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احلمد هلل وسالم عىل عباده الذين اصطفى. وبعد: 

التي وضعها  العلوم االسالمية  يأيت يف طليعة  أن علم احلديث    فغري خفي 
العلامء املسلمون  كوسيلة من وسائل معرفة الفكر االسالمي بعامة، والترشيع 
عليها  يتوقف  التي  الرشعية  العلوم  احلديث  من  فعلم  بخاصة.  االسالمي 
الرشعية  األحكام  عملية  استنباط  منها  أساس  عىل  وتقوم  الفقهي،  االجتهاد 
احلديث،  وهلذه  علم  دراســة  ورضورة  أمهية  تأيت  هنا  ومن  مصادرها.  من 
للمدارس  الدرايس  الربنامج  مقررات  يف  احلديث(  )علم  مادة  أدخلت  الغاية 

اإلسالمية.  

وان  االسالمي،  الترشيع  مصادر  من  الثاين  املصدر  الرشيفة  السنة  تعد  إذ 
مصدر السنة هو الوحي االهلي ايضًا ومستند ذلك قوله تعاىلَو ما َينْطُِق َعِن 
الن  كالقرآن  الرشيفة  السنة  كانت  لذلك   . ُيوحى َوْحٌي  إاِلَّ  ُهَو  اهْلَــوى*إِْن 
مصدرمها واحد. ووجب عىل املسلمني اتباعهام. بل ان ما وجد يف القرآن الكريم 
إَِلْيَك  َأْنَزْلنا  تعاىلَو  قال  اذ  وبيانه  بتبليغه  العظيم  الرسول  به  من علوم تكفل 
َل إَِلْيِهم . فالبيان من وظائف رسول اهلل الن القرآن  َ لِلنَّاِس ما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ الذِّ
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االمجال،  لتفصل  السنة  فجاءت  واملطلقات  والعمومات  االمجال،  عىل  حيتوي 
وختصص العموميات وتقيد املطلقات وجاء االمر االهلي باتباع السنة واطاعة 
ُسوُل َفُخُذوُه َو ما َناُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا وبام  الرسول قال تعاىلما آتاُكُم الرَّ
ان لكل رسول خلفاء كام اثبت ذلك يف الدرس العقائدي فكان اخللفاء االمناء 
الذين نص عليهم اهلل ورسوله هم حفظة الدين وحفظة سنة سيد املرسلني فهم 
امناء اهلل عىل حالله وحرامه وخزان اهلل عىل علمه واحكامه لذا وجب اطاعتهم 
ُسوَل َو ُأويِل اأْلَْمِر ِمنُْكم   فأويل االمر  ـَه َو َأطيُعوا الرَّ بنص القرآنَأطيُعوا اللَّ
آل حممد كام هو ثابت يف الدرس العقائدي لذا كانت نصوص االئمة هي 
امتداد لنصوص الرسول االعظم ال سيام وان عليًا دون السنة الرشيفة يف 
الصحيفة اجلامعة كام دون القرآن وتفسريه وتأويله يف مصحفه الرشيف. فكانت 
سنة االوصياء امتداد لسنة النبي مع عصمتهم وعلمهم والنص عليهم وبام ان 
اكثر تعاليم الدين جاءت هبا السنة)احلديث( فوجب دراستها حيث وضع هلا 

علم الرجال وعلم احلديث وعلم االصول لفهم النص.

السيد مرتىض مجال الدين
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تسميته:
بأكثر من اسم، وأطلق عليه أكثر من عنوان، من أشهرها  العلم  سمي هذا 
قواعد  احلديث.-  مصطلح  احلديث.-  دراية  احلديث.-  علم   - ب ـ:  تسميته 
العلم- يف  معنى واحدا، وذلك ألن  تعني  احلديث. وكلها  احلديث.- أصول 
أصوب تعاريفه-: جمموعة األصول العامة أو القواعد الكلية التي جتمعها جهة 
واحدة. فتسميته )قواعد احلديث( أو )أصول احلديث( تعطي املعنى املقصود. 
الوضوح  تأيت تسميته )دراية احلديث( من  العلم  ترادف  الدراية- لغة-  وألن 
بمكان. إذ كلها تعني جمموعة القواعد الكلية أو األصول العامة التي تنضوي 
حتت عنوان واحد هو اسم العلم الذي تؤلفه، وهو هنا علم احلديث. فتسميته 
ب ــ )علم احلديث( أو )دراية احلديث( أو )قواعد احلديث( أو )أصول احلديث( 

شئ منهجي يلتقي وطبيعة التسميات العلمية. 

 ويبدو يل أن التسمية ب ــ )الدراية( جاءت يف مقابلة )الرواية(، ذلك أن الرواية 
تعني نقل احلديث فقط، بينام تعني الدراية دراسة احلديث دراسة نقدية أو معيارية 
يتوصل من خالهلا إىل تقويم نقله )روايته( من حيث صدوره عن املعصوم أو 
عدم صدوره. وقد يكون للرغبة يف السجع دور يف اختيار هذه اللفظة. وعىل أي 

فتسميتنا له ب ــ )أصول احلديث( يراد هبا )علم احلديث(. 

 تعريفه: 
 إن أقدم مؤلف إمامي وصل إلينا يف هذا العلم هو )كتاب الدراية( للشهيد 
الثاين املتوىف سنة 966ه ـ. والتعريف املذكور فيه هلذا يعد أقدم تعريف وصل 
إلينا. وهو- كام جاء يف مقدمته من الطبعة الثالثة لسنة 1409ه ـ: )علم يبحث 
فيه عن متن احلديث، وطرقه، من صحيحها وسقيمها وعليلها، وما حيتاج إليه 
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ليعرف املقبول منه واملردود(. 

املتوىف  البهائي  الشيخ  تعريف  إلينا هو  العلم وصل  تعريف هلذا  ثاين  ولعل 
عن  فيه  يبحث  )علم  قوله:  وهو  بـ )الوجيزة(،  املوسوم  كتابه  يف  سنة1030هـ  

سند احلديث، ومتنه، وكيفية حتمله، وآداب نقله(. 

وقد اعتمد هذين التعريفني كل من تأخر عنهام، فنقلهام بعضهم نقال فقط، 
وبعضهم يزيد تعليقة عليهام أو رشح هلام، وبعضهم بطرح اشكال عليهام. ومن 
واقع دراسات احلديث تبني ان البحث يرتكز عىل سند احلديث ال متنه كام افاد 

ذلك الشيخ آغا بزرك الطهراين. 

ويف ضوءه نستطيع أن نعرفه بالتايل: 

أصول احلديث: علم يبحث فيه عن نوعية السند ومستوى اعتباره. 
 وبتعبري أخرص: هو دراسة مستوى السند من حيث االعتبار. 

احلديث  علم  بني  العالقة  تبياننا  عند  واضحا  التعريف  هذا  معنى  ونتبني   
علم  أن  بينهام  والفارق  السند،  دراســة  عىل  يتوفر  كالمها  إذ  الرجال،  وعلم 
يدرس  احلديث  واحدا، وعلم  واحدا  )رواته(  السند  مفردات  يدرس  الرجال 

السند ككل )الرواية(. وبتعبري أخرص: 

علم الرجال يدرس حال الراوي من حيث التوثيق و الال توثيق.. 

وعلم احلديث يدرس حال الرواية من حيث االعتبار والال اعتبار. 
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موضوعه: 
ومن تعريفه املذكور يف أعاله عرفنا موضوعه الذي يبحث فيه، وهو )السند( 
التي  )الرواية(  هو  قل:  أو  معترب.  غري  أو  معترب  هو  هل  فريى  مستواه  بمعرفة 
تعني طريق نقل احلديث من مصدره إىل غريه. ففي هذا العلم يعرف السند، ثم 
يقسم إىل أقسامه، ويعرف كل قسم، ثم يبني مدى اعتباره وعدم اعتباره. كذلك 
يبحث فيه طرق حتمل احلديث ونقله، وآداب حتمله ونقله، وما يرتبط هبذه مما 

يقتضيه منهج البحث يف هذا العلم. 

 فائدته: 
للترشيع  الثاين  املصدر  هي  والسنة  الرشيفة،  السنة  يمثل  الرشيف  احلديث 
االسالمي بعد القرآن الكريم. والسنة من حيث الكمية والتفصيالت الترشيعية 
أكثر وأوسع من آيات األحكام يف القرآن. وألن احلديث اعتمد يف حتمله ونقله 
الرواية الشفوية ثم الرواية التحريرية بالشكل الذي اختلف فيه عن نقل القرآن 
حيث اعتمد يف نقل القرآن طريق التواتر، ومل يشرتط هذا يف احلديث، فجاء أكثر 
احلديث عن طريق اآلحاد، وخرب الواحد- كام هو مقرر وحمرر يف علم أصول 
ذلك،  عىل  يدل  بام  اقرتن  إذا  إال  املعصوم  عن  بصدوره  اليقني  يفيد  ال  الفقه- 
والكثري منه أو األكثر غري مقرتن، فكان البد من دراسة سنده أي طريقه الذي 
وصل به إلينا للتأكد والتوثق من صحة صدوره عن املعصوم، فوضع العلامء ما 
يعرف ب  )علم الرجال( و )علم احلديث( هلذه الغاية. ويف ضوئه عد درس وتعلم 
علمي احلديث والرجال من مقدمات وأساسيات الدرس الفقهي، وبخاصة يف 

جمال االجتهاد واستنباط األحكام الرشعية الفرعية من السنة الرشيفة.
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اسئلة الدرس االول

1- سمي علم احلديث بعدة اسامء اذكرها مبينًا االسباب؟

2- ما الفرق بني الرواية و الدراية ؟

3- عرف علم احلديث ؟

4- ما الفرق بني علم احلديث و علم الرجال ؟

5- ما هو موضوع علم احلديث؟

6- ما هي فائدة علم احلديث؟
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عالقته بالعلوم الرشعية: 
أعني بالعلوم الرشعية هنا العلوم االسالمية التي تسهم يف عملية االجتهاد 
الرشعي واستنباط االحكام من السنة الرشيفة، وهي: - علم الرجال.- علم 

أصول الفقه.- علم الفقه. 

 1- عالقته بعلم الرجال: إن علم احلديث يشرتك مع علم الرجال يف دراسة 
الرجال  فعلم  منهام،  كل  يتناوله  الذي  املوضع  أو  احليثية  يف  وخيتلفان  السند، 
لعلم  هييئ  هبذا  وهو  الوثاقة،  وعدم  الوثاقة  حيث  من  الرواة  أحوال  يدرس 
أن  نريد  أننا عندما  الكلية. وذلك  يطبق عليها قواعده  التي  احلديث اجلزئيات 
نقيِّم حديثا معينا من جهة السند نرجع إىل كتب الرجال، ونتعرف أحوال رجال 
االماميني  كانوا مجيعا- مثال- من  فإن  املعني، رجال رجال،  احلديث  سند هذا 
التي أفدناها  القاعدة  العدول، فالسند من نوع احلديث الصحيح بربكة تطبيق 
اماميني عدوال هو سند  رواته  كان مجيع  أن كل سند  احلديث، وهي  من علم 

صحيح. كام سيأيت – 

فنقول: هذا سند صحيح + وكل سند صحيح سند معترب = فهذا سند معترب. 

فالعالقة بني علم الرجال وعلم احلديث تقوم عىل أساس من أن علم الرجال 
هييئ اجلزئيات بتعريفه الرواة وتقييمه هلم من حيث الوثاقة والال وثاقة، لعلم 
التطبيق  هذا  بربكة  فيعرف  عليها،  كلياته  بتطبيع  احلديث  علم  فيقوم  احلديث 

مدى اعتبار الرواية من حيث السند ومدى عدم اعتبارها. 
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ولنأخذ مثاال لذلك:

وهي:  املعروف-  فضل  باب  )الكايف(-  يف  الكليني  الشيخ  روايــة  مثال: 
أبو عبد  ابن أيب عمري عن معاوية بن عامر: قال  أبيه عن  إبراهيم عن  )عيل بن 

اهللاصنع املعروف إىل كل أحد فإن كان أهله وإال فأنت أهله(. 

فإننا ملعرفة مستوى هذه الرواية نرجع أوال إىل كتب الرجال لنعرف قيمة كل 
راو من رواة سند هذه الرواية الرشيفة، وكالتايل: 

 1- عيل بن إبراهيم القمي: إمامي عادل )انظر: رجال النجايش(. 

احلديث  )انظر: معجم رجال  إمامي عادل  القمي:  بن هاشم  إبراهيم   -2  
للخوئي(. 

 3- حممد بن أيب عمري: إمامي عادل )انظر: رجال النجايش(. 

