ه اننايعاب منا     كااب ر ال، وع يصل إلي ا إال ال ليل م وا  ومن غنري املعلن ه اننايعاب منا       222222

ارف وف ا ند وحانى غريهنا ن ل افنة      ارف وف ا ند وحانى غريهنا ن ل افنة      ي  د لدي ا من كاو املا دمني ن من ر الية وفو ي  د لدي ا من كاو املا دمني ن من ر الية وفو 

الر ناي أو ل افننة قننرا ن ل  ي ننالوم أو  ننرحوم  وامل  نن  ة ن احامننااًل علننى أقننل      الر ناي أو ل افننة قننرا ن ل  ي ننالوم أو  ننرحوم  وامل  نن  ة ن احامننااًل علننى أقننل      

 الفرو  ن فيما ضا  أو للع.الفرو  ن فيما ضا  أو للع.

وعلننى أيننة حنناي فاإلهمنناي يف كاننو الر نناي ال يننمزه امننرف والطعننن         وعلننى أيننة حنناي فاإلهمنناي يف كاننو الر نناي ال يننمزه امننرف والطعننن         

  ونيأل، انه ل  د مصا ر أذرى م سية ل  ح   ا فيوا أكثر الن شع حاي كنثري منن  ونيأل، انه ل  د مصا ر أذرى م سية ل  ح   ا فيوا أكثر الن شع حاي كنثري منن  

 ..((2))الرواة لضعيفًا أو ل  ي االرواة لضعيفًا أو ل  ي ا

 

إن املومننل يف علننم الر نناي قنند ال يو ننى علننى إهمالننه  بننل إن ه نناك طرقننًا     إن املومننل يف علننم الر نناي قنند ال يو ننى علننى إهمالننه  بننل إن ه نناك طرقننًا     

لل صنن ي إس ل  ي نننه أو طع ننه ونننن  كر هو ننا عشنننرين طري ننًا بننن ذن اهلل لعننناس      لل صنن ي إس ل  ي نننه أو طع ننه ونننن  كر هو ننا عشنننرين طري ننًا بننن ذن اهلل لعننناس      

 وع اوين ه   الطرق ه،: وع اوين ه   الطرق ه،: 

ال منن، والعياشنن، والاويننان ولمنن  الويننان    ال منن، والعياشنن، والاويننان ولمنن  الويننان    كاننو الافانننري  كافسننري   كاننو الافانننري  كافسننري     

والصايف والةهان  بل حاى كاو لفانري العامنة كنالطةر والنرازر وغريهنا  فن ن      والصايف والةهان  بل حاى كاو لفانري العامنة كنالطةر والنرازر وغريهنا  فن ن      

يف مطاور كاو الافسري ل  ند ال نثري ال نثري منن ال نرا ن علنى ل  ينح أو لضنعيع         يف مطاور كاو الافسري ل  ند ال نثري ال نثري منن ال نرا ن علنى ل  ينح أو لضنعيع         

 الراور  مبا ه  أو بلتا  حاي رواياله  وه ا باب وان   دًا.الراور  مبا ه  أو بلتا  حاي رواياله  وه ا باب وان   دًا.

ه والع ا ند وكانو األ ينان واملن اهو مثنل:  ال نل       ه والع ا ند وكانو األ ينان واملن اهو مثنل:  ال نل       كاو علم ال مكاو علم ال م  
                                                                                                                                                                                                         

(.(.8080هن يف الصتن احليدرر الشريع  الدرف)هن يف الصتن احليدرر الشريع  الدرف)21112111 ار االوي ار االوي  88حماضرة ال  اعد الف وية السوا حماضرة ال  اعد الف وية السوا   ((2))
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اإلمامة وإ وات األداة للتر العامل، وإح اق احلح واللدير والن ص واال اونا  منن    اإلمامة وإ وات األداة للتر العامل، وإح اق احلح واللدير والن ص واال اونا  منن    

 كاو املاأذرين وما نو وا من كاو املا دمني كثري.كاو املاأذرين وما نو وا من كاو املا دمني كثري.

كاو الفضا ل مثل بصا ر الدر ات وحلية األبرار يف فضنا ل حممند   كاو الفضا ل مثل بصا ر الدر ات وحلية األبرار يف فضنا ل حممند     

 ..((2))لوتران، ومدي ة املعا ل وي ابي  املعا للوتران، ومدي ة املعا ل وي ابي  املعا لطوار للسيد هاشم اطوار للسيد هاشم اوآله األوآله األ

كاننو فضننا ل األعمنناي ك انناب فضننا ل األشننور الثم ننة للشننيس         كاننو فضننا ل األعمنناي ك انناب فضننا ل األشننور الثم ننة للشننيس           

 الصدوق وغري .الصدوق وغري .

 كاو الليارات كن امل الليارات وامللار للمشودر وغريها.كاو الليارات كن امل الليارات وامللار للمشودر وغريها.  

مسنادركات  مسنادركات  »»    «« نار األنن ار   نار األنن ار  »»كانو اجملنامي  وامل نن عات مثنل:     كانو اجملنامي  وامل نن عات مثنل:       

  ((0))ن كاننو ماننأذرر املعاصننرين م ننن عة اإلمنناه احلسننني  ن كاننو ماننأذرر املعاصننرين م ننن عة اإلمنناه احلسننني  ومننومنن« « ننفي ة الوتننار ننفي ة الوتننار 

 ..  ((1))  م ن عة الرن ي األعظمم ن عة الرن ي األعظم  ((1))م ن عة اإلماه الصا ق م ن عة اإلماه الصا ق 

وكانناب وكانناب   كانو أذنرى علميننة م  عنة مثنل: كانناب طنو األ منة       كانو أذنرى علميننة م  عنة مثنل: كانناب طنو األ منة         

 الشيعة وف  ن اإلنمه وفضا ل الشيعة للشيس الصدوق.الشيعة وف  ن اإلنمه وفضا ل الشيعة للشيس الصدوق.

 ..((0))كاو الر اي للما دمني بل وحاى املاأذرينكاو الر اي للما دمني بل وحاى املاأذرين  

للشننيس الط ننن، وفورنننا الشننيس  للشننيس الط ننن، وفورنننا الشننيس  « « الفورننناالفورنننا»»كاننو الفوننارف  كننن كاننو الفوننارف  كننن   

م اجنو النندين ومعنناع العلمنناء البننن شنور آشنن ب وريننا  العلمنناء للتننا  عونند اهلل    م اجنو النندين ومعنناع العلمنناء البننن شنور آشنن ب وريننا  العلمنناء للتننا  عونند اهلل    

 االف در وغريهم. االف در وغريهم. 
                                                                                                                                                                                                         

 وه   الثم ة مما اعامد  الشيس ال مازر يف حت ي اله يف )مسادركات علم ر اي احلدي (.وه   الثم ة مما اعامد  الشيس ال مازر يف حت ي اله يف )مسادركات علم ر اي احلدي (.  ((2))

للشيس حممد صا ق ال ربان، ول   يف اكثر من نوعما ة للد.للشيس حممد صا ق ال ربان، ول   يف اكثر من نوعما ة للد.  ((0))

 لسيد حممد كا م ال لوي  ول   يف أكثر من ناني للدًا.لسيد حممد كا م ال لوي  ول   يف أكثر من ناني للدًا.لل  ((1))

ب شراف السيد حمسن الات، ول   يف أكثر من ناني للدًا.ب شراف السيد حمسن الات، ول   يف أكثر من ناني للدًا.  ((1))

وال فننرق يف مو انننا بننني املا نندين واملاننأذرين وماننأذرر املاننأذرين بننل واملعاصننرين مننن حينن  الا  ي ننات     وال فننرق يف مو انننا بننني املا نندين واملاننأذرين وماننأذرر املاننأذرين بننل واملعاصننرين مننن حينن  الا  ي ننات       ((0))

 عاس.عاس.امل   لة ع وم كما نيأل، لفصيله الح ًا ب ذن اهلل لامل   لة ع وم كما نيأل، لفصيله الح ًا ب ذن اهلل ل
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كاو الف ا د  مثل الف ا د الر الية للسيد  نر العلن ه  والرواشنح    كاو الف ا د  مثل الف ا د الر الية للسيد  نر العلن ه  والرواشنح      

درك ال ننا ل للمنريزا ال ن رر  وال ريعنة     درك ال ننا ل للمنريزا ال ن رر  وال ريعنة     السماوية للسيد املري اما   وذاتنة مسنا  السماوية للسيد املري اما   وذاتنة مسنا  

     إس لصانيع الشيعة  وف ا د الشيس عل، الاقان،.إس لصانيع الشيعة  وف ا د الشيس عل، الاقان،.

كاننو لنن اريس املنندن أو الشخصننيات  وهنن ا الونناب لنني       كاننو لنن اريس املنندن أو الشخصننيات  وهنن ا الونناب لنني         

مبطروق عا ة  ول  أن شخصا من الر اليني أو املؤرذني ب ي  وندا يف هن ا احل نل    مبطروق عا ة  ول  أن شخصا من الر اليني أو املؤرذني ب ي  وندا يف هن ا احل نل    

ي عننن اإلهمنناي إس الا  يننح أو  ي عننن اإلهمنناي إس الا  يننح أو  عننة لاونن  لنن اريس املنندن  لننر  ال ننثري مننن الر ننا  عننة لاونن  لنن اريس املنندن  لننر  ال ننثري مننن الر ننا  

امرف  أما مطل ا أو يف امملة  إما من ذمي أ لة قند يعثنر عليونا املااون   أو منن      امرف  أما مطل ا أو يف امملة  إما من ذمي أ لة قند يعثنر عليونا املااون   أو منن      

 ذمي لم عة من املؤيدات وال  م  لراكموا قد ل  و االطمئ ان ال  ع،.ذمي لم عة من املؤيدات وال  م  لراكموا قد ل  و االطمئ ان ال  ع،.

ومن ه   ال او  لاريس بلدا  ولاريس ال  فة ولاريس م نة ولناريس املدي نة    ومن ه   ال او  لاريس بلدا  ولاريس ال  فة ولاريس م نة ولناريس املدي نة    

 س قم وك لك لاريس علماء ذرانان وغريها.س قم وك لك لاريس علماء ذرانان وغريها.ولاريس  مشح ولاريولاريس  مشح ولاري

 



كمهمنا مومنل  وقند    كمهمنا مومنل  وقند      ((2))إن الراويني لافسنري اإلمناه العسن رر    إن الراويني لافسنري اإلمناه العسن رر      

لفسري   وهن ا اإلهمناي نشنأ فيمنا نشنأ منن  ونة امونل         لفسري   وهن ا اإلهمناي نشنأ فيمنا نشنأ منن  ونة امونل           أملى عليوما اإلماه أملى عليوما اإلماه 

ننيار ن وهن  الن ر قند روى      ننيار ن وهن  الن ر قند روى        بااريس املدن  وذلك ألن كنم منن علن، بنن حممند بنن      بااريس املدن  وذلك ألن كنم منن علن، بنن حممند بنن      

 عاء ال دبة أيضا ن وك ا ي ننع بنن حممند بنن زينا   همنا منن أهنال، انن ابا  منن              عاء ال دبة أيضا ن وك ا ي ننع بنن حممند بنن زينا   همنا منن أهنال، انن ابا  منن             

 ر ان  وه، مدي ة بعيدة عن احل اضر العلمية ول ا ع ين كرهما الر نالي ن منن     ر ان  وه، مدي ة بعيدة عن احل اضر العلمية ول ا ع ين كرهما الر نالي ن منن    

أمثاي ال جاش، وغري   مما ي ضح ذلك ما  د  عيانًا يف ه ا ال قا  حين  ان منن   أمثاي ال جاش، وغري   مما ي ضح ذلك ما  د  عيانًا يف ه ا ال قا  حين  ان منن   
                                                                                                                                                                                                         

كمنا انناظور  احمل نح    كمنا انناظور  احمل نح        وارلأى الوع  انه ل ماه األا ر   وارلأى الوع  انه ل ماه األا ر وه اك لفسري آذر ل ماه العس رر وه اك لفسري آذر ل ماه العس رر   ((2))

 للدًا وه  صتيح ول  ه لي  بأيدي ا.للدًا وه  صتيح ول  ه لي  بأيدي ا.  202202الطوران، وه  ي   يف الطوران، وه  ي   يف 
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شرف  فانه عا ة يعرف من يس ن فيوا أو كنثريًا من وم    شرف  فانه عا ة يعرف من يس ن فيوا أو كنثريًا من وم    جع األجع األيعيو يف مدي ة ال يعيو يف مدي ة ال 

ول ن معرفانه بأهنال، قنم هن، أقنل كمنًا أو كيفنًا وإن كنان مااوعنًا  وه ن ا لاندر             ول ن معرفانه بأهنال، قنم هن، أقنل كمنًا أو كيفنًا وإن كنان مااوعنًا  وه ن ا لاندر             

املعرفة يف الا اقص كلمنا ذهو نا ابعند منن ذلنك  إس مشنود منثًم  نم إس أفلانسناان          املعرفة يف الا اقص كلمنا ذهو نا ابعند منن ذلنك  إس مشنود منثًم  نم إس أفلانسناان          

 وه  ا وه   مسألة طويعية.وه  ا وه   مسألة طويعية.

ا يف ح اضنننر العلنننم واملننندن ال ريونننة   ا يف ح اضنننر العلنننم واملننندن ال ريونننة   ان النننرواة الننن ين عاشننن   ان النننرواة الننن ين عاشننن     

والر يسننية كولنندا  وقننم ومننا أشننوه فننان هننؤالء كننان ا يف ما نناوي األينندر مننن  وننة   والر يسننية كولنندا  وقننم ومننا أشننوه فننان هننؤالء كننان ا يف ما نناوي األينندر مننن  وننة   

الا  ينح وامنرف  الن الاعننرف علنيوم كننان ننوم منن قوننل الر ناليني كال جاشنن،       الا  ينح وامنرف  الن الاعننرف علنيوم كننان ننوم منن قوننل الر ناليني كال جاشنن،       

وغري  ول ا لطرق ا ألح اي كثري من هؤالء  وه ا خبمفنه يف أولئنك امل  ن  ين يف    وغري  ول ا لطرق ا ألح اي كثري من هؤالء  وه ا خبمفنه يف أولئنك امل  ن  ين يف    

عننن العدينند منن وم عننن العدينند منن وم   ((2))ة فننان الاعننرف علننيوم أصننعو واحامنناي اللفلننة ة فننان الاعننرف علننيوم أصننعو واحامنناي اللفلننة املنندن الوعيننداملنندن الوعينند

 أق ى.أق ى.

                                                                                                                                                                                                         

 بل واحاماي عده و    طريح إس الاعرف على العديد م وم.بل واحاماي عده و    طريح إس الاعرف على العديد م وم.  ((2))



  حجية مراسيل الثقات 

 

وهنن  الننراور ألحنندى أهننم مسننا دات قاعنندة  وهنن  الننراور ألحنندى أهننم مسننا دات قاعنندة  « « احلسننني بننن أمحنند املننال ،احلسننني بننن أمحنند املننال ،»»

اإلللاه وه، رواية: "فانه من  ان بدين ق ه للماه أح ناموم" ف ن نا ال  ند ذكنرًا لنه      اإلللاه وه، رواية: "فانه من  ان بدين ق ه للماه أح ناموم" ف ن نا ال  ند ذكنرًا لنه      

لف ا نند  ول ننن هنن ا ال ي فنن، للت ننم ب همالننه   لف ا نند  ول ننن هنن ا ال ي فنن، للت ننم ب همالننه   يف كاننو الر نناي أو الفوننارف أو ا يف كاننو الر نناي أو الفوننارف أو ا 

ب  ي مطلح  بل البد من الر    إس ما ذكرننا  منن لناريس املندن ن وإس منا ننيأل،        ب  ي مطلح  بل البد من الر    إس ما ذكرننا  منن لناريس املندن ن وإس منا ننيأل،        

احلسنن بنن   احلسنن بنن   »»من الطنرق األذنرى ن فلعنل بونا ي  شنع حالنه  وع ند الااون   ند إن           من الطنرق األذنرى ن فلعنل بونا ي  شنع حالنه  وع ند الااون   ند إن           

كننان مننن أهننل الننرر  وقنند صننرف الر ننالي ن كال جاشنن، وغننري     كننان مننن أهننل الننرر  وقنند صننرف الر ننالي ن كال جاشنن، وغننري     « « امحنند املننال ،امحنند املننال ،

 لك ب  اقة أبينه و ند   ممنا يعن  ك ننه منن أننرة فاضنلة  وكنان قند            لك ب  اقة أبينه و ند   ممنا يعن  ك ننه منن أننرة فاضنلة  وكنان قند           ب  اقاه  وكب  اقاه  وك

نننافر مننن الننرر إس بلنندا  وانننا ر فيوننا فنن ة مننن الننلمن  وفيوننا الا ننى الشننيس         نننافر مننن الننرر إس بلنندا  وانننا ر فيوننا فنن ة مننن الننلمن  وفيوننا الا ننى الشننيس         

ن أر احلسنني  ن أر احلسنني      ((2))ال جاش، فاعرف عليه وو  ه  ول ن ادذنر ن علنى فنر  و ن        ال جاش، فاعرف عليه وو  ه  ول ن ادذنر ن علنى فنر  و ن        

لن ا ب ن، مومنم    لن ا ب ن، مومنم    وه  أ  للتسن ن كما قيل ن فلم ي  ل ع ه انه نافر أو ها ر ولعله   وه  أ  للتسن ن كما قيل ن فلم ي  ل ع ه انه نافر أو ها ر ولعله   

 حي  انه ع يلاح بال جاش، أو غري   وه ا األمر طويع،  دًا.حي  انه ع يلاح بال جاش، أو غري   وه ا األمر طويع،  دًا.
 

وم نه يظونر ان الااونن  يف لن اريس املنندن مي نن أن ي ن ن مصنندرا منن املصننا ر       وم نه يظونر ان الااونن  يف لن اريس املنندن مي نن أن ي ن ن مصنندرا منن املصننا ر       

املومنة إلذننرا  بعنن  الننرواة مننن اإلهمناي إس و ننه آذننر مننن الا  يننح أو امننرف     املومنة إلذننرا  بعنن  الننرواة مننن اإلهمناي إس و ننه آذننر مننن الا  يننح أو امننرف     

 يف هن ا الطرينح  ويندي     يف هن ا الطرينح  ويندي    ومي ن معه أن لصتح العديد من روايال ا من ذمي السنري ومي ن معه أن لصتح العديد من روايال ا من ذمي السنري 

علننى ذلننك أن بعنن  املاننأذرين ن كالشننيس ال مننازر يف مسننادركاله وغننري  ن قنند            علننى ذلننك أن بعنن  املاننأذرين ن كالشننيس ال مننازر يف مسننادركاله وغننري  ن قنند            

انننادرك ا كننثريا ممننا ع ينن كر  املا نندم ن مننن الر نناليني. ونننيأل، يف اذننر املوتنن    انننادرك ا كننثريا ممننا ع ينن كر  املا نندم ن مننن الر نناليني. ونننيأل، يف اذننر املوتنن    

 كمه ع ه مفصم.  كمه ع ه مفصم.  
                                                                                                                                                                                                         

 ونيأل،  ثه ب ذن اهلل.ونيأل،  ثه ب ذن اهلل.  ((2))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

اإل ازات واالناجازات كما يف إ نازل، العممنة احللن، لنو      اإل ازات واالناجازات كما يف إ نازل، العممنة احللن، لنو        

الشويد الثنان، لامم لنه وا نازات احلنر العنامل، والعممنة اجمللسن،        الشويد الثنان، لامم لنه وا نازات احلنر العنامل، والعممنة اجمللسن،          زهرة  وإ ازةزهرة  وإ ازة

إ ازًة واناجازًة  وك ا السيد هاشم الوتران، وغريهم.إ ازًة واناجازًة  وك ا السيد هاشم الوتران، وغريهم.

ومننا كاننو عننن العشننا ر واألفخنناذ وال وا ننل     ومننا كاننو عننن العشننا ر واألفخنناذ وال وا ننل       

 واملشجرات.  واملشجرات.  

ال او ال  كاوا عن الوي لات الشيعية العلمية وذلك مثل منا  ال او ال  كاوا عن الوي لات الشيعية العلمية وذلك مثل منا    

هننن عننن آي زرارة بننن أعننني ومثننل م الننل    هننن عننن آي زرارة بننن أعننني ومثننل م الننل    198198وننه أبنن  غالننو الننلرارر املانن فى   وننه أبنن  غالننو الننلرارر املانن فى   كاكا

الطنالويني ألبن، الفنر  األصنفوان، ف ننه ع ند الر ن   إليونا فن ن حناي لم عنة منن             الطنالويني ألبن، الفنر  األصنفوان، ف ننه ع ند الر ن   إليونا فن ن حناي لم عنة منن             

الرواة قد يساوني  وك ا كااب العمدة وكاناب الفخنرر واجملندر فن ن للنك ال انو       الرواة قد يساوني  وك ا كااب العمدة وكاناب الفخنرر واجملندر فن ن للنك ال انو       

 نر العلن ه قناه يف ر النه      نر العلن ه قناه يف ر النه     ونظا رها ل ف  يف الاترر عنن املوملنني  كمنا ان السنيد     ونظا رها ل ف  يف الاترر عنن املوملنني  كمنا ان السنيد     

 ب  ة كثري من الوي لات الشيعية.ب  ة كثري من الوي لات الشيعية.

ممحظنة الروايننات الن  ي  لننوا النراور مننن حين  املضننم ن      ممحظنة الروايننات الن  ي  لننوا النراور مننن حين  املضننم ن        

 واألب اب احلديثية ال  طرقوا أولئك املومل ن.واألب اب احلديثية ال  طرقوا أولئك املومل ن.

وه ا ن طة مومة جيدر االلافات إليونا وهن، ان امل صن   هو نا لني  منا ل نرر        وه ا ن طة مومة جيدر االلافات إليونا وهن، ان امل صن   هو نا لني  منا ل نرر        

بلن  ال ظنر عنن و اقنة     بلن  ال ظنر عنن و اقنة     « « النة النة »»ضنم ن  لينل علنى و اقنة     ضنم ن  لينل علنى و اقنة     ذكر  كثريا من أن قن ة امل ذكر  كثريا من أن قن ة امل 

املخنة  كمنا يف نونج الومغنة ومضنامي ه النن  هن،  ون كنمه النالح وفن ق كننمه          املخنة  كمنا يف نونج الومغنة ومضنامي ه النن  هن،  ون كنمه النالح وفن ق كننمه          

املخل ق  و عاء الصواف واللينارة امامعنة وحتنع الع ن ي  والصنتيفة السنجا ية       املخل ق  و عاء الصواف واللينارة امامعنة وحتنع الع ن ي  والصنتيفة السنجا ية       

ا ا ونظا رها  ف ن مضامي وا لشود بصتاوا  ل ن ذلك لي  ه  امل صن   ادن  وإان  ونظا رها  ف ن مضامي وا لشود بصتاوا  ل ن ذلك لي  ه  امل صن   ادن  وإان  

النن ر نرينند أن ن  لننه: إن الننراور املومننل مي ننن أن ن   ننه مننن ذننمي لاونن  ول يننيم   النن ر نرينند أن ن  لننه: إن الننراور املومننل مي ننن أن ن   ننه مننن ذننمي لاونن  ول يننيم   

  ننو رانة مضامني رواياله وانطمقا م ونا  فن ن ممحظنة مضنامني روايالنه قند لفيند         و رانة مضامني رواياله وانطمقا م ونا  فن ن ممحظنة مضنامني روايالنه قند لفيند         

ل  يننح الروايننة والننراور معننًا  ولنن ا ف نند ي نن ن ذلننك إحنندى  ل  يننح الروايننة والننراور معننًا  ولنن ا ف نند ي نن ن ذلننك إحنندى    نن      كنندليل أو كمؤينندكنندليل أو كمؤينند



  حجية مراسيل الثقات 

لعنديم ن  وهن ا أمنر حيانا  إس لاون        لعنديم ن  وهن ا أمنر حيانا  إس لاون          ال را ن ال  مي ن أن يعامد عليونا ن  رحنا أو   ال را ن ال  مي ن أن يعامد عليونا ن  رحنا أو   

وان  وانا راء شامل وإن كان قد قاه ا اننو م نه بعن  علما  نا األبنرار  نلاهم       وان  وانا راء شامل وإن كان قد قاه ا اننو م نه بعن  علما  نا األبنرار  نلاهم       

 اهلل ذري  لاء احملس ني.  اهلل ذري  لاء احملس ني.  

وانه عمن روى  ومن روى ع ه  وانه عمن روى  ومن روى ع ه      

أو أو   وه ا طريح معروف وقند يفيند االطمئ نان ب  اقنة النراور وقند يندف  ع نه شنووة         وه ا طريح معروف وقند يفيند االطمئ نان ب  اقنة النراور وقند يندف  ع نه شنووة         

شنن ًا أو يؤكنند   وعليننه ب نناء الع ننمء يف امملننة أو بامملننة  وممننا ي ننرب ذلننك         شنن ًا أو يؤكنند   وعليننه ب نناء الع ننمء يف امملننة أو بامملننة  وممننا ي ننرب ذلننك         

لل هن: ان من قده إس مدي ة ال جع االشرف إذا و د أن احند أعممونا ن وهن  ال     لل هن: ان من قده إس مدي ة ال جع االشرف إذا و د أن احند أعممونا ن وهن  ال     

يعرفه ن يروى ع ه األ مء والعدوي والث ات  فان روايناوم ع نه لعنّد قري نة ن عينة       يعرفه ن يروى ع ه األ مء والعدوي والث ات  فان روايناوم ع نه لعنّد قري نة ن عينة       

اللفينند الروايننة مننرة واحنندة ع ننه ذلننك   اللفينند الروايننة مننرة واحنندة ع ننه ذلننك   علننى و اقاننه ذاصننة إذا أكثننروا  نعننم قنند   علننى و اقاننه ذاصننة إذا أكثننروا  نعننم قنند   

   للرواية عن ذلك العاع أو الراور.    للرواية عن ذلك العاع أو الراور.  ((2))وك لك ل  و د إكثار الث ة امللافا الف يهوك لك ل  و د إكثار الث ة امللافا الف يه

ان  رانننة طو ننة الننراور قنند لفينند االطمئ ننان ب  اقاننه  هنن ا مننن   ان  رانننة طو ننة الننراور قنند لفينند االطمئ ننان ب  اقاننه  هنن ا مننن     

 وة  ومن  وة أذرى فان من ي ثر الرواية عن امل اكري والش اذ ومنن أشنوه  فنان     وة  ومن  وة أذرى فان من ي ثر الرواية عن امل اكري والش اذ ومنن أشنوه  فنان    

ري ننة ن عيننة علننى لضننعيفه منن  قطنن  ال ظننر عننن ممحظننة ال ننرا ن          ري ننة ن عيننة علننى لضننعيفه منن  قطنن  ال ظننر عننن ممحظننة ال ننرا ن          ذلننك يعنند ق ذلننك يعنند ق 

 ..((0))األذرىاألذرى

  وه   قري ة قد لساعد على ل  ي نه    وه   قري ة قد لساعد على ل  ي نه  

ولصلح كمؤيد وإن ع لصلح  ليًم  وعلى ذلك  نرت ننرية الع نمء وب ناؤهم      ولصلح كمؤيد وإن ع لصلح  ليًم  وعلى ذلك  نرت ننرية الع نمء وب ناؤهم      

الن ف  لنركن   الن ف  لنركن   ف ن ا ل  رأي ا شخصا من أنرة كان كل أفرا ها   ات أو عدوال  فنان  ف ن ا ل  رأي ا شخصا من أنرة كان كل أفرا ها   ات أو عدوال  فنان  

                                                                                                                                                                                                         

 يد. يد.أو ال بو ا الأو ال بو ا ال  ((2))

كمننا لنن  كننان أحنندهم قنند أكثننر الروايننة عننن الشنني عيني والعلمننانيني والفسنن ة والفجننرة ال للننر  الننر       كمننا لنن  كننان أحنندهم قنند أكثننر الروايننة عننن الشنني عيني والعلمننانيني والفسنن ة والفجننرة ال للننر  الننر         ((0))

 والشووة.والشووة.



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

 ..((2))إليه بص رة مود ية وب ت  امل اض،إليه بص رة مود ية وب ت  امل اض،

كمننا أن الع نن  هنن  كنن لك  فلنن  كانننا ه الننك أنننرة مشننو رة بننالفج ر     كمننا أن الع نن  هنن  كنن لك  فلنن  كانننا ه الننك أنننرة مشننو رة بننالفج ر     

والفسح وال  ب ن والعياذ باهلل ن  م رأيا أحد أفنرا  للنك األننرة وأننا ال لعرفنه         والفسح وال  ب ن والعياذ باهلل ن  م رأيا أحد أفنرا  للنك األننرة وأننا ال لعرفنه         

شخصننيًا  ف نننك جتنند مننن نفسننك النناتف  جتاهننه  واحلنن ر مننن األذنن  ب ممننه      شخصننيًا  ف نننك جتنند مننن نفسننك النناتف  جتاهننه  واحلنن ر مننن األذنن  ب ممننه      

 مسألة و دانية.مسألة و دانية.مود يًا  وه   مود يًا  وه   

وه  طريح موم ل لو عليه ال ثري وه  طريح موم ل لو عليه ال ثري     

  واالجتنا  الف نرر للنراور وأيضنًا للر نال، الن ر         واالجتنا  الف نرر للنراور وأيضنًا للر نال، الن ر       ((0))من الثمار فان املو ى االعا نا ر من الثمار فان املو ى االعا نا ر 

 ضعفه أو و  ه  كثريا ما ي  ن قري ة على الا  يح أو الاضعيع.ضعفه أو و  ه  كثريا ما ي  ن قري ة على الا  يح أو الاضعيع.

