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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(295) 

 معن حجية خبر الثقة، دليل بداهتها لديه راٍو عدم سؤال أي 
اننيتا   ديتد أحيتدا   ،يدل على احلجية التنجيزية للطرق العقالئية اليت  يسيتتند إليهيتا العقيتال  ميتا هيتم عقيتال ومما 

ميتائتني وسسيتني عاميتا  يسيتعنم عيتن حجييتة خيت  الثقيتة وعيتدمها ميت  أكثر من طوال   من أصحاب املعصومني
 يكون الدين معظمه مبنيا  عليتى طرييت    فكيف ،على أخبار الثقات (1)ان أغلب مسائل الشريعة وأحكامها ابتنت

عيتيتيتن ميتيتيتد  حجييتيتيتة الطيتيتيترق العقالئييتيتيتة  وال يسيتيتيتعل أحيتيتيتدل ميتيتيتن اليتيتيترواة، وفيتيتيتيهم األعيتيتيتاةم، ميتيتيتن أحيتيتيتد ميتيتيتن األئميتيتيتة 
خبيتيتار واوعيتيتالم غيتيت  انيتيته هيتيتل لكيتيتم طريقيتيتة خاصيتيتة يف اليتيتبالن واوبيتيتالن والنبيتيتع واألنبيتيتا  واوو  املعهيتيتو،ة، ليتيتديهم 

 أو ال بل اعتمدمت على ما اعتمد عليه العقال ؟ (2)شبههو  طرق العقال  املبنية على خ  الثقة
واحلجيتيتة  ،كوهنيتيتا عقلييتيتة أو فطرييتيتةبالبداهيتيتة عنيتيتدهم و وذليتيتي ييتيتدل عليتيتى كيتيتون خيتيت  الثقيتيتة ليتيتديهم حجييتيتة  نجيزييتيتة 

سيتيتلمنا لكنهيتيتا سيتيت ة متشيتيترعية وهيتيتي  التنجيزييتيتة ال  توقيتيتف عليتيتى أميتيتر كعيتيتدم اليتيتر،ت وإال لكانيتيتت  عليقييتيتة، هيتيت ا خليتيتف 
  (3)ماا  إذ اهنا بنفسها كاشفة عن اوماا على او ةغ  متوقف

 عن اإللفات لحجيته أو عدمها، دليل أقوى وإعراض األئمة 
ليتي   حجة أو انه   يبا،روا أحدا  من األصحاب و  يقولوا ألحد بان خ  الثقة ان األئمة بل نقول: 

ل عليتى ان حجييتة خيت  الثقيتة هيتي، بنظيترهم مميتا ييتد ،اننيتا أمايتينا طريقيتة العقيتال اعلميتوا   –ميتثال   –وال قيتالوا حبجة 
  (4)أياا ،  نجيزية غ  متوقفة على شي  فتعمل

َعْن  كما فيمان ةاهر مجلة من الروايات أن األصحاب بنوا على حجيته كك   ار كازية ال ريب فيها  إبل 

                                                           

 أي يف مرحلة اوثبات واملقصو، ان وصونا إلينا كان عن طري  الثقات  (1)
 كالظواهر   (2)
 فوقه بل لكن ما عقد له البحث أمر غ  ه ا  (3)
 سيعيت وجهه  (4)
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َُ َمَعتاِلَم ِدي ِتل فَتُقْلتُت ِإنِّتل َ   َسأَْلُت الرَِّضا  :َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن اْلُمْهَتِدي قَالَ   أَْلَقتاَ  ُلتَل َوقْتٍت فَتَعَمتْن  ُخت
َِ بْتتِن َعْبتتِد التتَرْحَمنِ  :قَتتالَ  َْ َعتتْن يُتتوُن بيتيتل ان لظهيتيتور )عميتيتن( يف كونيتيته سيتيتثاال  عيتيتن ثقيتيتة يرجيتيت  إلييتيته  فتعميتيتل  (1)ُختت