النجايش(. وبعد  إمامي عادل )انظر: رجال  الدهني:  4- معاوية بن عامر   
هذه  رواة  مجيع  أن  وهي:  التالية،  النتيجة  إىل  ننتهي  الرجال  كتب  إىل  رجوعنا 

الرواية هم إماميون عدول.

ونرجع ثانيا إىل علم احلديث لنرى أن هناك قاعدة من قواعده تقول: إن السند 
إذا كان مجيع رواته إماميني عدوال فهو صحيح معترب. وبتطبيق هذه القاعدة عىل 
سند الرواية املذكورة تكون الرواية من حيث سندها من نوع احلديث الصحيح. 

 2- عالقته بعلم أصول الفقه: يف علم أصول الفقه يبحث عن حجية مصادر 
الترشيع االسالمي وكيفية االستدالل هبا الستفادة احلكم الرشعي منها. ومن 
هذه املصادر السنة الرشيفة، ومتثل السنة يف احلديث الرشيف. واحلديث- كام 
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يذكر يف أصول الفقه وحيرر- عىل نوعني: 

 1- ما هو مقطوع بصدوره عن املعصوم، وهو اخلرب املتواتر، وخرب الواحد 
املقرون، بقرائن تفيد القطع بصدوره عن املعصوم. 

2- ما هو مظنون الصدور عن املعصوم. وإلثبات أن احلديث سنة يستدل 
هبا وحيتج البد من إثبات حجية القطع وحجية الظن املشار إليهام. وهذا ال نفيده 

إال من أصول الفقه لتكفله بذلك.

ونحن- هنا- لو رجعنا إىل الرواية السابقة- كمثال- وهي خرب واحد غري 
مقرتن بام يفيد القطع بصدوره عن املعصوم، وأقىص ما يفيده هو الظن بصدوره 

عن املعصوم. 

وقد ثبت يف علم أصول الفقه أن خرب اآلحاد املظنون الصدور حجة يستدل 
به ويعتمد عليه، تكون هذه الرواية مما يعتمد عليه، وتعترب دليال حيتج به. 

تطبيق  من  أساس  تقوم عىل  الفقه  احلديث وعلم أصول  بني علم  فالعالقة 
قواعد أصول الفقه عىل قواعد احلديث التي هي بمثابة جزئيات و مصاديق هلا. 

ونحن- هنا- نتدرج من علم الرجال إىل علم احلديث فعلم أصول الفقه. 

نتبني- وبوضوح- عالقة علم احلديث  تقدم  ومما  الفقه:  بعلم  3- عالقته   
بعلم الفقه يف جمال تطبيق االجتهاد واستخدام عملية االستنباط، إذ هو- أعني 
الرشعي،  ملعرفة احلكم  املجتهد  منها  ينطلق  التي  املرحلة األخرية  الفقه-  علم 
الفقيه  يعتمدها  الرواية وصالحيتها لالستدالل هبا  ثبوت حجية  بعد  أنه  ذلك 
علمية  وسائل  من  لديه  ما  ضوء  يف  املطلوب  احلكم  منه  يفيد  ترشيعيا  مصدرا 

أخرى يستخدمها يف معرفة داللتها. 
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اسئلة الدرس الثاين 

1- ما هي عالقة علم احلديث بعلم الرجال؟

2- ما هي عالقة علم احلديث بعلم اصول الفقه ؟

3- ماهي عالقة علم احلديث بعلم الفقه؟ 

4- هناك نوعان من انواع احلديث من حيث احلجية يف علم االصول اذكرمها؟
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نشأته وتطوره: 
بيته النم  النبي واهل  ما ورد عن  نستفيده يف كل حقل علمي هو  ما  خري 
حجج اهلل وقواعد العلم ومعدنه، فلو تتبعنا بعض النصوص الواردة عنهم يف 
هذا العلم وغريه، لشاهدنا اصول وقواعد منضبطة لعلم احلديث وغريه. ومن 
أقدم  إن  حيث  الرواة  اصناف  املؤمننييف  امري  عن  ماورد  النصوص،  هذه 

وثيقة علمية يف الفكر احلديثي هي:

اوالً:أصناف الرواة: 

 ما رواه الشيخ الكليني يف كتاب)الكايف(: عن عيل بن إبراهيم عن أبيه عن 
محاد بن عيسى عن اليامين عن أبان بن أيب عياش عن سليم بن قيس اهلاليل: قال: 
قلت ألمري املؤمنني: إين سمعت من سلامن واملقداد وأيب ذر شيئا من تفسري 
القرآن، وأحاديث عن نبي اهلل غري ما يف أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق 
القرآن ومن  تفسري  من  كثرية  أشياء  الناس  أيدي  ورأيت يف  منهم،  ما سمعت 
األحاديث عن نبي اهلل، أنتم ختالفونم فيهان وتزعمون أن ذلك كله باطل، 
بآرائهم؟!.  القرآن  ويفرسون  متعمدين  اهلل  رسول  عىل  يكذبون  الناس  أفرتى 
حقا  الناس  أيدي  يف  إن  اجلواب:  فافهم  سألت  قد  فقال:  فأقبلعيل  قال: 
وباطال، وصدقا وكذبا، وناسخا ومنسوخا، وعاما وخاصا، وحمكام ومتشاهبا، 
وحفظا وومها، وقد كذب عىل رسول اهلل عىل عهده حتى قام خطيبا فقال: 
)أهيا الناس قد كثرت عيل الكذابة، فمن كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده من 
النار(، ثم كذب عليه من بعده. وإنام أتاكم احلديث من أربعة ليس هلم خامس: 
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أن  يتحرج  وال  يتأثم  ال  باإلسالم،  متصنع  اإليامن،  يظهر  منافق  رجل   -1
يقبلوا  مل  منافق كذاب  أنه  الناس  فلو علم  متعمدا.   يكذب عىل رسول اهلل
وسمع  ورآه   اهلل رسول  صحب  قد  هذا  قالوا  ولكنهم  يصدقوه،  ومل  منه 
منه فيأخذون عنه وهم ال يعرفون حاله، وقد أخربه اهلل عن املنافقني بام أخربه 
يقلوا  وإن  تعجبك أجسامهم  رأيتهم  )وإذا  تعاىل:  فقال  بام وصفهم  ووصفهم 
النار  إىل  والدعاة  الضاللة  أئمة  إىل  فتقربوا   بعده بقوا  ثم  لقوهلم(،  تسمع 
الناس،  رقاب  عىل  ومحلوهم  األعــامل،  فوفوهم  والبهتان،  والكذب  بالزور 
وأكلوا هبم الدنيا، وإنام الناس مع امللوك والدنيا إال من عصم اهلل.. فهذا أحد 

األربعة. 

فيه،  2- ورجل سمع من رسول اهلل شيئا مل حيمله عىل وجهه، ووهم   
سمعته  أنا  فيقول:  ويرويه  به،  ويعمل  به،  يقول  يده،  يف  فهو  كذبا،  يتعمد  ومل 
من رسول اهلل. فلو علم املسلمون أنه وهم مل يقبلوه، لو علم هو أنه وهم 

لرفضه. 

ثم نى عنه، وهو  به،  أمر  ثالث سمع من رسول اهلل شيئا  3- ورجل   
ال يعلم، أو سمعه ينهى عن شئ، ثم أمر به وهو ال يعلم، فحفظ منسوخه ومل 
حيفظ الناسخ. فلو علم أنه منسوخ لرفضه ولو علم املسلمون إذ سمعوه منه أنه 

منسوخ لرفضوه. 

 4- وآخر رابع مل يكذب عىل رسول اهلل، مبغض للكذب خوفا من اهلل، 
وتعظيام لرسوله، مل ينسه، بل حفظ ما سمع عىل وجهه، فجاء به كام سمع، 
مل يزد فيه ومل ينقص، وعلم الناسخ واملنسوخ، فعمل بالناسخ ورفض املنسوخ، 
فإن أمر النبي مثل القرآن، ناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وحمكم ومتشابه، 
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خاص  وكالم  عام  كالم  وجهان:  له  الكالم   اهلل رسول  من  يكون  كان  قد 
مثل القرآن، وقال اهلل تعاىل يف كتابه: )ما آتاكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه 
به ورسوله. ليس كل  يدر عنى اهلل  فيشتبه عىل من ال يعرف ومل  فانتهوا(، 
يسأله  من  منهم  وكان  فيفهم،  الشئ  عن  يسأله  كان   اهلل رسول  أصحاب 
وال يستفهمه، حتى إن كانوا ليحبون أن جيئ األعرايب والطاري فيسال رسول 

اهلل حتى يسمعوا(. 

احلديثي  الفكر  لتدارس  الواعي  املنطلق  الرشيفة  الرواية  هذه  كانت  وقد 
وتوالده. ومما يعد من الفكر احلديثي، ومن بداياته الرائدة ما وضعه اإلمام أمري 
املؤمننيمن مبادئ عامة للتعامل مع املرويات من األحاديث. فكان الرواة 
اربعة ال خامس هلم باحلرص العقيل: الكاذب، والواهم، واآلخذ لنصف العلم، 

والصادق.

ثانيًا:ما ورد يف باب التعادل والرتاجيح:

ما ورد  الزمن  املتقدمة من  احلقبة  إىل هذه  يعود  الذي  الفكر احلديثي   ومن 
َرَوى  َو  التعارض:  التي يف ظاهرها  الروايات  بني  والرتاجيح  التعادل  باب  يف 
اْلَباِقَرَفُقْلُت  َسَأْلُت  َقاَل   َأْعنَيَ  ْبِن  ُزَراَرَة  إىَِل  َمْرُفوعًا  َنْفُسُه  َسْت  ُقدِّ َمُة  اْلَعالَّ
اَِم آُخُذ؟ َفَقاَل: َيا  اِن َأِو احْلَِديَثاِن امْلَُتَعاِرَضاِن َفبَِأهيِّ ُجِعْلُت فَِداَك َيْأيِت َعنُْكُم اخْلرََبَ

اذَّ النَّاِدَر. ُزَراَرُة ُخْذ باَِم اْشَتَهَر َبنْيَ  َأْصَحابَِك  َو َدِع الشَّ

اِن َمْأُثوَراِن َعنُْكْم؟ َفَقاَلُخْذ بَِقْوِل  اَُم َمعًا َمْشُهوَراِن َمْرِويَّ  َفُقْلُت َيا َسيِِّدي إِنَّ
َقاِن؟ َفَقاَل  اَُم َمعًا َعْداَلِن َمْرِضيَّاِن ُمَوثَّ اَم ِعنَْدَك َو َأْوَثِقِهاَم يِف َنْفِسَك. َفُقْلُت إِنَّ َأْعَدهِلِ
ِة َفاْتُرْكُه َو ُخْذ باَِم َخاَلَفُهْم َفإِنَّ احْلَقَّ فِياَم َخاَلَفُهْم. اْنُظْر إىَِل َما َواَفَق ِمنُْهاَم َمْذَهَب اْلَعامَّ



21الدرس الثالث..........................................................................

اَم َكاَنا َمعًا ُمَوافَِقنْيِ هَلُْم َأِو ُمَالَِفنْيِ َفَكْيَف َأْصنَُع؟  َفُقْلُت ُربَّ

َفُقْلُت  ااِلْحتَِياَط.  َخاَلَف  َما  اْتُرْك  َو  لِِدينَِك  احْلَاِئَطُة  فِيِه  باَِم  َفُخْذ  إَِذْن  َفَقاَل   
َفَكْيَف َأْصنَُع؟  َلُه  َأْو مالفني ]ُمَالَِفانِ [  اَُم َمعًا موافقني ]ُمَوافَِقانِ [ لاِِلْحتَِياِط  إِنَّ
إَِذْن  ُهَقاَل   َأنَّ ِرَواَيٍة  يِف  َو  اآْلَخَر  َتَدُع  َو  بِِه  َفَتْأُخُذ  ا  َأَحَدمُهَ  ْ َفَتَخريَّ َفَقاَلإَِذْن 

َفَأْرِجْه َحتَّى َتْلَقى إَِماَمَك َفَتْسَأَلُه)1(. 

فهنا بني االمام مخس مراحل للرتجيح:

1- االخذ باحلديث املشهور بني االصحاب.

2- االخذ عن االعدل واالورع واالوثق من بني رواة احلديث.

العامة، الن السلطة خالفت امري املؤمنني عيل بن ايب  3- االخذ بام خالف 
طالب اىل درجة يقول االمام الصادقكانوا يستفتون عليا ثم خيالفوه عمدا 

وهذا مافعله معاوية بن ايب سفيان.

4- االخذ بام وافق االحتياط.