  فان لضعيفاله لعد  من أعا م   فان لضعيفاله لعد  من أعا م ((1))ومن أبرز األمثلة على ذلك الشيس ال جاش،ومن أبرز األمثلة على ذلك الشيس ال جاش،

  ((0))وي ن  بنن  وينان  وي ن  بنن  وينان    ((1))رواة املعارف لدوشة ل لك  من قويل لضعيفه حممد بن ن انرواة املعارف لدوشة ل لك  من قويل لضعيفه حممد بن ن ان

  ((0))واملفضننل بننن عمننر واملفضننل بننن عمننر   ((2))واملفضننل بننن صنناا واملفضننل بننن صنناا   ((7))  وعمننرو بننن مشننر   وعمننرو بننن مشننر ((9))و اوو  الرقنن،و اوو  الرقنن،
                                                                                                                                                                                                         

و سو الصلرى ال  اخت ناها كمثناي: فن ن احلسنني بنن امحند املنال ، هن  منن هن ا ال وينل  وذلنك أن            و سو الصلرى ال  اخت ناها كمثناي: فن ن احلسنني بنن امحند املنال ، هن  منن هن ا ال وينل  وذلنك أن              ((2))

  نة  وكن ا األب وامند ف مهمنا       نة  وكن ا األب وامند ف مهمنا       الر اليني صرح ا أن أذا  احلسن ن علنى فنر  أنومنا أذن ان وا  نان ن       الر اليني صرح ا أن أذا  احلسن ن علنى فنر  أنومنا أذن ان وا  نان ن       

  اننان  وهنن ا األمننر يف ب نناء الع ننمء ممننا ينن رل االطمئ ننان أو يعننّد مننن عللننه املعنندة أو املؤينندات وعليننه          اننان  وهنن ا األمننر يف ب نناء الع ننمء ممننا ينن رل االطمئ ننان أو يعننّد مننن عللننه املعنندة أو املؤينندات وعليننه        

 نريلوم.نريلوم.

العَ َدر ه  الصتيح.العَ َدر ه  الصتيح.  ((0))

 وه   لر  إشارة والافصيل م ك ي إس حمله.وه   لر  إشارة والافصيل م ك ي إس حمله.  ((1))

 يع ي عليه وال يلافا إس ما لفنر  بنه(     يع ي عليه وال يلافا إس ما لفنر  بنه(    قاي ال جاش، عن )حممد بن ن ان(: )وه  ر ل ضعيع  دًا القاي ال جاش، عن )حممد بن ن ان(: )وه  ر ل ضعيع  دًا ال  ((1))

 ويف امل ابل ف ن ممن و ح حممد بن ن ان السيد ابن طاووف وصاحو ال نا ل وغريهما.ويف امل ابل ف ن ممن و ح حممد بن ن ان السيد ابن طاووف وصاحو ال نا ل وغريهما.

ي ن  بن  ويان  عة ع ه ال جاش،: )ضعيع  دًا ال يلافا إس ما روا   كل كاونه ختلنيا( ل نن  ناهر     ي ن  بن  ويان  عة ع ه ال جاش،: )ضعيع  دًا ال يلافا إس ما روا   كل كاونه ختلنيا( ل نن  ناهر       ((0))

 الصدوقني ل  ي ه.الصدوقني ل  ي ه.

 ..واللمة لرور ع ه(واللمة لرور ع ه(عة ع ه ال جاش، )ضعيع  دًا عة ع ه ال جاش، )ضعيع  دًا   ((9))

قاي ع ه ال جاشن، )ضنعيع  ندًا( ول نن روى ع نه كامنل اللينارات ولفسنري ال من، واعامند علينه املفيند             قاي ع ه ال جاشن، )ضنعيع  ندًا( ول نن روى ع نه كامنل اللينارات ولفسنري ال من، واعامند علينه املفيند               ((7))

 ووّ  ه احملدل ال  رر.ووّ  ه احملدل ال  رر.



  حجية مراسيل الثقات 

وغريهم  ف ن الرواة الساة وبعضًا آذر من نظا رهم  قد  رى ن اب ط يل ح ألم يف وغريهم  ف ن الرواة الساة وبعضًا آذر من نظا رهم  قد  رى ن اب ط يل ح ألم يف 

 اي وانه ما ه  حاألم من حي  ال  اقة وعدموا  فانه من  وة ضّعفوم عد   اي وانه ما ه  حاألم من حي  ال  اقة وعدموا  فانه من  وة ضّعفوم عد  علم الرعلم الر

من علماء الر اي  وم وم الشيس ال جاش، ال ر يرى الوع  اننه لن  لعنار   رحنه     من علماء الر اي  وم وم الشيس ال جاش، ال ر يرى الوع  اننه لن  لعنار   رحنه     

ومنن  ومنن      ((1))م  لعديل الشيس الط ن، أو الع   ل ده ما ي  له ال جاش، علينه يف ذلنك  م  لعديل الشيس الط ن، أو الع   ل ده ما ي  له ال جاش، علينه يف ذلنك  

من الرواة وع ي ن مسنا د  يف  من الرواة وع ي ن مسنا د  يف     وة أذرى فانه بالااو  يظور أن ال جاش، ضعع عد ا وة أذرى فانه بالااو  يظور أن ال جاش، ضعع عد ا

ذلك إال رميه إياهم باللل  انا ا ا إس مضم ن ما روو  وب اء على م تى ع در ذاص ذلك إال رميه إياهم باللل  انا ا ا إس مضم ن ما روو  وب اء على م تى ع در ذاص 

   قد الاله به.قد الاله به.

وم  ل ال  ي انه كلما رمى ال جاش، شخصا بناللل   فاننه جينو أن ي ضن      وم  ل ال  ي انه كلما رمى ال جاش، شخصا بناللل   فاننه جينو أن ي ضن      

على  رحه ه ا عممة انافواه  والسنر يف ذلنك أن الشنيس ال جاشن، كنان للمين ا       على  رحه ه ا عممة انافواه  والسنر يف ذلنك أن الشنيس ال جاشن، كنان للمين ا       

منن مشنايس العامنة ولعلنه كنان يعنيو يف أ ن اء ل ينة وحتنرز  كمنا لعلنه لنأ ر             منن مشنايس العامنة ولعلنه كنان يعنيو يف أ ن اء ل ينة وحتنرز  كمنا لعلنه لنأ ر             لعد  لعد  

بننوع  أقنن األم  ومننن ه ننا  نند أن رأيننه يف مسننألة الللنن  خيننالع رأر العدينند مننن   بننوع  أقنن األم  ومننن ه ننا  نند أن رأيننه يف مسننألة الللنن  خيننالع رأر العدينند مننن   

 األعا م بل خيالع رأر مشو ر املاأذرين.األعا م بل خيالع رأر مشو ر املاأذرين.

وقنند ننناقو نسننوة الللنن  إس هننؤالء عنند  مننن األعننا م ومنن وم مننن ماننأذرر      وقنند ننناقو نسننوة الللنن  إس هننؤالء عنند  مننن األعننا م ومنن وم مننن ماننأذرر      

لسن، واحلنر العنامل، واحملندل ال ن رر ومنن املعاصنرين السنيد         لسن، واحلنر العنامل، واحملندل ال ن رر ومنن املعاصنرين السنيد         املانأذرين: العممنة اجمل  املانأذرين: العممنة اجمل  

   ولس ا ادن بصد  لفصيل ذلك.  ولس ا ادن بصد  لفصيل ذلك.  ((1))  حسن الصدر ال ا م، يف ر الهحسن الصدر ال ا م، يف ر اله

ول ن ن  ي ك شارة: ان نا ع ند  راننة رواينات هنؤالء النرواة السناة  ند أن         ول ن ن  ي ك شارة: ان نا ع ند  راننة رواينات هنؤالء النرواة السناة  ند أن         

أمسننى أننن ا  املعننارف الع ديننة والا حيديننة وال ال يننة )ال ل يننة( قنند رويننا مننن        أمسننى أننن ا  املعننارف الع ديننة والا حيديننة وال ال يننة )ال ل يننة( قنند رويننا مننن        
                                                                                                                                                                                                         

قاي ال جاش، يف أح اي ) ابر بن يليد(: ) روى ع ه  اعة غمل فيوم وضعف ا  م وم عمنرو بنن مشنر    قاي ال جاش، يف أح اي ) ابر بن يليد(: ) روى ع ه  اعة غمل فيوم وضعف ا  م وم عمنرو بنن مشنر      ((2))

 ّ  ه ال حيد الووووان، يف لعلي اه  واملريزا ال  رر والشيس ال مازر.ّ  ه ال حيد الووووان، يف لعلي اه  واملريزا ال  رر والشيس ال مازر.ومفضل بن صاا ( ويف امل ابل ف د وومفضل بن صاا ( ويف امل ابل ف د و

قاي ع ه ال جاش،: )مفضل بن عمر: فاند امل هو مضطرب الرواية ال يعوأ به.. ا (.قاي ع ه ال جاش،: )مفضل بن عمر: فاند امل هو مضطرب الرواية ال يعوأ به.. ا (.  ((0))

وال نرى صتة ذلك على إطمقه لوت  مو ا ، يف حمله.وال نرى صتة ذلك على إطمقه لوت  مو ا ، يف حمله.  ((1))

 (.(.ومن ماأذرر املعاصرين يف كااب )  ل يف موان، علم الر ايومن ماأذرر املعاصرين يف كااب )  ل يف موان، علم الر اي  ((1))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

ول ن: ملا كان مسنا ى الرواينات املعنريف امل  ن ي عنن هنؤالء مبرلونة عالينة         ول ن: ملا كان مسنا ى الرواينات املعنريف امل  ن ي عنن هنؤالء مبرلونة عالينة           قولوم قولوم 

فلم ي ن ال جاش، ن على  ملاه ن لياتمنل مثلنوا  ف ناه باضنعيفوم لن لك  إذ أن        فلم ي ن ال جاش، ن على  ملاه ن لياتمنل مثلنوا  ف ناه باضنعيفوم لن لك  إذ أن        

 .  .  ((2))««أن أمرنا صعو مساصعوأن أمرنا صعو مساصعو»»و و « « ه   ال ل ب أوعية فخريها أوعاهاه   ال ل ب أوعية فخريها أوعاها»»

ا ننا ر ونننوو  ا ننا ر ونننوو   رانننة حنناي الر ننال، املعنندِّي أو امننارف ومو ننا  االع     رانننة حنناي الر ننال، املعنندِّي أو امننارف ومو ننا  االع      

لضعيع الراور  كل ذلك موم يف عملية الا  يح او امرف  وك لك  راننة حناي   لضعيع الراور  كل ذلك موم يف عملية الا  يح او امرف  وك لك  راننة حناي   

الراور نفسه من ذمي مروياله  ف نوا قد لفيد الا  ينح أو امنرف منن هن   امونة       الراور نفسه من ذمي مروياله  ف نوا قد لفيد الا  ينح أو امنرف منن هن   امونة       

وقند يسنرر ذلنك امننرف إس و اقنة اللوجنة وقنند ال يسنرر ن حسنو نن   وحمانن ى            وقند يسنرر ذلنك امننرف إس و اقنة اللوجنة وقنند ال يسنرر ن حسنو نن   وحمانن ى            

روحنا يف ع يدلنه ن بنان الونم بناللل  منثم ن         روحنا يف ع يدلنه ن بنان الونم بناللل  منثم ن         رواياه وكثرلوا ن ول ا فل  كان النراور ل رواياه وكثرلوا ن ول ا فل  كان النراور ل 

فان ه   الاومة أو ال سوة قد ل او، باملااو  إس االطمئ ان بالصتة أو السن م. وهن     فان ه   الاومة أو ال سوة قد ل او، باملااو  إس االطمئ ان بالصتة أو السن م. وهن     

 طري ة أذرى وم وج مفيد يف م ام ا يف حت يح حاي الراور والرواية.طري ة أذرى وم وج مفيد يف م ام ا يف حت يح حاي الراور والرواية.

  مثننننل نانننننس    مثننننل نانننننس  

البننن األ ننري  والطننةر  فننان املئننات مننن الننرواة قنند  نند     البننن األ ننري  والطننةر  فننان املئننات مننن الننرواة قنند  نند         وال امننل  وال امننل((0))الانن اريسالانن اريس

ال ننرا ن يف للننك ال اننو علننى لنن  ي وم أو لضننعيفوم  ولنن ا فننان مثننل ابننن األ ننري    ال ننرا ن يف للننك ال اننو علننى لنن  ي وم أو لضننعيفوم  ولنن ا فننان مثننل ابننن األ ننري    

والطةر مثًم  رغم ك نوم من العامة ف نه ع د مرا عة ل ارخيوم قد ياجلنى حناي   والطةر مثًم  رغم ك نوم من العامة ف نه ع د مرا عة ل ارخيوم قد ياجلنى حناي   

يف معرفنة  يف معرفنة  الراور وي  شع انه من املخالفني أو غري ذلك  وه ا عامل موم ومنؤ ر  الراور وي  شع انه من املخالفني أو غري ذلك  وه ا عامل موم ومنؤ ر  

حنناي الننراور ويف موتنن  الا يننة ولشننخيص مفر الوننا ويف أ نن اء صنندور الروايننة    حنناي الننراور ويف موتنن  الا يننة ولشننخيص مفر الوننا ويف أ نن اء صنندور الروايننة    

 وشوه ذلك.وشوه ذلك.

وال  لاضنمن ال نثري منن ال نرا ن والشن اهد      وال  لاضنمن ال نثري منن ال نرا ن والشن اهد        
                                                                                                                                                                                                         

وقنند ع نند ال ننايف الشننريع بابننا مسننا  )بنناب فيمننا  نناء أن   وقنند ع نند ال ننايف الشننريع بابننا مسننا  )بنناب فيمننا  نناء أن     كمننا يف نوننج الومغننة عننن أمننري املننؤم ني  كمننا يف نوننج الومغننة عننن أمننري املننؤم ني    ((2))

ا  ار اإلنممية.ا  ار اإلنممية.  122122صص22حديثوم صعو مساصعو( ال ايف الشريع:  حديثوم صعو مساصعو( ال ايف الشريع:  

للدات أو أكثر ل  طو  كله.للدات أو أكثر ل  طو  كله.222222لعل كااب نانس الا اريس يولغ لعل كااب نانس الا اريس يولغ   ((0))



  حجية مراسيل الثقات 

على حاي الوم  اإلنممية أو امي ب الفاحتة أو غري ذلك  وهن ا طرينح هناه غنري     على حاي الوم  اإلنممية أو امي ب الفاحتة أو غري ذلك  وهن ا طرينح هناه غنري     

 نن   األبعننا   وقنند اعامنند بعنن  حم  نن،   نن   األبعننا   وقنند اعامنند بعنن  حم  نن،  مطننروق وحياننا  إس  ونند كننوري واننن  مامطننروق وحياننا  إس  ونند كننوري واننن  ما

كمننا ذكننر كننثريًا م وننا بعنن  احمل  ننني      كمننا ذكننر كننثريًا م وننا بعنن  احمل  ننني        ((2))الر نناليني علننى كننثري مننن هنن   الطننرق     الر نناليني علننى كننثري مننن هنن   الطننرق     

 فجلاهم اهلل ذري  لاء احملس ني.  فجلاهم اهلل ذري  لاء احملس ني.    ((0))ادذرينادذرين

ل ن قد ي  ي الوع : إن حترر كل منا ذكنر يسنا  و  وندًا هنا ًم وزم نًا       ل ن قد ي  ي الوع : إن حترر كل منا ذكنر يسنا  و  وندًا هنا ًم وزم نًا       

 ة املن ك رة وغريهنا؟ ومنا     ة املن ك رة وغريهنا؟ ومنا    ط يًم  ألنه يا قنع علنى مرا عنة كانو الاناريس املاعند      ط يًم  ألنه يا قنع علنى مرا عنة كانو الاناريس املاعند      

 أكثرها وما أصعو ذلك.أكثرها وما أصعو ذلك.

إن ذلننك وان انننالله ال ننثري مننن امونند والعمننر  إال ان األمننر       إن ذلننك وان انننالله ال ننثري مننن امونند والعمننر  إال ان األمننر         

يساتح أكثر من ذلك  حي  أن الرواية ال احندة الن  يسنافا  م ونا ح نم شنرع،       يساتح أكثر من ذلك  حي  أن الرواية ال احندة الن  يسنافا  م ونا ح نم شنرع،       

 دير بو ي أقصى اموند لل صن ي إليونا واحنراز و اقنة روالونا أو و اقاونا  وعلينه          دير بو ي أقصى اموند لل صن ي إليونا واحنراز و اقنة روالونا أو و اقاونا  وعلينه         

أم ن  رف الراور أو ل  ي ه من ذمي ذلك  فان احامناي أن ينؤ ر ذلنك    أم ن  رف الراور أو ل  ي ه من ذمي ذلك  فان احامناي أن ينؤ ر ذلنك      ف نه ل ف نه ل 

 إس اعاوار وحجية الرواية م جل  وه    د ذالوا مثرة كورية  دًا.إس اعاوار وحجية الرواية م جل  وه    د ذالوا مثرة كورية  دًا.
 

 م ان الاطن ر الا   لن  ، احلاصنل عنة األ ونلة احلديثنة املان فرة وبعملينة          م ان الاطن ر الا   لن  ، احلاصنل عنة األ ونلة احلديثنة املان فرة وبعملينة         

 الوت  السري  يّسر إنا راء كل ه   ال او وبف ة قليلة نسويا.  الوت  السري  يّسر إنا راء كل ه   ال او وبف ة قليلة نسويا.  
 

 م ان ما يؤكد ذلك أن بع  األعنمه بن ي  وندا كنوريا يف  اننو منن هن           م ان ما يؤكد ذلك أن بع  األعنمه بن ي  وندا كنوريا يف  اننو منن هن          

ام انو وقد أمثر ذلك بفا ندة عظيمنة ن وهن  الشنيس ال منازر يف مسنادركات علنم          ام انو وقد أمثر ذلك بفا ندة عظيمنة ن وهن  الشنيس ال منازر يف مسنادركات علنم          

ر اي احلندي  ن حين  أن ال نثري  ندًا منن النرواة املوملنني يف لم عنة منن ال انو            ر اي احلندي  ن حين  أن ال نثري  ندًا منن النرواة املوملنني يف لم عنة منن ال انو            
                                                                                                                                                                                                         

)مسادركات علم ر اي احلدي (  وقد ذكنر يف م دمانه ال نثري    )مسادركات علم ر اي احلدي (  وقد ذكنر يف م دمانه ال نثري    وم وم الشيس ال مازر يف كاابه الات ي ، وم وم الشيس ال مازر يف كاابه الات ي ،   ((2))

من ال او ال  اعامند عليونا وهن، ما  عنة أشند الا ن   بنني كانو احلندي  والر ناي والافسنري والانأريس             من ال او ال  اعامند عليونا وهن، ما  عنة أشند الا ن   بنني كانو احلندي  والر ناي والافسنري والانأريس             

 وكاو ال مه أو الفضا ل وحاى بع  كاو الطو. فرا عوا.  وكاو ال مه أو الفضا ل وحاى بع  كاو الطو. فرا عوا.  

وم وا يف ال ااب ال يم )  ل يف موان، علم الر اي(.وم وا يف ال ااب ال يم )  ل يف موان، علم الر اي(.  ((0))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

مؤيندات ع ل نن من ك رة    مؤيندات ع ل نن من ك رة      الر الية  انادركوا وبّين أح اي أولئك الرواة بأ لة أوالر الية  انادركوا وبّين أح اي أولئك الرواة بأ لة أو

  وه ا الات ينح واالننادراك كّلفنه نن ني منن عمنر   ول  نه          وه ا الات ينح واالننادراك كّلفنه نن ني منن عمنر   ول  نه        ((2))يف ال او الساب ةيف ال او الساب ة

 قده ملن  اء من بعد  الدمة امليلة.قده ملن  اء من بعد  الدمة امليلة.

ان هن ا املن وج حيانا  إس املليند منن االهامناه والاطن ير والع اينة         ان هن ا املن وج حيانا  إس املليند منن االهامناه والاطن ير والع اينة           

مي نن ان لندرف   مي نن ان لندرف   وه ا بع  ال مه الودور فيما ياعلح ب كر ع ناوين الطنرق الن     وه ا بع  ال مه الودور فيما ياعلح ب كر ع ناوين الطنرق الن     

 عةها شخصيات الرواة املوملني.عةها شخصيات الرواة املوملني.

ف د أنلف ا احلدي  ع وا مفصنًم إذ مضنى ال نمه حن ي     ف د أنلف ا احلدي  ع وا مفصنًم إذ مضنى ال نمه حن ي       

ال  ن   النن  مي نن أن يسننا د إليوننا لا  ينح مرانننيل الث ننات  واننه مي ننن أن ن نن ي      ال  ن   النن  مي نن أن يسننا د إليوننا لا  ينح مرانننيل الث ننات  واننه مي ننن أن ن نن ي      

ال      ف ن ما نوح منن األ لنة علنى حجينة     ال      ف ن ما نوح منن األ لنة علنى حجينة     باعاوار وحجية للك الروايات بالك باعاوار وحجية للك الروايات بالك 

املرانننيل ن  سننو املصننطلح ن ب ي  هننا جيننرر بعي ننه يف احلنندي  املومننل ور الننه         املرانننيل ن  سننو املصننطلح ن ب ي  هننا جيننرر بعي ننه يف احلنندي  املومننل ور الننه         

 ..((0))فرا   ما ذكرنا فرا   ما ذكرنا 

أن اإل نا   أن اإل نا   »»ونضيع ه ا: ما ذكر  احمل نح الاسن ر يف قنام ف الر ناي منن:      ونضيع ه ا: ما ذكر  احمل نح الاسن ر يف قنام ف الر ناي منن:      

اء إانا ينر ون   اء إانا ينر ون   قا م على العمل خبة رواله مومل ن ع ين كروا مبندف أو قندف  وال ندم    قا م على العمل خبة رواله مومل ن ع ين كروا مبندف أو قندف  وال ندم    

  وال اقنل منن تامينة هن   ال سنوة لل نثري منن ال ندماء  ل نن ننوح أن ب ناء              وال اقنل منن تامينة هن   ال سنوة لل نثري منن ال ندماء  ل نن ننوح أن ب ناء            ««املطع ننياملطع نني

الع مء على العمل باملرانيل  ونضيع ه ا أذوار املوملني أيضا. إذا اعامد عليوا الث ة الع مء على العمل باملرانيل  ونضيع ه ا أذوار املوملني أيضا. إذا اعامد عليوا الث ة 

 وع لوال باملعار   فاأمل.وع لوال باملعار   فاأمل.
                                                                                                                                                                                                         

معجم ر اي احلدي  وما نو ه كجام  الرواة لمر بيل،  ول  يح امل اي للمام ان، وغريها.معجم ر اي احلدي  وما نو ه كجام  الرواة لمر بيل،  ول  يح امل اي للمام ان، وغريها.مثل مثل   ((2))

من أ لة ن لية ومن ب اء ع مء وك ا كنمه الشنيس الط نن، يف العندة وغنري . وقند ل ناوي األننااذ ذلنك يف          من أ لة ن لية ومن ب اء ع مء وك ا كنمه الشنيس الط نن، يف العندة وغنري . وقند ل ناوي األننااذ ذلنك يف            ((0))

  اعد الف وية.  اعد الف وية. هن( يف  رنه الار  لل هن( يف  رنه الار  لل 21112111صفر من عاه صفر من عاه 2121حمره إس حمره إس 2020حماضراله املمادة من لأريس )حماضراله املمادة من لأريس )



  حجية مراسيل الثقات 

 
إحدى الروايات ال  انادي بوا على قاعدة اإلللاه ه، الرواينة الن  رواهنا    إحدى الروايات ال  انادي بوا على قاعدة اإلللاه ه، الرواينة الن  رواهنا    

الشيس الصدوق بس د  عنن احلسنني بنن امحند املنال ،  قناي: حند  ا عوند اهلل بنن          الشيس الصدوق بس د  عنن احلسنني بنن امحند املنال ،  قناي: حند  ا عوند اهلل بنن          

: إن لن، ابنن أ    : إن لن، ابنن أ      هجرية قناي: قلنا ألبن، احلسنن الرضنا     هجرية قناي: قلنا ألبن، احلسنن الرضنا       012012طاووف ن ة طاووف ن ة 

إن كنان منن   إن كنان منن    : :زّو اه اب    وه  يشرب الشراب وي ثر ذكر الطمق. ف ناي  زّو اه اب    وه  يشرب الشراب وي ثر ذكر الطمق. ف ناي  

. قناي  . قناي  ن كنان منن هنؤالء فَأِب ونا م نه فاننه ع نى الفنراق        ن كنان منن هنؤالء فَأِب ونا م نه فاننه ع نى الفنراق        إإإذ انك فم ش،ء علينه  و إذ انك فم ش،ء علينه  و 

إيناكم واملطل نات  م نا    إيناكم واملطل نات  م نا    »»اننه قناي:   اننه قناي:     قلا له: ألي  قد رور عن أب، عوند اهلل  قلا له: ألي  قد رور عن أب، عوند اهلل  

ذلك من أذ ان م ال منن هنؤالء    ذلك من أذ ان م ال منن هنؤالء    : »: »  ؟ ف اي؟ ف اي««يف لل  ف نون ذوات األزوا يف لل  ف نون ذوات األزوا 

 «.«.انه من  ان بدين ق ه للماه أح امومانه من  ان بدين ق ه للماه أح اموم

وي  د يف إن ا  ه   الرواية املومة راويان وق  ال مه فيومنا  همنا احلسنني    وي  د يف إن ا  ه   الرواية املومة راويان وق  ال مه فيومنا  همنا احلسنني    

 بن أمحد املال ،  وعود اهلل بن طاووف.  بن أمحد املال ،  وعود اهلل بن طاووف.  

 



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

    وف النراور ألن   الرواينة عنن االمناه الصنا ق       وف النراور ألن   الرواينة عنن االمناه الصنا ق       ووما عود اهلل بنن طنا  ما عود اهلل بنن طنا  أأ

  نح ابنن     نح ابنن   فو  ع ي  ح وع يضعع منن قونل الر ناليني املا ندمني  ل نن مي نن أن ي      فو  ع ي  ح وع يضعع منن قونل الر ناليني املا ندمني  ل نن مي نن أن ي      

 طاوف ب      ن شري إليوا إشارة واس ما يرلوا بوا من مواح  مو ا ية. طاوف ب      ن شري إليوا إشارة واس ما يرلوا بوا من مواح  مو ا ية. 

أن العممة اجمللس، قند حّسنن ابنن طناووف يف الن  يلة  وال      أن العممة اجمللس، قند حّسنن ابنن طناووف يف الن  يلة  وال        

بني ل  ي ات املاأذرين واملا دمني يف احلجينة  نن اءب   بني ل  ي ات املاأذرين واملا دمني يف احلجينة  نن اءب     فرق على ما ح   ا  يف حملهفرق على ما ح   ا  يف حمله

ن أهل النةة ومنن بناب احلندف  أه ك ننه      ن أهل النةة ومنن بناب احلندف  أه ك ننه      أقل ا بان و ه حجية ق ي الر ال، انه مأقل ا بان و ه حجية ق ي الر ال، انه م

ذة الث ة ومن باب احل  أو احلدف ال ريو من احلن   أه أننه منن بناب الشنوا ة      ذة الث ة ومن باب احل  أو احلدف ال ريو من احلن   أه أننه منن بناب الشنوا ة      

 باملع ى األعم وقد فصل ا  يف م ض  آذر.باملع ى األعم وقد فصل ا  يف م ض  آذر.

وه  و ه مو ا ، موم ونشري له إشارة  م نفصله الح نًا وهن    وه  و ه مو ا ، موم ونشري له إشارة  م نفصله الح نًا وهن      

ف هنن  مننن أصننتاب اإلمنناه  ف هنن  مننن أصننتاب اإلمنناه  أن ال ووننا ، ن ننل عننن ال شنن، أن عونند اهلل بننن طنناوو  أن ال ووننا ، ن ننل عننن ال شنن، أن عونند اهلل بننن طنناوو  

وذلك اما  ليل على و اقاه  أو مؤيد على األقل  ول نن ك ننه  لنيم    وذلك اما  ليل على و اقاه  أو مؤيد على األقل  ول نن ك ننه  لنيم      الرضا الرضا 

 يعامد على شروا نيأل، ذكرها إن شاء اهلل لعاس يف املوت  ادل،.يعامد على شروا نيأل، ذكرها إن شاء اهلل لعاس يف املوت  ادل،.