َأَدى ِإَلْيتتَ  َع ِّتتل فَتَع ِّتتل  اْلَعْمتتِريث ثَِقتِتتل َفَمتتاالظيتيتاهر ان اوميتيتام بيتيتا عليتيتى ار كازيتهيتيتا ففيتيترت عليهيتيتا يف قوليتيته ميتيتثال  
ان العميتيتري ثقيتيت  معتميتيتدا  يف   بيتيتانعحييتيتث ان كيتيتالم اوميتيتام ةيتيتاهر يف حاجيتيتة الصيتيتنر  إ  البييتيتان ف (2)يُتتتَؤدِّي

 الك   على ار كازيتها 
 فَتَوَجْدُتْم َعَلْيِه َشاِهدًا ِمْن ِلَتاِب الَلهِ اإلشكال بروايات 
ءَُلْم َع َتتا َحتتِديَ  فَتَوَجتتْدُتْم َعَلْيتتِه َشتتاِهدًا َأْو َشتتاِهَدْيِن ِمتتْن ِلتَتتاِب اللَتتِه َوِإَذا َجتتانعيتيتم ور،ت رواييتيتات مثيتيتل 

ُُ ثُتَم رُدثوُُ ِإَليتْ َتا َحتَتس َيْستَتِبيَن َلُكتْم َواْعَلُمتوا َأَن اْلُمْ َتِ تَر لِ  َُوا ِبِه َوِإَ  َفِقُفوا ِعْ تَد ا اأْلَْمتِر لَتُه ِمثْتُل َأْجتِر َفُخ ََ َهت
  (3)... اِئِم اْلَقاِئمالصَ 

 الجواب: انها خاصة بمسائل أصول الدين
لكن أجاب األعالم بيتان هيت ا الرواييتات خاصيتة بعصيتول اليتدين إذ هيتي اىلتاجيتة إ  وجيتو، شيتاهد عليهيتا لكثيترة 

ة تطرق الكتاب العزيز لكافة املسائل العقديلو  وعموم البلو  هبا من جهة االحنرافات يف املسائل العقديةوخطورة 
وال يعقيتيتيتل  عميمهيتيتيتا لاحكيتيتيتام الفرعييتيتيتة واملسيتيتيتائل الفقهييتيتيتة  ،ميتيتيتن جهيتيتيتة أخيتيتيتر  األساسيتيتيتية كيتيتيتات  والتفيتيتيتوي  وغ  يتيتيتا

لبداهة ان كافة األحكام الفرعية واملسائل اتزئية وهي باأللوف بل عشرات األلوف ال يوجد عليها، فيما  وذلي
ٍِ ِإَ  ِفل  إذ  يهم ن من كتاب اهلل، نعم علمه لدانستطي  استنباطه، شاهد أو شاهد َو  َرْطٍب َو  يَاِب

فَتَوَجتتْدُتْم َعَلْيتتِه َشتتاِهدًا َأْو َشتتاِهَدْيِن ِمتتْن ِلتَتتاِب اللَتتِه عليتيت  األميتيتر علينيتيتا   لكيتيتن اوميتيتام (4)ِلتَتتاٍب ُمبِتتينٍ 
...ُُ َُوا بِتتِه َوِإَ  َفِقُفتتوا ِعْ تتَد العميتيتوم ليتيتو أرييتيتد صيتيتة، بيتيتل خا فهيتيتو قرينيتيتة قطعييتيتة عليتيتى أن امليتيترا، مسيتيتائل العقائيتيتد َفُختت

مسائل الفقهية للزم طرح كافة أخبار الثقات ال  يقوم عليها معظم الدين مما ال ميكن ان يلتزم بيته فقييته أصيتو  لل
 وال إخباري وال عا  وال جاهل 

                                                           

  483حممد بن عمر الكشي، رجال الكشي، مثسسة النشر يف جامعة مشهد، ص (1)
  323ص 1طهران، ج –، ،ار الكتب اوسالمية 8يين، الكايف، عد، األجزا   ثقة اوسالم الكل (2)
  222ص 2طهران، ج –، ،ار الكتب اوسالمية 8ثقة اوسالم الكليين، الكايف، عد، األجزا    (3)
  93سورة األنعام  آية  (4)
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ان االلتيتيتيتزام بعميتيتيتوم هيتيتيت ا الرواييتيتيتات ملسيتيتيتائل الفقيتيتيته يسيتيتيتتلزم إسيتيتيتقا  األعيتيتيتم األغليتيتيتب ميتيتيتن األحكيتيتيتام والحاصتتتل: 
هيت ا  إضيتافة إ  اشيتكال معارضيتتها باخبيتار  وإ انا، فال شي اهنا خاصة بعصيتول اليتدين وميتا يتعليت  هبيتا الشرعية 