5- االخذ بالتخيري بينهام.

)1( اللئايل العزيزية يف األحاديث الدينية: ج 4 ص133 ح229.
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ثالثًا:العرض عىل القرآن 

 وكان من اهم القرائن عىل صحة احلديث وقواعد الرتجيح هو العرض عىل 
و  الكتاب  إىل  مردود  الصادق  كل يش ء،  االمام  قال  اهلل جل وعال:  كتاب 

السنة، و كل حديث ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف .

وعن االمام الصادق:  ما أتاكم عنا من حديث ال يصدقه كتاب اهلل فهو 
باطل)1(.

رابعًا: وما ورد يف فضل الرواة: 

النبي وآله صلوات اهلل عليهم امجعني، الذين لوالهم   الذين حفظوا تراث 
النقطعت آثار النبوة، كمثال.

، َعْن  َأيِب ُعَمرْيٍ ْبِن  ِد  َيِزيَد، َعْن حُمَمَّ ْبِن  َيْعُقوَب  ، َعْن  ْبِن ُنَصرْيٍ َو َعْن مَحَْدَوْيِه 
ُبَرْيُد  بِاجْلَنَِّة،  امْلُْخبِتنَِي   ِ َيُقوُل: َبرشِّ  ـِه اللَّ َعْبِد  َأَبا  َقاَل: َسِمْعُت  اٍج  َدرَّ ْبِن  مَجِيِل 
ُمْسِلٍم،  ْبُن  ُد  حُمَمَّ َو   ، امْلَُراِديُّ يِّ  اْلَبْخرَتِ ْبُن  َلْيُث  َبِصرٍي  َأُبو  َو   ، اْلِعْجيِلُّ ُمَعاِوَيَة  ْبُن 
ـِه َعىَل َحاَللِِه َو َحَراِمِه َلْواَل َهُؤاَلِء اْنَقَطَعْت آَثاُر  َو ُزَراَرُة َأْرَبَعٌة ُنَجَباُء، ُأَمنَاُء اللَّ

ِة َو اْنَدَرَسْت)2(. النُُّبوَّ

خامسًا: ويف وجوب التأدب مع احاديث النبي واهل بيته:

 ما ورد يف بصائر الدرجات بسنده عن َأيِب َجْعَفٍرَقاَل َسِمْعُتُه َيُقوُل:  َأَما َو 
ـِه إِنَّ َأَحَب  َأْصَحايِب  إيَِلَ  َأْوَرُعُهْم َو َأْفَقُهُهْم َو َأْكَتُمُهْم بَِحِديثِنَا َو إِنَّ َأْسَوَأُهْم  اللَّ
ِذي إَِذا َسِمَع احْلَِديَث ُينَْسُب إَِلْينَا َو ُيْرَوى َعنَّا َفَلْم  ِعنِْدي َحااًل َو َأْمَقَتُهْم إيَِلَّ الَّ

)1( تفسري العيايش: ج 1 ص9.
)2( رجال الكيش- إختيار معرفة الرجال: النص ص170 ح286.
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َيْعِقْلُه َو مَلْ َيْقَبْلُه َقْلُبُه اْشَمَأزَّ ِمنُْه َو َجَحَدُه َو َكَفَر بَِمْن َداَن بِِه َو ُهَو اَل َيْدِري َلَعلَّ 
احْلَِديَث ِمْن ِعنِْدَنا َخَرَج َو إَِلْينَا سند ]ُأْسنَِد[ َفَيُكوَن بَِذلَِك َخاِرجًا ِمْن َواَلَيتِنَا)1(.

سادسًا:التشجيع عىل حفظ احلديث 

كام  املضمون  روايات عديدة هبذا  احلديث وتدوينه  ومما يشجع عىل حفظ   
َأْرَبِعنيَ   َأَحاِديثِنَا  ِمْن  َمْن َحِفَظ  ـِهَقاَل:  اللَّ َعْبِد  َأيِب  َعْن   ُ جاء يف الكايف بسنده 

ـُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َعاملًِا َفِقيهًا. َحِديثًا َبَعَثُه اللَّ

حمدد  موضوع  يف  دفرته  يف  حديثا  اربعني  جيمع  ان  الطالب  عىل  جيب  لذا 
التعرف عىل مصادر احلديث عند  كي يكون من اهل هذا احلديث، اضافه اىل 

املسلمني، مما يسهم يف اتساع ثقافة الطالب.

كل هذه النصوص وغريها كثري تؤكد عىل امهية علم احلديث عند مدرسة 
.اهل البيت

التعادل  الثاين  احلديث  ويف  الــرواة،  انــواع  االول  احلديث  يف  بينت  حيث 
الرابع  واحلديث  القرآن،  عىل  العرض  عملية  الثالث،  احلديث  ويف  والرتاجح 
فضل رواة احلديث، واحلديث اخلامس وجوب التأدب مع احاديث النبي واهل 
بيته، واحلديث السادس يف فضل حفظ االحاديث. وغريها كثري من العناوين 
مما يدلل عىل اهتامم النبي واهل بيته عىل حفظ احلديث وتدوينه والتعبد به جياًل 

بعد جيل.

)1( بصائر الدرجات: ج 1ص537 ب22 ح1.
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اسئلة الدرس الثالث 

1- كان الهل البيت دوُرٌ مهٌم يف التاسيس لعلم احلديث وغريه، حتى 
وضعوا له القواعد واالصول منها ماورد عن امري املؤمننييف تصنيف رواة 

احلديث، اذكر ذلك النص؟

اهلل،  كتاب  عىل  العرض  النبيهي  ارساها  التي  املهمة  القواعد  من   -2
اذكر النص؟

3- من القواعد املهمة التي ذكرها اهل البيت قواعد التعادل واللرتاجيح، 
اذكر النص؟

4- اهتم النبي واهل بيته برواة احلديث فمدحوا املوثقني منهم اذكرمثاال لذلك؟

5- اذكر حديثا يف فضل احلديث واحرتامه وعدم رده؟ 

6- اذكر حديثا يف فضل حفظ احلديث ونرشه؟
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رواية احلديث: 
سلك املسلمون العرب يف رواية احلديث عن رسول اهلل طريقني، مها: 

الرواية الشفوية والرواية التحريرية. 

الثقافة ونقلها.  وهي الظاهرة املعروفة لدهيم يف محل  الرواية الشفوية:   -1  
هذه  مصاديق  أجىل  االسالم  صدر  وعرص  اجلاهيل  العرص  يف  الشعر  وروايــة 
أسس:  ثالث  عىل  الشفوية(:  )الرواية  أعني  الظاهرة  هذه  وتعتمد  الظاهرة. 

السامع والنظر واحلفظ. 

سامع احلديث من املتحدث ثم استظهاره وحفظه عن ظهر قلب. 

إىل  باإلضافة  يشمل-  كان  الرشيفة(  النبوية  )السنة  النبوي  احلديث  وألن 
القول الذي يعتمد فيه عىل عىل السامع- الفعل والتقرير، أي أفعال النبي غري 
القولية وإمضاءاته أو إقراراته ألفعال اآلخرين. وألن هذه ال تدخل يف نطاق ما 
يدرك عن طريق السمع تقوم املشاهدة واملعاينة مقام السامع، ويقوم البرص مقام 

السمع. 

ففي احلالة األوىل- وهي حكاية أقوال النبي- يقول الراوي: )سمعت 
رسول اهلل يقول...(، أو يقول: )قال رسول اهلل...(.. والخ. 

الراوي:  يقول  التقرير-  أو  الفعل  عن  اإلخبار  وهي  الثانية-  احلالة  ويف 
)رأيت رسول اهلل يفعل كذا( أو )رأيته أقر فالنا عىل فعل كذا( أو )فعل فالن 

أمام رسول اهلل كذا ومل ينكر عليه(.. والخ. 
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الرسول وافعاله  أقوال  الراوي  أن يكتب  وهي  التحريرية:  الرواية   -2  
وتقريراته. ويعترب هذا التدوين أو تلك الكتابة محال للسنة الرشيفة وحتمال هلا. 
وإذا أراد أن ينقلها فقد يعتمد يف نقلها إىل اآلخرين الرواية الشفوية، وقد يعتمد 

الرواية التحريرية بأن يسلمه ما كتبه، أو ينسخه له. 
تدوين احلديث: ومع هذا فقد ذكر تارخييا وثبت عند علامء احلديث من أهل 
السنة أن بعض الصحابة كتب حديث رسول اهلل عىل عهده، وأقر رسول 
احلديث  كتابة  جواز  منها  يستفاد  رشيفة  سنة  يعد  بام  منهم  الفعل  هذا   اهلل

وتدوينه. 
ومما اشتهر من هذا: 

 1- الصحيفة الصادقة لعبد اهلل بن عمرو بن العاص. 
.2- الصحيفة الصحيحة برواية مهام بن منبه عن أيب هريرة عن رسول اهلل 

 3- صحيفة سمرة بن جندب.
 4- صحيفة سعدة بن عبادة األنصاري.

 5- صحيفة جابر بن عبد اهلل األنصاري. 
هذا  من  موقفه  ونعرف  عهده،  عىل  حديثه  لكتابة   النبي إقرار  ونلمس 
أسمعه من  أكتب كل شئ  )كنت  قال:  العاص  بن  بن عمرو  اهلل  عبد  رواه  مما 
 ،فنهتني قريش وقالوا: تكتب كل شئ سمعته من رسول اهلل رسول اهلل
فذكرت  الكتابة،  عن  فأمسكت  والرضا،  الغضب  يف  يتكلم  برش  اهلل  ورسول 
ذلك لرسول اهلل، فأومأ بإصبعه إىل فيه وقال: اكتب فو الذي نفيس بيده ما خرج 

منه إال حق()1(. 
العلم، مسند  بالكتابة، سنن ايب داوود 126/2باب كتابة  الدارمي 125/1 باب من رخص  )1( سنن 

امحد 162/2.
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الكتابة عنه وجوزها،  أجاز   أن رسول اهلل تعرب عن  الرواية كام  وهذه 
ورد التهمة التي وجهت إليه من قريش، تشري إىل أن هناك من الصحابة من نى 

عن كتابة حديث رسول اهلل عىل عهده. 

منع تدوين احلديث: 
وقد اشتهر هذا النهي أو املنع عن اخلليفة عمر بن اخلطاب، )وأرجع احلافظ 

ابن حجر سبب ذلك(اىل أمرين مها: 

قد نوا عن ذلك- كام  احلال  ابتداء  كانوا يف  الصحابة(  )يعني  أنم  األول: 
ان  وخشية  بالقرآن،  ذلك  بعض  خيتلط  أن  خشية  مسلم-  صحيح  يف  ثبت 
حيفظوا احلديث ويرتكوا القرآن(. راجع كتاب منع تدوين احلديث للسيد عيل 

الشهرستاين .

أخربين  قال:  الزهري،  طريق  من  الكالم  ذم  كتاب  يف  اهلروي  أخرج  )وقد 
فيها  واستشار  السنن،  يكتب  أن  أراد  اخلطاب-  بن  عمر  أن  الزبري  بن  عروة 
أصحاب رسول اهلل، فأرش عليه عامتهم بذلك، فلبث عمر شهرا يستخري 
فقال: )إين كنت  له،  تعاىل  يوما وقد عزم اهلل  فيه، ثم أصبح  اهلل يف ذلك شاكا 
ذكرت لكم يف كتابة السنن ما قد علمتم، ثم تذكرت فإذا أناس من أهل الكتاب 
قبلكم قد كتبوا مع كتاب اهلل كتبا، فأكبوا عليها، وتركوا كتاب اهلل، وإين- واهلل- 

ال ألبس كتاب اهلل بشئ فرتك كتاب السنن(. 

وواضح من النص املذكور يف أعاله أن هذا كان اجتهادا من عمر، تأثر فيه 
بواقع اليهود وموقفهم من التوراة، ال أنه- كام قيل- اعتمد النهي املروي عن 
النبي، ألنه مل يرش إليه، والقصة املذكورة تدل- وبوضوح- عىل أنه اجتهد 
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رأيه. إال أنه- كام ترى- اجتهاد يف مقابلة النص اآلمر بالكتابة. ومع أنه اجتهاد 
ويف قبال النص كان يرص عليه وكتب به إىل األمصار، فقد )روي عن حييى بن 
جعدة أن عمر بن اخلطاب أراد أن يكتب السنة ثم بدا له أن ال يكتبها، ثم كتب 

إىل األمصار: من كان عنده شئ فليمحه(. 

وردا عىل التربير االول: )خشية أن خيتلط بعض ذلك بالقرآن(. 