إن بع  روايات ابن طناووف قند ن لنوا أعنا م األصنتاب      إن بع  روايات ابن طناووف قند ن لنوا أعنا م األصنتاب        

لنلاه والن  رواهنا الشنيس الصندوق      لنلاه والن  رواهنا الشنيس الصندوق      مسا دين إليوا كالرواينة الدالنة علنى قاعندة اإل    مسا دين إليوا كالرواينة الدالنة علنى قاعندة اإل    

  012012بس د  عن احلسني بن امحد املال ، قناي: حند  ا عوند اهلل بنن طناووف نن ة       بس د  عن احلسني بن امحد املال ، قناي: حند  ا عوند اهلل بنن طناووف نن ة       

: إن لن، ابنن أ  زّو انه ابن    وهن       : إن لن، ابنن أ  زّو انه ابن    وهن         هجرية قاي:قلا ألبن، احلسنن الرضنا   هجرية قاي:قلا ألبن، احلسنن الرضنا   

إن كنان منن إذ اننك فنم شن،ء      إن كنان منن إذ اننك فنم شن،ء      : »: »  يشرب الشراب وي ثر ذكر الطمق. ف اييشرب الشراب وي ثر ذكر الطمق. ف اي
                                                                                                                                                                                                         

 كما مضى بع  ال مه ع ه ونيأل، يف الوت  ال ا ه لفصيل ذلك.كما مضى بع  ال مه ع ه ونيأل، يف الوت  ال ا ه لفصيل ذلك.  ((2))



  حجية مراسيل الثقات 

قناي قلنا لنه: ألني  قند      قناي قلنا لنه: ألني  قند      «. «. ا م نه فاننه ع نى الفنراق    ا م نه فاننه ع نى الفنراق    عليه  وان كان من هؤالء فأب وعليه  وان كان من هؤالء فأب و

إينناكم واملطل ننات  م ننا يف للنن  فنن نون  إينناكم واملطل ننات  م ننا يف للنن  فنن نون  »»انننه قنناي: انننه قنناي:   رور عننن أبنن، عونند اهلل رور عننن أبنن، عونند اهلل 

ذلننك مننن أذنن ان م ال مننن هننؤالء  انننه مننن  ان    ذلننك مننن أذنن ان م ال مننن هننؤالء  انننه مننن  ان    : »: »  ؟ ف نناي؟ ف نناي««ذوات األزوا ذوات األزوا 

 ..««بدين ق ه للماه أح امومبدين ق ه للماه أح اموم

                                                                                                                                                                                                         

 ..2222فف  1212  كااب الطمق أب اب م دماله وشرا طه: ب   كااب الطمق أب اب م دماله وشرا طه: ب 7070صص  0000ونا ل الشيعة:  ونا ل الشيعة:    ((2))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

 ففيه موتثان:ففيه موتثان:أما احلسني بن أمحد املال ، أما احلسني بن أمحد املال ، 

أشار الوع  إس و ه طعن يف احلسني بن أمحد املال ،  وذلنك ألننه روى   أشار الوع  إس و ه طعن يف احلسني بن أمحد املال ،  وذلنك ألننه روى   

امحنند بننن هننمي  امحنند بننن هننمي  »»عننن شننخص معننروف بنناللل  وقنند  واننا الاومننة عليننه  وهنن      عننن شننخص معننروف بنناللل  وقنند  واننا الاومننة عليننه  وهنن      

 إال أن الات يح عده صمحية ذلك للطعن عليه.  إال أن الات يح عده صمحية ذلك للطعن عليه.  « « العةلا ،العةلا ،

 لعةلا ، من عدة  وات: لعةلا ، من عدة  وات: ل ضيح ذلك إن مش لة ال ضيح ذلك إن مش لة ا

 ال ه.ال ه.  انه قد ور  فيه عن إمام ا العس رر انه قد ور  فيه عن إمام ا العس رر   ((2))

 . . ((0))قد أمرنا بالةاءة م هقد أمرنا بالةاءة م ه    إن اإلماه صاحو العصرإن اإلماه صاحو العصر  

إن حممننند بنننن احلسنننن بنننن ال ليننند قننند انننناث ا  منننن كاننناب نننن ا ر  إن حممننند بنننن احلسنننن بنننن ال ليننند قننند انننناث ا  منننن كاننناب نننن ا ر    

 ..((1))احل مةاحل مة

انه كان غاليا ماومًا انه كان غاليا ماومًا وإضافة إس كل ذلك ف ن الشيس الط ن، ذكر يف الفورنا وإضافة إس كل ذلك ف ن الشيس الط ن، ذكر يف الفورنا 

: انه مشو ر باللل  وباللع ة  ول ا فان املش لة فيه ليسا : انه مشو ر باللل  وباللع ة  ول ا فان املش لة فيه ليسا ((1))يف  ي ه  وقاي يف الاو يويف  ي ه  وقاي يف الاو يو
                                                                                                                                                                                                         

 على ما ذكر  ال جاش،  وان ع يصل إلي ا ه ا ال ه.على ما ذكر  ال جاش،  وان ع يصل إلي ا ه ا ال ه.  ((2))

 كما ن له الشيس الط ن، يف كااب الليوة.كما ن له الشيس الط ن، يف كااب الليوة.  ((0))

راوينًا علنى حند إحصناء بعنن      راوينًا علنى حند إحصناء بعنن        972972احل منة حملمند بننن امحند بنن حيينى  وياضنمن حنن ال،       احل منة حملمند بننن امحند بنن حيينى  وياضنمن حنن ال،         كاناب نن ا ر  كاناب نن ا ر    ((1))

  0707أو أو   0909أو أو   0101ع يسناث وم ابننن ال ليند وبالانال، هنم   ننات وأمنا املسناث  ن فوننم       ع يسناث وم ابننن ال ليند وبالانال، هنم   ننات وأمنا املسناث  ن فوننم         919919احمل  نني  من وم   احمل  نني  من وم   

 الش اك بعضوم.الش اك بعضوم.

 الاو يو كااب ال صية.الاو يو كااب ال صية.  ((1))



  حجية مراسيل الثقات 

ه، الوامه باللل  ف ا  بل ه اك ذه شديد يف ح ه ولعن وبراءة من قول بعن  األ منة   ه، الوامه باللل  ف ا  بل ه اك ذه شديد يف ح ه ولعن وبراءة من قول بعن  األ منة   

  ومن ه ا فان رواية احلسني بن امحد املال ، ع نه لعندُّ و نه طعنن       ومن ه ا فان رواية احلسني بن امحد املال ، ع نه لعندُّ و نه طعنن     املعص مني املعص مني 

 . .   ألنه يرور عن شخص م م ه لع ه اإلماهألنه يرور عن شخص م م ه لع ه اإلماهعليه  عليه  

   ول ن قد جياب عن ذلك ول ن قد جياب عن ذلك 

با  يح العةلا ،  وذلك باالنا ا  إس و    عديدة با  يح العةلا ،  وذلك باالنا ا  إس و    عديدة   

 م وا:م وا:

 انه وق  يف إن ا  كامل الليارات.انه وق  يف إن ا  كامل الليارات.  

 انه وق  يف إن ا  لفسري ال م،.انه وق  يف إن ا  لفسري ال م،.

قنند رووا عننن العةلننا ،   قنند رووا عننن العةلننا ،     ((2))مءمءإضننافة إس أن عنند  مننن كوننار اال نن إضننافة إس أن عنند  مننن كوننار اال نن   

 وعليه فان من يرور ع ه فلي  مبطع ن عليه ما اه هؤالء ال وار قد رووا ع ه.وعليه فان من يرور ع ه فلي  مبطع ن عليه ما اه هؤالء ال وار قد رووا ع ه.
 

ذهنو إس و اقانه مسنادال علنى أن     ذهنو إس و اقانه مسنادال علنى أن       ول لك فنان السنيد الن  ، يف املعجنم    ول لك فنان السنيد الن  ، يف املعجنم    

فسا  الدين وامل هو ال ي ف، و اقة اللوجة وصدق اللسان والويان.فسا  الدين وامل هو ال ي ف، و اقة اللوجة وصدق اللسان والويان.

اه  وذلنك ألن األمنر لن  اقاصنر علنى لنر        اه  وذلنك ألن األمنر لن  اقاصنر علنى لنر        ذلك غنري لناه يف هن ا امل ن    ذلك غنري لناه يف هن ا امل ن      

فسنا  منن هو الر نل الم ننن أن يف نك بي ننه وبنني و نن ق ألجانه  وبالاننال، مي ننن       فسنا  منن هو الر نل الم ننن أن يف نك بي ننه وبنني و نن ق ألجانه  وبالاننال، مي ننن       

  لصتيح االنا ا  إليه  ل نن االشن اي نشنأ منن أن ه ناك لنةؤًا صنرحيا منن اإلمناه         لصتيح االنا ا  إليه  ل نن االشن اي نشنأ منن أن ه ناك لنةؤًا صنرحيا منن اإلمناه         

      م ننه وممننن ال ياننةأ م ننه  ومننن ال اضننح ان الروايننة ع ننه ال ل سننجم منن  هنن ا    م ننه وممننن ال ياننةأ م ننه  ومننن ال اضننح ان الروايننة ع ننه ال ل سننجم منن  هنن ا

      لالفة له عرفًا  حي   ناء يف ل قين  اإلمناه صناحو العصنر     لالفة له عرفًا  حي   ناء يف ل قين  اإلمناه صناحو العصنر       الاُةؤ  بل لعدالاُةؤ  بل لعد
                                                                                                                                                                                                         

إبنراهيم بنن حممند األمندان، واحلسنن بنن علن،        إبنراهيم بنن حممند األمندان، واحلسنن بنن علن،          مثل نعد بن عوند اهلل و حممند بنن علن، بنن ابنن حمون ب و       مثل نعد بن عوند اهلل و حممند بنن علن، بنن ابنن حمون ب و         ((2))

 وحممد بن حييى العطار وغريهم.وحممد بن حييى العطار وغريهم.

 . . 22282228  امحد بن همي: رقم   امحد بن همي: رقم 201201-201201صص  11معجم ر اي احلدي :  معجم ر اي احلدي :    ((0))
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وحنننن ننةأ إس اهلل لعنناس منن ابننن هنمي  ال رمحننه    وحنننن ننةأ إس اهلل لعنناس منن ابننن هنمي  ال رمحننه    »»فينه:  فينه:    إس العمنرر ق لننه  إس العمنرر ق لننه  

  فوننل ي سنجم هن ا من  الروايننة عنن ه ن ا شنخص؟ فنن ن         فوننل ي سنجم هن ا من  الروايننة عنن ه ن ا شنخص؟ فنن ن       ««اهلل  وممنن ال ينةأ م نه   اهلل  وممنن ال ينةأ م نه   

العاوننار العاوننار الروايننة ع ننه نننا  ن ننن   إ ذنناي لننه يف النندا رة العلميننة  ولعطيننه بعنن  ا الروايننة ع ننه نننا  ن ننن   إ ذنناي لننه يف النندا رة العلميننة  ولعطيننه بعنن  ا 

وال  اهة بنل منن ال  ندان، أن ه ن ا لنةر لن  صندر ادن منن مر ن  ل ليند  نح            وال  اهة بنل منن ال  ندان، أن ه ن ا لنةر لن  صندر ادن منن مر ن  ل ليند  نح            

 شخص ف ن ال اف املاشرعني نيواعدون ع ه وال يسا دون إليه وال ي  ل ن ع ه.شخص ف ن ال اف املاشرعني نيواعدون ع ه وال يسا دون إليه وال ي  ل ن ع ه.

فنأِعلم االننتاق، وأهنل    فنأِعلم االننتاق، وأهنل    »»  ما يؤكد ذلك:   ما يؤكد ذلك:    م ان يف ب ية كمه اإلماه م ان يف ب ية كمه اإلماه

    ««نننألك ونننأي ع ننهنننألك ونننأي ع ننهبلنند  مننا أعلم نناك مننن حنناي هنن ا الفننا ر و ينن  مننن كننان   بلنند  مننا أعلم نناك مننن حنناي هنن ا الفننا ر و ينن  مننن كننان   

 د  قد طلو اإلعمه ع ه ولعرياه وفضته وننلو شنرعياه ف ينع     د  قد طلو اإلعمه ع ه ولعرياه وفضته وننلو شنرعياه ف ينع        فاإلماهفاإلماه

م  كل ه ا وذاك  مي ن ن حسو املافاهم العريف نن أن ي ناي اننه   نة ومي نن الرواينة        م  كل ه ا وذاك  مي ن ن حسو املافاهم العريف نن أن ي ناي اننه   نة ومي نن الرواينة        

 ؟ل  ؟ل  ((2))ع هع ه

وأما رواية األ مء ع ه  فالظاهر أنوا كاننا قونل احنرافنه  بنل ي فن، احامناي       وأما رواية األ مء ع ه  فالظاهر أنوا كاننا قونل احنرافنه  بنل ي فن، احامناي       

ة إس إحننراز  ولنن ا فنناحلح هنن  الافصننيل بالروايننة ع ننه قوننل     ة إس إحننراز  ولنن ا فنناحلح هنن  الافصننيل بالروايننة ع ننه قوننل     ذلننك فنن ن احلجيننة  ا نن ذلننك فنن ن احلجيننة  ا نن 

االحنراف  وعدموا بعد ذلك  نعم ل   وا ن ولي  بثابنا ن أن األ نمء قند رووا ع نه       االحنراف  وعدموا بعد ذلك  نعم ل   وا ن ولي  بثابنا ن أن األ نمء قند رووا ع نه       

أن عملنوم )أر األ نمء( بالرواينة    أن عملنوم )أر األ نمء( بالرواينة      بعد اللعنن والنةاءة    بعد اللعنن والنةاءة    

ر   عما ع ي ن فيه إذمي ر   عما ع ي ن فيه إذمي عده العده ال  ع ه قري ة على أنوم قد فوم ا من كمه اإلماه ع ه قري ة على أنوم قد فوم ا من كمه اإلماه 

بصدق ألجاه ن وه  شئ ن الع ا د ذاصنة فانونا ل ن  يف  ا نرة الشنك والشنووة ولنلوه          بصدق ألجاه ن وه  شئ ن الع ا د ذاصنة فانونا ل ن  يف  ا نرة الشنك والشنووة ولنلوه          

 الةاءة ن .الةاءة ن .

ول ن وم  ذلك مي ن أن ي اي: أن رواية هؤالء األ مء بعد احنرافنه لن   وانا     ول ن وم  ذلك مي ن أن ي اي: أن رواية هؤالء األ مء بعد احنرافنه لن   وانا     

ع ه وعن من ال ياةأ م ه ع ي ن قد وصل إليوم  ذاصة ع ه وعن من ال ياةأ م ه ع ي ن قد وصل إليوم  ذاصة   فلعلوا الن لةر اإلماه فلعلوا الن لةر اإلماه 

 يف ذلك ال قا و روف الا ية وصع بة الا اصل. يف ذلك ال قا و روف الا ية وصع بة الا اصل. 
                                                                                                                                                                                                         

وإن أم ن ذلك ع ًم ل  ه مساوعد  دًا عرفًا.وإن أم ن ذلك ع ًم ل  ه مساوعد  دًا عرفًا.  ((2))



  حجية مراسيل الثقات 

إننه ال بند مننن إ ونات أن رواينة هنؤالء األ ننمء ع نه كاننا بعنند        إننه ال بند مننن إ ونات أن رواينة هنؤالء األ ننمء ع نه كاننا بعنند          

اللعن والةاءة واالحنراف أواًل  وان ذلك كان بعند بلن   اللعنن إلنيوم  انينًا  لانام       اللعن والةاءة واالحنراف أواًل  وان ذلك كان بعند بلن   اللعنن إلنيوم  انينًا  لانام       

  قري ية فوموم. ول ن حاى لن   ونا هن ان األمنران فاننه مي نن أن ي ناي: أن هنؤالء        قري ية فوموم. ول ن حاى لن   ونا هن ان األمنران فاننه مي نن أن ي ناي: أن هنؤالء        

لني   جنة   لني   جنة   « « منا رأوا منا رأوا »»و و   األ مء قد ا اودوا يف َصنْرِف إطنمق كنمه اإلمناه     األ مء قد ا اودوا يف َصنْرِف إطنمق كنمه اإلمناه     

علننى اجملاونند ادذننر والمحننح النن ر مي ننن أن ي نن ن لننه رأر آذننر يف امل نناه ويننرى   علننى اجملاونند ادذننر والمحننح النن ر مي ننن أن ي نن ن لننه رأر آذننر يف امل نناه ويننرى   

 االنصراف بدويًا  فاأمل. االنصراف بدويًا  فاأمل. 

أن ا ن  ي بالافصيل بالرواية ع ه  بني منرحل  منا قونل وبعند لعنن      أن ا ن  ي بالافصيل بالرواية ع ه  بني منرحل  منا قونل وبعند لعنن        

خبنمف ذلنك    خبنمف ذلنك      ه  إال إذا كان ه اك نص من اإلماه ه  إال إذا كان ه اك نص من اإلماه له أو لة ه م له أو لة ه م   اإلماه اإلماه 

    ««ذنن وا مننا رووا وذروا مننا رأواذنن وا مننا رووا وذروا مننا رأوا»»كمننا هنن  األمننر يف بنن  فضنناي ف نند ور  فننيوم:  كمننا هنن  األمننر يف بنن  فضنناي ف نند ور  فننيوم:  

ألنوم ن أر ب  فضاي ن م  احنرافوم  ف ّن  نرر العنا ة علنى جت نو النرواة الرواينة         ألنوم ن أر ب  فضاي ن م  احنرافوم  ف ّن  نرر العنا ة علنى جت نو النرواة الرواينة         

وال أقننل مننن الشننك يف مشنن ي أ لننة حجيننة ذننة الث ننة ألننم الحامنناي          وال أقننل مننن الشننك يف مشنن ي أ لننة حجيننة ذننة الث ننة ألننم الحامنناي          ((2))عنن ومعنن وم

ذصننص ذلننك مننن ذننمي أمننر   ذصننص ذلننك مننن ذننمي أمننر       نصننراف احامننااًل ع م يننًا ول ننن اإلمنناه نصننراف احامننااًل ع م يننًا ول ننن اإلمنناه االاال

 باألذ  ع وم روايًة  ون ما رأوا.باألذ  ع وم روايًة  ون ما رأوا.

 م ان احلدي  ح ي العةلنا ، فينه كنمه ط ينل ن كنه حمللنه  ول نن من طن          م ان احلدي  ح ي العةلنا ، فينه كنمه ط ينل ن كنه حمللنه  ول نن من طن         

الشاهد ه ا أن رواية احلسني بنن امحند املنال ، عنن العةلنا ، ع يثونا أنونا كاننا         الشاهد ه ا أن رواية احلسني بنن امحند املنال ، عنن العةلنا ، ع يثونا أنونا كاننا         

 فم مطع ة عليه يف ذلك.فم مطع ة عليه يف ذلك.  ((0))ة عليهة عليهبعد احنرافه وبعد صدور اللع بعد احنرافه وبعد صدور اللع 

أن حننناي راوي نننا كتننناي أولئننك األ نننمء يف روايننناوم عنننن   أن حننناي راوي نننا كتننناي أولئننك األ نننمء يف روايننناوم عنننن     

 العةلا ،  وحي  ال ململ عليوم يف ذلك  فاألمر ك لك فيه.العةلا ،  وحي  ال ململ عليوم يف ذلك  فاألمر ك لك فيه.
                                                                                                                                                                                                         

الروايننة ع ننه الروايننة ع ننه ويشنود لنن لك مننا لنن  كننان ه ناك مننؤمن  ننم كفننر فننان مننن املسنا  ر يف أذهننان املاشننرعة ن ننل       ويشنود لنن لك مننا لنن  كننان ه ناك مننؤمن  ننم كفننر فننان مننن املسنا  ر يف أذهننان املاشننرعة ن ننل         ((2))

 مسا دين إليه ن ن اء أ احنصر الطريح به أو ال ن يف احملافل العلمية وغريها؟ل فاأمل.مسا دين إليه ن ن اء أ احنصر الطريح به أو ال ن يف احملافل العلمية وغريها؟ل فاأمل.

 وعلى فر   و ت ذلك فانه ع يثوا بل غه لع ه.وعلى فر   و ت ذلك فانه ع يثوا بل غه لع ه.  ((0))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

 ول  د ه ا أربعة مواح : ول  د ه ا أربعة مواح : 

هننل احلسننني بننن امحنند املننال ، النن ار  يف الروايننة هنن  غننري   هننل احلسننني بننن امحنند املننال ، النن ار  يف الروايننة هنن  غننري     

 احلسن بن أمحد املال ،؟  احلسن بن أمحد املال ،؟  

  وعلننى فننر  ال نن ي    وعلننى فننر  ال نن ي  ((2))قنند ي نناي: بأنننه هنن  هنن  ولنني  غننري    قنند ي نناي: بأنننه هنن  هنن  ولنني  غننري      

باالحتا  وان احلسني ه  احلسن فم حناا  إس مليد مؤننة لا  ي نه ألن احلسنن م  نح     باالحتا  وان احلسني ه  احلسن فم حناا  إس مليد مؤننة لا  ي نه ألن احلسنن م  نح     

  ه قد يصل إس  ا رة االنناظوار بالاأمنل     ه قد يصل إس  ا رة االنناظوار بالاأمنل   يف علم الر اي  وه ا احاماي بدور وليف علم الر اي  وه ا احاماي بدور ول

 يف لم عة ال را ن ادلية.يف لم عة ال را ن ادلية.

  فونن  أن ننا نمحنن  ن مونند يا ن أن احلسننني واحلسننن            فونن  أن ننا نمحنن  ن مونند يا ن أن احلسننني واحلسننن          

ماشابوان يف ش ل ال اابة وما اربنان وذاصنة بلتنا  النا ال ن يف السنابح وعنده        ماشابوان يف ش ل ال اابة وما اربنان وذاصنة بلتنا  النا ال ن يف السنابح وعنده        

ذنا صنلري ممنا جيعنل     ذنا صنلري ممنا جيعنل     الا  يا فيه  في  ن غاية الفرق بي وما ن كاابة ن ركلة ذفيفنة و   الا  يا فيه  في  ن غاية الفرق بي وما ن كاابة ن ركلة ذفيفنة و   

 احاماي الطنأ يف ال اابة أو االنا سا  ع م يًا  ه ا من  وة.احاماي الطنأ يف ال اابة أو االنا سا  ع م يًا  ه ا من  وة.

فانننه ع نند مرا عننة كاننو علمنناء الر نناي  نند أن األعننم    فانننه ع نند مرا عننة كاننو علمنناء الر نناي  نند أن األعننم      

األغلو م وم قد أهمل ا ذكنر احلسنني وذكنروا احلسنن ف نا وو  ن     نم اننه ع ند          األغلو م وم قد أهمل ا ذكنر احلسنني وذكنروا احلسنن ف نا وو  ن     نم اننه ع ند          

ت النن  لطننابح  ت النن  لطننابح  مرا عننة النن ين ذكننروا احلسننني  نندهم ذكننروا بعنن  الص صننيا     مرا عننة النن ين ذكننروا احلسننني  نندهم ذكننروا بعنن  الص صننيا     
                                                                                                                                                                                                         

وع  ند مننن طننرف هن   ال ضننية يف كاننو الر ناي  ويف  نن  املشنن كات ننيأل،  نن  ذلننك إن شنناء اهلل       وع  ند مننن طننرف هن   ال ضننية يف كاننو الر ناي  ويف  نن  املشنن كات ننيأل،  نن  ذلننك إن شنناء اهلل         ((2))

 لعاس.  لعاس.  



  حجية مراسيل الثقات 

  من  حلنا  ان احلسنن      من  حلنا  ان احلسنن    ذص صيات احلسن  مثل ك نه منن مشنايس الصندوق    ذص صيات احلسن  مثل ك نه منن مشنايس الصندوق    

كان من ن ان الرر  م ها ر ون ن بلدا  فمن ال ار  أن ي ن ن شنيخا للصندوق    كان من ن ان الرر  م ها ر ون ن بلدا  فمن ال ار  أن ي ن ن شنيخا للصندوق    

خبمف احلسني فانه ع ين كر يف أح النه اننه  ناء إس بلندا  ولن ا فنان احامناي ك ننه          خبمف احلسني فانه ع ين كر يف أح النه اننه  ناء إس بلندا  ولن ا فنان احامناي ك ننه          

 شيخا للصدوق ضعيع إال إذا كان ه  ه .شيخا للصدوق ضعيع إال إذا كان ه  ه .

ال را ن قد يساظور م وا احتا  الشخصنني  أر: إنومنا شنخص واحند     ال را ن قد يساظور م وا احتا  الشخصنني  أر: إنومنا شنخص واحند     وه   وه   

 وي  ن االلاواف من  وة ال سا  أو ال راءة أو غري ذلك. فاأمل. وي  ن االلاواف من  وة ال سا  أو ال راءة أو غري ذلك. فاأمل. 

 م انه ل  ع يفد ذلك االطمئ ان باحتا هما  فم اقل من ك نه م  وًا للشنك   م انه ل  ع يفد ذلك االطمئ ان باحتا هما  فم اقل من ك نه م  وًا للشنك  

  ول ننن هننل نسنناطي  أن نسننا د إس   ول ننن هننل نسنناطي  أن نسننا د إس ««احلسنننياحلسننني»»الع م نن، يف و نن   راٍو آذننر بانننم الع م نن، يف و نن   راٍو آذننر بانننم 

أصالة عده و    شنخص آذنر غنري احلسنن منن ذنمي ال  اعند األصن لية العامنة          أصالة عده و    شنخص آذنر غنري احلسنن منن ذنمي ال  اعند األصن لية العامنة          

حسو ب اء الع مء ع د الشك؟ انا ا ًا إس أن الشخص األوي وهن  احلسنن ماني ن    حسو ب اء الع مء ع د الشك؟ انا ا ًا إس أن الشخص األوي وهن  احلسنن ماني ن    

و     ول نن الثنان، وهن  احلسنني مشن  ك فينه  ف ر ن  إس أصنالة عنده و ن             و     ول نن الثنان، وهن  احلسنني مشن  ك فينه  ف ر ن  إس أصنالة عنده و ن             

 لنيًم   لنيًم    شخص آذر من باب اناصتاب العنده األزلن، في ن ن ذلنك االناصنتاب     شخص آذر من باب اناصتاب العنده األزلن، في ن ن ذلنك االناصنتاب     

على ك ن الراور ه  احلسن؟  على ك ن الراور ه  احلسن؟  

إن اناصتاب العده األزل، ه  من قويل األصل املثوا فلي   جة  إن اناصتاب العده األزل، ه  من قويل األصل املثوا فلي   جة    

وبالاال، فم  دوى فيه  حي  أن إ راء أصالة عده و    احلسني يرا  بنه إ ونات أن   وبالاال، فم  دوى فيه  حي  أن إ راء أصالة عده و    احلسني يرا  بنه إ ونات أن   

الرواية قد رواها احلسن  ل نن هن ا الزه ع لن، أو عنريف  واألصن ي مثواالونا ن علنى         الرواية قد رواها احلسن  ل نن هن ا الزه ع لن، أو عنريف  واألصن ي مثواالونا ن علنى         

 ..((2)) ر ن ليسا  جة  كما ال يصح اناصتاب العده ال ع  ر ن ليسا  جة  كما ال يصح اناصتاب العده ال ع املشواملشو

: فان مثواات : فان مثواات   انه على مو ى الوع  كالسيد السولواررانه على مو ى الوع  كالسيد السولوارر  

 األص ي حجة  ول ن ه ا ذمف ق ي املشو ر. ه ا ه  املوت  األوي ب جياز.األص ي حجة  ول ن ه ا ذمف ق ي املشو ر. ه ا ه  املوت  األوي ب جياز.
                                                                                                                                                                                                         

   الرواية يف األزي ه  احلسني فلي  الراور ألا بعد صدورها ه  فيللمه ك ن النراور     الرواية يف األزي ه  احلسني فلي  الراور ألا بعد صدورها ه  فيللمه ك ن النراور  ع ي ن الراور ألع ي ن الراور أل  ((2))

 احلسن.احلسن.



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

 

الحتننا  بننني احلسننن واحلسننني  فو ننا   الحتننا  بننني احلسننن واحلسننني  فو ننا   فيمننا لنن  قل ننا بعننده ا فيمننا لنن  قل ننا بعننده ا   

ن هن   الرواينة بالصن ص هن، عنن احلسنن ال احلسنني         ن هن   الرواينة بالصن ص هن، عنن احلسنن ال احلسنني         أأن  ي: انه قند يسناظور بن   ن  ي: انه قند يسناظور بن   

وان كانا نسخة ال نا ل احلديثة واملطو عنة قند ذكرلنه باننم احلسنني  ول نن من         وان كانا نسخة ال نا ل احلديثة واملطو عنة قند ذكرلنه باننم احلسنني  ول نن من         

ذلك كلنه قند يسناظور أن الرواينة هن   هن، عنن احلسنن  وأمنا احلسنني املن ك ر يف            ذلك كلنه قند يسناظور أن الرواينة هن   هن، عنن احلسنن  وأمنا احلسنني املن ك ر يف            

 ..ة فلعله ذطأ مطوع،ة فلعله ذطأ مطوع،نسخة ال نا ل احلديثنسخة ال نا ل احلديث

ان ال سننخة املر عيننة النن  ي  ننل ع وننا صنناحو ال نننا ل وهنن، عينن ن   ان ال سننخة املر عيننة النن  ي  ننل ع وننا صنناحو ال نننا ل وهنن، عينن ن       

ومعننان، األذوننار  هالننان ال سننخاان ذكننر فيومننا احلسننن ال        ومعننان، األذوننار  هالننان ال سننخاان ذكننر فيومننا احلسننن ال          أذوننار الرضننا  أذوننار الرضننا  

احلسني  وعلى اقل الفرو  فان بع  ال سس كن لك حين  ع نااون  كنل ال سنس      احلسني  وعلى اقل الفرو  فان بع  ال سس كن لك حين  ع نااون  كنل ال سنس      

ذاصة اذا الحظ ا أن طوعة ال ننا ل احلديثنة هن   كنثرية األغنما وان      ذاصة اذا الحظ ا أن طوعة ال ننا ل احلديثنة هن   كنثرية األغنما وان      املصدرية  واملصدرية  و

 .  .  ((2))ال سس الطية ه، أ ق من ال سس املطو عة وه ا مؤيد ق رال سس الطية ه، أ ق من ال سس املطو عة وه ا مؤيد ق ر
 

وقند يؤينند ذلننك بننأن العممننة اجمللسنن، قنناي عننن كاننو الصنندوق ن وروايا ننا      وقند يؤينند ذلننك بننأن العممننة اجمللسنن، قنناي عننن كاننو الصنندوق ن وروايا ننا      

»»م   لة عن كاابني من كاوه ن:  م   لة عن كاابني من كاوه ن:  

ف د يسناظور منن هن   العونارة اننه لن  لعارضنا        ف د يسناظور منن هن   العونارة اننه لن  لعارضنا        «  «  

ال سخة الطية املشو رة من العي ن واملعان، م  نسنخة ال ننا ل احلديثنة فنان لي نك      ال سخة الطية املشو رة من العي ن واملعان، م  نسنخة ال ننا ل احلديثنة فنان لي نك      
                                                                                                                                                                                                         

إذ ع ند م ابلننة ال سنخة احلجريننة لل نننا ل من  املطو عننة منن هنن   ال اننو  ند األوس نننن بنال را ن نننن نننا رة         إذ ع ند م ابلننة ال سنخة احلجريننة لل نننا ل من  املطو عننة منن هنن   ال اننو  ند األوس نننن بنال را ن نننن نننا رة           ((2))

 األذطاء.األذطاء.
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 .  .  ((2))ال سخاني لا ده على ال نا ل  فاأملال سخاني لا ده على ال نا ل  فاأمل

  واألوس أن ي اي ان احاماي الطأ يف امل   ي عن املصدر ه   ا مًا أقن ى منن  واألوس أن ي اي ان احاماي الطأ يف امل   ي عن املصدر ه   ا مًا أقن ى منن  

 ..((0))احاماي الطأ يف املصدر نفسهاحاماي الطأ يف املصدر نفسه

قنند رواهننا ال شنن، عننن طريننح آذننر عننن   قنند رواهننا ال شنن، عننن طريننح آذننر عننن     ((1))الن هنن   الروايننة ب فسننواالن هنن   الروايننة ب فسننوا  

احلسن بن امحد املال ،  وه، م    ة يف ر اله  ونن د الشنيس ال شن، لناه وال     احلسن بن امحد املال ،  وه، م    ة يف ر اله  ونن د الشنيس ال شن، لناه وال     

اذامف يف نسخه ف ن امل   ي فيوا ه  عن احلسن ال احلسني  فان كل ذلنك ين رل   اذامف يف نسخه ف ن امل   ي فيوا ه  عن احلسن ال احلسني  فان كل ذلنك ين رل   

ه  احلسن  ن اء أكان احلسني له و ن   )حسنو االحامناي    ه  احلسن  ن اء أكان احلسني له و ن   )حسنو االحامناي      االطمئ ان بان الراوراالطمئ ان بان الراور

 الثان،( اه كان شخصًا ما همًا ولي  إال احلسن )حسو االحاماي األوي(.  الثان،( اه كان شخصًا ما همًا ولي  إال احلسن )حسو االحاماي األوي(.  