 أي يف ةيتيتيترف انفتيتيتيتاح بيتيتيتاب العليتيتيتم نفسيتيتيته احلجييتيتيتة، وإ  ةهيتيتيتور اهنيتيتيتا خاصيتيتيتة بيتيتيتزمن ميكيتيتيتن فييتيتيته الرجيتيتيتوت إليتيتيتيهم 
َ ا َحَتس يَ  فالحظ قوله  ُُ، ثَُم رُدثوُُ ِإَليتْ  ْسَتِبيَن َلُكمْ َوِإَ  َفِقُفوا ِعْ َد

 فل المقاماتر ألثر أخبارنا، غير مجدية دعوى المرتضس تو 
  ؟ذهب السيد املر اى إ  أن أغلب أخبارنا متوا رة  يقال: 

 (1)ان كانيتيتيتت متيتيتوا رة يف زمنيتيتيته فهيتيتيتي ليسيتيتيتت متيتيتيتوا رة يف األزمنيتيتيتة الالحقيتيتيتة، وال يعقيتيتيتل أيايتيتيتا  ر،ت إذ يقتتتال: أوً :
عليها شاهدا  من كتيتاب اهلل، السيتتلزامه إ يتال أغليتب أحكيتام اليتدين يف هيت ا  فيما لو   دداومام عن العمل هبا 

 معظم األزمنة  م  انهالزمن وأشباهه 
عيته، لكنيته وإن كانت لد  مثل السيتيد املر ايتى متيتوا رة الجتميتات األصيتول لدييته و تب  حىت بل ان األخبار ثانياً: 

ميتن البيتديهي بيتل  ميتن اليترواة وأصيتحاب األئميتة األحكيتام سيتم  ميتن ي لناليتبال شي يف اهنيتا    كيتن متيتوا رة 
 ومحيتا، بيتن عثميتان ومحيتا، بيتن عيسيتىان غالب الشيعة كانوا إذا مسعوا رواية من أحد الثقات كزرارة ومحران ويون  

ة قون العمل عليها عليتى التيتوا ر وال عليتى االستفاضيتة بيتل وال عليتى ضيتم رواييتعل  وغ هم، كانوا يعتمدون عليها وال ي  
 ه ا  راو  آخر إ  األول لتدخل يف باب الشها،ة 

ال يشيتكل جوابيتا  عيتن إشيتكال ان اليتر،ت ممكيتن وهيتو ميتان   ن أفيتا، احلجييتة التنجيزييتة إال انيتهلكن ما سيتب  كليته وإ
فعدمه شر  فليست من ه ا اتهة  نجيزية وإن كانت من سائر اتهات  نجيزييتة، إال بايتميمة اتيتواب السيتاب  

 اآليت  فتعملأو اتواب الالح  
 إلمضاء خاتمهم غير المحتاجة وزان الحجج العقلية وزان حجية حاصل مجموع للماتهم 

حلي، وهو ان ِوزان احلجج العقلية والفطرية ِوزان كيتالم الرسيتول واألئميتة يف احلجييتة و وهنا جواب آخر نقاي 
غيتيت  معلقيتيتة عليتيتى اومايتيتا  وليتيتو  قرينيتيتة اليتيتدأب السيتابقة( حجيتيتة  نجيزييتيتة واألئميتيتة )ليتيتوال فكميتا أن كيتيتالم الرسيتيتول 

 ولكن أعدناا مقدمة لإلضافة اآل ية وهي  ذلي وقد سب  بعدم الر،ت فك ا احلجج العقلية 

                                                           