التفسريية كانت تدون  الكلمة ان احلديث السيام االحاديث  يفهم من هذه 
مع القرآن كام ذكره املؤرخون حيث كان رسول اهلليعلم اصحابه عرش آيات 
عرش آيات ما ينتقل اىل العرش االخر حتى يعلمهم القراءة والعلم والعمل هبا( 
اي التفسري وكان الصحابة يثبتون التفسري مع القرآن، فال خيتلف املسلمون يف 
فهم القرآن، كام انم كانوا يميزون القرآن عن احلديث، ولكن بقاء النصوص 
الذرائع. مما  اذ يفضح احلقائق، ويسد  القرآن يشكل خطر كبري،  التفسريية مع 
دعا اخلليفة الثاين يف حياة النبي يرفع شعار )حسبنا كتاب اهلل(، وبعد وفاة النبي 

يرفع شعار )جردوا القرآن من احاديث رسول اهلل..( .

املصنف للصنعاين: أخربنا عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن أيب النجود أن 
عمر بن اخلطاب كان إذا بعث عامله رشط عليهم. ....، جردوا القرآن، وأقلوا 
الرواية عن رسول اهلل صىل اهلل عليه و]آله[ و سلم، انطلقوا وأنا رشيككم)1(.

الذين  أقدم  ملا   النبي الكتابة- كام ذكر- صادرا من  النهي عن  كان  ولو 
أمر  وملا  احلسن،  واالمام  االمام عيل  ومنهم  الكتابة،  الصحابة عىل  من  أقدموا 
النبي عبد اهلل بن عمرو بن العاص بالكتابة، وكذلك ملا أمر أن يكتب أليب 

)1( املصنف- عبد الرزاق الصنعاين: ج11 ص324 –325 ح20662.
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شاة، ولتمسك عمر بن اخلطاب هبذا النهي. كل هذا يدل عىل أن عمر كان قد 
اجتهد رأيه يف املسألة، ومل يستند فيها إىل نص. ويبدو أن هذا كان منه لئال ينترش 
البيت من خالل نرش احلديث، ولئال يبني حق عيل يف اخلالفة عن  فضل أهل 

طريق حديث الغدير وأمثاله. 

اخلطاب  بن  عمر  باجتهاد  أخذا  السنة  أهل  عند  احلالة  هذه  استمرت  وقد 
حتى خالفة عمر بن عبد العزيز األموي، وحيث انتهى آخر جيل من الصحابة، 
التوراة املحرفة، ثم  باخبار  اليهودي وامثاله ان حيدثوا  وسمح لكعب االحبار 
زاد معاوية الطني بلة حيث شجع عىل وضع االحاديث املزعومة لقلب احلقائق 
مما اثرعىل عقلية املسلمني وايامنم. وبعد مائة عام بدأوا يكتبون احلديث وبأمر 

عمر بن عبد العزيز. 

ويرتكوا  احلديث  حيفظوا  ان  )خشية  وهو  الثاين:  االدعــاء  عىل  الرد  واما 
القرآن(، فانه مردود بحديث الثقلني وبوجوب التمسك هبام معا. 
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اسئلة الدرس الرابع 

1- سلك املسلمون طريقني لنقل احلديث اذكرمها ؟

2- الرواية الشفوية تعتمد عىل ثالثة اسس؟

3- السنة الرشيفة تتكون من ثالث اشياء ؟

4- اذكر ثالثة من صحائف احلديث املدونة يف زمن رسول اهلل؟

5- اذكر حديث عبداهلل بن عمرو بن العاص يف جواز تدوين احلديث؟

6- من الذي منع تدوين احلديث؟ وملاذا ؟

7- اذكر نصا يدل عىل اجتهاد اخلليفة الثاين يف منع تدوين احلديث؟

8- ما هي املربرات احلقيقة ملنع تدوين احلديث ؟
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صفات املّدون ملصادر الدين: الكتاب والسنة 
تركة  الكتاب والسنة، ومها  املسلمني هي  الرئيسية عند  الترشيع  ان مصادر 
لالمة  املرجع  ليكونا  والعرتة  بالكتاب  اوىص  وقد  االمة،  حممدهلذه  النبي 
فامر  الرشيعة  حفظ  اهللعىل  رسول  حرص  ذلك  اجل  ومن   .بعده من 
 ،بتدوين القرآن وتدوين السنة وكان القيم عىل ذلك كله هم االئمة االطهار
بنص من اهلل ورسوله بأدلة من الكتاب والسنة الرشيفة ذكرت يف حملها. وكان 
ن جلميع ذلك هو ويص رسول اهلل أمري املؤمنني عيل بن ايب طالبحيث  املدوِّ
الواعية  االذن  ألنه  منه  يأخذوا  بان  االمة  النبي  وامر  كله  العلم  بتدوين  قام 
أمري  من  جعلت  عدة  مؤهالت  فهناك  اخلطأ،  من  واملعصوم  احلافظ  والقلب 

املؤمننيمدون العلوم وخازنا والقيم عليها من هذه املؤهالت: 

1- انه االذن الواعية: 
يف الكايف: أمحد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبد اهلل، عن حييى بن سامل، 
عن أيب عبد اهلل قال: ملا نزلت: »وتعيها اذن واعية« قال رسول اهلل: هي 

اذنك يا عيل)1(. 

2- انه من الذين اوتوا العلم: 
يف بصائر الدرجات: حدثنا عباد بن سليامن عن سعد بن سعد عن حممد بن 
أبا احلسن الرضا عن قول اهلل تعاىل بل هو آيات بينات يف  الفضيل سألت 

صدور الذين أوتوا العلم قال هم األئمة خاصة)2(. 
)1( الكايف- الشيخ الكليني: ج1 ص423 ح57.

)2( بصائر الدرجات- حممد بن احلسن الصفار: ص226 ح12.
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3- انه من الراسخني بالعلم:
يف بصائر الدرجات حدثنا أمحد بن حممد بن خالد عن سيف بن عمريه عن 
أيب بصري قال قال أبو جعفر نحن الراسخون يف العلم ونحن نعلم تأويله)1(. 

4- وهو خليفة رسول اهلل وويل االمة من بعده، وله الطاعة الواجبة:
يف الكايف: حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد 
القاسم بن حممد اجلوهري، عن احلسني بن أيب العالء قال: قلت  الربقي، عن 
أليب عبد اهلل: األوصياء طاعتهم مفرتضة؟ قال: نعم هم الذين قال اهلل عز 
الذين قال اهلل  الرسول وأويل األمر منكم« وهم  وجل: »أطيعوا اهلل و أطيعوا 
عز وجل » إنام وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون 

الزكاة وهم راكعون«)2(.

5- شدة مرافقته لرسول اهلل:
رسول  عىل  أدخل  كنت  )وقد   :املؤمنني أمري  قول  آخرها  يف  جاء  فقد 
اهلل كل يوم دخلة، وكل ليلة دخلة، فيخليني فيها، أدور معه حيث دار، وقد 
علم أصحاب رسول اهلل أنه مل يصنع ذلك بأحد من الناس غريي، فربام كان 
إذا دخلت عليه بعض منازله  أكثر ذلك. وكنت   يأتيني رسول اهلل بيتي  يف 
أخالين وأقام عني نساءه فال يبقى عنده غريي، وإذا أتاين للخلوة معي يف منزيل 
مل يقم عني فاطمة وال أحدا من بني. وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكنت عنه 
وفنيت مسائيل ابتدأين. فام نزلت عىل رسول اهلل آية من القرآن إال أقرأنيها أو 
أمالها عيل فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسريها، وناسخها ومنسوخها، 

)1( بصائر الدرجات- حممد بن احلسن الصفار: ص 224.
)2( الكايف- الشيخ الكليني: ج 1 ص189 ح6.
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وحمكمها ومتشاهبها، وخاصها وعامها. ودعا اهلل أن يعطيني فهمها وحفظها، 
فام نسيت آية من كتاب اهلل تعاىل، وال علام أماله عيل وكتبته منذ دعا اهلل يل بام 
دعا، وما ترك شيئا علمه اهلل من حالل وال حرام وال أمر وال ني كان أو يكون، 
وال كتاب منزل عىل أحد قبله من طاعة أو معصية إال علمنيه وحفظته فلم أنس 
حرفا واحدا. ثم وضع يده عىل صدري ودعا يل أن يمأل قلبي علام وفهام وحكام 
دعوت  بام  يل  اهلل  دعوت  منذ  وأمي-  أنت  بأيب  اهلل-  رسول  يا  فقلت:  ونورا، 
فقال:  بعد،  فيام  النسيان  عيل  أفتتخوف  أكتبه،  مل  شئ  يفتني  ومل  شيئا،  أنس  مل 
أهل  كتاب كتب يف حديث  النسيان واجلهل(. وأول  ال، لست أختوف عليك 

البيتعن رسول اهلل هو )كتاب عيل(. 

عيسى  بن  غذافر  إىل  بإسناده  عذافر  بن  حممد  ترمجة  يف  كتابه  يف  النجايش 
الصرييف، قال: كنت مع احلكم بن عيينة عند أيب جعفر الباقر، فجعل يسأله 
احلكم، وكان أبو جعفر له مكرما، فاختلفا يف شئ، فقال أبو جعفر: يا بني قم 
فأخرج كتاب عيل، فأخرج كتابا مدرجا عظيام، ففتحه، وجعل ينظر حتى 
أخرج املسألة، فقال أبو جعفر: هذا خط عيل وإمالء رسول اهلل، وأقبل 
عىل احلكم، وقال: يا أبا حممد إذهب أنت وسلمة وأبو املقدام حيث شئتم يمينا 
ينزل عليهم جربئيل.  كان  قوم  منه عند  أوثق  العلم  اهلل ال جتدون  فو  وشامال، 

انتهى.

وقطعة من هذا )األمايل( موجودة بعينها حتى اليوم يف كتب الشيعة- وذلك 
املجلس  الصدوق يف  بابويه  بن  أبو جعفر  الشيخ  من فضل اهلل تعاىل- أوردها 
السادس والستني من كتاب أماليه، وهي مشتملة عىل كثري من اآلداب والسنن 
اإلمام  إىل  بإسناده  رواها  بيت،  ثالثامئة  من  يقرب  واحلــرام،  احلالل  وأحكام 



37الدرس اخلامس .......................................................................

من  مجعه  إنه  آخره:  يف  الصادق  وقال  الكرام،  آبائه  عن  الصادقبروايته 
.وخط عيل بن أيب طالب الكتاب الذي هو إمالء رسول اهلل

ومن اهم املدونات التي دوهنا بأمر من اهلل ورسوله هي: 
1- تدوين القرآن الكريم ومجعه: 

ذكر الشيخ الصدوق بسنده، عن األصبغ بن نباتة، قال: ملا جلس عيل  يف 
اخلالفة وبايعه الناس، خرج إىل املسجد متعمام بعاممة رسول اهلل، البسا بردة 
متقلدا سيف رسول اهلل فصعد   ،نعل رسول اهلل منتعال   رسول اهلل
املنرب، فجلس عليه متمكنا، ثم شبك بني أصابعه، فوضعها أسفل بطنه، ثم قال: 
العلم، هذا لعاب رسول  الناس، سلوين قبل أن تفقدوين، هذا سفط  يا معرش 
األولني  علم  عندي  فإن  سلوين  زقا،  زقا   اهلل رسول  زقني  ما  هذا   ،اهلل
التوراة  ثنيت يل وسادة، فجلست عليها، ألفتيت أهل  أما واهلل لو  واآلخرين، 
بتوراهتم حتى تنطق التوراة فتقول: صدق عيل ما كذب، لقد أفتاكم بام أنزل اهلل 
يف، وأفتيت أهل اإلنجيل بإنجيلهم حتى ينطق اإلنجيل فيقول: صدق عيل ما 
كذب، لقد أفتاكم بام أنزل اهلل يف، وأفتيت أهل القرآن بقرآنم حتى ينطق القرآن 
فيقول: صدق عيل ما كذب، لقد أفتاكم بام أنزل اهلل يف، وأنتم تتلون القرآن ليال 

ونارا، فهل فيكم أحد يعلم ما نزل فيه؟

ولوال آية يف كتاب اهلل عز وجل ألخربتكم بام كان وبام يكون، وبام هو كائن إىل 
يوم القيامة، وهي هذه اآلية: )يمحوا اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب(. ثم 
قال: سلوين قبل أن تفقدوين، فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة، لو سألتموين 
عن أية آية، يف ليل أنزلت، أو يف نار أنزلت، مكيها ومدنيها، سفرهيا وحرضهيا، 
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ناسخها ومنسوخها، وحمكمها ومتشاهبها، وتأويلها وتنزيلها، إال أخربتكم)1(.