وهن  ذرينا   وهن  ذرينا     ((1))إن بع  الوتا ة املاانوعني منن النةاء بال سنس الطينة     إن بع  الوتا ة املاانوعني منن النةاء بال سنس الطينة       

 الفن والات يح والااو  والوت   ضوا الرواية عن احلسن ال احلسني.الفن والات يح والااو  والوت   ضوا الرواية عن احلسن ال احلسني.

را ن قنند ي افنى بأحندها  ف يننع بونا لن  ضننما واعاضندت منن       را ن قنند ي افنى بأحندها  ف يننع بونا لن  ضننما واعاضندت منن       وهن   ال ن  وهن   ال ن  

 بعضوا الوع  فان ذلك ي رل االطمئ ان  اهرًا  فادبر.بعضوا الوع  فان ذلك ي رل االطمئ ان  اهرًا  فادبر.

ل  كان احلسني شخصا غري احلسنن  وهن ا الوتن  ل للن،     ل  كان احلسني شخصا غري احلسنن  وهن ا الوتن  ل للن،       
                                                                                                                                                                                                         

املنرا  شنورلوا مبنا هن، هن، ال كنل كلمالونا        املنرا  شنورلوا مبنا هن، هن، ال كنل كلمالونا          إذ ال لثوا ه   الشوا ة  ك ن ال سنخة الن  بأيندي ا كن لك   نم ان     إذ ال لثوا ه   الشوا ة  ك ن ال سنخة الن  بأيندي ا كن لك   نم ان       ((2))

 وألفا وا فاأمل.وألفا وا فاأمل.

ف نه يف امل   ي عن املصدر يضاف احاماي آذر للخطأ يف ال  ل.ف نه يف امل   ي عن املصدر يضاف احاماي آذر للخطأ يف ال  ل.  ((0))

وه   قري ة ناهضة وق ية ف يع ل  ضما للساب ة والمح ة.وه   قري ة ناهضة وق ية ف يع ل  ضما للساب ة والمح ة.  ((1))

األندى إس  ينن   األندى إس  ينن     وه  العممة املرح ه الشيس  ن ا  الومغن، وهن  منن مفناذر اإلننمه واملن هو ومؤلنع كاناب         وه  العممة املرح ه الشيس  ن ا  الومغن، وهن  منن مفناذر اإلننمه واملن هو ومؤلنع كاناب           ((1))

املصطفى وال ر قل نظري له فيما نعلم وك ا ب ية كاوه ال يمة وله رنالة يف قاعدة اإلللاه ومن را عونا و ند  قنة    املصطفى وال ر قل نظري له فيما نعلم وك ا ب ية كاوه ال يمة وله رنالة يف قاعدة اإلللاه ومن را عونا و ند  قنة    

 الشيس وقد ضوا الرواية عن احلسن. الشيس وقد ضوا الرواية عن احلسن. 



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

غنري احلسنن    غنري احلسنن    فانه ل  نلم ا بان ه   الرواية م   لة عن احلسنني واننه شنخص آذنر     فانه ل  نلم ا بان ه   الرواية م   لة عن احلسنني واننه شنخص آذنر     

 ول ن هل ي  د طريح آذر لا  يح نف  احلسني )املف   ال    ( أو ال ي  د؟  ول ن هل ي  د طريح آذر لا  يح نف  احلسني )املف   ال    ( أو ال ي  د؟  

أن ه اك قنرا ن  م نة وقند لعنّد أ لنة  سنو اذنامف املو نى         أن ه اك قنرا ن  م نة وقند لعنّد أ لنة  سنو اذنامف املو نى           

الر ال، والدرا ،  وبضم بعضوا إس الوع  ادذر قد نصنل إس ل  ينح احلسنني     الر ال، والدرا ،  وبضم بعضوا إس الوع  ادذر قد نصنل إس ل  ينح احلسنني     

را ن فالا  يح لاه لدينه  وإال فلنه أن يسنلك    را ن فالا  يح لاه لدينه  وإال فلنه أن يسنلك    فمن كان مو ا  الدرا ، مساخنًا أل   ال فمن كان مو ا  الدرا ، مساخنًا أل   ال 

طريح لراكم االحاماالت وص اًل إس االطمئ ان الشخصن، فنان مت لدينه ذلنك فوونا      طريح لراكم االحاماالت وص اًل إس االطمئ ان الشخصن، فنان مت لدينه ذلنك فوونا      

 وإال فم.وإال فم.

 وقرا ن ل  يح احلسني ه،: وقرا ن ل  يح احلسني ه،: 

انه من مشايس الصدوق  قد ذهو بعن  العلمناء اس أن كن ن النراور     انه من مشايس الصدوق  قد ذهو بعن  العلمناء اس أن كن ن النراور       

ن عية على ال  اقة  وأمنا علنى غنري    ن عية على ال  اقة  وأمنا علنى غنري      شيخا للصدوق أو ال لي  أو من أشوه فو  أمارةشيخا للصدوق أو ال لي  أو من أشوه فو  أمارة

   ه ا املو ى ف لك قري ة ومؤيد.ه ا املو ى ف لك قري ة ومؤيد.

إن حممد بن هماه ه  من الرواة الن ين رووا عنن احلسنني بنن امحند      إن حممد بن هماه ه  من الرواة الن ين رووا عنن احلسنني بنن امحند        

هن  ذلنك الن ر    هن  ذلنك الن ر    « « وحممند بنن همناه   وحممند بنن همناه   »»املنال ، ن ب ناءا علنى ك ننه احلسنني ال احلسنن ن         املنال ، ن ب ناءا علنى ك ننه احلسنني ال احلسنن ن         

كنثري احلندي "    كنثري احلندي "      ي  ي ع ه ال جاش،: "شيس أصتاب ا وما دموم له م للة عظيمنة  ي  ي ع ه ال جاش،: "شيس أصتاب ا وما دموم له م للة عظيمنة  

 وأما الشيس الط ن، في  ي ع ه: " ليل ال در    ة  له روايات كثرية".وأما الشيس الط ن، في  ي ع ه: " ليل ال در    ة  له روايات كثرية".

رواية حممد بن هماه ع ه ن م  منا وصنع بنه منن قونل الر ناليني منن ك ننه          رواية حممد بن هماه ع ه ن م  منا وصنع بنه منن قونل الر ناليني منن ك ننه          وو

شيس أصتاب ا وما دموم وان له م للة عظيمنة  منن  ونة  ومن  وصنفوم لنه بأننه        شيس أصتاب ا وما دموم وان له م للة عظيمنة  منن  ونة  ومن  وصنفوم لنه بأننه        

يطعن عليه ر نال، بأننه ينرور    يطعن عليه ر نال، بأننه ينرور      كثري الرواية من  وة أذرى وبلتا  انه م  ذلك عكثري الرواية من  وة أذرى وبلتا  انه م  ذلك ع

 عن الضعاف أو اجملاهيل ن لصلح كدليل أو مؤيد على األقل بان املرور ع ه   ة.عن الضعاف أو اجملاهيل ن لصلح كدليل أو مؤيد على األقل بان املرور ع ه   ة.

إن حممد بن هماه م  عل  م للاه و ملنة قندر  وك ننه شنيس     إن حممد بن هماه م  عل  م للاه و ملنة قندر  وك ننه شنيس       

األصتاب يساوعد أن يرور بل ال ي ولن، علنى ال اعندة  أن ينرور عنن غنري الث نة        األصتاب يساوعد أن يرور بل ال ي ولن، علنى ال اعندة  أن ينرور عنن غنري الث نة        
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ية املومة وال  ه، األناف ل اعدة ذات لطوي نات كنثرية   ية املومة وال  ه، األناف ل اعدة ذات لطوي نات كنثرية   وذاصة يف مثل ه   ال ضوذاصة يف مثل ه   ال ض

وه، قاعدة اإلللاه ويؤكد ذلك انه ع يطعن عليه أحد باننه ينرور عنن الضنعفاء      وه، قاعدة اإلللاه ويؤكد ذلك انه ع يطعن عليه أحد باننه ينرور عنن الضنعفاء      

ولعل املساظور أن رواية مثله ملثل ه   الرواية عنن مثنل ذلنك الشنخص لعند أمنارة       ولعل املساظور أن رواية مثله ملثل ه   الرواية عنن مثنل ذلنك الشنخص لعند أمنارة       

 ن عية ع دهم ن ع د الع مء ن على ال  اقة.ن عية ع دهم ن ع د الع مء ن على ال  اقة.

بأمثاألا كما لعرف أضدا ها  ف ننه ي ربنه منا لن  أن     بأمثاألا كما لعرف أضدا ها  ف ننه ي ربنه منا لن  أن     وحي  أن االشياء لعرف وحي  أن االشياء لعرف 

احندهم قننده إس مدي ننة ال جننع االشننرف ف  نند أن اكننة مرا نن  النندين فيوننا مننثم   احندهم قننده إس مدي ننة ال جننع االشننرف ف  نند أن اكننة مرا نن  النندين فيوننا مننثم   

يرور رواية مومة وحم رية عن شخص وو د  يعامند عليونا  فنان هن ا يفيند   نًا       يرور رواية مومة وحم رية عن شخص وو د  يعامند عليونا  فنان هن ا يفيند   نًا       

 فاأمل.فاأمل.  ((2))ن عيًا بان املرور ع ه   ةن عيًا بان املرور ع ه   ة

امل ناه  أر: عننده و نن    امل ناه  أر: عننده و نن      عننده و ن   املعننار  يف عننده و ن   املعننار  يف   ويضناف إس ذلننك كلنه  ويضناف إس ذلننك كلنه  

قنندف للتسننني  فننان ذلننك مبجم عننه ي  ننو االطمئ ننان ال نن ع، بأنننه   ننة يعامنند    قنندف للتسننني  فننان ذلننك مبجم عننه ي  ننو االطمئ ننان ال نن ع، بأنننه   ننة يعامنند    

 عليه  ول  ع ي ول ه ا كدليل فم اقل من ك نه قري ة مؤيدة.  عليه  ول  ع ي ول ه ا كدليل فم اقل من ك نه قري ة مؤيدة.  

إن مضم ن نف  الرواية يدي على أن الراور ف ينه عنارف معا ند     إن مضم ن نف  الرواية يدي على أن الراور ف ينه عنارف معا ند       

 فرا  .  فرا  .    ((0))وقد نوح لفصيل ذلكوقد نوح لفصيل ذلك

ل ل  اطمنأن بونا فون   وإال ف ن نا ن ا نل إس  ن اب آذنر        ل ل  اطمنأن بونا فون   وإال ف ن نا ن ا نل إس  ن اب آذنر        وه   ال را ن الثموه   ال را ن الثم

 ل لاًل نطرحه يف املوت  الاال،.ل لاًل نطرحه يف املوت  الاال،.

 

لنن  فننر  أن راور هنن   الروايننة هنن  احلسننني ال احلسننن   لنن  فننر  أن راور هنن   الروايننة هنن  احلسننني ال احلسننن     
                                                                                                                                                                                                         

إذ قد يفصل بني امل امات ن م امات ال  ل ن وقد جياب بأن ال مه عن  اللنة هن ا ال  نل مبنا هن  صنا ر ع نه         إذ قد يفصل بني امل امات ن م امات ال  ل ن وقد جياب بأن ال مه عن  اللنة هن ا ال  نل مبنا هن  صنا ر ع نه           ((2))

  يح املرور ع ه عرفًا.  يح املرور ع ه عرفًا.على لعلى ل

 امل ص   أنه نوح لفصيله يف مطاور قاعدة اإلللاه  حي  إن ه ا الوت  الر ال، م اط  م ه.امل ص   أنه نوح لفصيله يف مطاور قاعدة اإلللاه  حي  إن ه ا الوت  الر ال، م اط  م ه.  ((0))
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وفر  أن ا ع نساط  ل  يح احلسني  فانه ي  د طريح آذر لاصتيح الرواينة وهن    وفر  أن ا ع نساط  ل  يح احلسني  فانه ي  د طريح آذر لاصتيح الرواينة وهن    

و ندت يف كاناب   و ندت يف كاناب   »»الشنيس ال شن، حين  اننه معانة وفينه ال فاينة قناي:         الشنيس ال شن، حين  اننه معانة وفينه ال فاينة قناي:           ن د نف ن د نف 

حممد بن احلسن بن ب دار ال م، خبطه حد   احلسن بن امحد املنال ، قناي حند      حممد بن احلسن بن ب دار ال م، خبطه حد   احلسن بن امحد املنال ، قناي حند      

    »...»...((2))  هنن قناي ننألا أبنا احلسنن الرضنا      هنن قناي ننألا أبنا احلسنن الرضنا        018018عود اهلل بن طاووف يف نن ة  عود اهلل بن طاووف يف نن ة  

« « ال حيند ال حيند »»ار ار فس د الشيس ال ش، مما ي افى به  وان كان الوع  قد ش ك بانناظو فس د الشيس ال ش، مما ي افى به  وان كان الوع  قد ش ك بانناظو 

 احتاَ  الر لني  أر حممد بن احلسن بن ب دار ال م، م  حممد بن احلسن ال م،.  احتاَ  الر لني  أر حممد بن احلسن بن ب دار ال م، م  حممد بن احلسن ال م،.  

ومننن كننل ذلننك يظوننر انننه البنند مننن الااونن  والسننة أكثننر يف إننن ا        ومننن كننل ذلننك يظوننر انننه البنند مننن الااونن  والسننة أكثننر يف إننن ا          

 الروايات ال  اعاة بع  روالوا مومًم.الروايات ال  اعاة بع  روالوا مومًم.

  والسوو يف الا قع الط يل ح ي ن د ه   الرواية وال  نو اوا وال  لليونا والسوو يف الا قع الط يل ح ي ن د ه   الرواية وال  نو اوا وال  لليونا 

ه  إنوا الروايات ال حيدة العامة الدالة علنى قاعندة اإللنلاه ب ن ي مطلنح  ولن   وانا        ه  إنوا الروايات ال حيدة العامة الدالة علنى قاعندة اإللنلاه ب ن ي مطلنح  ولن   وانا        

مرت قاعدة اإلللاه ب  ي مطلنح وعناه وإال نناخاص قاعندة اإللنلاه مبن اطن ذاصنة        مرت قاعدة اإلللاه ب  ي مطلنح وعناه وإال نناخاص قاعندة اإللنلاه مبن اطن ذاصنة        

كاإلرل والطمق فا  ن حمدو ة الاطوينح كمنا ذهنو إلينه بعن  اإلعنمه  ولن ا فنان         كاإلرل والطمق فا  ن حمدو ة الاطوينح كمنا ذهنو إلينه بعن  اإلعنمه  ولن ا فنان         

     هرر وموم بدر ة كورية.    هرر وموم بدر ة كورية.الوت  يف ه   الروايات الثمل ه   الوت  يف ه   الروايات الثمل ه   

ذن اهلل لعناس: اننه ن فرضنا ن لن  ع لنام هن            ذن اهلل لعناس: اننه ن فرضنا ن لن  ع لنام هن              بن بن   ((1))  ننه: ننيأل، الح ناً   ننه: ننيأل، الح ناً   أأعلنى  علنى  

الرواينات النثمل فنان ال ن ي باذاصناص للنك الرواينات بوابونا  لني  بصنتيح            الرواينات النثمل فنان ال ن ي باذاصناص للنك الرواينات بوابونا  لني  بصنتيح            

 حي  ي  د طريح آذر إل وات كلية قاعدة اإلللاه.  حي  ي  د طريح آذر إل وات كلية قاعدة اإلللاه.  

                                                                                                                                                                                                         

 ..22012201اذايار معرفة الرقم اذايار معرفة الرقم   ((2))

املرا  الروايات الثم ة املروية يف باب االللاه حي  ان ه   املواح  الر الينة لطنرق اليونا السنيد األننااذ      املرا  الروايات الثم ة املروية يف باب االللاه حي  ان ه   املواح  الر الينة لطنرق اليونا السنيد األننااذ        ((0))

يف قاعدة االللاه.يف قاعدة االللاه.من ذمي  ثه من ذمي  ثه 

ار يف ضننمن مواحنن  السننيد االنننااذ عننن قاعنندة اإللننلاه  وع ننندر وا يف هنن ا ال انناب نظننرًا الن هنن ا     ار يف ضننمن مواحنن  السننيد االنننااذ عننن قاعنندة اإللننلاه  وع ننندر وا يف هنن ا ال انناب نظننرًا الن هنن ا       ((1))

 ال ااب كااب  را ، ن ر اس ال غري.ال ااب كااب  را ، ن ر اس ال غري.



  حجية مراسيل الثقات 

 

وه ا ال بد من الوت  عن ان وصع الر ال، لشخص ب  ننه منن أصنتاب    وه ا ال بد من الوت  عن ان وصع الر ال، لشخص ب  ننه منن أصنتاب    

هنل يعند  لنيم    هنل يعند  لنيم      ورواياه عن أحدهم ورواياه عن أحدهم   اإلماه الرضا أو اإلماه الصا ق اإلماه الرضا أو اإلماه الصا ق 

على و اقاه أه ال؟ او هل مي ن اعاوار  من قرا ن الا  يح؟ وهل به يرلفن  اإلهمناي   على و اقاه أه ال؟ او هل مي ن اعاوار  من قرا ن الا  يح؟ وهل به يرلفن  اإلهمناي   

 عن الراور ال ر ع ي كرو ؟  عن الراور ال ر ع ي كرو ؟  

بشرا عنده و ن    نارف أو مضنّعع لنه  وبشنرا       بشرا عنده و ن    نارف أو مضنّعع لنه  وبشنرا       قد ي اي ب لك  ول ن قد ي اي ب لك  ول ن 

ن كنال قع وشنووه ن بنل     ن كنال قع وشنووه ن بنل         عده وق عه يف  ا رة ُشنووة االحنرافنات العامنة عن وم     عده وق عه يف  ا رة ُشنووة االحنرافنات العامنة عن وم     

 بدون ه ا الشرا إال ل  نرى إس و اقة اللوجة.بدون ه ا الشرا إال ل  نرى إس و اقة اللوجة.

  ((2))وأصنتاب وأصنتاب       إن املساظور ان ه اك فرقا بني أصنتاب الرنن ي  إن املساظور ان ه اك فرقا بني أصنتاب الرنن ي    

لح  لنيًم علنى ل  ي نه  بيند أن     لح  لنيًم علنى ل  ي نه  بيند أن       ف  ن الر ل صتابيًا للرنن ي ال يصن    ف  ن الر ل صتابيًا للرنن ي ال يصن  األ مة األ مة 

ن من  الشنروا ن يصنلح قري نة علنى ل  ي نه  وذلنك         ن من  الشنروا ن يصنلح قري نة علنى ل  ي نه  وذلنك           ك نه منن أصنتاب األ منة    ك نه منن أصنتاب األ منة    

 لسووني: لسووني: 

حي  كان فاحتا وحاكمنا وم اصنرا  فنان كنثريًا منن      حي  كان فاحتا وحاكمنا وم اصنرا  فنان كنثريًا منن        أن ال يب األكره أن ال يب األكره   

ال اف ا امعن ا ح لنه طمعنا يف م صنو أو مناي أو ر اننة أو شنورة أو غنري ذلنك  أو          ال اف ا امعن ا ح لنه طمعنا يف م صنو أو مناي أو ر اننة أو شنورة أو غنري ذلنك  أو          

د كثر امل اف  ن واالناوازي ن وغريهم  ول ف، ن رة امل اف  ن شناهدًا  د كثر امل اف  ن واالناوازي ن وغريهم  ول ف، ن رة امل اف  ن شناهدًا  ذ فًا  ول ا ف ذ فًا  ول ا ف 

ف نوم كان ا يف األعنم األغلنو بنل منا     ف نوم كان ا يف األعنم األغلنو بنل منا       على ذلك  وه ا بع سه يف حاي األ مة على ذلك  وه ا بع سه يف حاي األ مة 

ي رب من شوه املسالرق مضطودين  بل كان ا أحيانًا كثرية حتا اشد أن ا  املراقوة منن  ي رب من شوه املسالرق مضطودين  بل كان ا أحيانًا كثرية حتا اشد أن ا  املراقوة منن  

نن  نن    ه صتاب، ل مناه الرضنا   ه صتاب، ل مناه الرضنا   السلطات اما رة  وم  ذلك فان وصع الشخص بأنالسلطات اما رة  وم  ذلك فان وصع الشخص بأن
                                                                                                                                                                                                         

 وه  لفصيل ع أ د من طرحه فيسادع، الادبر األكثر. وه  لفصيل ع أ د من طرحه فيسادع، الادبر األكثر.   ((2))



  الفصل الثالث: اإلمهال وكيفية معاجلته

كما يف راور روايا ا ن قد يعد قري ة ن عينة عامنة علنى ل  ي نه  فنان املظلن ه املضنطود         كما يف راور روايا ا ن قد يعد قري ة ن عينة عامنة علنى ل  ي نه  فنان املظلن ه املضنطود         

املضيح عليه ال يلاع ح له امل ناف  ن واملصنلتي ن وامل ترفن ن عنا ة  وذلنك ي  نو       املضيح عليه ال يلاع ح له امل ناف  ن واملصنلتي ن وامل ترفن ن عنا ة  وذلنك ي  نو       

 ..((2))ال   ق ال  ع، م  ل فر الشروا المح ة  ه ا من  وةال   ق ال  ع، م  ل فر الشروا المح ة  ه ا من  وة

  قنندقنند  )صنلى اهلل عليننه والنه(  )صنلى اهلل عليننه والنه(    قنند  ونا أن أكثننر أصنتابه  قنند  ونا أن أكثننر أصنتابه  ومنن  وننة أذنرى فاننه    ومنن  وننة أذنرى فاننه      

َأَفِ نْ َماتَ َأْو َأَفِ نْ َماتَ َأْو ان لو ا على أع ابوم وارلدوا إال ال ليل كما  اء يف الة  وقاي لعاس: ان لو ا على أع ابوم وارلدوا إال ال ليل كما  اء يف الة  وقاي لعاس: 

ومثل ه ا االرلدا  واالن مب امماع، ع ي  نل يف  ومثل ه ا االرلدا  واالن مب امماع، ع ي  نل يف      ُقِاَل اْنَ َلْوُاْم َعَلى َأْعَ اِبُ ْمُقِاَل اْنَ َلْوُاْم َعَلى َأْعَ اِبُ ْم

)عليننه السننمه()عليننه السننمه(أصننتاب اإلمنناه أصننتاب اإلمنناه 
نعننم مننن كانننا ح لننه شننووة ال قننع أو نظا رهننا   نعننم مننن كانننا ح لننه شننووة ال قننع أو نظا رهننا       ((0))

  ارية  فان وصفه ب  نه من اصتابوم ال جيدر يف ل  ي ه. ارية  فان وصفه ب  نه من اصتابوم ال جيدر يف ل  ي ه.

على ه ا فان وصنع ال شن، منثم أو أر ر نال، آذنر      على ه ا فان وصنع ال شن، منثم أو أر ر نال، آذنر        إنه ب اءبإنه ب اءب  

شخصا بأنه صتاب، إلماه  بشرا عده و ن   ال نا ف واملضنعع لنه  ومن  كن ن       شخصا بأنه صتاب، إلماه  بشرا عده و ن   ال نا ف واملضنعع لنه  ومن  كن ن       

إمنارة ن عيننة علنى و اقننة الشننخص أو   إمنارة ن عيننة علنى و اقننة الشننخص أو       يعنند  يعنند((1))روايانه م اف ننة لألصن ي وال  اعنند  روايانه م اف ننة لألصن ي وال  اعنند  

ذاصة م  حلا  ان لصنريح أهنل الر ناي بن لك     ذاصة م  حلا  ان لصنريح أهنل الر ناي بن لك     « « أر م  ل فر ذلك الشراأر م  ل فر ذلك الشرا»»الرواية الرواية 

يشعر أو يدي على ك نه ممن يعاد به ويعا ى بشأنه. واعانةوا لن لك  نال م وحناي     يشعر أو يدي على ك نه ممن يعاد به ويعا ى بشأنه. واعانةوا لن لك  نال م وحناي     

الع مء ف ن ا ل  عرف ا أن الشخص الفمن، ه  من أصنتاب مر ن  معنني نعا ند بنه      الع مء ف ن ا ل  عرف ا أن الشخص الفمن، ه  من أصنتاب مر ن  معنني نعا ند بنه      

ي  و رك ن ال ف  إليه موند يًا   نم إن نا بعند الااون  ألح النه لن  ع        ي  و رك ن ال ف  إليه موند يًا   نم إن نا بعند الااون  ألح النه لن  ع          فان نف  ه افان نف  ه ا

 ..((1)) د ال ا ف وامارف فان ذلك ي لد االطمئ ان  اله  فاأمل د ال ا ف وامارف فان ذلك ي لد االطمئ ان  اله  فاأمل

                                                                                                                                                                                                         

لك احل وة بأنه من صتاباه  ذاصة م  قصرها لك احل وة بأنه من صتاباه  ذاصة م  قصرها باناث اء ف ة والياه للعود وم  ذلك فم يعلم وصع شخص من لباناث اء ف ة والياه للعود وم  ذلك فم يعلم وصع شخص من ل  ((2))

هن ن وم  جت و االماه أر أذ  ور  ونصو وعلي  فاأمل.هن ن وم  جت و االماه أر أذ  ور  ونصو وعلي  فاأمل.  021021هن اس هن اس   022022ن ن اان ل ريوا من ن ن اان ل ريوا من 

أر االماه الرضا )عليه السمه( بل نا ر األ مة إذ حاى ال اقفية ف نوا كانا ليارًا وع ي ن ان مبًا  اعيًا.أر االماه الرضا )عليه السمه( بل نا ر األ مة إذ حاى ال اقفية ف نوا كانا ليارًا وع ي ن ان مبًا  اعيًا.  ((0))

 را.را.بل وحاى بدون ه ا الشبل وحاى بدون ه ا الش  ((1))

 لدع ى أن للصتاب، او )من اصتابه( اطمقني: أذص وه  يفيد ماذكر  واعم وه  اليفيد  فاأمل.لدع ى أن للصتاب، او )من اصتابه( اطمقني: أذص وه  يفيد ماذكر  واعم وه  اليفيد  فاأمل.  ((1))
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  الفصل الرابع: ال فرق بني توثيقات املتقدمني واملتأخرين
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  الفصل الرابع: ال فرق بني توثيقات املتقدمني واملتأخرين

 

 

ل شن،  ل شن،  ن ل  ي ات املا دمني كال جاش، والط ن، وان ل  ي ات املا دمني كال جاش، والط ن، واأأيفّصل الوع  بال  ي بيفّصل الوع  بال  ي ب

حجة  وأما املاأذرين كالعممة احلل، وابنن  او  والوونا ، واجمللسن، ومنن أشنوه       حجة  وأما املاأذرين كالعممة احلل، وابنن  او  والوونا ، واجمللسن، ومنن أشنوه       

 فليسا ك لك.  فليسا ك لك.  