 أو عموم ر،عه ملثل أزمنتنا  (1)
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عامهيتيتا وخاصيتيتها ومطلقهيتيتا ومقييتيتدها    ا  بييتيتدل علييتيته انيتيته ال شيتيتي ان كلميتيتات املعصيتيتومني بعيتيتد اوحاطيتيتة انيتيته 
قبيتل مالحظيتة   كيتالم أحيتدهم   هيتي خصيتوصالتعليقية بسبب قرينة اليتدأب العاميتة  احلجة حجة  نجيزية )فان
ال شيتي يف ان  وحينئ   نقول عا،هتم على  فكيي اورا، ني اتدية واالستعمالية(  تحيث جر كلمات سائرهم 

 ،عيتيتن حاصيتيتل كلميتيتاهتم حيتيتىت بعيتيتد ضيتيتم بعايتيتها إ  بعيتيت لإلميتيتام احلجيتيتة املنتظيتيتر )عجيتيتل اهلل فرجيتيته الشيتيتريف( اليتيتر،ت 
املرا، اليتر،ت عيتن شيتبه ذليتي فيتييتان النسيتأ أو كيتون بعايتها قايتية خارجييتة أو التخصيص والتقيييتد أو ب واملرا، بالر،ت 

هم اتدية واالستعمالية، فإذا صح االستدالل الساب  يإ بات ةاهر كالم األئمة السابقني وعن ،عو   طاب  ارا، 
ليتزم أن على حاجة احلجيتج العقلييتة إ  اومايتا  وليتو بعيتدم اليتر،ت بيتان للمعصيتوم اليتر،ت فيتالر،ت ميتان  فعدميته شيتر ، 

وحييتيتث ال ميكننيتيتا  ،اليتيتر،ت فر،عيتيته ميتيتان  فعدميتيته شيتيتر  احلجيتيتة )عجيتيتل اهلل  عيتيتا  فرجيتيته( يقيتيتال بانيتيته حييتيتث صيتيتح لإلميتيتام
)إذ   حييترز شيترطها  ا  فيتال  كيتون كلميتات املعصيتومني وأحيتا،يثهم حجيتة مطلقيت إذ ال طري  لنا إليه إحراز عدم ر،عه

 وهو مما ال ميكن االلتزام به أبدا   لتكون حججا   نجيزية(
، هيتو اننيتا يف زميتن النيبيتة و)عدميته منيتا( فيتيت)اللطف( بسيتكو ه انه ال طري  لنا إ  إحراز عدم ر،عه،عو  ووجه 

هيتيت ا  إال أن يقيتيتال ان ،هبيت ا املعيتيتا ال يعليتيتم لزوميتيته علييتيته إذ حنيتيتن السيتيتبب فيتال يكتشيتيتف ميتيتن سيتيتكو ه الرضيتيتا واومايتيتا 
فيتيتإن املقيتيتام أو  منيتيته أو مثليتيته فميتيتن    وإال وا ميتيتدركا  حلجييتيتة اومجيتيتاتمتوقيتيتف عليتيتى عيتيتدم قبيتيتول )اللطيتيتف( اليتيت ي عيتيتدّ 

 اذعن به هناك يقبله فله ان ال يقبله ههنا ،ون من 
اما احلدس فال طري  لنا إليه إذ حيتمل ان  كون هناك أحكام خمصصة أو مقيدة مو،عة لديه كميتا حيتميتل أن 

إييتيتراه هيتيت ا احليتيتدس القطيتيت   علييتيته لكيتيتن ايتيتر، احتماليتيته ينفيتيتي  ن   نيتيت ِ يكيتيتون امليتيترا، بيتيتيت)،ين جدييتيتد( ذليتيتي وحنيتيتن وإ
 وللبحث صلة  ،واهلل العا  فتعمل

 وصلس اهلل علس محمد و له الطاهرين
 

ُهَن َعِن اْلُمْ َكِر َأْو َلُيْستَتْعَمَلَن َعَلْيُكْم ِشَرارُُلْم فَتَيْدُعو   قال اومام علي  َلَتْأُمُرَن بِاْلَمْعُروِف َوَلتَت تْ
  ُهمْ ِخَيارُُلْم َفاَل ُيْسَتَجاُب لَ 

  95ص 9الكايف  ج
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