بغسله  اشتغلت   اهلل رسول  تويف  )..فلام  االحتجاج:  يف  الطربيس  ذكر 
وتكفينه والفراغ من شأنه ثم آليت عىل نفيس يمينا أن ال أرتدي برداء إال للصالة 

حتى أمجع القرآن، ففعلت..()2(.

2- الصحيفة اجلامعة: 
يف الكايف- عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد، عن عبد اهلل بن احلجال، 
عن أمحد بن عمر احللبي، عن أيب بصري قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل فقلت 
له: جعلت فداك إين أسألك عن مسألة، ههنا أحد يسمع كالمي؟ قال: فرفع 
أبو عبد اهلل سرتا بينه وبني بيت آخر فأطلع فيه ثم قال: يا أبا حممد سل عام 
بدا لك، قال: قلت: جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول اهلل علم 

عليا بابا يفتح له منه ألف باب؟

 قال: فقال: يا أبا حممد علم رسول اهلل عليا ألف باب يفتح من كل 
باب ألف باب قال: قلت: هذا واهلل العلم قال: فنكت ساعة يف األرض ثم قال: 
إنه لعلم وما هو بذاك. قال: ثم قال: يا أبا حممد وإن عندنا اجلامعة وما يدرهيم 

ما اجلامعة؟

ذراعا  قال: صحيفة طوهلا سبعون  اجلامعة؟  وما  فداك  قلت: جعلت  قال: 
حالل  كل  فيها  بيمينه،  عيل  وخط  فيه  فلق  من  وإمالئه   اهلل رسول  بذراع 
إيل  بيده  ورضب  اخلدش  يف  األرش  حتى  إليه  الناس  حيتاج  شئ  وكل  وحرام 
فقال: تأذن يل يا أبا حممد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنام أنا لك فاصنع ما شئت، 

)1( األمايل-الشيخ الصدوق: ص422–423 ح56/1.
)2( االحتجاج-الشيخ الطربيس: ج1 ص98.
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قال: فغمزين بيده وقال: حتى أرش هذا- كأنه مغضب- قال: قلت: هذا واهلل 
العلم قال إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة.

3- اجلفر: 
 ثم قال: وإن عندنا اجلفر وما يدرهيم ما اجلفر؟ قال قلت: وما اجلفر؟ قال: 
بني  من  مضوا  الذين  العلامء  وعلم  والوصيني،  النبيني  علم  فيه  أدم  من  وعاء 

إرسائيل، قال قلت: إن هذا هو العلم، قال: إنه لعلم وليس بذاك. 

4- مصحف فاطمة: 
ما  يدرهيم  وما   فاطمة ملصحف  عندنا  وإن  قال:  ثم  ساعة  سكت  ثم 
مصحف فاطمة؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه 
مثل قرآنكم هذا ثالث مرات، واهلل ما فيه من قرآنكم حرف واحد، قال: قلت: 
هذا واهلل العلم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا 
علم ما كان وعلم ما هو كائن إىل أن تقوم الساعة قال: قلت: جعلت فداك هذا 
واهلل هو العلم، قال: إنه لعلم وليس بذاك. قلت: جعلت فداك فأي شئ العلم؟ 
قال: ما حيدث بالليل والنهار، االمر من بعد االمر، والشئ بعد الشئ، إىل يوم 

القيامة)1(.

)1( الكايف)ط- اإلسالمية(: ج 1 ص239 ح1.
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اسئلة الدرس اخلامس 

1- ما هي املميزات التي تواجدت يف االمام عيلليتخذه رسول اهلل كاتبا 
للوحي ومدونًا للعلم اذكر ثالثة ادلة؟

2- ماهي املدونات اخلاصة التي دونا االمام عيل؟

3- ماذا تعرف عن مصحف فاطمة؟

4- عرف املصطلحات التالية: 

- الصحيفة اجلامعة.

.مصحف فاطمة -

- اجلفر.

.مصحف عيل -
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مر تدوين احلديث عند الشيعة بمرحلتني، مها: 
الصغرية: والتي دونت يف عرص االئمة، وتقسم  اوال: مرحلة املجموعات 

اىل قسمني: 
أ- االصول االربعامئة .

ب- الكتب املؤلفة يف عرص االئمة .

الصغرى  الغيبة  زمن  يف  دونت  والتي  الكبرية:  املجموعات  مرحلة  ثانيا:   
والكربى، وتقسم اىل:

أ- اجلوامع املتقدمة: الكتب االربعة األُول للمحمدين الثالثة األُول. 

ب- اجلوامع املتأخرة: الكتب االربعة األُخر للمحمدين الثالثة األُخر.

ج - املستدركات.

د - املوسوعات.

هـ - املسانيد .

و - املعاجم.
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اوالً: مرحلة املجموعات الصغرية: 

ويمكننا أن نطلق عليها)مرحلة الروايات املبارشة واملبكرة(، ذلك أن من هذه 
املجموعات، والتي عرفت بني املحدثني ب ــ)األصول(، تقوم يف منهج تأليفها عىل 
رواية املؤلف عن االمام مبارشة، أو بتوسط راو واحد فقط بينه وبني االمام. وكانت 
هذه املجموعات من حيث العدد كثرية بلغت األربعامئة ويرجع سبب كثرهتا إىل: 

1- كثرة الرواة من الشيعة عن األئمة. 

أهل  إن حديث   ،األئمة عن رسول اهلل يرويه  الذي  احلديث  كثرة   -2  
وتويف  كلها،  االسالمي  الترشيع  مساحة  تغطي  التي  الوفرية  البيتبالوفرة 

مجيع احتياجات الفقيه من النصوص الرشعية يف جمال االستنباط.

وأن من هذه املجموعات ما مل يلتزم رشط الرواية املبارشة، إال أن ما فيه من 
أحاديث ترجع يف تارخيها إىل عهود األئمة، ومن هنا تعد من الروايات املبكرة. 
إليها، تستمد مادهتا  وكانت هذه األصول األربعامئة، والكتب األخرى املشار 
احلديثية من االمام، وكل إمام تروى عنه، يروهيا هو- بدوره- عن أبيه أو آبائه 

عن كتاب عيل الذي مرت اإلشارة إليه.

وإسنادها من اإلمام حتى الباري تعاىل هو املعروف يف عرف املحدثني من 
السنة والشيعة بسلسلة الذهب لنقائه وصفائه وسمو قيمته الروائية. 
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أ- األصول األربعامئة: 
األصول األربعامئة: هي أربعامئة كتاب، أطلق عليها عنوان )أصل( بمعنى 

مرجع لرجوع العلامء إليها واعتامدهم عليه.

وقد انفردت بمزايا منها الثناء عىل مؤلفيها عند العلامء، نقلهم احلديث مبارشة 
عن املعصوم او عن طريق راو واحد، تكون االحاديث فيها متعددة املواضيع.

مثال لالطالع/ذكر شيخنا الطهراين ما يقرب من 130 أصال يف كتابه)1(منها- 
أصل آدم بن احلسني النخاس الكويف الثقة.- أصل آدم بن املتوكل بياع اللؤلؤ 
الكويف الثقة.- أصل أبان بن تغلب الكويف الثقة.- أصل أبان بن عثامن األمحر 
البجيل الثقة.- أصل أبان بن حممد البجيل الثقة.- أصل إبراهيم بن عثامن أيب 
الثقة.-  الكويف  الرضير  مسلم  بن  إبراهيم  أصل  الثقة.-  الكويف  اخلزار  أيوب 
أصل إبراهيم بن مهزم األسدي الكويف الثقة.- أصل أمحد بن احلسني الصيقل 

الكويف الثقة.- أصل إسحاق بن عامر الساباطي الثقة. 

يقول: عالمة سخط   الّلـه ابا عبد  قال سمعت  الزراد،  زيد  اصل  مثال: 
الّلـه عىل خلقه جور سلطانم و غالء اسعارهم، و عالمة رضا الّلـه عن خلقه 

عدل سلطانم و رخص اسعارهم ")2(.

يميز  ما  وهذا   الصادق االمام  من  مبارشة  نقل  الــزراد  زيد  ان  يالحظ 
االصول االربعامئة.

)1( الذريعة: ج2 ص167-125.
)2( األصول الستة عرش: ص: 3.
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ب- كتب احلديث األخرى: 
وهي الكتب )غري األصول األربعامئة( التي ألفت يف عهود األئمة أيضا، إال 
أنه مل يلتزم فيها أصحاهبا ما التزمه مؤلفو األصول األربعامئة من التقيد برواية 
احلديث عن االمام مبارشة، أو بروايته عمن يرويه عن االمام مبارشة. فهم قد 
بالواسطة  وعنهام  مبارشة  األصل  صاحب  وعن  مبارشة،  االمام  عن  يروون 

الواحدة، والواسطة املتعددة. 

 مثال لالطالع: نذكر- تيمنا- مما ذكره شيخنا الطهراين يف)1(العناوين التالية: 
إلبراهيم  احلديث  كتاب  البالد.-  أيب  بن  إبراهيم  حييى  أليب  احلديث  كتاب   -
بن أيب الكرام اجلعفري.- كتاب احلديث إلبراهيم بن خالد العطار العبدي.- 
كتاب احلديث إلبراهيم بن صالح األنامطي األسدي.- كتاب احلديث إلبراهيم 

بن عبد احلميد األسدي.- 

ومن الكتب املطبوعة املتداولة اليوم :

كتاب توحيد املفضل املروي عن االمام الصادق، وكتاب املحاسن المحد بن 
حممد بن خالد الربقي، وكتاب بصائر الدرجات ملحمد بن حسن الصفار، وغريها .

)1( الذريعة: ج6 ص303 وما بعدها.
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 ثانيا: مرحلة املجموعات الكبرية: 

مدونات  يف  ما  فيها  مجع  التي  الكبرية  الكتب  وتأليف  إعداد  مرحلة  وهي 
بذكر  االسناد  عىل  اإلضافات  يف  عنها  وختتلف  السابقة،  املرحلة  يف  احلديث 
الرواة من مؤلف الكتاب اجلامع إىل مؤلف الكتاب األصل، ويف التبويب وفق 
أبواب الفقه أو املوضوع الذي من أجله ألفت. ومتثلت هذه املجموعات الكبرية 

فيام عرف بني املحدثني ب  )اجلوامع املتقدمة( و )اجلوامع املتأخرة(. 

أ- اجلوامع املتقدمة: وهي الكتب املعروفة ب  )الكتب األربعة(: 
1- الكايف، أليب جعفر حممد بن يعقوب الكليني الرازي )ت 328 ه (. 

 صنفه مؤلفه يف 34 كتابا و 326 بابا، وعدة أحاديثه 16199 حديثا. وقسمه 
إىل ثالثة أقسام: األصول )خيتص باصول الدين(والفروع)خيتص بفروع الدين( 

الروضة )فيه اخلطب والرسائل والوصايا(.. ومجعه خالل عرشين عاما .

2- من ال حيرضه الفقيه، أليب جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن موسى بن 
بابويه القمي امللقب بالشيخ الصدوق )ت 381 ه (. 

يضم  حديثا،   5998 وضمنه  بابا،   666 وبوبه  أجزاء،  أربعة  مؤلفه  جزأه 
الكتب الفقهية فقط .

الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أليب  األحكام  هتذيب  التهذيب:   -3  
)ت460ه ( .

الفقهية  الكتب  يضم  أحاديثه13590حديثا،  وعدد  بابا،   393 أبوابه  عدة 
فقط، وحاول فيه مؤلفه ان جيمع بني الروايات املتعارضة .
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 4- االستبصار فيام اختلف من األخبار، أليب جعفر الطويس أيضا.

)يقع يف ثالثة أجزاء، جزءان منه يف العبادات، والثالث يف بقية أبواب الفقه 
من العقود وااليقاعات واألحكام إىل احلدود والديات(. 

ذكر  عىل  مقصور  هذا  أن  غري  األحكام،  هتذيب  كتب  عدة  عىل  )مشتمل 
للخالف  جامع  والتهذيب  بينها،  اجلمع  وطريق  األخبار  من  فيه  اختلف  ما 

والوفاق(. وعدد أحاديثه 5511 حديثا. طبع مرارا حجريا وحروفيا. 

 ب- اجلوامع املتأخرة: وهي املجموعات الكبرية )الكتب االربعة املتأخرة(
التالية:  األربعة  وهي  عليها  استدركت  أو  املتقدمة  اجلوامع  يف  ما  مجعت  التي 

وهي الكتب االربعة املتأخرة للمحمدين الثالث االخر.