ول ن الظاهر: انه ال فرق يف ب اء الع مء يف حجية الا  يح بني ك ننه صنا رًا   ول ن الظاهر: انه ال فرق يف ب اء الع مء يف حجية الا  يح بني ك ننه صنا رًا   

 :  :  ((2))من ما ده أو ماأذر  من ما ده أو ماأذر  

و إن ع ي نن  و إن ع ي نن  إن املا ده من الر اليني ل  ي اله مو ية ن يف األغل إن املا ده من الر اليني ل  ي اله مو ية ن يف األغل   

  على انه ل  قل ا بأنوا حسنية  فن ن كنثريًا م ونا       على انه ل  قل ا بأنوا حسنية  فن ن كنثريًا م ونا     ((0))ال ل ن على احلدف كما ه  احلح ال ل ن على احلدف كما ه  احلح 

   فم خيالع واحلاي ه   عن اذوارات املاأذر.  فم خيالع واحلاي ه   عن اذوارات املاأذر.((1))مرانيلمرانيل

هنن   هنن     190190فمثم الشيس ال ش، كان معاصرا معفر بن حممد بن ق ل يه املان فى  فمثم الشيس ال ش، كان معاصرا معفر بن حممد بن ق ل يه املان فى  

فالفاصل كوري  ندًا  وأمنا   فالفاصل كوري  ندًا  وأمنا     قرنان أو أكثر قرنان أو أكثر     ويفصله عن أصتاب اإلماه الصا قويفصله عن أصتاب اإلماه الصا ق

 هن . هن . 102102الشيس ال جاش، فو  بفاصل أكة إذ انه ل يف عاه الشيس ال جاش، فو  بفاصل أكة إذ انه ل يف عاه 

فم فرق بني اإلذونارين )املا نده واملانأذر(  فاننه لن  كنان اإلذونار "حدننا"         فم فرق بني اإلذونارين )املا نده واملانأذر(  فاننه لن  كنان اإلذونار "حدننا"         

فو  مبمك ك ن الر نال، أهنل النةة وهن  مات نح يف كليومنا )املا نده واملانأذر(          فو  مبمك ك ن الر نال، أهنل النةة وهن  مات نح يف كليومنا )املا نده واملانأذر(          

  ي نات ال جاشن، أو طع ننه ن فنم يعامند         ي نات ال جاشن، أو طع ننه ن فنم يعامند       وإن كنان "حسنا" ف لمنا كنان مرننًم ن كا      وإن كنان "حسنا" ف لمنا كنان مرننًم ن كا      

عليوا حسو املعروف ن اء من املا ده أو املاأذر  وكلما كان مسن دًا فلنه ضن ابطه    عليوا حسو املعروف ن اء من املا ده أو املاأذر  وكلما كان مسن دًا فلنه ضن ابطه    

 الشاملة للفري ني.الشاملة للفري ني.
                                                                                                                                                                                                         

إضافة إس و    أذرى لظور من مطاور ام اب عن االش اي ال ا ه فادبر.إضافة إس و    أذرى لظور من مطاور ام اب عن االش اي ال ا ه فادبر.  ((2))

وفصل ا  يف الفصل األوي من ه ا ال ااب.وفصل ا  يف الفصل األوي من ه ا ال ااب.  ((0))

ع نه لساب يه  يف أوا ل ال ااب.ع نه لساب يه  يف أوا ل ال ااب.ذكرنا ام اب عن  ع ى ل الر ل  ي ات ال جاش، أو طذكرنا ام اب عن  ع ى ل الر ل  ي ات ال جاش، أو ط  ((1))



  حجية مراسيل الثقات 

ملا فصل ا  من املوان، الثمانية يف حجية قن ي الر ناس  فنن شري    ملا فصل ا  من املوان، الثمانية يف حجية قن ي الر ناس  فنن شري      

 اس بعضوا:اس بعضوا:

حين  األننواب  أر أن   حين  األننواب  أر أن     على ال ن ي بنه مطل نة منن    على ال ن ي بنه مطل نة منن    « « االنسدا االنسدا »»ن ان نايجة ن ان نايجة 22

الظن من أر نوو حصل فو  حجة نن اء أكنان منن كنمه ال جاشن، أه اجمللسن،        الظن من أر نوو حصل فو  حجة نن اء أكنان منن كنمه ال جاشن، أه اجمللسن،        

 فم فرق.  فم فرق.  

ن وك لك ل  كان املو ى ه  حجية ق ي الر ال، من باب ك نه ذة   نة فنم   ن وك لك ل  كان املو ى ه  حجية ق ي الر ال، من باب ك نه ذة   نة فنم   00

 فرق أيضا بني املس دين واملرنلني.فرق أيضا بني املس دين واملرنلني.

 لك. لك.ن وان كان املو ى احلجية من حي  ك نه ق ي أهل الةة ف مهما كن وان كان املو ى احلجية من حي  ك نه ق ي أهل الةة ف مهما ك11

ن وان كان باالطمئ ان الشخص، فتاألما نيان أيضا.ن وان كان باالطمئ ان الشخص، فتاألما نيان أيضا.11

إس آذنر منا ذكرنننا  ه النك ونننيأل، بعن  ال ننمه ع نه بعنند قلينل بنن ذن اهلل       إس آذنر منا ذكرنننا  ه النك ونننيأل، بعن  ال ننمه ع نه بعنند قلينل بنن ذن اهلل       

لعاس.لعاس.

ألحند  ألحند  « « املا نده املا نده »»ان ال ر ي اف، با  ي ات مثنل الشنيس ال جاشن،    ان ال ر ي اف، با  ي ات مثنل الشنيس ال جاشن،      

    ««انأذر انأذر املامل»»للك ال      فعليه أن ي اف، كن لك با  ي نات مثنل العممنة اجمللسن،      للك ال      فعليه أن ي اف، كن لك با  ي نات مثنل العممنة اجمللسن،      

 ل ف  ذلك ال  ه.  ل ف  ذلك ال  ه.  
 

وه ا يطرف اش اي مفنا   إن االذنامف بنني ل  ي نات املا ندمني واملانأذرين       وه ا يطرف اش اي مفنا   إن االذنامف بنني ل  ي نات املا ندمني واملانأذرين       

ي من يف  ر ة ال ض ف بي ومنا  الن املا ندمني كال جاشن، وال شن، ومنن قولنوم       ي من يف  ر ة ال ض ف بي ومنا  الن املا ندمني كال جاشن، وال شن، ومنن قولنوم       

  ولن ا فنان الرؤيننة     ولن ا فنان الرؤيننة   كالفضنل بنن شناذان منثم وغريهنم  كننان ا اقنرب لنلمن النرواة        كالفضنل بنن شناذان منثم وغريهنم  كننان ا اقنرب لنلمن النرواة        

لنديوم يف امنرف والاعنديل كاننا علنى  ر نة كنورية منن ال ضن ف  وهن ا خبمفنه            لنديوم يف امنرف والاعنديل كاننا علنى  ر نة كنورية منن ال ضن ف  وهن ا خبمفنه            

بال سوة للعممة اجمللس، املاأذر عن وم بعندة قنرون وكن ا الشنيس الوونا ، وكن ا منن         بال سوة للعممة اجمللس، املاأذر عن وم بعندة قنرون وكن ا الشنيس الوونا ، وكن ا منن         
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نو وما كابن طاووف و العممة احلل،  فان لواعند اللمنان كاواعند امل نان كمهمنا      نو وما كابن طاووف و العممة احلل،  فان لواعند اللمنان كاواعند امل نان كمهمنا      

ه ال ضنن ف وذلننك نظننرًا لفنناء بعنن  ال ننرا ن مبننرور  ه ال ضنن ف وذلننك نظننرًا لفنناء بعنن  ال ننرا ن مبننرور  ي  وننان ضننوابية الرؤيننة وعنندي  وننان ضننوابية الرؤيننة وعنند

 اللمن  وضيا  بع  ال او واملصا ر.اللمن  وضيا  بع  ال او واملصا ر.

 ويف م اه ام اب ن كر و  ها ناة  بعضوا صلرور وبعضوا كةور.  ويف م اه ام اب ن كر و  ها ناة  بعضوا صلرور وبعضوا كةور.  

 

وه    اب صنلرور ن إن االذنامف بنني املا نده واملانأذر       وه    اب صنلرور ن إن االذنامف بنني املا نده واملانأذر       ن ن     

صرًا إس ص رة ذفاء أو احامناي ذفناء قري نة أو عنده وصن ي كاناب       صرًا إس ص رة ذفاء أو احامناي ذفناء قري نة أو عنده وصن ي كاناب       لي  را عًا حلي  را عًا ح

أو مطلح ما يؤ ر يف وض ف الرؤية نظرًا ل رب أو بعد اللمن  وإانا كنثريا منا ي ن ن     أو مطلح ما يؤ ر يف وض ف الرؤية نظرًا ل رب أو بعد اللمن  وإانا كنثريا منا ي ن ن     

  ويف هنن ا ال   ويف هنن ا ال ««املوننان،املوننان،»»االذننامف بننني املا ننده واملاننأذر ناشننئا مننن االذننامف يف     االذننامف بننني املا ننده واملاننأذر ناشننئا مننن االذننامف يف     

 خيالع قرب اللمن )للما ده( عن بعد  )للماأذر(.  خيالع قرب اللمن )للما ده( عن بعد  )للماأذر(.  
 

م االلالاه ب  اقة املشايس غري املواشرين البن ق ل يه يف كامنل اللينارات    م االلالاه ب  اقة املشايس غري املواشرين البن ق ل يه يف كامنل اللينارات    فمثفمث

ال فرق فيه بني قرب وبعد اللمن  الن املسنا د فينه هن  عونارة ابنن ق ل ينه نفسنه يف        ال فرق فيه بني قرب وبعد اللمن  الن املسنا د فينه هن  عونارة ابنن ق ل ينه نفسنه يف        

م دمة كاابه كامل الليارات  ف د يسنافيد ف ينه منن ذلنك ل  ينح مشناخيه املواشنرين        م دمة كاابه كامل الليارات  ف د يسنافيد ف ينه منن ذلنك ل  ينح مشناخيه املواشنرين        

ظور مننن نفنن  العوننارة ل  يننح كافننة  ظور مننن نفنن  العوننارة ل  يننح كافننة  كصنناحو املسننادرك  بي مننا ف يننه آذننر قنند يسننا كصنناحو املسننادرك  بي مننا ف يننه آذننر قنند يسننا 

املشايس املواشرين وغري املواشرين كصاحو ال نا ل  وذلك كلنه اننا ا ًا اس نفن     املشايس املواشرين وغري املواشرين كصاحو ال نا ل  وذلك كلنه اننا ا ًا اس نفن     

العوارة امل    ة بعي وا أماه الشيس اجمللس، والعممة احلل، وأر ر ال، آذنر نن اء   العوارة امل    ة بعي وا أماه الشيس اجمللس، والعممة احلل، وأر ر ال، آذنر نن اء   

 ل ده أو لأذر.ل ده أو لأذر.
 

أو اإلمناه  أو اإلمناه    مثاي آذر: هل ك ن النراور منن أصنتاب اإلمناه الصنا ق      مثاي آذر: هل ك ن النراور منن أصنتاب اإلمناه الصنا ق      

   يعّد أمارة على الا  يح؟    يعّد أمارة على الا  يح؟  ل ا م ل ا م اا
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ذهننو الننوع  إس ذلننك ن ك نننه أمننارة علننى الا  يننح ن  ول ننن العدينند               ذهننو الننوع  إس ذلننك ن ك نننه أمننارة علننى الا  يننح ن  ول ننن العدينند               

اناش ل ا عليه  وقد ذكرنا ناب ا بع  األ لة علنى إن إطنمق الر نال، كال شن،     اناش ل ا عليه  وقد ذكرنا ناب ا بع  األ لة علنى إن إطنمق الر نال، كال شن،     

من  عنده   من  عنده     أو الصنا ق  أو الصنا ق    على شخص انه كان من أصتاب اإلمناه الرضنا   على شخص انه كان من أصتاب اإلمناه الرضنا   

  وهن ا رأر ا اونا ر ال يانأ ر ب  ن         وهن ا رأر ا اونا ر ال يانأ ر ب  ن       و     ارف ه، أمارة ن عينة علنى و اقانه   و     ارف ه، أمارة ن عينة علنى و اقانه   

 الشخص اجملاود يف زمان معني.الشخص اجملاود يف زمان معني.

 وال مه نفسه يف نا ر املواح  املو ا ية األذرى يف امرف والاعديل:وال مه نفسه يف نا ر املواح  املو ا ية األذرى يف امرف والاعديل:

 على شخص فول يدي ذلك على و اقاه؟.على شخص فول يدي ذلك على و اقاه؟.  ما ل  لرحم اإلماه ما ل  لرحم اإلماه   

أن ل لية اإلماه املعص ه ونصنوه لشنخص قّيمنا ووالينا هنل هن   لينل        أن ل لية اإلماه املعص ه ونصنوه لشنخص قّيمنا ووالينا هنل هن   لينل          

 و اقاه؟و اقاه؟  علىعلى

هننل إ نازة اإلمنناه لشننخص ل فاناء  ليننل علننى و اقنة ألجاننه ب نن ي     هننل إ نازة اإلمنناه لشننخص ل فاناء  ليننل علننى و اقنة ألجاننه ب نن ي       

 مطلح؟مطلح؟

هل مضم ن الروايات الن  اننا د إليونا ال جاشن، يف لضنعيع عند        هل مضم ن الروايات الن  اننا د إليونا ال جاشن، يف لضنعيع عند          

 من الر اي  نظرًا لرأيه املو ا ، يف م ياف اللل   لاه ن صلرى وكةى ن أو ال؟من الر اي  نظرًا لرأيه املو ا ، يف م ياف اللل   لاه ن صلرى وكةى ن أو ال؟

 اللمن.  اللمن.  ان كل ه   مواح  مو ا ية  غري مرلو ة بعامل ان كل ه   مواح  مو ا ية  غري مرلو ة بعامل 

إن ننوو ال نثري منن االذامفنات يف الا  ي نات والطع ننات هن         إن ننوو ال نثري منن االذامفنات يف الا  ي نات والطع ننات هن           

االذامفات املو ا ية ال  ال يؤ ر فيوا قرب اللمن او بعند  علنى اإلطنمق وال ينؤ ر     االذامفات املو ا ية ال  ال يؤ ر فيوا قرب اللمن او بعند  علنى اإلطنمق وال ينؤ ر     

وضنن ف الرؤيننة الننلم  وعدمننه بونن ا االنننا واا احلدننن،  وذلننك أن ال ضنن ف       وضنن ف الرؤيننة الننلم  وعدمننه بونن ا االنننا واا احلدننن،  وذلننك أن ال ضنن ف       

ونا أو قلاونا  ول نن هن   الوتن ل هن،       ونا أو قلاونا  ول نن هن   الوتن ل هن،       املدعى إاا ياأ ر خبفاء ال را ن احلسية وكثرلاملدعى إاا ياأ ر خبفاء ال را ن احلسية وكثرل

 .  .  ((2))  ل حدنية ا اوا ية  ل حدنية ا اوا ية

                                                                                                                                                                                                         

وه ا   اب ل لل، يف ال اق   ومر عه إس أن الدليل أذص من املدعى.وه ا   اب ل لل، يف ال اق   ومر عه إس أن الدليل أذص من املدعى.  ((2))
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إن ار أصل الصلرى  حي  ال نسلم ب  ن وضن ف الرؤينة   إن ار أصل الصلرى  حي  ال نسلم ب  ن وضن ف الرؤينة     

لندى ال جاشنن، او ال شنن، او الط ننن، هنن، بدر نة اكننة مننن وضنن حوا لنندى ابننن    لندى ال جاشنن، او ال شنن، او الط ننن، هنن، بدر نة اكننة مننن وضنن حوا لنندى ابننن    

لس، او غريهم من املاأذرين  وذلنك ألننه وإن صنح إن    لس، او غريهم من املاأذرين  وذلنك ألننه وإن صنح إن    طاووف أو العممة أو اجملطاووف أو العممة أو اجمل

قرب اللمن قد ي ّفر قنرا ن قند ل ن ن ذفينا علن، املانأذرين ول نن هن ا معنار           قرب اللمن قد ي ّفر قنرا ن قند ل ن ن ذفينا علن، املانأذرين ول نن هن ا معنار           

ب نرا ن أذنرى رمبنا ذفينا علنيوم  فننان ذلنك الفاصنل النلم  ال نوري عنن الننرواة           ب نرا ن أذنرى رمبنا ذفينا علنيوم  فننان ذلنك الفاصنل النلم  ال نوري عنن الننرواة           

النلمن  النلمن      حين  اننه مبنرور     حين  اننه مبنرور   ««ال اكنم املعنريف  ال اكنم املعنريف  »»املعدلَّني او اجملروحني ي ابله ما يعرف بن املعدلَّني او اجملروحني ي ابله ما يعرف بن 

قد لظور قنرا ن أذنرى لعلنوا ذفينا علنى املا ندمني منن ال جاشن، وغنري  ول  ونا           قد لظور قنرا ن أذنرى لعلنوا ذفينا علنى املا ندمني منن ال جاشن، وغنري  ول  ونا           

 ورت للماأذرين  وذلك أن اجملامي  العلمية من ر الية وروا ية ولارخيية وف وينة   ورت للماأذرين  وذلك أن اجملامي  العلمية من ر الية وروا ية ولارخيية وف وينة  

وغريهنا  ن وهنن، احملصننلة لنن لك ال اكننم ن قند لنن فرت بأينندي ا وبأينندر املاننأذرين         وغريهنا  ن وهنن، احملصننلة لنن لك ال اكننم ن قند لنن فرت بأينندي ا وبأينندر املاننأذرين         

وغريهنا وك انو   وغريهنا وك انو     ((2))الشيعة والوتارالشيعة والوتار  كصاحو ال نا ل ومسادركه و ام  أحا ي كصاحو ال نا ل ومسادركه و ام  أحا ي 

الا اريس ولاريس املدن وامل ن عات الر الية وغريهنا  ف نل هن   ع ل نن مان فرة      الا اريس ولاريس املدن وامل ن عات الر الية وغريهنا  ف نل هن   ع ل نن مان فرة      

كمجم عة ما املة ع ند املا ندمني  وال رينو ان كنثريًا منن ال نرا ن مي نن ان يعثنر         كمجم عة ما املة ع ند املا ندمني  وال رينو ان كنثريًا منن ال نرا ن مي نن ان يعثنر         

عليوا  مما لفيد ل  يح الرواة او طعن وم أو لفيند ل  ينح أو طعنن املضنامني مبنا يعن          عليوا  مما لفيد ل  يح الرواة او طعن وم أو لفيند ل  ينح أو طعنن املضنامني مبنا يعن          

 .  .  ((0))  يح الراور أو طع ه  من ذمي ه   اجملامي   يح الراور أو طع ه  من ذمي ه   اجملامي لالا

إن من املؤيدات أو ال را ن لا  ينح النراور هن،    إن من املؤيدات أو ال را ن لا  ينح النراور هن،    ن ن     ول  كر مثالني ل لك: ول  كر مثالني ل لك: 

كثرة رواية األصتاب ع ه مثل إكثار الشيس ال لي  أو الط ن، أو ال ش، الرواينة  كثرة رواية األصتاب ع ه مثل إكثار الشيس ال لي  أو الط ن، أو ال ش، الرواينة  
                                                                                                                                                                                                         

 كما أن من نوح ال لي  زم ا كالفضل بن شاذان  ع يا فر لديه مثل ال ايف.كما أن من نوح ال لي  زم ا كالفضل بن شاذان  ع يا فر لديه مثل ال ايف.  ((2))

ن علنى  ن علنى  فضم عن  واز احلان ب )ال موي لر( ال ر قد نول ال نثري منن ننول ال صن ي إس شناى ال نرا       فضم عن  واز احلان ب )ال موي لر( ال ر قد نول ال نثري منن ننول ال صن ي إس شناى ال نرا         ((0))

 الواحثني الر اليني من ذمي االطم  على كل املصا ر او اغلووا وال  ذكرت راويا معي ًا.الواحثني الر اليني من ذمي االطم  على كل املصا ر او اغلووا وال  ذكرت راويا معي ًا.
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 ر انه ن    ر انه ن     ع ه  إن ه ا اإلكثار ني  ن له صمحية الاأييد أو الدليلينة ن علنى حسنو   ع ه  إن ه ا اإلكثار ني  ن له صمحية الاأييد أو الدليلينة ن علنى حسنو   

ومنن  و نن   للننك اجملننامي  احلديثيننة فانننه ي نن ن مننن السننول ال صنن ي إس لالننع      ومنن  و نن   للننك اجملننامي  احلديثيننة فانننه ي نن ن مننن السننول ال صنن ي إس لالننع      

روايات هن ا الشنخص قليلنة كاننا أو كنثرية  وكنان ذلنك منن الصنع بة مب نان يف           روايات هن ا الشنخص قليلنة كاننا أو كنثرية  وكنان ذلنك منن الصنع بة مب نان يف           

ذلك اللمان فان للك اإلحاطة بروايات الراور لعلوا كانا ماعسرة ع ند ال ندماء    ذلك اللمان فان للك اإلحاطة بروايات الراور لعلوا كانا ماعسرة ع ند ال ندماء    

ه ا من  وة.ه ا من  وة.

إلحاطة برواياله و الاعرف على مضنامي وا قند   إلحاطة برواياله و الاعرف على مضنامي وا قند   ومن  وة أذرى فان اومن  وة أذرى فان ا  نن      

 ي  ن  ليم وشاهدا على لضعيع الراور او ل  ي ه.ي  ن  ليم وشاهدا على لضعيع الراور او ل  ي ه.

وعليننه ي نن ن الوعنند الننلم  قنند ُعنن ِّ  بننال اكم املعننريف لنندى        وعليننه ي نن ن الوعنند الننلم  قنند ُعنن ِّ  بننال اكم املعننريف لنندى          

وأمنا  وأمنا    ((0))وال اقل من الاساور بي وما أو ال    يف م ناه املعارضنة بي ومنا   وال اقل من الاساور بي وما أو ال    يف م ناه املعارضنة بي ومنا     ((2))املاأذريناملاأذرين

ؤيننة ن مننن حينن  اجملمنن   ن كانننا أوضننح لنندى             ؤيننة ن مننن حينن  اجملمنن   ن كانننا أوضننح لنندى             أن ي نناي بضننرف قنناط  أن الر  أن ي نناي بضننرف قنناط  أن الر  

 املا دمني  ف ن ا نش ك يف إطمق ذلك. املا دمني  ف ن ا نش ك يف إطمق ذلك. 

 وه ا ام اب الثان، صلرور أيضا كاالوي.وه ا ام اب الثان، صلرور أيضا كاالوي.

لن  كاننا ه النك قنرا ن لفيند ل  ينح النراور أو  رحنه  ل نان          لن  كاننا ه النك قنرا ن لفيند ل  ينح النراور أو  رحنه  ل نان            

م اضننى ال اعنندة أن ي  لننوا الر ننال،  ألنننه يف م نناه امننرف والاعننديل للننرواة مننن   م اضننى ال اعنندة أن ي  لننوا الر ننال،  ألنننه يف م نناه امننرف والاعننديل للننرواة مننن   

  كر ال را ن الدالنة علنى ذلنك نن اءب    كر ال را ن الدالنة علنى ذلنك نن اءب    لش اهد وال را ن  ول ا فمبد من ذلش اهد وال را ن  ول ا فمبد من ذذمي ذكر اذمي ذكر ا

أكانننا لامننة ع نند الر ننال، أه ال  الن الر ننال، لنني  يف م نناه اإلفانناء بال سننوة          أكانننا لامننة ع نند الر ننال، أه ال  الن الر ننال، لنني  يف م نناه اإلفانناء بال سننوة          

للماننأذرين  بننل إن عليننه أن حينناوي أن يعضنند ا اوننا   بنندليل أو قري ننة وان ينن كر  للماننأذرين  بننل إن عليننه أن حينناوي أن يعضنند ا اوننا   بنندليل أو قري ننة وان ينن كر  

ا  فلعله يرى ما عّد   لنيًم  ا  فلعله يرى ما عّد   لنيًم  ال را ن على المف كلوا إذ لعل مو ى ادذرين غري مو ال را ن على المف كلوا إذ لعل مو ى ادذرين غري مو 
                                                                                                                                                                                                         

واحلاصننل: أن مثننل ال ووننا ، أو ال مننازر وغريهننم  هنن  أكثننر اطمعننًا مننن بعنن  اموننات  مننن مثننل          واحلاصننل: أن مثننل ال ووننا ، أو ال مننازر وغريهننم  هنن  أكثننر اطمعننًا مننن بعنن  اموننات  مننن مثننل            ((2))

 ر ذكرنا .ر ذكرنا .ال جاش، الطمعه على األق اي وادراء وال را ن ب ت  أون  وذلك لل اكم املعريف ال ال جاش، الطمعه على األق اي وادراء وال را ن ب ت  أون  وذلك لل اكم املعريف ال 

إضافة إس إذرا  كاو )مسادركات الر اي( لل ثري من الرواة عن اإلهماي أو اجملو لية أو غريها.إضافة إس إذرا  كاو )مسادركات الر اي( لل ثري من الرواة عن اإلهماي أو اجملو لية أو غريها.  ((0))



  الفصل الرابع: ال فرق بني توثيقات املتقدمني واملتأخرين

أو مؤيدًا غري ناه  أو الع ن   ولعلنوا بالاعاضند ن ع ند  ن لفيند ل  ي نًا أو  رحنًا         أو مؤيدًا غري ناه  أو الع ن   ولعلنوا بالاعاضند ن ع ند  ن لفيند ل  ي نًا أو  رحنًا         

 ع   ادذر.ع   ادذر.

 

ن وه    اب كةور ن إن كانا  ر ة ال ض ف ليسنا منن    ن وه    اب كةور ن إن كانا  ر ة ال ض ف ليسنا منن      

مثنل السننيد  مثنل السننيد    ((2))منن ال ي نن ي با  نيح امل نناا  منن ال ي نن ي با  نيح امل نناا  املر تنات امل ص صنة  فانننه علنى مو ننى    املر تنات امل ص صنة  فانننه علنى مو ننى    

وآذنرين فاننه ال جين ز الاعندر منن الرواينات إس غريهنا        وآذنرين فاننه ال جين ز الاعندر منن الرواينات إس غريهنا          ال الد والسيد ال  ، ال الد والسيد ال  ، 

كامل اه  ومن املر تات امل ص صنة إس غنري امل ص صنة  الن املر تنات املن ك رة      كامل اه  ومن املر تات امل ص صنة إس غنري امل ص صنة  الن املر تنات املن ك رة      

ه، األف وينة واألعدلينة واألورعينة وشنوووا  وهن   م ص صنة وحمندو ة  ولني          ه، األف وينة واألعدلينة واألورعينة وشنوووا  وهن   م ص صنة وحمندو ة  ولني          

 .  .  ((0))ف و ى حنن وب اء الع مء. فاأملف و ى حنن وب اء الع مء. فاأمل« « ة ال ض فة ال ض ف ر  ر »»م وا م وا 

ل  فنر  أن نا قل نا بالاعندر منن الرواينات إس أقن اي الر ناليني         ل  فنر  أن نا قل نا بالاعندر منن الرواينات إس أقن اي الر ناليني           

ومن املر تات امل ص صة إس غريها ف   ي: انه ير  على ذلك أن ال  يح باملر تات ومن املر تات امل ص صة إس غريها ف   ي: انه ير  على ذلك أن ال  يح باملر تات 

ب اءا على الاعدر ن إاا ه  يف ص رة الاعار   وكمم نا لني  ال نمه فيونا       ب اءا على الاعدر ن إاا ه  يف ص رة الاعار   وكمم نا لني  ال نمه فيونا       وغريها ن وغريها ن 

بل يف إن ل  ي ات املاأذرين حاألا حاي ل  ي ات املا دمني: كمهما حجة  فعود اهلل بن بل يف إن ل  ي ات املاأذرين حاألا حاي ل  ي ات املا دمني: كمهما حجة  فعود اهلل بن 

طاووف ن وه  صلرى كمم ا ن قد حّس ه اجمللس، وع ي دف فيه آذر حاى ي  ن ه اك  طاووف ن وه  صلرى كمم ا ن قد حّس ه اجمللس، وع ي دف فيه آذر حاى ي  ن ه اك  

 ح بالك املر تات ك، نر   إليوا. ح بالك املر تات ك، نر   إليوا. لعار  وي  ن امل اه من باب ال  يلعار  وي  ن امل اه من باب ال  ي
                                                                                                                                                                                                         

   يف م ابل الشيس االنصارر ال ا ل با  يح امل اا يف املر تات.يف م ابل الشيس االنصارر ال ا ل با  يح امل اا يف املر تات.  ((2))

وفينه  وفينه  إذ مر ن   ر نة ال ضن ف لن  كنان اس كثنرة ال نرا ن لنديوم وضنياعوا لندي ا النندر  يف )األف وينة(.             إذ مر ن   ر نة ال ضن ف لن  كنان اس كثنرة ال نرا ن لنديوم وضنياعوا لندي ا النندر  يف )األف وينة(.               ((0))

 لأمل من  وات  فادبر.لأمل من  وات  فادبر.



  حجية مراسيل الثقات 

 

انننه لنن  كانننا حجيننة قنن ي الر ننال، هنن، مننن بنناب ب نناء   انننه لنن  كانننا حجيننة قنن ي الر ننال، هنن، مننن بنناب ب نناء     

الع مء  فان املر ن  ع ندهم هن  الةوينة وأهنل النةة مبنمك الةوينة  وليسنا          الع مء  فان املر ن  ع ندهم هن  الةوينة وأهنل النةة مبنمك الةوينة  وليسنا          

ء ير عن ن إس الطوينو   ء ير عن ن إس الطوينو     ويشنود لن لك أن الع نم     ويشنود لن لك أن الع نم   ((2)) ر ة ال ضن ف شنرطًا م  مناً    ر ة ال ضن ف شنرطًا م  مناً   

ألنه من أهل الةة وق له حجة ع دهم من هن ا الوناب  ولني  امل يناف يف األذن       ألنه من أهل الةة وق له حجة ع دهم من هن ا الوناب  ولني  امل يناف يف األذن       

والر  هن   ر نة ال ضن ف لدينه  نعنم يشن ا أن ال ل ن ن الدر نة منن الضنعع ن            والر  هن   ر نة ال ضن ف لدينه  نعنم يشن ا أن ال ل ن ن الدر نة منن الضنعع ن            

  ي  لسلو االطمئ ان ال  ع،.   ي  لسلو االطمئ ان ال  ع،.  