وامللقب  الكاشاين  بمحسن  املدعو  مرتىض  بن  حممد  للشيخ  ــوايف،  ال  -1
بالفيض)ت 1091 ه (.

 مجع يف أحاديث الكتب األربعة املتقدمة إىل أحاديث مهمة نقلها من غريها، 
مع يشء من التعليق والرشح. 

2- الشايف: للفيض الكاشاين ايضا: اخترص فيه الوايف. 

مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وسائل  تفصيل  يف  الشيعة  وسائل  الوسائل:   -3
الرشيعة، ملحمد بن احلسن احلر العاميل)ت 1104 ه (.

ما يف  )املتقدمة(، وجامع ألكثر  الكتب األربعة  )وهو حاو جلميع أحاديث 
الكتب نيف وسبعون كتابا،  كتب االمامية من أحاديث األحكام، وعدة تلك 
خامتة  يف  اعتبارها  وبني  فهرسها،  فصل  وقد  األصحاب،  عند  معتمدة  كافتها 
بدأ  غريها.  يف  يوجد  مل  ما  الرجالية  الفوائد  من  اخلامتة  يف  وأدرج  الكتاب، 
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بأحاديث مقدمة العبادات، ورتب أحاديث األحكام عىل ترتيب كتب الفقه من 
الطهارة إىل الديات(. 

4-البحار: بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ملحمد باقر بن 
حممد تقي املجليس )ت 1110 ه (. 

جامع  بعده  وال  قبله  يكتب  مل  الذي  اجلامع  )هو  الطهراين:  شيخنا  فيه  قال 
مثله، الشتامله مع مجع األخبار عىل حتقيقات دقيقة وبيانات ورشوح هلا، غالبا 

ال توجد يف غريه. 

ج – مرحلة املستدركات: الزال املحدثون يتبعون آثار االنبياء واالوصياء، 
ذات  كتب  ــت  والزال البيت،  اهل  بــرتاث  تزخر  اخلطية  املكتبات  ــت  والزال
صيدا  فتكون  واخــرى،  فرتة  بني  تظهر  االنظار،  عن  مفية  مشهورة  عناوين 
شهيا للمحدثني فيقمون بعملية مقارنة بني ما مجعه االولون، وما حيصل عليه 
املتأخرون فيستدركون النصوص التي مل تظهر سابقا أو مل تصنف بشكل واضح 
مع وجودها مفية يف خطبة طويله أو رسالة كبرية أو وصايا عميمه. فيستدركون 
عىل ما جاء به االوائل تسهيال عىل الباحث و املستقرئ كيام تزداد دائرة البحث 

واالستنباط. 

النوري  حسني  الشيخ  الدالئل،  ومستنبط  الوسائل  مستدر   : املستدرك   -1
)ت1320 ه (.

فيه زهاء ثالثة وعرشين ألف حديث، استدركها مؤلفه عىل كتاب)وسائل 
وبلبنان  حجريا  بإيران  طبع  الوسائل.  ترتيب  ورتبه  العاميل،  للحر  الشيعة( 

حروفيا. 
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2- مستدرك سفينة البحار للشيخ عيل النامزي الشهارودي.

د – مرحلة املوسوعات: 
بعد ان دون احلديث بشكل ملحوظ يف الوسط الشيعي، الحظ املحدثون ان 
هناك مالحاظات عىل تصنيف احلديث ربام مل ُتظهر مفيات النص فلذا إبتكروا 

ثالثة انواع من التصانيف:

يسمى  ما  وهو  املوضوعي  التصنيف  االول)املوسوعات(:  التصنيف  د- 
باملوسوعات. 

1- موسوعة احاديث اهل البيت– للشيخ هادي النجفي.

2- موسوعة اهل البيتالقرآنية – دار القران الكريم يف العتبة احلسينية 
املقدسة .

هـ - التصنيف الثاين)املسانيد(: التصنيف حسب االمام، او حسب الراوي، 
 ،ومسند االمام الباقر ،كام حصل يف كتاب مسند االمام عيل بن ايب طالب
االمام،  حسب  االسناد  وهذا  الرضا،  االمام  ومسند  الصادق،  االمام  ومسند 
حسب  االسناد  وهذا  وغريهم  ابراهيم  بن  عيل  ومسند  زرارة،  مسند  وهناك 

الراوي.

و- التصنيف الثالث)املعاجم(: تصنيف االحاديث حسب احلروف االبتثية 
حممد  للشيخ  احلكمة  ميزان  كتاب  يف  حصل  ما  وهــذا  الياء.  اىل  االلــف  من 

الريشهري وسفينة البحار.
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اسئلة الدرس السادس

1- ارسم مطط املدونات الشيعية للحديث؟

2- تكلم عن مرحلة املجاميع الصغرية؟

3- تكلم عن مرحلة املجاميع الكبرية؟

4- من هم اصحاب الكتب االربعة املتقدمة؟

5- من هم اصحاب الكتب االربعة املتأخرة؟

6- عرف االصول االربعامئة؟

7- عرف املسانيد؟

8- عرف املوسوعات؟

9- عرف املعاجم؟
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سلبيات منع تدوين احلديث عند اهل السنة: 
وقد استمرت حالة منع تدوين احلديث عند أهل السنة أخذا باجتهاد عمر 
الزمان،  من  قرن  زهاء  األموي  العزيز  عبد  بن  عمر  خالفة  حتى  اخلطاب  بن 
حتى  حيدثوا  ان  الكتاب  ألهل  وسمح  الصحابة،  من  جيل  آخر  انتهى  بعدما 
كثرت االرسائيليات عندهم، وفتح معاوية املجال لوضع احلديث حتى كثرت 
الكذابة عىل رسول اهلل، لطمس احلقائق بدأوا يكتبون احلديث وبأمر عمر 
بن عبد العزيز. بعد مات اجليل االول من الصاحبة وبعض التابعني، وبعد محلة 
وضع االحاديث فاختالط احلق بالباطل، وبعد فتح القنوات اإلرسائيلية، مجع 

املتاخرون كل هذه الركام يف كتب احلديث. حتى صار بعد ذلك دين يدان به. 

املسانيد،  ومرحلة  اجلمع،  مرحلة  ثالث:  بمراحل  عندهم  الكتابة  ومرت 
ومرحلة الصحاح. 

يف  الثالثة  الطبقة  أهل  قام  احللية:  يف  نعيم  أبو  )يقول  اجلمع:  مرحلة   -1  
منتصف القرن الثاين فدونوا األحكام. واهم تصنيف هو)املوطأ( اإلمام مالك 
وفتاوى  الصحابة  بأقوال  ومزجه  احلجاز  أهل  حيث  من  القوي  فيه  وتوخى 

التابعني ومن بعدهم. 

 2- مرحلة املسانيد: وهي التي أفردت فيها أحاديث النبي من سواها. 
حديث  يفرد  أن  منهم  األئمة  بعض  رأى  الباري(:  )فتح  يف  حجر  ابن  )يقول 

النبي خاصة، وذلك عىل رأس املائتني، امهها مسند االمام امحد بن حنبل. 
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 3- مرحلة الصحاح: وهي مرحلة إفراد الصحيح من حديث رسول اهلل 
من غري الصحيح مما روي عنه. )وأول من اجته هذا االجتاه البخاري، يقول أبن 
للصحيح  جامعة  وحدها  ورواها  التصانيف  هذه  البخاري  رأى  )وملا  حجر: 

واحلسن، والكثري منها يشمله التضعيف، قام بتصفيتها. 

واقترص عىل الصحيح، وكذلك صحيح مسلم، وقد فاهتام الكثري مل خيرجاه 
الصحيحني  عىل  املستدرك  اسامه  بكتاب  احلسكاين  احلاكم  عليهام  استدرك 
البخاري ومسلم، مجع فيه كل حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه. 

 وأهم وأشهر كتب احلديث عند أهل السنة هي: 
 1- موطأ اإلمام مالك بن أنس )ت 93هـ(.

ألفه بطلب من اخلليفة العبايس املنصور، فيه اقوال النبي والصحابة والتابعني.

2- مسند اإلمام أمحد بن حنبل )ت 241هـ(.
اقترص فيه عىل احاديث النبي والصحابة.

 3- اجلامع الصحيح أليب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري )ت 256 ه (. 
رشط  منها  برشوط  حديثا  الف  ستني  جمموع  من  حديثا   )9082( اختار 

املعارصة للنبي ورشط اللقاء به.

 4- اجلامع الصحيح ملسلم بن احلجاج القشريي )ت 261 ه (. 
اختار )3030( حديثا من جمموع ثالثامئة الف حديثا اخرجها برشوط منها 
رشط معارصة الراوي للنبي، ومل يشرتط ما اشرتطه البخاري من لقاء الراوي 

للنبي. 
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وعىل هذا كله جاء احلاكم احلسكاين فاستدرك عىل الصحيحني احاديث عىل 
رشط الشيخني ومل خيرجاه.

5- السنن ملحمد بن يزيد بن ماجة القزويني )ت 273 ه (. 
عىل  رتبه  وقد  السنن  يف  وصنف  عنهم  واخذ  مالك  االمام  اصحاب  لقي 

ابواب الفقه.

 6- السنن أليب داود سليامن بن األشعث السجستاين )ت 275 ه (. 
الفقه واقترص فيها عىل  ابواب  من تالمذة امحد بن حنبل، صنف كتابه عىل 

السنن واالحكام. 

 7- السنن ملحمد بن عيسى الرتمذي )ت 279 ه (. 
لقي مسلم والبخاري واخذ منهام، وهو اقل الكتب تكرارا للحديث. 

8- السنن ألمحد بن شعيب النسائي )ت 302 ه (. 
ضم كتابه ما يقرب من )5761( حديثا، تضمنت هذه املصادر تفسري القرآن 
والفقه واالداب والسنن واملناقب الهل البيت والصحابة حتى الف احد علامء 
الشيعة وهو الفريوز آبادي كتابا يف مناقب اهل البيت اسامه )فضائل اخلمسة من 
الصحاح الستة( واملقصود من اخلمسة هم اصحاء الكساء حممد وعيل وفاطمة 
ماعدا  اعاله  الكتب  هبا  املقصود  الستة  الصحاح  من   ،واحلسني واحلسن 

املوطأ ملالك ومسند امحد بن حنبل. 
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اسئلة الدرس السابع

1- ما هي سلبيات منع تدوين احلديث؟

2- كم استغرق منع تدوين احلديث، ومن الذي منعه؟ ومن الذي اباحه؟

3- ما هي املراحل التي مرَّ هبا تدوين احلديث عند اهل السنة؟

4- عدد مخسة من املجاميع احلديثية عند أهل السنة، مع اسامء مؤلفيها؟

5- اذكر بعض مميزات كتب احلديث عند أهل السنة؟
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يقسم احلديث من حيث وجود السند وعدمه اىل نوعني مرسٌل، ومسند.
فأما املرسل: )لغة(: هو االطالق، أرسل الطائر أي أطلقه.

هو سقوط مجيع سلسلة الرواة او بعضهم بني راوي  واملرسل)اصطالحًا(: 
احلديث واملعصوم.

انواع احلديث املرسل: يقسم احلديث املرسل اىل ثالث انواع.
1- الـُمـرَسل املحذوف)املعلوم(: وهو ما حذف سلسلة رواته اختصارًا كام 

قام به الشيخ الصدوق والطويس يف كتابيهام وهو بقوة املسند.

2- الـُمـرَسل املجهول: وهو ما جهل رواة احاديثه اصاًل.

3- الـُمرَسل املجزوء: وهو ما حذف بعض رواة السند كأسانيد ابن ايب عمري.

تعتمد مرشوعية الـُمرَسل عىل وثاقة الـُمرِسل فاذا كان املرِسل  مرشوعيته: 
ثقة كان احلديث الـُمرَسل حجة واال فال.

مثال مراسيل الشيخ الصدوق ومراسيل ابن ايب عمري ومراسيل زرارة ابن أعني.

يشء  كل  الفقيه:  يف  الصدوق  الشيخ  مرسلة  يف  كام  املرسل  مثال:احلديث 
مطلق حتى يرد فيه ني. 
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اما احلديث املسند فإنه يتألف من عنرصين أساسيني مها: السند واملتن. 
 اوالً: السند: يقال أسند احلديث إىل قائله إذا رفعه إليه ونسبه له، مأخوذا من 
نسبة  إليه واعتامدهم عليه يف معرفة صحة  العلامء  االستناد واالعتامد، الستناد 

احلديث إىل املعصوم وعدم صحة نسبته إليه.