ونضيع: إن ا ل  قل ا إن ق ي األعلم ه  احلجة  فل  كانا  ر نة ال ضن ف   ونضيع: إن ا ل  قل ا إن ق ي األعلم ه  احلجة  فل  كانا  ر نة ال ضن ف   

املفضنن ي أكثننر لديننه م ننه  فنن ن املشننو ر ال ي  لنن ن ب  ننيح قنن ي املفضنن ي      املفضنن ي أكثننر لديننه م ننه  فنن ن املشننو ر ال ي  لنن ن ب  ننيح قنن ي املفضنن ي      لنندى لنندى 

 ..((0))انا ا ًا إس  ر ة االوضتية األكثر لديه  على ق ي األعلمانا ا ًا إس  ر ة االوضتية األكثر لديه  على ق ي األعلم

 

إذا قل ننا إن مننمك احلجيننة هنن    إذا قل ننا إن مننمك احلجيننة هنن    ن ن         ن وهنن   نن اب ل للنن، ن وهنن   نن اب ل للنن،         

الع مء يف ب ا وم  فان ذلك ال ضن ف ب نل  ر النه    الع مء يف ب ا وم  فان ذلك ال ضن ف ب نل  ر النه      وانه مما يع ي عليهوانه مما يع ي عليه« « ال ض فال ض ف»»

حاله حاي ال  اقة بدر الوا كلوا  فخة الث ة حجة والنة امل  ن ق بصندور  حجنة     حاله حاي ال  اقة بدر الوا كلوا  فخة الث ة حجة والنة امل  ن ق بصندور  حجنة     

أيضا  وه   احلجية  اباة ل ل املرالو والندر ات  أر أن ذنة الث نة حجنة نن اء      أيضا  وه   احلجية  اباة ل ل املرالو والندر ات  أر أن ذنة الث نة حجنة نن اء      

يف يف كاننننا و اقانننه منننن الدر نننة العالينننة أو املا ننننطة أو الدانينننة  واألمنننر نفسنننه      كاننننا و اقانننه منننن الدر نننة العالينننة أو املا ننننطة أو الدانينننة  واألمنننر نفسنننه      
                                                                                                                                                                                                         

 ومر تًا مس طًا لآلذر عن احلجية.ومر تًا مس طًا لآلذر عن احلجية.  ((2))

وقد اناث ي ا ص رة ذاصة يف موت  االحاياا فيما مضى وهن، منا لن  كنان األعلنم يف انناظوار  ضنعيفا        وقد اناث ي ا ص رة ذاصة يف موت  االحاياا فيما مضى وهن، منا لن  كنان األعلنم يف انناظوار  ضنعيفا          ((0))

 وكامل    وكان اناظوار املفص ي ق يا.وكامل    وكان اناظوار املفص ي ق يا.



  الفصل الرابع: ال فرق بني توثيقات املتقدمني واملتأخرين

ال ض ف  حي  ان من الضنتا لدينه الرؤينة فنان رأينه حجنة نن اء كاننا  ر نة          ال ض ف  حي  ان من الضنتا لدينه الرؤينة فنان رأينه حجنة نن اء كاننا  ر نة          

 .  .  ((2))االّلضاف لديه عالية أو ما نطة أو  انيةاالّلضاف لديه عالية أو ما نطة أو  انية

إن  ر ة ال ضن ف لن  كاننا هن، املنمك  القاضنا حجينة        إن  ر ة ال ضن ف لن  كاننا هن، املنمك  القاضنا حجينة          ((0))ومي ن ال  يومي ن ال  ي

ق ي املانأذر يف امملنة  فنم إطنمق لندع ى حجينة قن ي املا نده  ون املانأذر  أو          ق ي املانأذر يف امملنة  فنم إطنمق لندع ى حجينة قن ي املا نده  ون املانأذر  أو          

ل ضنن ف ان املاننأذر قنند ي نن ن أعلننم أو أشنند وأكثننر لاوعننًا أو غننري   ل ضنن ف ان املاننأذر قنند ي نن ن أعلننم أو أشنند وأكثننر لاوعننًا أو غننري     لر يتننه عليننه لر يتننه عليننه 

 ذلك  فادبر.ذلك  فادبر.

                                                                                                                                                                                                         

 نعم يف ص رة الاعار  ير ح األفضل.نعم يف ص رة الاعار  ير ح األفضل.  ((2))

السنابح إس النام   وي ن ن )ومي نن ال ن ي...( هن  امن اب السنا ف          السنابح إس النام   وي ن ن )ومي نن ال ن ي...( هن  امن اب السنا ف            مي ن إر ا  امن اب السنا ف  مي ن إر ا  امن اب السنا ف    ((0))

 فادبر.فادبر.



  حجية مراسيل الثقات 

 



  صل اخلامس: الوجه يف حجية قول الرجايل والراويالف

 

 



  حجية مراسيل الثقات 



  صل اخلامس: الوجه يف حجية قول الرجايل والراويالف

 

  وهن : لشنخيص     وهن : لشنخيص   ه اك    مو ا ،  ومثرله ل  يح املئات منن الرواينات  ه اك    مو ا ،  ومثرله ل  يح املئات منن الرواينات  

« « الللننن رالللننن ر»»وو« « املفننن املفننن »»وو  ««النننراورالنننراور»»وو« « الر نننال،الر نننال،»»ال  ننه يف حجينننة قننن ي كنننل مننن   ال  ننه يف حجينننة قننن ي كنننل مننن   

 ونظا رهم؟  ونظا رهم؟  

وم ض  ال مه ادن ه  و ه حجية ق ي الراور والر ال،  فمنا هن  و نه    وم ض  ال مه ادن ه  و ه حجية ق ي الراور والر ال،  فمنا هن  و نه    

حجية ق ي ال جاش، أو ال شن، أو الط نن، منن ال ندماء والفضنل بنن شناذان ممنن         حجية ق ي ال جاش، أو ال شن، أو الط نن، منن ال ندماء والفضنل بنن شناذان ممنن         

 ل دموم أو العممة احلل، وابن  اوو  ممن لأذر ع وم ن على ال  ي بوا ن؟  ل دموم أو العممة احلل، وابن  اوو  ممن لأذر ع وم ن على ال  ي بوا ن؟  

راور ن وكن ا الر نال، واملفن  والللن ر ن         راور ن وكن ا الر نال، واملفن  والللن ر ن         ف  ن ي: ه ناك يف حجينة قن ي الن     ف  ن ي: ه ناك يف حجينة قن ي الن     

 أهموا:أهموا:  موان عديدةموان عديدة

 

أر يف معرفنة  أر يف معرفنة  »»ف د ي اي بانسندا  بناب العلنم والعلمنّ، يف النرواة والرواينات       ف د ي اي بانسندا  بناب العلنم والعلمنّ، يف النرواة والرواينات       

ويف أق اي الر اليني والللن يني ومنا   ويف أق اي الر اليني والللن يني ومنا   « « حاي الرواة ويف لشخيص املعاة من الرواياتحاي الرواة ويف لشخيص املعاة من الروايات

للننة للننة »»اعلنح مبعرفننة احل ننم الشنرع، فننان الونناب م سند فيننه    اعلنح مبعرفننة احل ننم الشنرع، فننان الونناب م سند فيننه    أشنوه  أر: أن كننل مننا ي أشنوه  أر: أن كننل مننا ي 

 «.«.ور اال ومضم نا للرواية وغريهاور اال ومضم نا للرواية وغريها

                                                                                                                                                                                                         

 املرنلة واملوملة وحاى بع  املس دة ال  لضم ا بع  الضعاف.املرنلة واملوملة وحاى بع  املس دة ال  لضم ا بع  الضعاف.  ((2))

 على اذامف يف ه   الع اوين  فان بع  للك املوان، جيرر يف بعضوا ال غري  فليمح .على اذامف يف ه   الع اوين  فان بع  للك املوان، جيرر يف بعضوا ال غري  فليمح .  ((0))



  حجية مراسيل الثقات 

 

وقد ي اي بانسدا  باب العلم والعلمّ، يف بعن  الطنرق املؤ ينة إس األح ناه     وقد ي اي بانسدا  باب العلم والعلمّ، يف بعن  الطنرق املؤ ينة إس األح ناه     

  بندع ى اننه ال  بندع ى اننه ال  « « النرواة النرواة »»الشرعية ال فيوا  يعًا كال  ي بأن ذلك االنسدا  ذاص بنن الشرعية ال فيوا  يعًا كال  ي بأن ذلك االنسدا  ذاص بنن 

  وان بنناب العلنم مللننح    وان بنناب العلنم مللننح  ((2))طرينح لان  ي وم إال الظ نن ن املطل نة ال ال  عيننة الاصنة    طرينح لان  ي وم إال الظ نن ن املطل نة ال ال  عيننة الاصنة    

خبصن ص الننرواة وحننااللوم  وكن ا بنناب العلمنن، حاننى عنة مثننل ل  ي ننات أمثنناي     خبصن ص الننرواة وحننااللوم  وكن ا بنناب العلمنن، حاننى عنة مثننل ل  ي ننات أمثنناي     

وبننني اإلمنناه وبننني اإلمنناه   ((0))ال جاشنن، وال شنن،  وذلننك الن الفاصننل بننني الر نناليني ال نندماء  ال جاشنن، وال شنن،  وذلننك الن الفاصننل بننني الر نناليني ال نندماء  

ل  ي نات ال جاشن، عنا ة    ل  ي نات ال جاشن، عنا ة    من قرنني إس  م نة قنرون وأقنل وأكثنر  و    من قرنني إس  م نة قنرون وأقنل وأكثنر  و      املعص ه املعص ه 

  واملسنلك املشنو ر     واملسنلك املشنو ر   ((1))  نعم ال ش، يف ل  ي اله يعامد على املسانيد  نعم ال ش، يف ل  ي اله يعامد على املسانيد((1))ه، مرانيله، مرانيل

هن  عنده حجينة مراننيل الث نات  ولن  ذهنو الف ينه إس منا ذهو نا إلينه منن ال نن ي             هن  عنده حجينة مراننيل الث نات  ولن  ذهنو الف ينه إس منا ذهو نا إلينه منن ال نن ي             

 جية للك املرانيل ن أر مرانيل الر اليني ن ل اي ذلك يف الروايات وانال ي ا عنن     جية للك املرانيل ن أر مرانيل الر اليني ن ل اي ذلك يف الروايات وانال ي ا عنن    

  ي اللوم إال لدى الاعار .   ي اللوم إال لدى الاعار .  ه ا الوت  املطه ا الوت  املط

ال لنمزه بي ومنا  وذلنك ألننه     ال لنمزه بي ومنا  وذلنك ألننه     « « االنسدا  ال نوري والصنلري  االنسدا  ال نوري والصنلري  »»وه ان املسل ان وه ان املسل ان 

من املم ن أن يصري الف يه إس انفاناف بناب العلنم يف الفنرو   ل  نه ينرى من  ذلنك         من املم ن أن يصري الف يه إس انفاناف بناب العلنم يف الفنرو   ل  نه ينرى من  ذلنك         

انسدا  باب العلم يف الر اي  وقد يع   فم لمزه أيضًا إذ قد ي ن ن بناب العلنم    انسدا  باب العلم يف الر اي  وقد يع   فم لمزه أيضًا إذ قد ي ن ن بناب العلنم    
                                                                                                                                                                                                         

  م وا: انسدا  بناب العلنم بالر ناي  وم ونا: انسندا  بناب         م وا: انسدا  بناب العلنم بالر ناي  وم ونا: انسندا  بناب       ال خيفى أن لمنسدا  الصلري مصا ي ا عديدةال خيفى أن لمنسدا  الصلري مصا ي ا عديدة  ((2))

العلم بالفرو  الف وية  وال سوة بي وما ه، العم ه من و ه  فادبر  وم وا غري ذلك.العلم بالفرو  الف وية  وال سوة بي وما ه، العم ه من و ه  فادبر  وم وا غري ذلك.

واللضنا رر األب  واللضنا رر األب    192192والط نن، لن يف   والط نن، لن يف     102102وال جاش، لن يف  وال جاش، لن يف    190190ال ش، معاصر البن ق ل يه املا فى ال ش، معاصر البن ق ل يه املا فى   ((0))

..082082نعم الةق، األب ل يف نعم الةق، األب ل يف   182182والصدوق ل يف والصدوق ل يف   191988واللرارر )أب  غالو( ل يف واللرارر )أب  غالو( ل يف   122122ل يف ل يف 

إذ ان ال جاش، مثًم ي  ي: )فمن   ة( ول  ي ه يف كثري من األحيان مرنل  كلري  غالوًا. إذ ان ال جاش، مثًم ي  ي: )فمن   ة( ول  ي ه يف كثري من األحيان مرنل  كلري  غالوًا.   ((1))

يف العوناف بنن صندقة    يف العوناف بنن صندقة      إذ انه يرور عن فمن عن فمن عن فمن وي  ل رواية أو غريها ولرمبنا أرننل كمنا   إذ انه يرور عن فمن عن فمن عن فمن وي  ل رواية أو غريها ولرمبنا أرننل كمنا     ((1))

 ومن نو ه وحل ه.ومن نو ه وحل ه.
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حًا ل  ه ال يسالله فاح الواب يف الف نه علنى اطمقنه  لعنده و ن        حًا ل  ه ال يسالله فاح الواب يف الف نه علنى اطمقنه  لعنده و ن        يف الر اي مفا يف الر اي مفا 

رواينة يف  لننة مننن املسننا ل  أو إلرنناي روايالوننا او البام وننا باملعننار  او شننوه    رواينة يف  لننة مننن املسننا ل  أو إلرنناي روايالوننا او البام وننا باملعننار  او شننوه    

ذلك  كما انه قد أشرنا ناب ا إس أن ه اك طرقا أذرى لا  ينح النة  وان ذلنك ال    ذلك  كما انه قد أشرنا ناب ا إس أن ه اك طرقا أذرى لا  ينح النة  وان ذلنك ال    

 ي تصر يف و اقة املخة.ي تصر يف و اقة املخة.

ري يسننالله االنسنندا  ال ننوري  إذ أن طرق ننا إس     ري يسننالله االنسنندا  ال ننوري  إذ أن طرق ننا إس     إن االنسنندا  الصننل  إن االنسنندا  الصننل    

الروايننات هنن  نفنن  الننرواة  فلنن  انسنند بنناب العلننم يف الننرواة انسنند بنناب علم ننا        الروايننات هنن  نفنن  الننرواة  فلنن  انسنند بنناب العلننم يف الننرواة انسنند بنناب علم ننا        

 بالروايات؟بالروايات؟

ال لمزه  اذ قد ي اي بانسدا  باب العلم يف النرواة  ول نن ن ن ي  كمنا     ال لمزه  اذ قد ي اي بانسدا  باب العلم يف النرواة  ول نن ن ن ي  كمنا         

ت وذلنك لان الر   ت وذلنك لان الر   وآذرون  بانفاناف بناب العلنم بالرواينا    وآذرون  بانفاناف بناب العلنم بالرواينا      ((2))قاي الشيس والسيد املرلضىقاي الشيس والسيد املرلضى

وذكنر   وذكنر     أكثرها أو ل     قرا ن قطعية حافة بالنك الرواينات علنى منا فّصنل يف حملنه      أكثرها أو ل     قرا ن قطعية حافة بالنك الرواينات علنى منا فّصنل يف حملنه      

وآذرون  حي  أن كثريًا من الروايات معاضندة ب احندة منن قنرا ن     وآذرون  حي  أن كثريًا من الروايات معاضندة ب احندة منن قنرا ن     « « العدةالعدة»»الشيس يف الشيس يف 

أرب  لفيد العلم وقد أنلف ا الوت  ع ونا  كمنا أن ه ناك طرقنًا أذنرى لا  ينح الرواينة        أرب  لفيد العلم وقد أنلف ا الوت  ع ونا  كمنا أن ه ناك طرقنًا أذنرى لا  ينح الرواينة        

 ة املضم ن وغري ذلك.ة املضم ن وغري ذلك.والة  م وا ق والة  م وا ق 

 

بع  األعمه ذهو إس الافريح بني ن ع، االنسدا  حي  قاي: بأنه ل  قل نا  بع  األعمه ذهو إس الافريح بني ن ع، االنسدا  حي  قاي: بأنه ل  قل نا  

م سند فنان الظ ن ن املطل نة يف الللنة ويف الر ناي ننا  ن        م سند فنان الظ ن ن املطل نة يف الللنة ويف الر ناي ننا  ن          ((1))إن باب العلم يف الف نه إن باب العلم يف الف نه 

لر ناي والللنة م سنّد    لر ناي والللنة م سنّد    . أما ل  قل ا إن باب العلنم يف الف نه م فناح ول  نه يف ا    . أما ل  قل ا إن باب العلنم يف الف نه م فناح ول  نه يف ا    ((1))حجةحجة
                                                                                                                                                                                                         

..209209معاع الدين وممذ اجملاودين: ص معاع الدين وممذ اجملاودين: ص يد املرلضى يف )الاّوانيات(: )ان أكثر اذوارنا ما الرة(. كما يف يد املرلضى يف )الاّوانيات(: )ان أكثر اذوارنا ما الرة(. كما يف قاي السقاي الس  ((2))

 ..الروايات( فرا  الروايات( فرا    قد مر اإلشارة اليه يف الفصل الثان، موت  حجية مرانيل الصدوق حتا ع  ان )ل الر اكثرقد مر اإلشارة اليه يف الفصل الثان، موت  حجية مرانيل الصدوق حتا ع  ان )ل الر اكثر  ((0))

 ه ا مصداق آذر لمنسدا  الصلري كما ال خيفى.ه ا مصداق آذر لمنسدا  الصلري كما ال خيفى.  ((1))

ل  قل ا باالنسدا  ال وري.ل  قل ا باالنسدا  ال وري.وك ا وك ا   ((1))



  حجية مراسيل الثقات 

 فان الظ  ن املطل ة فيوما ال ل  ن حجة.  فان الظ  ن املطل ة فيوما ال ل  ن حجة.  

 

ول ن كر و ننه الافريننح أوال  وهن : أن بنناب العلننم يف الف نه ان كننان م سنندًا     ول ن كر و ننه الافريننح أوال  وهن : أن بنناب العلننم يف الف نه ان كننان م سنندًا     

فسي  ن الظن املطلح يف الللة والر ناي حجنة الحنصنار الطرينح بنه وإننه يلنله منن         فسي  ن الظن املطلح يف الللة والر ناي حجنة الحنصنار الطرينح بنه وإننه يلنله منن         

الر ن   ألن ا العلنم العسنر واحلنر  إن قل نا       الر ن   ألن ا العلنم العسنر واحلنر  إن قل نا         ال  ي بعده حجية علم الر اي وعنده ال  ي بعده حجية علم الر اي وعنده 

باالحاينناا  أو الننرو  عننن النندين ان قل ننا بننالةاءة  أو لننر يح املر نن ف ان قل ننا   باالحاينناا  أو الننرو  عننن النندين ان قل ننا بننالةاءة  أو لننر يح املر نن ف ان قل ننا   

بالعمننل ب سننيم الظننن يف الطننرف ادذننر ع نن  مننا لنن  كننان بنناب العلننم يف الف ننه      بالعمننل ب سننيم الظننن يف الطننرف ادذننر ع نن  مننا لنن  كننان بنناب العلننم يف الف ننه      

م فاتًا  إذ مي   ا أن ناعرف ونصل إس األح اه الشرعية منن غنري طرينح الر نال،     م فاتًا  إذ مي   ا أن ناعرف ونصل إس األح اه الشرعية منن غنري طرينح الر نال،     

و ه ن على ه ا ن حلجية الظ  ن املطل ة  إذ ال يلله من العمل بالعلم والعلمن،    و ه ن على ه ا ن حلجية الظ  ن املطل ة  إذ ال يلله من العمل بالعلم والعلمن،    فم فم 

 أحد للك احمل ورات كما ه  واضح.  أحد للك احمل ورات كما ه  واضح.  

واحلاصننل ان حجيننة الظننن املطلننح كودا لننه  كلننوا م فيننة  وم وننا االحاينناا  واحلاصننل ان حجيننة الظننن املطلننح كودا لننه  كلننوا م فيننة  وم وننا االحاينناا  

الناللامه العسر واحلر   وم وا ال رعة إذ ال  ليل على إطمق العمل بوا  وم ونا  الناللامه العسر واحلر   وم وا ال رعة إذ ال  ليل على إطمق العمل بوا  وم ونا  

يلله من العمل بوا الرو  عنن الندين.. وه ن ا وذلنك لفنر  انفاناف       يلله من العمل بوا الرو  عنن الندين.. وه ن ا وذلنك لفنر  انفاناف       الةاءة  إذ الةاءة  إذ 

 باب العلم.  باب العلم.  

الظاهر: أن ه ا ال  ه بو ا الافريح ال يف، باملطلو  واّن الفرق يظور يف الظاهر: أن ه ا ال  ه بو ا الافريح ال يف، باملطلو  واّن الفرق يظور يف   

 م ض  آذر. م ض  آذر. 
 

ل ضيته: انه لن  أن نا قل نا باالنسندا  ال نوري املطلنح مبنا فينه االنسندا  يف الف نه           ل ضيته: انه لن  أن نا قل نا باالنسندا  ال نوري املطلنح مبنا فينه االنسندا  يف الف نه             

  ن الظ ن ن الر الينة املطل نة حجنة للنلوه احندى الان ال،          ن الظ ن ن الر الينة املطل نة حجنة للنلوه احندى الان ال،        فاألمر واضح وبالاال، نافاألمر واضح وبالاال، نا

الفاندة الساب ة ل  ع ن ل باحلجية  ول   ا ن ا قع ع د الشح الثنان، الن ر ذكنر  إذ    الفاندة الساب ة ل  ع ن ل باحلجية  ول   ا ن ا قع ع د الشح الثنان، الن ر ذكنر  إذ    

ي  ي إن ا ل  قل ا بانفااف باب العلم يف الف ه فم  انسدا  باب العلنم يف الر ناي فاننه ال    ي  ي إن ا ل  قل ا بانفااف باب العلم يف الف ه فم  انسدا  باب العلنم يف الر ناي فاننه ال    
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 لس ا  ا ة إليوا  ل     امل دوحة. لس ا  ا ة إليوا  ل     امل دوحة. ي اي  جية الظ  ن املطل ة الر الية إذ أن ا ي اي  جية الظ  ن املطل ة الر الية إذ أن ا 
 

ول ن ه ا ال  ه وان مت يف حد ذاله إال أنه لني  ب امنل وذلنك ألننه ليسنا      ول ن ه ا ال  ه وان مت يف حد ذاله إال أنه لني  ب امنل وذلنك ألننه ليسنا      

احلا ننة والمحا ننة هنن، املننمك يف احلجيننة والمحجيننة هو ننا بننل وال لننلوه العسننر    احلا ننة والمحا ننة هنن، املننمك يف احلجيننة والمحجيننة هو ننا بننل وال لننلوه العسننر    

ظة ب نا وم ف ن نا  ندهم ينرون أن     ظة ب نا وم ف ن نا  ندهم ينرون أن       ع د ممح  ع د ممح((2))واحلر   بل املمك ه  ب اء الع مءواحلر   بل املمك ه  ب اء الع مء

الظ  ن املطل ة حجة ع د االنسندا  يف علنم الر ناي  أر: ان االنسندا  لن  حصنل       الظ  ن املطل ة حجة ع د االنسندا  يف علنم الر ناي  أر: ان االنسندا  لن  حصنل       

  وذلنك الن ال سنيم     وذلنك الن ال سنيم   ((0))يف أر م ان فان ذلك ي اج ع دهم حجينة الظ ن ن املطل نة   يف أر م ان فان ذلك ي اج ع دهم حجينة الظ ن ن املطل نة   

ادذننر ن وهنن  النن هم ن لنن  ر ننح فانننه لننر يح للمر نن ف  والامسننك بنناملر  ف          ادذننر ن وهنن  النن هم ن لنن  ر ننح فانننه لننر يح للمر نن ف  والامسننك بنناملر  ف          

 امل ابل  فان لر يح الرا ح حسن ع م.  امل ابل  فان لر يح الرا ح حسن ع م.    ولر يته قويح ع م  ويفولر يته قويح ع م  ويف

واحلاصل: ان ب اء الع مء يف أر باب حصل فيه االنسندا  هن  حجينة الظنن     واحلاصل: ان ب اء الع مء يف أر باب حصل فيه االنسندا  هن  حجينة الظنن     

املطلح يف ذلنك الوناب  ويف م ام نا فاننه وان كنان بناب العلنم يف الف نه م فاتنًا من            املطلح يف ذلنك الوناب  ويف م ام نا فاننه وان كنان بناب العلنم يف الف نه م فاتنًا من            

انسدا  طريح معرفة ر اي أنانيد روايات األح اه بأن وكانا ل  د طنرق أذنرى   انسدا  طريح معرفة ر اي أنانيد روايات األح اه بأن وكانا ل  د طنرق أذنرى   

 أن ب اء الع مء يف نفن  علنم الر ناي هن  علنى الامسنك بنالظن املطلنح          أن ب اء الع مء يف نفن  علنم الر ناي هن  علنى الامسنك بنالظن املطلنح         للف ه  إالللف ه  إال

  لر تانننه علننى الطننرف    لر تانننه علننى الطننرف  ««ال النناص لفننر  ال نن ي باالنسنندا   ال النناص لفننر  ال نن ي باالنسنندا   »»الننرا ح ع د ننٍ   الننرا ح ع د ننٍ   

 امل ابل ول ا فمن ه   اموة ال فرق.  امل ابل ول ا فمن ه   اموة ال فرق.  

ول ن الفرق يظور يف  وة أذرى  وذلك ألن نا لن  قل نا بانفاناف بناب العلنم       ول ن الفرق يظور يف  وة أذرى  وذلك ألن نا لن  قل نا بانفاناف بناب العلنم       

الظ  ن الر الينة وان ع ن نل  جياونا فينه إال أنونا      الظ  ن الر الينة وان ع ن نل  جياونا فينه إال أنونا      باألح اه من طرق أذرى  فان باألح اه من طرق أذرى  فان 

نا  ن مر تة يف الف ه  ف ن الظ  ن الر الية باعاضدها من  غريهنا ولراكمونا قند     نا  ن مر تة يف الف ه  ف ن الظ  ن الر الية باعاضدها من  غريهنا ولراكمونا قند     
                                                                                                                                                                                                         

نعم قد ي  نان  اعيني للع مء م اضيني للو اء.نعم قد ي  نان  اعيني للع مء م اضيني للو اء.  ((2))

ومر تياوا ل ر طري ه ن كما نيأل،.ومر تياوا ل ر طري ه ن كما نيأل،.  ((0))
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ل  نند   ننا ن عيننا  ان يننًا ي نن ن حجننة ع د نن   ل  نننه أحنند مصننا يح انفانناف بنناب    ل  نند   ننا ن عيننا  ان يننًا ي نن ن حجننة ع د نن   ل  نننه أحنند مصننا يح انفانناف بنناب    

 العلم  فاأمل.العلم  فاأمل.

مننة للظ نن ن  مننة للظ نن ن  أن انفانناف بنناب العلننم يف الف ننه ي فنن، احلجيننة الاا   أن انفانناف بنناب العلننم يف الف ننه ي فنن، احلجيننة الاا     

فينه  فانونا ممنا بنه     فينه  فانونا ممنا بنه       ((2))املطل ة الر الية اإلنسدا ية فينه  ول  نه ال ي فن، ال  نيح بونا     املطل ة الر الية اإلنسدا ية فينه  ول  نه ال ي فن، ال  نيح بونا     

االنفااف ول  يف امملة وه ا هن  الفنرق  أر: احلجينة لالنك الظ ن ن ب ن ي مطلنح        االنفااف ول  يف امملة وه ا هن  الفنرق  أر: احلجينة لالنك الظ ن ن ب ن ي مطلنح        

 على االنسدا   واملر تية على االنفااف.على االنسدا   واملر تية على االنفااف.

افا  م ونا بال سنوة   افا  م ونا بال سنوة    م انه على كم املو يني والا ديرين فان املسألة مي ن أن يسن  م انه على كم املو يني والا ديرين فان املسألة مي ن أن يسن 

  فل  قل نا باالنسندا  يف الف نه فنان منا        فل  قل نا باالنسندا  يف الف نه فنان منا      إس راوي ا  أر: احلسني بن امحد املال ،إس راوي ا  أر: احلسني بن امحد املال ،

ذكرنننا  مننن الظ نن ن ومننا ن سنن قه مننن قننرا ن حجننة وبنندون ن نناب  وان ع ن ننل     ذكرنننا  مننن الظ نن ن ومننا ن سنن قه مننن قننرا ن حجننة وبنندون ن نناب  وان ع ن ننل     

باالنسدا  يف الف ه بل يف الر اي ف ا  فان ما نن  ا  منن قنرا ن نني  ن مر تنا       باالنسدا  يف الف ه بل يف الر اي ف ا  فان ما نن  ا  منن قنرا ن نني  ن مر تنا       

ال ال »»ال ال « « بشننرا شنن،ءبشننرا شنن،ء»»راكم  أر: انننه ننني  ن حجننة راكم  أر: انننه ننني  ن حجننة ول  ننه حياننا  إس لعاضنند ولننول  ننه حياننا  إس لعاضنند ولنن

 «.«.بشرابشرا

فسنا  ن ال ايجنة هن، حجينة     فسنا  ن ال ايجنة هن، حجينة     « « االنسندا  االنسندا  »»انه ل  صرنا إس ه ا املو ى انه ل  صرنا إس ه ا املو ى   

مطلح الظن ونا  ن أية قري ة من للك ال  ذكرناها مفيدة ألن ا الظنن وبالانال، فون،     مطلح الظن ونا  ن أية قري ة من للك ال  ذكرناها مفيدة ألن ا الظنن وبالانال، فون،     

منر يف املئنات   منر يف املئنات   حجة  فافيد إذرا  احلسني بن امحد املال ، عن اإلهماي  وكن لك األ حجة  فافيد إذرا  احلسني بن امحد املال ، عن اإلهماي  وكن لك األ 

من الرواة واألل ف من الروايات األذرى  ف نوا ب اء على ه ا املسلك ل ن ن حجنة    من الرواة واألل ف من الروايات األذرى  ف نوا ب اء على ه ا املسلك ل ن ن حجنة    

حين  ارلنأى أن نايجنة    حين  ارلنأى أن نايجنة      ((1))وذاصة على املو ى األص ل، الن ر ارلضنا  بعن  األعنمه    وذاصة على املو ى األص ل، الن ر ارلضنا  بعن  األعنمه    

م دمات االنسدا  ن ن اء أقل ا بال شع أه باحل  مة ن مطل ة وليسا موملة من حين     م دمات االنسدا  ن ن اء أقل ا بال شع أه باحل  مة ن مطل ة وليسا موملة من حين     
                                                                                                                                                                                                         

فادبر فانه  قيح.فادبر فانه  قيح.  ((2))

 ..قد مر الوت  عن حسني بن امحد املال ، يف املوت  األويقد مر الوت  عن حسني بن امحد املال ، يف املوت  األوي  ((0))

وم وم السيد ال  ، يف املصواف.وم وم السيد ال  ، يف املصواف.  ((1))
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املرالو وامل ار  ن ول ا فان ذلك نيفيد حجية الظن منن أر   املرالو وامل ار  ن ول ا فان ذلك نيفيد حجية الظن منن أر     أنواب الظن ن ال من حي  أنواب الظن ن ال من حي  

 ..((2))طريح حصل  حاى من لاريس ابن عساكر املخالع مثم وغري طريح حصل  حاى من لاريس ابن عساكر املخالع مثم وغري 

 

ن منن  ن منن      ((0))وقد ي اي بان احلجية ه، من باب ك نه ن أر الر نال، وكن ا قسنيما     وقد ي اي بان احلجية ه، من باب ك نه ن أر الر نال، وكن ا قسنيما     

 ..((1))أهل الةةأهل الةة

  لالنع. أمنا املفن   فنان الظناهر أن        لالنع. أمنا املفن   فنان الظناهر أن      ل ن األمر يف الر ال، والراور واملفل ن األمر يف الر ال، والراور واملف

  إذ يعامند علنى احلندف  وهن        إذ يعامند علنى احلندف  وهن      ((1))ك نه من أهل الةة هن  منمك حجيانه اقاضناءاً    ك نه من أهل الةة هن  منمك حجيانه اقاضناءاً    

 ممك حجية ق ي أهل الةة.ممك حجية ق ي أهل الةة.
 