قائله فهو  إىل  ناقله  الذي يوصل احلديث من  الروائي  الطريق  هو  فالسند:   
يتألف من عنرصين:

 أ- الرواة: وهم الرجال الذين يروونه.
 ب- الرواية: وهي السلسلة التي تنتظم الرواة. 

 وتقدم منا أن علم الرجال يبحث يف رواة السند كل راٍو عىل حده، وعلم 
احلديث يبحث يف رواية السند ككل. فعنرص السند يشتغل عليه علامن مها علم 

الرجال وعلم احلديث.

ثانيًا: املتن: يراد به نص احلديث وهو: صيغة الكالم األصلية التي تكلم هبا 
قائل احلديث. ويتكون املتن من عنرصين مها: اللفظ واملعنى. 

 أ- اللفظ: ويتألف من كلامت تنتظمها صيغة تركيبية نحوية.
ب- املعنى أو الداللة. ذلك أن الكلامت املفردة هلا ثالث دالالت هي: 

1- الداللة املعجمية: وهي املعنى املستفاد من مادة الكلمة. 

 2- الداللة الرصفية: وهي املعنى املستفاد من هيئة الكلمة. 

يف  الكلمة  وموقع  وظيفة  من  املستفاد  املعنى  وهي  النحوية:  الداللة   -3
الكالم. ثم تعقب هذه الدالالت الثالث الداللة العامة.
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 4- املعنى العام: وهو املستفاد من املركب باعتباره كالما. وكل هذه املعاين 
تطبيق  وبواسطة  اللغوي،  ملعجم  إىل  الرجوع  طريق  عن  تعرف  الدالالت  أو 
قواعد اللغة من رصفية ونحوية وبيانية. ثم إن كال من السند واملتن ال يرتفع إىل 
مستوى الدليل لالستدالل به، أو مستوى احلجة لالحتجاج به، إال إذا كان السند 
بمستوى االعتبار، واملتن بمستوى الظهور. وكال هذين املستويني ال يعرفان إال 
من علم أصول الفقه واملتن يشتغل عليه علوم العربية بأنواعها، وعلم االصول. 

مثال احلديث املسند: 

الكايف: كتاب االيامن والكفر: باب احلب يف اهلل والبغض يف اهلل: )عن ابن 
حمبوب عن مالك بن عطية عن سعيد األعرج عن أيب عبد اهللالسند(. 

)قال من أوثق عرى االيامن أن حتب يف اهلل وتبغض يف اهلل وتعطي يف اهلل ومتنع 
يف اهلل( املتن. 

انواع احلديث 
1- االحاديث النبوية: وهي قول النبي وفعله وتقريره.

احلديث  الطهارة، اصطالحا: هو  لغة هو  القدس  القدسية:  االحاديث   -2
الذي ينقل عن النبي عن اهلل من غري اعجاز او حتٍد، وهذا ما يفرقها عن القرآن 
وهي اكثرها للوعظ واالرشاد وبعضها ترمجة للكتب الساموية قبل القرآن وقد 
تصدى جلمعها بعض علامء الشيعة منهم الشيخ احلر العاميل يف كتاب اجلواهر 

السنية يف االحاديث القدسية.
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معصومون  انم  وبام  الرشيفة،  السنة  من  وهي  البيت:  اهل  احاديث   -3
ينقلون  وحرامه،  اهلل  حالل  عىل  اهلل  امناء  البيتهم  اهل  وان  حجة،  فهي 
عن جدهم رسول اهلل، يف الكايف بسنده قال: سمعنا أبا عبد اهلل يقول: 
حديثي حديث أيب، وحديث أيب حديث جدي، وحديث جدي حديث احلسني، 
 املؤمنني أمري  حديث  احلسن  وحديث  احلسن،  حديث  احلسني  وحديث 
اهلل قول اهلل عز  املؤمنني حديث رسول اهلل وحديث رسول  أمري  وحديث 

وجل)1(. 

اذا  منه،  وسمع  النبي  صحب  من  هم  والصحابة  الصحابة:  احاديث   -4
اجتهادية من  واذا كانت  بسند صحيح فهي حجة،  اهلل  نقال عن رسول  كانت 

دون ان ينسبونا للنبي فهي ليست بحجة لدينا.

مع  فالتعامل  الصحابة،  من  والتابعني هم ممن سمع  التابعني:  احاديث   -5
احاديثهم كذلك القول نفسه. 

)1( الكايف- الشيخ الكليني: ج1 ص53 ح5.
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اسئلة الدرس الثامن

1- اذكر عنارص احلديث وعرفها؟

2- ما هي عنارص السند؟

3- يتكون متن احلديث من لفظ ومعنى، فام هي انواع الدالالت التي تفهم 
من اللفظ؟

4- اذكر انواع الدالالت ثم عرفها؟

5- اذكر انواع احلديث، مع ذكر تعريف لكل نوع؟

6- ما الفرق بني االحاديث النبوية واالحاديث القدسية؟

7- ما الفرق بني حديث اهل البيتواحاديث الصحابة والتابعني؟

8- عرف احلديث املرسل لغًة واصطالحًا؟

9- ماهي انواع احلديث املرسل؟

10- ماهي حجية احلديث املرسل؟
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ينقسم احلديث تقسيام أساسيا إىل قسمني: متواترو آحاد.

 وخرب االحاد يقسم اىل احاد مقرون، وآحاد غري مقرون. 

اوال- تعريف اخلرب املتواتر لغة واصطالحا:
أي  الفاعل-  اسم  بصيغة  تقرأ  )متواتر(  كلمة  )لغة(  تعريفه:  املتواتر  اخلرب   
بكرس التاء الثانية- بمعنى أن اخلرب نفسه، وبصيغة اسم املفعول- أي بفتح التاء 

الثانية- بمعنى أن اخلرب توتر به. يقال: واتر الشئ: تابعه، 

تعريفه: اصطالحا، هناك تعريفان مها: 
1- احلديث املتواتر: هو الذي يرويه مجاعة عن مثلهم يف كل جيل يستحيل 

تواطئهم عىل الكذب.

2- احلديث املتواتر: هو )خرب مجاعة يفيد بنفسه القطع بصدقه(. 

النقل  يميزه هو  املتواتر والذي  نقل احلديث  آلية  يركز عىل  التعريف االول 
اجلامعي يف كل جيل، بينام التعريف الثاين ركز عىل حجية اخلرب املتواتر حيث انه 

يفيد القطع واليقني، والقطع حجيته ذاتية اي ال حيتاج اىل دليل خارجي يثبته 

ثانيا: رشوط اخلرب املتواتر: 
1- النقل اجلامعي يف كل جيل جيل من عرص النبي اىل عرصنا، وال يشرتط 

عدد معني كام ذكره علامء العامة، بل كل عدد يفيد االطمئنان. 

2- يشرتط النقل عن حس ال حيدس. اي اما يسمع باذنه، او يرى بعينه، وال 
يعتمد عىل الظن والتخمني. 
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ثالثا: انواع التواتر: 
بنفس  طبقاهتم  كل  ويف  الرواة،  مجيع  يرويه  الذي  هو  اللفظي:  املتواتر   -1

صيغته اللفظية الصادرة من قائله. 

فليتبوأ  متعمدا  عيل  كذب  )من   :النبي عن  الرشيف  احلديث  ومثاله: 
مقعده من النار(. 

قال الشهيد الثاين يف)1(: )نعم، حديث )من كذب عيل متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار( يمكن ادعاء تواتره، فقد نقله اجلم الغفري، قيل: أربعون، وقيل: نيف 

وستون صحابيا، ومل يزل العدد يف ازدياد(. 

وحديث :)من كنت مواله فعيل مواله( حديث متواتر بامجاع املسلمني.

يف  إليه  اإلشــارة  أو  تكرره  من  املستفاد  املعنى  وهو  املعنوي:  املتواتر   -2  
تكذيبها،  معها  يمكن  ال  كثرة  وكثرية  املعنى،  متفقة  األلفاظ  متلفة  أحاديث 
قاسم  عند  مجيعها  تلتقي  ألفاظها  اختالف  مع  فإنا  املهدي،  ظهور  كأحاديث 

مشرتك أو قدر متيقن، وهو ظهور املهدي. 

مثال: حديث الثقلني: النه متفق املعنى ولكنه ورد بالفاظ متلفة 

قال رسول اهلل: اين تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي ما ان 
متسكتم هبام لن تضلوا بعدي ابدا .

ويف حديث آخر: اين تارك فيكم الثقلني ما ان متسكتم هبام لن تضلوا ابدا: 
كتاب اهلل وعرتيت اهل بيتي وانام لن يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوض .

)1(الدراية: 15.
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3-املتواتر االمجايل: وهو الذي ذكره االخوند اخلراساين، وهو ما كان متلف 
االمام  شجاعة  يف  كام  واحد  موضوع  يف  يشرتك  انه  اال  املعنى  متلف  اللفظ 
عىل  تتفق  للكنها  ايضا،  احلادثة  وتكرر  كثرية  الشجاعة  الفاظ  حيث   ،عيل

موضوع واحد وهو الشجاعة. 

رابعا: حجية اخلرب املتواتر: 
حجته ذاتية ويفيد القطع بصدوره عن املعصوم .

 اسئلة الدرس التاسع 

1- عرف اخلرب املتواتر لغة واصطالحا؟

2- ُعرف اخلرب املتواتر اصطالحا بتعريفني اذكرمها وما هو الفارق بينهام؟

3- اذكر رشوط اخلرب املتواتر؟

4- اذكر انواع اخلرب املتواتر مع مثال لكل منهم ؟

5- ما هي مدي حجية اخلرب املتواتر؟ 

6- ما معنى ان اخلرب املتواتر حجيته ذاتية؟
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فائدة دراسة القرائن: 
تعضد  كثرية،  قرائن  وهي  املعصوم  عن  النص  صدور  من  للتحقق  وذلك 
قرينة السند، اذ ان السند واحد من القرائن اخلارجية، فلو كان السند ضعيفا، 
يمكن ان نتحقق من الوثوق بصدور النص من املعصوم بطرق اخرى اصطلح 
عليها القرائن اخلارجية والداخلية وكل واحدة منها قرينة عىل صحة الصدور. 

ومثال القرائن كمثال الفحوصات املختربية التي جيرهيا الطبيب للتأكد من 
باملحرار بل حيتاج اىل فحص  بالدقة، فاحيانا ال يكفي ان يفحص  نوع املرض 
االدرار والدم واخذ اشعة سونار والرنني واملفراس، فكل هذه الفحوصات هي 

قرائن تزيد من امكانية الوثوق، وتشخيص املرض. 

والعمل اليوم فقط عىل قرينة واحدة وهي السند، مع انا واحدة من القرائن 
وجزء علة وليست علة تامة لرفض احلديث وقبوله. ومن افضل القرائن هي 

العرض عىل كتاب اهلل والسنة القطعية 

فلو ان احلديث كان ضعيفا من حيث السند يمكن ان يثبت بقرينة اخرى غري 
السند كالعرض عىل القرآن، وغريها من القرائن 

تقسيمه: يقسم خرب الواحد إىل قسمني رئيسني مها: 
أو  املقرتن.  وغري  املقرتن،  بعضهم:  يعرب  كام  أو  املقرون.  وغري  املقرون، 

املحفوف بالقرائن، وغري املحفوف هبا. 
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 1- خرب الواحد املقرون: 
تقدم يف تعريف خرب الواحد أنه ال يفيد العلم بصدقه بنفسه، وإنام يفيد هذا 
إذا اقرتن بقرينة تساعده عىل إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره عن املعصوم. 
القاطع  اخلرب  )فأما  املقرون:  الواحد  اخلرب  بقوله:   )1( املفيد  الشيخ  عرفه  وقد 
مربه(.  بصحة  العلم  إىل  فيه  بالناظر  يفيض  دليل  إليه  يقرتن  الذي  فهو  للعذر 
عىل  بمتواتر  ليس  )وما  بقوله:  )االستبصار(  خطبة  يف  الطويس  الشيخ  وعرفه 
رضبني: فرضب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خرب تقرتن إليه قرينة توجب 

العلم(. 

فتعريف اخلرب املقرون: هو اخلرب الذي تصحبه القرينة املساعدة له عىل إفادته 
العلم بصدقه وصحة صدوره. 

والشيخ  املفيد  الشيخ  من  كل  ذكرها  وخارجية،  داخلية،  القرائن:  انواع 
العلامء  من  املحققني  تعريف  بنقل  هذه  فائدته  وبدأ  العاميل.  واحلر  الطويس 

للقرينة بأنا: )ما ينفك عن اخلرب وله دخل يف ثبوته(. 