ف  له لي   جة من باب ك نه من أهل النةة  وذلنك ألننه    ف  له لي   جة من باب ك نه من أهل النةة  وذلنك ألننه    « « الراورالراور»»وأما وأما 

اولننة  ولنن ا  اولننة  ولنن ا  يعامنند يف إذوننار  علننى احلنن  مننن ذننمي السننما  أو الرؤيننة أو امل       يعامنند يف إذوننار  علننى احلنن  مننن ذننمي السننما  أو الرؤيننة أو امل       

 فالر    إليه ه  ل  ن ذة  ذة الث ة.  فالر    إليه ه  ل  ن ذة  ذة الث ة.  
 

  فانه لاَلع فيه من  وة أن الر    إليه هل هن  منن بناب      فانه لاَلع فيه من  وة أن الر    إليه هل هن  منن بناب    ««الر ال،الر ال،»»وأما وأما   

ك نه من أهل الةة او ال؟ حين  أن النوع  ينرى أن ق لنه هن  منن بناب احلن  ال         ك نه من أهل الةة او ال؟ حين  أن النوع  ينرى أن ق لنه هن  منن بناب احلن  ال         

احلدف  وأهل الةة ممك الر ن   إلنيوم هن  احلندف يف احلدننيات ال احلن  يف       احلدف  وأهل الةة ممك الر ن   إلنيوم هن  احلندف يف احلدننيات ال احلن  يف       

احلسننيات  ولنن ا فومننا بابننان لالفننان  ل ننن الننوع  ادذننر يننرى أن ل  ي ننات          احلسننيات  ولنن ا فومننا بابننان لالفننان  ل ننن الننوع  ادذننر يننرى أن ل  ي ننات          
                                                                                                                                                                                                         

 (.(.8787هن يف الصتن احليدرر الشريع  الدرف)هن يف الصتن احليدرر الشريع  الدرف)21112111ا ى االوسا ى االوس  2222ال  اعد الف وية اال  نيال  اعد الف وية اال  ني  ((2))

اللل ر والراور بل واملف .اللل ر والراور بل واملف .  ((0))

وه ا  ذل ا يف باب االنفااف وعامله حي  كان املو ى األوي والثان، من بناب االنسندا   وأمنا املونان، السناة      وه ا  ذل ا يف باب االنفااف وعامله حي  كان املو ى األوي والثان، من بناب االنسندا   وأمنا املونان، السناة        ((1))

 ال ا مة ف لوا من الواب ادذر أر على االنفااف.ال ا مة ف لوا من الواب ادذر أر على االنفااف.

البد من ا اما  نا ر الشروا املعروفة فيه.البد من ا اما  نا ر الشروا املعروفة فيه.قيدنا باقاضاءًا إذ قيدنا باقاضاءًا إذ   ((1))
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الر ال، حدنية  إذ أن و اقة الراور ال ُلرى وال ُلسم  بل حيندف بونا منن  لنة     الر ال، حدنية  إذ أن و اقة الراور ال ُلرى وال ُلسم  بل حيندف بونا منن  لنة     

  اهر أق اله وأفعاله  واحلاصل و ن   النمف يف أن قن ي الر نال، يعامند علنى         اهر أق اله وأفعاله  واحلاصل و ن   النمف يف أن قن ي الر نال، يعامند علنى       

 احل  او احلدف؟  احل  او احلدف؟  

 من باب احلدف ال ريو اس احل .  من باب احلدف ال ريو اس احل .  وال ر نرا  ه  أن ق ي الر ال، حجة وال ر نرا  ه  أن ق ي الر ال، حجة 

وأما الثمار امل لوة على هن ا الافرينح فون، ليسنا بال ليلنة ونناأل، اإلشنارة        وأما الثمار امل لوة على هن ا الافرينح فون، ليسنا بال ليلنة ونناأل، اإلشنارة        

 إليوا ان شاء اهلل لعاس.  إليوا ان شاء اهلل لعاس.  

 

وم شأ احلجينة ه نا هن  كن ن الر ن   إس النراور ن وكن ا الر نال، ن هن  منن            وم شأ احلجينة ه نا هن  كن ن الر ن   إس النراور ن وكن ا الر نال، ن هن  منن            

إذوار الث ة  فألنه   ة فان ن لنه للرواينة   إذوار الث ة  فألنه   ة فان ن لنه للرواينة   باب ذة الث ة أر ك ن رواياه من مصا يح باب ذة الث ة أر ك ن رواياه من مصا يح 

 يعامد عليه.يعامد عليه.

وه ا البد ل ا من الاأمل يف هن ين املو نيني  أر الثالن  والرابن   فلن  صنرنا       وه ا البد ل ا من الاأمل يف هن ين املو نيني  أر الثالن  والرابن   فلن  صنرنا         

اس أحنند هنن ين املو ننيني  فننان عنند ا مننن الثمننار ننن ف لافننر  علننى ذلننك  حينن     اس أحنند هنن ين املو ننيني  فننان عنند ا مننن الثمننار ننن ف لافننر  علننى ذلننك  حينن     

أو أو   ((2))ناساءي: هل احلياة شنرا يف حجينة قن ي أهنل النةة أو يف حجينة ذنة الث نة        ناساءي: هل احلياة شنرا يف حجينة قن ي أهنل النةة أو يف حجينة ذنة الث نة        

 ال؟  ال؟  

 وام اب كم  وه   مثرة أوس.  وام اب كم  وه   مثرة أوس.  

 وهل العدالة شرا أو ال؟  وهل العدالة شرا أو ال؟  

 وام اب: إنوا ليسا بشرا أيضا  وه   مثرة  انية.وام اب: إنوا ليسا بشرا أيضا  وه   مثرة  انية.

 وهل العد  شرا أو ال؟  وهل العد  شرا أو ال؟  
                                                                                                                                                                                                         

 كما ل  أذة  م مات  كما يف كل ما بأيدي ا من كاو املاضني.كما ل  أذة  م مات  كما يف كل ما بأيدي ا من كاو املاضني.  ((2))
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 و يو مرة أذرى ون  ي كم وه   مثرة  الثة.و يو مرة أذرى ون  ي كم وه   مثرة  الثة.

 وأذريًا هل اإلميان شرا أو ال؟  وأذريًا هل اإلميان شرا أو ال؟  

 .  .  ((2))وام اب كساب اله: كم  وه   مثرة رابعةوام اب كساب اله: كم  وه   مثرة رابعة

يظور و ه عده اش اا ه   الشرا ا يف الر نال، وال يف النراور   يظور و ه عده اش اا ه   الشرا ا يف الر نال، وال يف النراور     ومن ذلكومن ذلك

 وال يف اللل ر وإن اش طا يف املف .وال يف اللل ر وإن اش طا يف املف .

والمصنة: أن هنن   الشننروا األربعننة ونظا رهننا ال جتننرر علننى املو ننى الثالنن    والمصنة: أن هنن   الشننروا األربعننة ونظا رهننا ال جتننرر علننى املو ننى الثالنن    

ن على املو ى الام  وه  ك ن حجية قن ي  ن على املو ى الام  وه  ك ن حجية قن ي      ((0))والراب   بل جترر ف ا ن كلوا أو بعضواوالراب   بل جترر ف ا ن كلوا أو بعضوا

   وجترر كلوا على املو ى الساب  ادل،.   وجترر كلوا على املو ى الساب  ادل،. ((1)) ة ةالراور من باب الويالراور من باب الوي

 

(1)

 ..((0))َوَأِقيُم ا الشََّواَ َة ِللَِّهَوَأِقيُم ا الشََّواَ َة ِللَِّهقاي لعاس: قاي لعاس: 

 وهو ا رأيان:  وهو ا رأيان:  

اش اا العد  والعدالة يف الوّي ة  وه ا ال  ي مو  على أن الوي نة ألنا   اش اا العد  والعدالة يف الوّي ة  وه ا ال  ي مو  على أن الوي نة ألنا     
                                                                                                                                                                                                         

وك ا ال ك رة وطوارة امل لد واحلرية والول  .وك ا ال ك رة وطوارة امل لد واحلرية والول  .  ((2))

اذ ال يش ا العند  يف مطلنح الوي نة بنل يف بعن  أن اعونا ف نا علنى ماذهنو إلينه بعن  األعنمه كالسنيد              اذ ال يش ا العند  يف مطلنح الوي نة بنل يف بعن  أن اعونا ف نا علنى ماذهنو إلينه بعن  األعنمه كالسنيد                ((0))

ال الد.ال الد.

(   يف الصنتن احليندرر   (   يف الصنتن احليندرر   8888هنن  الندرف )  هنن  الندرف )  21112111 نا ى األوس   نا ى األوس  2222اضرة ال  اعد الف وية  الثم ناء  اضرة ال  اعد الف وية  الثم ناء  حمحم  ((1))

 الشريع. الشريع. 

وال خيفى ان الشوا ة أعم من الوي ة  سو بع  اطمقالوا  فل  قيل باشن اا شنروا ذاصنة يف الوي نة      وال خيفى ان الشوا ة أعم من الوي ة  سو بع  اطمقالوا  فل  قيل باشن اا شنروا ذاصنة يف الوي نة        ((1))

الر نال، والنراور والللن ر     الر نال، والنراور والللن ر       فانه ال يسالله ذلك اش اطوا يف مطلح الشوا ة فيم ن االلالاه ب  ن قن ي فانه ال يسالله ذلك اش اطوا يف مطلح الشوا ة فيم ن االلالاه ب  ن قن ي 

 شوا ة  ون ك نوا بي ة  فم يش ا فيوا شروطوا.شوا ة  ون ك نوا بي ة  فم يش ا فيوا شروطوا.

 .0ن رة الطمق: (0)
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واحد ف نوا شوا ة ل  ونا ليسنا بوي نة    واحد ف نوا شوا ة ل  ونا ليسنا بوي نة    ح ي ة شرعية  وعليه فل  شود شاهد عا ي ح ي ة شرعية  وعليه فل  شود شاهد عا ي 

 شرعا  وان كانا بي ة عرفا.  شرعا  وان كانا بي ة عرفا.  

ان الوي ة ال يشن ا فيونا العند   بنل أن الشناهد العنا ي ال احند هن          ان الوي ة ال يشن ا فيونا العند   بنل أن الشناهد العنا ي ال احند هن            

ن  ن      وقد ذهو إس ه ا الرأر عد  من الف واء ن وم وم السيد ال الند   وقد ذهو إس ه ا الرأر عد  من الف واء ن وم وم السيد ال الند     ((2))بي ة أيضابي ة أيضا

ية للوي ة  بل هن، باقينة علنى    ية للوي ة  بل هن، باقينة علنى    وه ا الرأر يسا د إس انه ال ح ي ة شرعية وال ماشّرعوه ا الرأر يسا د إس انه ال ح ي ة شرعية وال ماشّرع

َحاَّنى  َحاَّنى  مع اها العريف اللل ر  وقد اناخدموا الشار  يف األعم وم ه ق له لعاس: مع اها العريف اللل ر  وقد اناخدموا الشار  يف األعم وم ه ق له لعاس: 

 . . َرُن ٌي ِمْن اللَِّه َيْاُل ا ُصُتفًا ُمَطوََّرًةَرُن ٌي ِمْن اللَِّه َيْاُل ا ُصُتفًا ُمَطوََّرًة  َلْأِلَيُوْم اْلَويَِّ ُة َلْأِلَيُوْم اْلَويَِّ ُة 

ول ن الشار  يف بع  امل اطن ضيح للك الدا رة كما هن  احلناي يف الوي نة يف    ول ن الشار  يف بع  امل اطن ضيح للك الدا رة كما هن  احلناي يف الوي نة يف    

بنناب اللنننا ف نند  علننوا حمنند ة بأربعننة ر نناي  وكنن ا يف بنناب السننرقة إذ قنند قينندها    بنناب اللنننا ف نند  علننوا حمنند ة بأربعننة ر نناي  وكنن ا يف بنناب السننرقة إذ قنند قينندها    

ب  نوننا شنناهدين عننا لني  ف لمننا ع يننر  يف الوي ننة النن ار ة يف لسننان الشننار  قينند     ب  نوننا شنناهدين عننا لني  ف لمننا ع يننر  يف الوي ننة النن ار ة يف لسننان الشننار  قينند     

 إضايف  فانه ي افى فيوا بالعدي ال احد فيوا.إضايف  فانه ي افى فيوا بالعدي ال احد فيوا.

واحلاصل انه قد ي اي: ان و ه حجية ن ل الراور للرواينة وق لنه  هن  منن     واحلاصل انه قد ي اي: ان و ه حجية ن ل الراور للرواينة وق لنه  هن  منن     

 وي ة وك ا ل  يح الر ال، أو لضعيفه.  وي ة وك ا ل  يح الر ال، أو لضعيفه.  باب الباب ال

مما ي اقو به ه ا ال  ه انه ل  كانا حجية ذة الراور وق ي الر ال، من مما ي اقو به ه ا ال  ه انه ل  كانا حجية ذة الراور وق ي الر ال، من   

واإلميان واحلياة واحلرية وال ك رة وك ا العد  على احد واإلميان واحلياة واحلرية وال ك رة وك ا العد  على احد   ((1))باب الوي ة للله اعاوار اللف باب الوي ة للله اعاوار اللف 

شن اا للنك   شن اا للنك   املو يني  ول ن املشو ر بل لعلنه إ ناع، يف بعضنوا علنى األقنل ن عنده ا       املو يني  ول ن املشو ر بل لعلنه إ ناع، يف بعضنوا علنى األقنل ن عنده ا       

الشروا يف الراور والر ال، حاى العد   فل  روى الراور العدي ن بل الث ة ن ال احد    الشروا يف الراور والر ال، حاى العد   فل  روى الراور العدي ن بل الث ة ن ال احد    

 رواية فانه ُي افى برواياه. رواية فانه ُي افى برواياه. 

                                                                                                                                                                                                         

واما الشوا ة ف د قاي صاحو ام اهر بانه )ال ح ي ة شرعية ألا قطعًا(.واما الشوا ة ف د قاي صاحو ام اهر بانه )ال ح ي ة شرعية ألا قطعًا(.  ((2))

..00نن22ن رة الوي ة : ن رة الوي ة :   ((0))

فف، الشوا ة يعاة اللف . فف، الشوا ة يعاة اللف .   ((1))
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ول ن قد يساش ل علنى  عن ى احلجينة منن بناب قن ي أهنل النةة أو ذنة          ول ن قد يساش ل علنى  عن ى احلجينة منن بناب قن ي أهنل النةة أو ذنة          

وذننة الننراور ألحنند النن  وني    وذننة الننراور ألحنند النن  وني      الث ننة  )كننةىب(  وكنن ن حجيننة قنن ي الر ننال،     الث ننة  )كننةىب(  وكنن ن حجيننة قنن ي الر ننال،     

)صننلرىب(  بننان هنن ا م نناف للتصننر الثابننا يف م   ننة مسننعدة بننن صنندقة  حينن    )صننلرىب(  بننان هنن ا م نناف للتصننر الثابننا يف م   ننة مسننعدة بننن صنندقة  حينن    

    ««كل ش،ء لك حمي حاى لعلم انه حراه بعي نه فادعنه  كل ش،ء لك حمي حاى لعلم انه حراه بعي نه فادعنه  : »: »  يرور عن اإلماهيرور عن اإلماه

وذلك مثل الث ب ي  ن عليك قند  وذلك مثل الث ب ي  ن عليك قند  »»بالث ب املش ى بالث ب املش ى    م بعد ذلك ميثل اإلماه  م بعد ذلك ميثل اإلماه 

  ن ع دك ولعله حر قد با  نفسه أو ذند  فوين      ن ع دك ولعله حر قد با  نفسه أو ذند  فوين    اش ياه ولعله نرقه  أو اململ ك ياش ياه ولعله نرقه  أو اململ ك ي

قوننرًا  أو امننرأة حتاننك وهنن، أذاننك أو رضننيعاك واألشننياء كلننوا علننى هنن ا حاننى   قوننرًا  أو امننرأة حتاننك وهنن، أذاننك أو رضننيعاك واألشننياء كلننوا علننى هنن ا حاننى   

 «.«.يساوني لك غري ذلك أو ل  ه به الوي ةيساوني لك غري ذلك أو ل  ه به الوي ة

ن كمننا هنن  واضننح ن وار  يف امل ضنن عات  واألمثلننة      ن كمننا هنن  واضننح ن وار  يف امل ضنن عات  واألمثلننة            وكننمه اإلمنناه وكننمه اإلمنناه 

ر الرواينة ذلنك أيضننا   ر الرواينة ذلنك أيضننا   املسن قة منن قولنه  النة علنى ذلنك  كمنا اننه يسنافا  منن  ناه           املسن قة منن قولنه  النة علنى ذلنك  كمنا اننه يسنافا  منن  ناه           

لندي علنى أن الشنووة م ضن عية     لندي علنى أن الشنووة م ضن عية     « « بعي نه بعي نه »»وو« « اننه اننه »»  فنن    فنن  ««حاى لعلنم اننه حنراه بعي نه    حاى لعلنم اننه حنراه بعي نه    »»

 وليسا   مية.وليسا   مية.

 والشاهد ان اإلماه يصرف بانه ي  د طري ان ال  ال  ألما يف امل ض عات:والشاهد ان اإلماه يصرف بانه ي  د طري ان ال  ال  ألما يف امل ض عات:

  واملننرا  مننن    واملننرا  مننن  ««واألشننياء كلننوا علننى ذلننك حاننى يسنناوني   واألشننياء كلننوا علننى ذلننك حاننى يسنناوني   »»الطريننح األوي: الطريننح األوي: 

 لك ولعلم به.  لك ولعلم به.    ((2))يظوريظور  ه  العلم أر حاىه  العلم أر حاى« « يساونييساوني»»

  وذنة الث نة ن وم نه ذنة النراور وقن ي          وذنة الث نة ن وم نه ذنة النراور وقن ي        ««أو ل  ه به الوي نة أو ل  ه به الوي نة »»الطريح الثان،: الطريح الثان،: 

وال هنن  ممننا قنند اننناوان و وننر وُعِلننم بننه  وكنن لك قنن ي   وال هنن  ممننا قنند اننناوان و وننر وُعِلننم بننه  وكنن لك قنن ي     ((0))الر ننال، ن لنني  بوي ننة   الر ننال، ن لنني  بوي ننة   
                                                                                                                                                                                                         

 و ور ال طلوه.و ور ال طلوه.  فان يساوني انافعاي من بان ويرا  به بانفان يساوني انافعاي من بان ويرا  به بان  ((2))

 أر طويعيُّوما لي  ك لك  اال ما ا امعا فيه شروا الوي ة أو افا  بال را ن العلم.أر طويعيُّوما لي  ك لك  اال ما ا امعا فيه شروا الوي ة أو افا  بال را ن العلم.  ((0))
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لي  مساوي ًا وال بوي ة وكن لك قن ي أهنل النةة فون  ادذنر لني  كن لك         لي  مساوي ًا وال بوي ة وكن لك قن ي أهنل النةة فون  ادذنر لني  كن لك           ((2))املف املف 

 حلصر ال ار  يف الرواية ناٍف حلجية غريها.حلصر ال ار  يف الرواية ناٍف حلجية غريها.عا ًة. واحلاصل: ان اعا ًة. واحلاصل: ان ا

 ..((0))نه ال ريو يف أن رواية مسعدة م   ة وحجةنه ال ريو يف أن رواية مسعدة م   ة وحجةإإ م  م 

وخبصن ص هن   امل   نة بأحند     وخبصن ص هن   امل   نة بأحند       مي ن أن جيناب عنن هن ا اإلشن اي    مي ن أن جيناب عنن هن ا اإلشن اي      

 «:  «:  على نويل الوديعلى نويل الودي»»و    مخسة و    مخسة 

حجة م  انه لني  منن   حجة م  انه لني  منن   « « رراإلقرااإلقرا»»أن احلصر يف الرواية إضايف  بدليل أن أن احلصر يف الرواية إضايف  بدليل أن   

االناوانة ولي  بوي ة  فان إقرار الشخص أماه ال اض، يؤذ  به وه  حجنة ن عينة   االناوانة ولي  بوي ة  فان إقرار الشخص أماه ال اض، يؤذ  به وه  حجنة ن عينة   

بالرغم أن ال اض، ن وال غري  ن قد ال حيدل له علنم منن كنمه امل نرّ وال يسناوني لنه         بالرغم أن ال اض، ن وال غري  ن قد ال حيدل له علنم منن كنمه امل نرّ وال يسناوني لنه         

  ف نونا حجنة     ف نونا حجنة   ««اليند اليند »»ذلك كما أنه لي  من طوعه افا ة العلم ول  اقاضاءًا. وك لك ذلك كما أنه لي  من طوعه افا ة العلم ول  اقاضاءًا. وك لك 

فيد العلم كثريا ما  ف م من األيا ر ه، أيا ر غاصوة وننارقة. وكن ا   فيد العلم كثريا ما  ف م من األيا ر ه، أيا ر غاصوة وننارقة. وكن ا   م  انوا ال لم  انوا ال ل
                                                                                                                                                                                                         

 ل  ه ذار  م ض عًا عن م ر  الرواية.ل  ه ذار  م ض عًا عن م ر  الرواية.  ((2))

نن وور  يف إنن ا  كامنل    نن وور  يف إنن ا  كامنل    00ن روى ع ه يف لفسنري ال من،   ن روى ع ه يف لفسنري ال من،   22ه اك و    لا  يح مسعدة ن بعضوا على املو ى ن :   ه اك و    لا  يح مسعدة ن بعضوا على املو ى ن :     ((0))

ن وذكر  الصدوق يف مشنيخة )الف ينه( يف املعامندين    ن وذكر  الصدوق يف مشنيخة )الف ينه( يف املعامندين    11م ر ًا من ال او األربعة م ر ًا من ال او األربعة   212100ن ووق  يف ن ووق  يف 11الليارات الليارات 

نن  نم ان ذصن ص روايانه هن   قند       نن  نم ان ذصن ص روايانه هن   قند       99ن كما أكثر الث ة امليل احلمنرير يف قنرب اإلنن ا  منن الرواينة ع نه       ن كما أكثر الث ة امليل احلمنرير يف قنرب اإلنن ا  منن الرواينة ع نه       00

 شن،   شن،  لل اها األصتاب بال و ي. وال يضر ب  اقاه )ك نه عامينًا( كمنا قناي الط نن، أو )ب ينًا( كمنا قالنه ال       لل اها األصتاب بال و ي. وال يضر ب  اقاه )ك نه عامينًا( كمنا قناي الط نن، أو )ب ينًا( كمنا قالنه ال       

بل يف املعجم )انه غري مسعدة بن صدقة العام، كما وصفه الشيس  والو ر كمنا وصنفه بنه ال شن،(. وال     بل يف املعجم )انه غري مسعدة بن صدقة العام، كما وصفه الشيس  والو ر كمنا وصنفه بنه ال شن،(. وال     

ي ر  عليه اضطراب رواياله إذ ه، على ال اعدة  قناي اجمللسن، األوي يف روضنة املنا ني )الن ر يظونر منن        ي ر  عليه اضطراب رواياله إذ ه، على ال اعدة  قناي اجمللسن، األوي يف روضنة املنا ني )الن ر يظونر منن        

رويه الث ات  وأل ا عملنا الطا فنة   رويه الث ات  وأل ا عملنا الطا فنة   إذوار  يف ال او انه   ة ألن  ي  ما يرويه يف غاية املاانة م افح ملا يإذوار  يف ال او انه   ة ألن  ي  ما يرويه يف غاية املاانة م افح ملا ي

مبا روا  بل ل  لاوعا و دت أذوار  أنند وأمننت منن أذونار مثنل  ينل بنن  را  وحرينل( وقناي العممنة           مبا روا  بل ل  لاوعا و دت أذوار  أنند وأمننت منن أذونار مثنل  ينل بنن  را  وحرينل( وقناي العممنة           

 املام ان، )ومن لاو  أذوار  حيصل له العلم بانه أ وا من كثري من العدوي(.  املام ان، )ومن لاو  أذوار  حيصل له العلم بانه أ وا من كثري من العدوي(.  
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 وغريها.  وغريها.  « « ال رعةال رعة»»امارر يف امل ض عات وامارر يف امل ض عات و« « االناصتاباالناصتاب»»احلاي يف احلاي يف 

  ألنونا انناوانة     ألنونا انناوانة   ««يسناوني يسناوني »»أن ق ي الر ال، وذة الراور من مصا يح أن ق ي الر ال، وذة الراور من مصا يح   

 عرفية.  عرفية.  

ه ال ح ي نة شنرعية أو   ه ال ح ي نة شنرعية أو   أن ق له من مصا يح الوي ة العرفية ن ب اءًا على انن  أن ق له من مصا يح الوي ة العرفية ن ب اءًا على انن    

ماشرعية ألنا ن فمانى منا اشن ا الشنار  العند  أو العدالنة الالم نا بن لك وإال فنم             ماشرعية ألنا ن فمانى منا اشن ا الشنار  العند  أو العدالنة الالم نا بن لك وإال فنم             

وعلى ه ا امن اب فنان الوي نة ل طونح علنى قن ي الث نة وان كنان فانن ا منن  ونات            وعلى ه ا امن اب فنان الوي نة ل طونح علنى قن ي الث نة وان كنان فانن ا منن  ونات            

أذرى  فاأمل.أذرى  فاأمل.

أن ي اي بان ذة الراور وان كان  ناهر  اننه إذونار عنن م ضن   منن       أن ي اي بان ذة الراور وان كان  ناهر  اننه إذونار عنن م ضن   منن         

    للف  اإلمناه علينه السنمه  أر: صندور هن ا اللفن  منن اإلمناه          للف  اإلمناه علينه السنمه  أر: صندور هن ا اللفن  منن اإلمناه        امل ض عات وهامل ض عات وه

     ،ل ن ذة  عن لف  اإلماه  ُلّوا و  هرا وعرفا وباحلمل الشناي  الصن اع،     ل ن ذة  عن لف  اإلماه  ُلّوا و  هرا وعرفا وباحلمل الشناي  الصن اع  

ه  إذوار عن احل م  وعليه ي در  ق لنه يف بناب اإلذونار عنن األح ناه فاشنملوا       ه  إذوار عن احل م  وعليه ي در  ق لنه يف بناب اإلذونار عنن األح ناه فاشنملوا       

األ لة العامة الدالة على حجية ق ي الث ة يف ذلك.األ لة العامة الدالة على حجية ق ي الث ة يف ذلك.

ل  صح ه ا لس طا أكثر الروايات ال  اننا د إليونا الف وناء يف    ل  صح ه ا لس طا أكثر الروايات ال  اننا د إليونا الف وناء يف    انه انه   

الف ه عن االعاوار  وذلك مما ال يلاله به ف يه. بيان املمزمنة: ان أكثنر الرواينات ال    الف ه عن االعاوار  وذلك مما ال يلاله به ف يه. بيان املمزمنة: ان أكثنر الرواينات ال    

((2))ي  د شاهدان عا الن يف كل نلسلة إن ا ها.ي  د شاهدان عا الن يف كل نلسلة إن ا ها.

الر نال، ن هن      الر نال، ن هن      ف ند ذهنو النوع  إس أن و نه حجينة ذنة النراور ن وكن ا           ف ند ذهنو النوع  إس أن و نه حجينة ذنة النراور ن وكن ا           

  وب لك جياب عن نلسلة من اإلشن االت علنى كنثري منن الرواينات        وب لك جياب عن نلسلة من اإلشن االت علنى كنثري منن الرواينات      ««االطمئ اناالطمئ ان»»
                                                                                                                                                                                                         

 وم اقشة ه   ال     و رحوا أو لأييدها ولأكيدها ل ك حمللوا.وم اقشة ه   ال     و رحوا أو لأييدها ولأكيدها ل ك حمللوا.  ((2))
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 املرنلة أو املوملة أو امل ص فة بالضعع ب  ه من ال    .  املرنلة أو املوملة أو امل ص فة بالضعع ب  ه من ال    .  

ه  حجة  الن املرا  به ما ه  ماناذم للعلنم  وكمنا أن    ه  حجة  الن املرا  به ما ه  ماناذم للعلنم  وكمنا أن    « « كةىبكةىب»»واالطمئ ان واالطمئ ان 

ارق بي ومننا هنن  أن ارق بي ومننا هنن  أن العلنم حجننة فاالطمئ نان كنن لك بننل هن  علننم عرفننًا  إال أن الفن    العلنم حجننة فاالطمئ نان كنن لك بننل هن  علننم عرفننًا  إال أن الفن    

العلم حجياه ذالية  واالطمئ نان لني  كن لك  وذلنك ل  ن   نسنوة منن احامناي         العلم حجياه ذالية  واالطمئ نان لني  كن لك  وذلنك ل  ن   نسنوة منن احامناي         

 ..((2))المف  إال انه حجة يف ب اء الع مءالمف  إال انه حجة يف ب اء الع مء

فانه قد ياسناءي: منا هن  املنرا  منن االطمئ نان؟ وهنل املنرا          فانه قد ياسناءي: منا هن  املنرا  منن االطمئ نان؟ وهنل املنرا          « « الصلرىالصلرى»»وأما وأما 

راننيل  راننيل  ع ا يف عامنة امل ع ا يف عامنة امل م ه ما كان شخصيا أو ن عينا؟ ذاصنة وان هن ا املوتن  نني ف     م ه ما كان شخصيا أو ن عينا؟ ذاصنة وان هن ا املوتن  نني ف     

 واملوممت.واملوممت.

إن املرا  منن االطمئ نان هن  االطمئ نان الشخصن، ن ف ننه علنم         إن املرا  منن االطمئ نان هن  االطمئ نان الشخصن، ن ف ننه علنم           

عرفًا ن بل وال  ع، لعم ه ب اء الع نمء لنه وان نن قو فينه  فلن  حصنل االطمئ نان         عرفًا ن بل وال  ع، لعم ه ب اء الع نمء لنه وان نن قو فينه  فلن  حصنل االطمئ نان         

 بالرواية كفى ذلك وان كان ن دها مومم أو مرنم أو غري .بالرواية كفى ذلك وان كان ن دها مومم أو مرنم أو غري .  ((0))الشخص، للف يهالشخص، للف يه

محظة مضم ن الرواية أو غري ذلنك  كمنا يف   محظة مضم ن الرواية أو غري ذلنك  كمنا يف   وذلك كاالطمئ ان احلاصل من موذلك كاالطمئ ان احلاصل من م

 . . ((1))  فاأمل  فاأمل((1))م   ة مسعدة لعده اضطرابوا ومطاب اوا لل  اعد وغري ذلكم   ة مسعدة لعده اضطرابوا ومطاب اوا لل  اعد وغري ذلك

وكالة الضعيع ال ر عمل به املشو ر  فعلى رأر املشو ر فان هن   الشنورة   وكالة الضعيع ال ر عمل به املشو ر  فعلى رأر املشو ر فان هن   الشنورة   

 ابرة ل لك الضعع  رغم أن رأيوم أن الشورة ليسا  جة يف ذالوا إال أنوا  نابرة    ابرة ل لك الضعع  رغم أن رأيوم أن الشورة ليسا  جة يف ذالوا إال أنوا  نابرة   

أن انع ا  الشنورة ن رغنم عنده حجياونا       أن انع ا  الشنورة ن رغنم عنده حجياونا       »»ال فاية ارلضى ه ا الرأر وعلله بن ال فاية ارلضى ه ا الرأر وعلله بن   وصاحووصاحو
                                                                                                                                                                                                         

وقد اشرنا اس ذلك الن الوع  قند لن هم ان االطمئ نان كنال ط  حجيانه ذالينة ولني  هن ا بصنتيح فاننه           وقد اشرنا اس ذلك الن الوع  قند لن هم ان االطمئ نان كنال ط  حجيانه ذالينة ولني  هن ا بصنتيح فاننه             ((2))

 حياا  ملامم ال اشفية وامعل. حياا  ملامم ال اشفية وامعل. 

نعم قد ي يد ذلك ب  ن م شأ االطمئ ان ع م يًا  ال من مثل طريان اللنراب وامل امنات وال يناف ومر ن      نعم قد ي يد ذلك ب  ن م شأ االطمئ ان ع م يًا  ال من مثل طريان اللنراب وامل امنات وال يناف ومر ن        ((0))

  ان الشخص، وال  ع،. فاأمل. ان الشخص، وال  ع،. فاأمل.ه ا اس اش اا ا اما  ال  عني: االطمئه ا اس اش اا ا اما  ال  عني: االطمئ

 واالناث اء ال ي ف، ال اعدة بل يؤكدها. فاأمل.واالناث اء ال ي ف، ال اعدة بل يؤكدها. فاأمل.  ((1))

 إذ االطمئ ان احلاصل من ممحظة املضم ن ن ع،. فاأمل فانه بدور  على ن عني. فادبر.إذ االطمئ ان احلاصل من ممحظة املضم ن ن ع،. فاأمل فانه بدور  على ن عني. فادبر.  ((1))
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ال الية ن على العمل بنالة الضنعيع ي  نو ال  ن ق بالصندور  وال  ن ق الشخصن،         ال الية ن على العمل بنالة الضنعيع ي  نو ال  ن ق بالصندور  وال  ن ق الشخصن،         

وما حنن فيه من وما حنن فيه من   ««((2))بالصدور حجة  ألنه علم عرفا فم لشمله أ لة ال و، عن الظنبالصدور حجة  ألنه علم عرفا فم لشمله أ لة ال و، عن الظن

 ..((1))فاأملفاأمل    ((1))ه ا ال ويل أر ال   ق الشخص، بالصدوره ا ال ويل أر ال   ق الشخص، بالصدور

 

وال بد من ل ضيح ال سوة بني ه ا ال  نه و)املو نى( وب ينة ال  ن   السناب ة:      وال بد من ل ضيح ال سوة بني ه ا ال  نه و)املو نى( وب ينة ال  ن   السناب ة:      

ياننن هم أن ال سنننوة بنننني هننن ا ال  نننه وبنننني ال  ننن   السننناب ة هننن، العمننن ه   ياننن هم أن ال سنننوة بنننني هننن ا ال  نننه وبنننني ال  ننن   السننناب ة هننن، العمننن ه     إذ قننندإذ قننند

والص ص املطلح  وذلنك الن ذنة الث نة قند يفيند االطمئ نان الشخصن، وقند ال         والص ص املطلح  وذلنك الن ذنة الث نة قند يفيند االطمئ نان الشخصن، وقند ال         

ق ي أهل الةة ك لك  فان من ي  ي باحلجية من باب ذة الث نة أو قن ي   ق ي أهل الةة ك لك  فان من ي  ي باحلجية من باب ذة الث نة أو قن ي   يفيد   ويفيد   و

أهل الةة أو الوي ة  فانه ي  ي باحلجية مطل ا أفا ت االطمئ نان أو ع لفند  وهن ا    أهل الةة أو الوي ة  فانه ي  ي باحلجية مطل ا أفا ت االطمئ نان أو ع لفند  وهن ا    

 ه  و ه االذصية مطل ا.ه  و ه االذصية مطل ا.
 

ول ن ذلك لي  بدقيح  الن ه ا ال  ه بال ياف إس ال  ن   السناب ة لني     ول ن ذلك لي  بدقيح  الن ه ا ال  ه بال ياف إس ال  ن   السناب ة لني     

بل ه  من مصا يح العلة املعندة بال سنوة للُمعند لنه      بل ه  من مصا يح العلة املعندة بال سنوة للُمعند لنه      من مصا يح امل ، وال ل،  من مصا يح امل ، وال ل،  

حي  ان ذة ال احد علة معندة حلصن ي االطمئ نان الشخصن، ولني  بعلنة لامنة         حي  ان ذة ال احد علة معندة حلصن ي االطمئ نان الشخصن، ولني  بعلنة لامنة         

 م الظاهر ان ال سوة بي ومنا هن، العمن ه والصن ص منن و نه  وذلنك ال بلتنا           م الظاهر ان ال سوة بي ومنا هن، العمن ه والصن ص منن و نه  وذلنك ال بلتنا          

فانوما ماواي نان كمنا هن     فانوما ماواي نان كمنا هن     « « االطمئ ان الشخص، وذة ال احد مثًماالطمئ ان الشخص، وذة ال احد مثًم»»نف  الع  انني: نف  الع  انني: 
                                                                                                                                                                                                         

 كادية: ) إن الظن ال يل  عن احلح شيئا( وما أشوه.كادية: ) إن الظن ال يل  عن احلح شيئا( وما أشوه.  ((2))

 ..110110كفاية األص ي: ص كفاية األص ي: ص   ((0))

 ح ي م ص   صاحو ال فاية وأن مرا   ه  االطمئ ان الشخص، أو ال  ع،؟ فرا  .ح ي م ص   صاحو ال فاية وأن مرا   ه  االطمئ ان الشخص، أو ال  ع،؟ فرا  .  وه ا ي  د كمهوه ا ي  د كمه  ((1))

إذ قد ي اي ان اعاضا  الة بالشنورة  ي  نو ال  ن ق ال ن ع، ال الشخصن،  وإن كاننا الشنورة يف حند         إذ قد ي اي ان اعاضا  الة بالشنورة  ي  نو ال  ن ق ال ن ع، ال الشخصن،  وإن كاننا الشنورة يف حند           ((1))

 ذالوا غري معاةة.ذالوا غري معاةة.
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واضح واحدهما مما ي   يف طريح ادذر كما نوح من ك نه علة معندة وإانا بلتنا     واضح واحدهما مما ي   يف طريح ادذر كما نوح من ك نه علة معندة وإانا بلتنا     

املاعلَّح  أر بلتنا  منا لعلنح بنه االطمئ نان الشخصن، وهن  املطمنَئنُّ بنه  ومنا قناه            املاعلَّح  أر بلتنا  منا لعلنح بنه االطمئ نان الشخصن، وهن  املطمنَئنُّ بنه  ومنا قناه            

علينه ذنة الث نة  فا ن ن ال سنوة بلتننا  املاعنلَّننح منن و نه  أر بلتنا  الات ننح           علينه ذنة الث نة  فا ن ن ال سنوة بلتننا  املاعنلَّننح منن و نه  أر بلتنا  الات ننح           

 «. «. من و همن و ه»»ا ا وذلك كسا ر م ار  ما كانا ال سوة بي وموذلك كسا ر م ار  ما كانا ال سوة بي وم

انننه كلمننا قنناه ذننة   ننة علننى أمننر مننا فانننه قنند يفينند االطمئ ننان        انننه كلمننا قنناه ذننة   ننة علننى أمننر مننا فانننه قنند يفينند االطمئ ننان          

 الشخص، وقد ال يفيد ذلك فمن حي  املاعلح ذة الث ة اعم من و ه  الشخص، وقد ال يفيد ذلك فمن حي  املاعلح ذة الث ة اعم من و ه  

ومن اموة األذنرى فاننه: كلمنا اطمأن نا بنه اطمئ اننا شخصنيا ف ند ي ن ن          ومن اموة األذنرى فاننه: كلمنا اطمأن نا بنه اطمئ اننا شخصنيا ف ند ي ن ن          

 ذة ال احد قا مًا عليه وقد ال ي  ن ك لك فو   ص ر أربعة.ذة ال احد قا مًا عليه وقد ال ي  ن ك لك فو   ص ر أربعة.

وبونا لظونر الثمنرة وهن،: أن كنًم منن االطمئ نان الشخصن، وذنة          وبونا لظونر الثمنرة وهن،: أن كنًم منن االطمئ نان الشخصن، وذنة            

 الث ة حجة وان اف قا:الث ة حجة وان اف قا:

أما االطمئ ان فنألن املنرا  بنه هن  املاناذم للعلنم  وهن  يف ب ناء الع نمء ن أر           أما االطمئ ان فنألن املنرا  بنه هن  املاناذم للعلنم  وهن  يف ب ناء الع نمء ن أر           

  إذ أن ننر يف   إذ أن ننر يف ((2))االطمئ نان ن حجنة بنم إشنن اي  وإن أشن ل علينه بعن  األعنا م         االطمئ نان ن حجنة بنم إشنن اي  وإن أشن ل علينه بعن  األعنا م         

ول  ه ب فسنه عندي عنن ذلنك يف     ول  ه ب فسنه عندي عنن ذلنك يف     « « ن الشخص،ن الشخص،حجية االطمئ احجية االطمئ ا»»بع  م اض  كاابه بع  م اض  كاابه 

 مسامس ه ويف م ر  آذر.مسامس ه ويف م ر  آذر.

وأما ذة الث ة فانه إذا حصنل االطمئ نان الشخصن، منن ذنة  وروايانه فون         وأما ذة الث ة فانه إذا حصنل االطمئ نان الشخصن، منن ذنة  وروايانه فون         

حجننة  ون شننك  ل ننن حصنن ي االطمئ ننان الشخصنن، مننن الروايننة لنني  شننرا      حجننة  ون شننك  ل ننن حصنن ي االطمئ ننان الشخصنن، مننن الروايننة لنني  شننرا      

 حجياه ك افة الظ  ن ال  عية.حجياه ك افة الظ  ن ال  عية.

صن ص منن و نه    صن ص منن و نه    ف د الضح من ذلنك: أن ال سنوة بي ومنا هن، العمن ه وال     ف د الضح من ذلنك: أن ال سنوة بي ومنا هن، العمن ه وال     

ن كًم م وما حجة  ياله  فل  قاه ذة الث ة على رواية فاننه حانى لن  ع يطمنئن     ن كًم م وما حجة  ياله  فل  قاه ذة الث ة على رواية فاننه حانى لن  ع يطمنئن     إإوو
                                                                                                                                                                                                         

يف املسامسك.يف املسامسك.    السيد احل يمالسيد احل يم  ((2))
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بوا شخصيا فانوا حجة  وبالع   أر ل  حصل االطمئ ان الشخصن، ال منن ذنة    بوا شخصيا فانوا حجة  وبالع   أر ل  حصل االطمئ ان الشخصن، ال منن ذنة    

  ننة فانننه حجننة كنن لك  فماننى مننا حت ننح احنندهما ن أر: ذننة الث ننة أو االطمئ ننان       ننة فانننه حجننة كنن لك  فماننى مننا حت ننح احنندهما ن أر: ذننة الث ننة أو االطمئ ننان     

ر  الن ر ال ي  ند فينه االطمئ نان فاننه      ر  الن ر ال ي  ند فينه االطمئ نان فاننه      الشخص، ن فون  حجنة  وذلنك ألننه يف املن       الشخص، ن فون  حجنة  وذلنك ألننه يف املن       

 . . ((2))ما اه مشم اًل بأحد الظ  ن ال  عية ف نه حجةما اه مشم اًل بأحد الظ  ن ال  عية ف نه حجة

إن عده حص ي االطمئ ان الشخص، ال يع  انافاء احلجينة عنن   إن عده حص ي االطمئ ان الشخص، ال يع  انافاء احلجينة عنن     

امل ر  مطل ا  ف د ي  ن حجنة منن ذنمي ك ننه قن ي أهنل النةة أو ذنة الث نة أو          امل ر  مطل ا  ف د ي  ن حجنة منن ذنمي ك ننه قن ي أهنل النةة أو ذنة الث نة أو          

 «.«. عية عيةال ال »»الوي ة أو غري ذلك من الظ  ن الاصة الوي ة أو غري ذلك من الظ  ن الاصة 

لنن هم الننوع  أن االطمئ ننان الشخصنن، عننا ة غننري حاصننل يف الف ننه أو   لنن هم الننوع  أن االطمئ ننان الشخصنن، عننا ة غننري حاصننل يف الف ننه أو     

الر ناي أو الللنة أو احلندي  ن كوتن  صنلرور ن ول نن ذلنك غنري لناه فن ن منا  ند                 الر ناي أو الللنة أو احلندي  ن كوتن  صنلرور ن ول نن ذلنك غنري لناه فن ن منا  ند                 

بال  دان ه  ع   ذلك يف ال ثري من املسا ل إذ  د أن الف يه يف علم الف ه أو الر اي بال  دان ه  ع   ذلك يف ال ثري من املسا ل إذ  د أن الف يه يف علم الف ه أو الر اي 

مئ ان الشخص،  ولي  املات ح لر     ن ن عية مئ ان الشخص،  ولي  املات ح لر     ن ن عية أو الدراية كثريًا ما حيصل لديه االطأو الدراية كثريًا ما حيصل لديه االط

عامة  وه ا ما يظور من ممحظة كاو الف واء وم اقشالوم  ف ن من املشو ر ن بالرغم عامة  وه ا ما يظور من ممحظة كاو الف واء وم اقشالوم  ف ن من املشو ر ن بالرغم 

من كل اإلش االت وال  اشات الن  ين كرونوا ن إنونم مطمئ ن ن اطمئ اننا شخصنيا يف        من كل اإلش االت وال  اشات الن  ين كرونوا ن إنونم مطمئ ن ن اطمئ اننا شخصنيا يف        

 ال ثري ان ع ي ن أكثر    وم الر الية أو فااواهم الف وية. ال ثري ان ع ي ن أكثر    وم الر الية أو فااواهم الف وية. 

                                                                                                                                                                                                         

ن يف موتن  اال اونا  والا ليند ن حن ي )االطمئ نان الشخصن،(        ن يف موتن  اال اونا  والا ليند ن حن ي )االطمئ نان الشخصن،(            ونيأل، الوت  إن شاء اهلل لعاس مسا ومونيأل، الوت  إن شاء اهلل لعاس مسا وم  ((2))

وبع  م اشئه غري العرفية  وانه ل  حصل م وا االطمئ ان الشخص، فونل هن، حجنة أو ال ؟ وذلنك مثنل      وبع  م اشئه غري العرفية  وانه ل  حصل م وا االطمئ ان الشخص، فونل هن، حجنة أو ال ؟ وذلنك مثنل      

)الرؤيا( حي  ان الوع  ن حانى املاندي ني ن ياعنامل ن من  الرؤينا لعامنل احلجنة بنل لعلنوا منن أق اهنا ع ند               )الرؤيا( حي  ان الوع  ن حانى املاندي ني ن ياعنامل ن من  الرؤينا لعامنل احلجنة بنل لعلنوا منن أق اهنا ع ند               

قدف نر  يرى حجية الرؤيا يف امملة  والسيد العنم  اه  لنه ي  نل يف بينان     قدف نر  يرى حجية الرؤيا يف امملة  والسيد العنم  اه  لنه ي  نل يف بينان       بعضوم  وصاحو ال  اننيبعضوم  وصاحو ال  انني

الف ه رواية صتيتة على ذلنك  كمنا لطنرق لن لك صناحو الوتنار لفصنيًم ول نن من  ذلنك ع ين هو            الف ه رواية صتيتة على ذلنك  كمنا لطنرق لن لك صناحو الوتنار لفصنيًم ول نن من  ذلنك ع ين هو            

املشو ر إس حجية الرؤيا  والافصيل م ك ي إس حمله وقند فصنل ا و ن   عنده حجينة امل امنات واألحنمه        املشو ر إس حجية الرؤيا  والافصيل م ك ي إس حمله وقند فصنل ا و ن   عنده حجينة امل امنات واألحنمه        

 اقشالوا يف كااب )ف ه الرؤر  رانة ف وية واص لية يف عده حجية االحمه(. اقشالوا يف كااب )ف ه الرؤر  رانة ف وية واص لية يف عده حجية االحمه(. وو    ال  ي وم وو    ال  ي وم 
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. وذلننك الن . وذلننك الن ((2))إن حجيننة قنن ي الننراور هنن، مننن بنناب الفانن ى   إن حجيننة قنن ي الننراور هنن، مننن بنناب الفانن ى     

ن الشيس الصدوق يف الف يه وال لني  يف ال نايف   ن الشيس الصدوق يف الف يه وال لني  يف ال نايف     الراور يف  على طوح الراوية  فالراور يف  على طوح الراوية  ف

 وغريهما  يفا ن مبضامني ه   الروايات.  وغريهما  يفا ن مبضامني ه   الروايات.  

ة وان ة وان انه ل  ع يفا الراور على طو وا فليسا  جانه ل  ع يفا الراور على طو وا فليسا  ج  

 رواها مس دًة.رواها مس دًة.

ألنه ل  كان ق ي الراور حجنة  ألنه ل  كان ق ي الراور حجنة    ول ن ه ا املو ى ن كما ال خيفى ن ضعيع     ول ن ه ا املو ى ن كما ال خيفى ن ضعيع     

من باب الفا ى القاصرت حجية روايانه علنى م لدينه  ون اجملاوندين  علنى املشنو ر       من باب الفا ى القاصرت حجية روايانه علنى م لدينه  ون اجملاوندين  علنى املشنو ر       

  أر ل  كان و ه حجية ق ي الراور ه، ك نه مفاينا ملنا     أر ل  كان و ه حجية ق ي الراور ه، ك نه مفاينا ملنا   ((0))ال ر كا  أن ي  ن ا اعًاال ر كا  أن ي  ن ا اعًا

ر اجملاودين  والاال، باطل فامل ده مثلنه  ألننه ال شنك يف أن قن ي     ر اجملاودين  والاال، باطل فامل ده مثلنه  ألننه ال شنك يف أن قن ي     كان حجة على نا كان حجة على نا 

الراور حجة على اجملاودين  بل إن أوي احلجنج علنيوم هن، أقن اي النرواة منن أمثناي        الراور حجة على اجملاودين  بل إن أوي احلجنج علنيوم هن، أقن اي النرواة منن أمثناي        

 زرارة ومحران ومن أشوه.زرارة ومحران ومن أشوه.

يلله من ذلك ن  ا الروايات ن أكثرها إن ع ي ن شوه املسنالرق م ونا ن    يلله من ذلك ن  ا الروايات ن أكثرها إن ع ي ن شوه املسنالرق م ونا ن      

 اي بل على املشنو ر  وذلنك أن املشنو ر يشن ط ن يف      اي بل على املشنو ر  وذلنك أن املشنو ر يشن ط ن يف     عن احلجية على عد  من األقعن احلجية على عد  من األق

املف  احلياة والعدالة واال اوا  واإلميان والن ك رة واحلرينة والولن   وطونارة امل لند       املف  احلياة والعدالة واال اوا  واإلميان والن ك رة واحلرينة والولن   وطونارة امل لند       

    ((1))وبع  ه   لم  عليه فا ى أو احاياطًا  وهن   كلنوا ليسنا مشن طة يف النراور     وبع  ه   لم  عليه فا ى أو احاياطًا  وهن   كلنوا ليسنا مشن طة يف النراور     

ينا ومر عنا  ل نن يصنح ك ننه      ينا ومر عنا  ل نن يصنح ك ننه      فان املرأة أو العود أو غري اجملاود ال مي نن أن ي ن ن مفا  فان املرأة أو العود أو غري اجملاود ال مي نن أن ي ن ن مفا  
                                                                                                                                                                                                         

ذلك ن أر ك ن حجية ق ي الر ال، بال ات منن بناب الفا ىنن منن كنمه       ذلك ن أر ك ن حجية ق ي الر ال، بال ات منن بناب الفا ىنن منن كنمه         وقد اناظور احمل ح املام ان، وقد اناظور احمل ح املام ان،   ((2))

 صاحو الفص ي قدف نر   ل  ه ماأمل فيه.صاحو الفص ي قدف نر   ل  ه ماأمل فيه.

 ه، امل افية ال الاخيريية اال ل  علم بالمف.ه، امل افية ال الاخيريية اال ل  علم بالمف.وقد ناقش ا يف ذلك يف م ض  آذر وإن احلجية الاعي ية وقد ناقش ا يف ذلك يف م ض  آذر وإن احلجية الاعي ية   ((0))

 ..((8080هن يف الصتن احليدرر الشريع   الدرف )هن يف الصتن احليدرر الشريع   الدرف )  21112111 ا ى األوس  ا ى األوس 2929ال  اعد الف وية األحد ال  اعد الف وية األحد   ((1))
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 راويًا  اللوم اال يدعى انصراف االش اا اس غري ه   الص رة  فاأمل.راويًا  اللوم اال يدعى انصراف االش اا اس غري ه   الص رة  فاأمل.

ان الفا ى ه، حجة من باب احلدف  وأما ذنة النراور فون  حجنة     ان الفا ى ه، حجة من باب احلدف  وأما ذنة النراور فون  حجنة       

 من باب احل   فم لاي لا ّهم ك ن مو ى أحدهما ه  ادذر.من باب احل   فم لاي لا ّهم ك ن مو ى أحدهما ه  ادذر.

 

يننة قنن ي الننراور هنن، مننن بنناب و اقننة الننة أر املخَوننر بننه   يننة قنن ي الننراور هنن، مننن بنناب و اقننة الننة أر املخَوننر بننه   وقنند ي نناي ان حجوقنند ي نناي ان حج

واعاونار   وهنن ا الننرأر ال ينرى ل  اقننة املخِوننر امل ضن عية  بننل امل ضنن عية ل  اقننة     واعاونار   وهنن ا الننرأر ال ينرى ل  اقننة املخِوننر امل ضن عية  بننل امل ضنن عية ل  اقننة     

 الة.  الة.  

إن حجية ق ي املخة ه، طريح حلجية الة من بني الطنرق   إن حجية ق ي املخة ه، طريح حلجية الة من بني الطنرق     

قن ي املخنة حجنة    قن ي املخنة حجنة    ع ي نن  ع ي نن    ((0))كما انه ل  ع ي نن النة حجنة يف حند ذالنه مونة منا       كما انه ل  ع ي نن النة حجنة يف حند ذالنه مونة منا       

 باملرة ان  وا به الصدور.باملرة ان  وا به الصدور.

ك ن الة م   قا به هن  الن ر علينه املندار وبنه االعاونار ال كن ن        ك ن الة م   قا به هن  الن ر علينه املندار وبنه االعاونار ال كن ن          

 الة ذة   ة.الة ذة   ة.

وال يا هم ان أن احلجية ل  كان مندارها علنى و اقنة املخنة بنه  فاننه نني   يف        وال يا هم ان أن احلجية ل  كان مندارها علنى و اقنة املخنة بنه  فاننه نني   يف        

 م ابل املو ى ادذر: مدار احلجية على و اقة الراور. م ابل املو ى ادذر: مدار احلجية على و اقة الراور. 

أن مدار احلجية على كليوما علنى ننويل الوندي  إن ع ي  ند     أن مدار احلجية على كليوما علنى ننويل الوندي  إن ع ي  ند       

  وعلى ه ا ب اء الع نمء  ف ند ل ن ن و اقنة املخِونر هن،         وعلى ه ا ب اء الع نمء  ف ند ل ن ن و اقنة املخِونر هن،       ((1))معار  أو ع ياعارضامعار  أو ع ياعارضا
                                                                                                                                                                                                         

نشري إليه باذاصار ومب دار الع اوين ف ا.نشري إليه باذاصار ومب دار الع اوين ف ا.  ((2))

رف عنده احلجينة   رف عنده احلجينة   كمخالفاه لل ااب  فال مه م يد بص رة اما اعه عن احلجينة ال ال بشنرطياه ع ونا وِصن    كمخالفاه لل ااب  فال مه م يد بص رة اما اعه عن احلجينة ال ال بشنرطياه ع ونا وِصن      ((0))

 ..لعده الدليل عليوا من  وة أذرى. فادبرلعده الدليل عليوا من  وة أذرى. فادبر

ول  لعارضا فله ص ر.ول  لعارضا فله ص ر.  ((1))
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ال  عليونا املعن ي  وذلنك كمنا لن  ع ل نن يف النة ذص صنية ن منن حين  علن               ال  عليونا املعن ي  وذلنك كمنا لن  ع ل نن يف النة ذص صنية ن منن حين  علن               

ا ي لمن ن ال ناف   ا ي لمن ن ال ناف   كنان  كنان      وذلك أن األ مة   وذلك أن األ مة ((2))املضم ن مثًم ن لفيدنا ال   ق به املضم ن مثًم ن لفيدنا ال   ق به 

على قدر ع  ألم  وكان بع  كممونم  سنو ننط ف ع ن ي ال ناف الوسنيطة        على قدر ع  ألم  وكان بع  كممونم  سنو ننط ف ع ن ي ال ناف الوسنيطة        

 ..((0))ومن ه ا فلم ي ن كل كمموم مبسا ى واحد من حي  الومغة والوعد العلم،ومن ه ا فلم ي ن كل كمموم مبسا ى واحد من حي  الومغة والوعد العلم،

انه يف كثري منن األحينان ال طرينح ل نا إلحنراز املضنم ن وصنتاه        انه يف كثري منن األحينان ال طرينح ل نا إلحنراز املضنم ن وصنتاه          

ان على الع ن   حين  أن الرواينة    ان على الع ن   حين  أن الرواينة    إال ب  اقة املخةين  ل ن األمر يف بع  األحيإال ب  اقة املخةين  ل ن األمر يف بع  األحي

قد ل  ن مرنلة ن وه، ليسا  جة حسو مشو ر املانأذرين ن بيند أن نا عنن طرينح       قد ل  ن مرنلة ن وه، ليسا  جة حسو مشو ر املانأذرين ن بيند أن نا عنن طرينح       

 ق ة املضم ن أو غريها قد نصل إس حجياوا واعاوارها.  ق ة املضم ن أو غريها قد نصل إس حجياوا واعاوارها.  

أن و اقة الرواينة طرينح وو اقنة النراور طرينح آذنر ن أر ال  ن ق         أن و اقة الرواينة طرينح وو اقنة النراور طرينح آذنر ن أر ال  ن ق           

ملضم ن أو العاضا   ب را ن أذنرى لؤيند    ملضم ن أو العاضا   ب را ن أذنرى لؤيند    باملخة وال   ق باملخة به ن وذلك لعل  ا باملخة وال   ق باملخة به ن وذلك لعل  ا 

في رل اجملم   االطمئ ان  وعلينه فنان املصنو ال ونا ، واحند وهن  النة  ول نن         في رل اجملم   االطمئ ان  وعلينه فنان املصنو ال ونا ، واحند وهن  النة  ول نن         

الطريننح إليننه طري ننان  وألنن ا الوتنن  لفصننيل ن افنن، يف امل نناه بونن ا امل نندار مننن       الطريننح إليننه طري ننان  وألنن ا الوتنن  لفصننيل ن افنن، يف امل نناه بونن ا امل نندار مننن       

 ..((1))ال مهال مه

                                                                                                                                                                                                         

أو الع  .أو الع  .  ((2

 يف م ض  آذر ) ل    أنففا إذ أنّف ا وطرت إذ طاروا (.يف م ض  آذر ) ل    أنففا إذ أنّف ا وطرت إذ طاروا (.  ومن كمه أمري املؤم ني ومن كمه أمري املؤم ني   ((0))

((1))  
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