 ثم قسمها إىل قسمني، هي: 
القرائن اخلارجية: والتي تعضد السند وتفيد القطع بصدور النص 

العلم  فإنه قد حيصل من هذا  الكذب عادة.  ثقة يؤمن منه  الراوي  أ- كون 
بصدق اخلرب وصحة صدوره. 

 ب- وجود احلديث يف كتاب من كتب األصول املجمع عليها، أو يف كتاب 
أحد الثقات. 

)1( أصول الفقه: 41.
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 ج- وجود احلديث يف أحد الكتب األربعة. 
 د- وجود احلديث يف كتاب ألحد أصحاب اإلمجاع. الذين امجع الشيعة عىل 

تصحيح ما يصح عنهم.
 هـ - تكراره يف كتب متعددة معتمدة. 

 و- عدم وجود معارض له. 
هلا  فيكون  السند،  صحيحة  اخرى  باحاديث  احلديث  مضمون  ورود  ي- 

معضدا. 
القرائن الداخلية: وهي التي تعضد املتن 

 أ- موافقة احلديث للقرآن الكريم.
ب- وموافقة السنة القطعية. 

ج- موافقة احلديث للعقل الفطري السليم. 
د-مالف للعامة.

هـ- موافق لالحتياط. 
و- موافقة المجاع املذهب احلق.

ي- موافقة المجاع املسلمني. 
من اجل هذا قال قدماء االمامية اكثر اخبارنا الصادرة عن املعصوم حمفوفة 

بالقرائن وهي صحيحة، وقليل منها خايل من القرائن. 
بينام الصحيح عند املتأخرين هو فقط ما صح سنده.

مستدرك  وخامتة  العاميل  للحر  الوسائل  خامتة  فلرياجع  املزيد  أراد  ومن 
الوسائل للشيخ النوري.
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مثال: حديث املنزلة 
قول النبي: ياعيل انت مني بمنزلة هارون من موسى اال انه النبي بعدي.

القرائن الداخلية واخلارجية احلافة يف هذا احلديث:
1- هذا احلديث مستفيض وقد ورد يف كتب العامة واخلاصة ’ وهذه قرينة 

عىل صدوره اذ ورد يف كتب معتربة.

2- نقله الثقات من الصحابة والتابعني، كام ذكر ذملك علامء الرجال اذن فقد 
صح سنده وهذه قرينة خارجية اخرى.

وهي  منه  االول  فالشطر  القرآن،  عىل  عرضه  الداخلية  القائن  اهم  من   -3
بني  املنازل  عىل  منطبقة  الكريم  القرآن  يف  وهاروناملوجودة  موسى  بني  املنازل 
هاُروَن  َأْهيل *  ِمْن  َوزيرًا  يل   اْجَعْل  َو  واحدة  اية  اىل  نشري  فقط  وعيل،  حممد 

ْكُه يف  َأْمري  )طه: 32-29( َأخي * اْشُدْد بِِه َأْزري * َو َأرْشِ

حيث ثبتت الوزارة والقرابة واالخوة والنرصة واملشاركة يف تبليغ الدعوة.

َأبا  ٌد  حُمَمَّ كاَن  تعاىلما  بعدي( يصادق عليه قوله  املقطع االخري)النبي  اما 
يَشْ ٍء  بُِكلِّ  ـُه  اللَّ كاَن  َو  النَّبِيِّنَي  خاَتَم  َو  ـِه  اللَّ َرُسوَل  لِكْن  َو  ِرجالُِكْم  ِمْن  َأَحٍد 

َعليام)األحزاب:40(. وهكذا كل االحاد.
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 اسئلة الدرس العارش

1- ما الفرق بني اخلرب الواحد واخلرب املتواتر؟

2- عرف اخلرب الواحد املقرون؟

3- ما هي حجية اخلرب الواحد املقرون؟

4- ماهي فائدة دراسة القرائن؟

5- ما هي القرائن اخلارجية؟

6- ماهي القرائن الداخلية؟

7- اذكر مثاال عىل احلديث املقرون؟
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2- خرب الواحد غري املقرون:
تبينا مفهوم خرب الواحد غري املقرون من تعريفنا ملفهوم  أننا  إخال   تعريفه: 
مستوى  يبلغ  ال  الذي  اخلرب  ذلكم  وهو  املقرون.  الواحد  وخرب  املتواتر  اخلرب 

التواتر، ومل يقرتن بام يساعده عىل إفادة العلم بصدوره.

خرب اآلحاد ويطلق عليه )خرب الواحد( أيضا. تعريفه: يمكننا أن نصنف ما 
ذكر من تعاريف خلرب الواحد إىل األصناف التالية: 

 1- التعريفات القائلة بأن خرب الواحد هو الذي ال يبلغ حد التواتر، سواء 
الشهيد  هبذا  الواحد  خرب  عرف  وممن  واحــد.  من  أكثر  أو  واحــدا  راويــه  كان 

الثاين)1(. 

2- ما ذكر من أن خرب الواحد هو الذي ال يفيد العلم بنفسه. وممن عرفه هبذا 
الشيخ السبحاين )2(.

هو  الواحد  خرب  إن  القائل:  السابقني،  التعريفني  بني  اجلامع  التعريف   -3  
إفادته  وليس شأنه   ،- قلت  أم  رواته  كثرت  التواتر- سواء  حد  يبلغ  ال  الذي 
العلم بنفسه. وهو تعريف الشيخ العاميل يف معامل الدين)3(. وهو التعريف املتفق 

عليه. 

 وإذا حاولنا املقارنة بني هذه التعاريف سوف نرى أن هذه التعاريف ناظرة 

)1(  الدراية: 15.
)2( أصول احلديث وأحكامه: ص34 .

)3( الشيخ حسن، معامل الدين: ص342.
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املتواتر  كان  فاذا  بالنقيض،  التعريف  يسمى  ما  وهو  املتواتر،  اخلرب  تعريف  اىل 
ينقل عن مجاعة يف كل جيل، فان اخلرب الواحد ينقل عن واحد او اثنني او اكثر، 
ال يف كل جيل، واذا كان اخلرب املتواتر قطعي الصدور، فان اخلرب الواحد ظني 
اخلرب  فان  ذاتية  حجيته  فتكون  القطع  يفيد  املتواتر  اخلرب  كان  واذا  الصدور، 

الواحد يفيد الظن املعترب. 

وأقىص ما يفيده إذا توافرت يف إسناده رشوط الصحة هو الظن بصدوره عن 
املعصوم. 

مرشوعيته: ومن هنا أثار علامء أصول الفقه مسألة حجيته ومرشوعية العمل 
به، ألن الظن منهي رشعا عن العمل به، والركون إليه، إال إذا قام الدليل عىل 

مرشوعيته.

ادلة جواز التعبد باخلرب الواحد غري املقرون: 
 1 – القرآن الكريم: 

قوله تعاىل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 
 .عىل ما فعلتم نادمني

بتقريب )أنا تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس، ويؤخذ به، من 
جهة أن ذلك من سريهتم، وإال فلامذا ني عن األخذ بخرب الفاسق من جهة أنه 
فاسق، فأراد اهلل تعاىل أن يلفت أنظار املؤمنني إىل أنه ال ينبغي أن يعتمدوا كل خرب 
من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن ال يؤخذ به بال ترو، وإنام جيب 
فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة، أي فعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يرض 
بالقوم. والرس يف ذلك أن املتوقع من الفاسق أال يصدق يف خربه، فال ينبغي أن 
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يصدق ويعمل بخربه. فتدل اآلية بحسب املفهوم عىل أن خرب العادل يتوقع منه 
الصدق فال جيب فيه احلذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة. والزم ذلك أنه حجة(. 

 2 –السنة الرشيفة: 
أكاد  )ال  قلت:  قال:   ،الرضا اإلمام  عن  املهتدي  بن  العزيز  عبد  رواية   
أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معامل ديني، أفيونس بن عبد الرمحن 

ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معامل ديني؟ قال: نعم(.

أمرا  كان  الثقة  قول  قبول  أن  الرواية  هذه  )وظاهر  األنصاري:  الشيخ  قال 
مفروغا عنه عند الراوي فسأل عن وثاقة يونس لريتب عليه أخذ املعامل منه(. إىل 

غريه من أحاديث كثرية بلغت حد التواتر املعنوي يف قبول خرب الثقة. 

 السرية االجتامعية: يقول استاذنا الشيخ املظفر)1):
طرا  العقالء  بناء  استقرار  الريب-  يعرتيه  ال  الذي  قطعا  املعلوم-  من  )إنه 
بخرب  األخذ  عىل  وأذواقهم،  مشارهبم  اختالف  عىل  العملية  سريهتم  واتفاق 
تبليغ  يثقون بقوله ويطمئنون إىل صدقه ويأمنون كذبه، وعىل اعتامدهم يف  من 
سريهتم  جرت  الناس  كسائر  باخلصوص  واملسلمون  الثقات.  عىل  مقاصدهم 
العملية عىل مثل ذلك يف استفادة األحكام الرشعية من القديم إىل يوم الناس 
هذا، ألنم متحدو املسلك والطريقة مع سائر البرش، كام جرت سريهتم بام هم 
عقالء عىل ذلك يف غري األحكام الرشعية. وإذا ثبتت سرية العقالء من الناس 
متحد  املقدس  الشارع  فإن  الثقة،  الواحد  بخرب  األخذ  عىل  املسلمون  فيهم  بام 
العقالئية كسائر  الطريقة  متخذ هلذه  بأنه  نعلم  أن  بد  فال  املسلك معهم، ألنه، 
الناس ما دام أنه مل يثبت لنا أن له يف تبليغ األحكام طريقا خاصا مرتعا منه، غري 

)1( أصول الفقه: 92-91/2.
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طريق العقالء، ولو كان له طريق خاص قد اخرتعه غري مسلك العقالء ألذاعه 
باقي  املسلمني عىل طبق سرية  للناس، ولظهر واشتهر، وملا جرت سرية  وبينه 
البرش. وهذا الدليل قطعي ال يداخله الشك، ألنه مركب من مقدمتني قطعيتني: 

1- ثبوت بناء العقالء عىل االعتامد عىل خرب الثقة واألخذ به. 

 2- اقرار الشارع املقدس هلذه السرية العقالئية 

انواع اخلرب الواحد غري املقرون: 
ألف السيد مجال الدين أمحد بن طاووس احليل كتابه )حل االشكال يف معرفة 
الرجال(. وهداه اطالعه عىل أحوال الرجال من خالل جتربته العلمية يف تأليفه 
يلتقي  تنويعا  وتنويعها  األحوال  هذه  واقع  استخالص  إىل  املذكور،  الكتاب 

وطبيعة تنويع األسانيد وفق أحوال الرجال، ذلك أن يف رجال احلديث: 

أ- االمامي العادل. ب- االمامي املمدوح. ج- غري االمامي لكنه موثق.

د- ضعيف احلال أو جمهوله. 

 وألنه رأى أن أحوال رجال األسانيد ال خترج عن هذه: 

1- احلديث الصحيح: هو ان يكون السند كل رواته إماميون عدول. 

السبع  عن   الّلـه عبد  أبا  سالت  قال:  مسلم،  بن  حمّمد  صحيحة  مثال: 
املثانى و القرآن العظيم أ هى فاحتة الكتاب؟

قال: نعم، قلت: بسم الّلـه الرمحن الرحيم من السبع؟ قال: نعم، هى افضلهن.

فيهم  ولكن  إماميون،  رواته  كل  السند  يكون  ان  هو  احلسن:  احلديث   -2
املعدل وفيهم املمدوح. 
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املعدلني  االماميني  من  رواتــه  السند  يكون  ان  وهو  املوثق:  احلديث   -3  
واملمدوحني ومن غري االماميني إال أنم موثقون.

4- احلديث الضعيف: وقد يضم السند من هو جمهول احلال أو مضعف. 

فعمل- هلذا- عىل تصنيف األسانيد إىل أربعة، وسامها: الصحيح، واحلسن، 
واملوثق، والضعيف. 

تقويم رجال  ناحية عملية- عىل سهولة ويرس  التقسيم يساعد- من   وهذا 
السند، ومن ثم تقييم السند. ولعله إىل هذا هدف السيد ابن طاووس. ولعله 
هلذا أيضا أكده تلميذه العالمة احليل. وسار عليه كل من جاء بعدمها من علامء 

املدرسة األصولية. 

الثنائي الذي تقدم  التقسيم   ويف الطرف اآلخر بقي علامء االخبارية)1(عىل 
به  حفت  ما  والصحيح  وضعيف،  صحيح  اىل  احلديث  تقسيم  وهو  عرضه. 

القرائن وان كان ضعيفا 

القدماء  الن  املتأخرين،  عند  الصحيح  من  اعم  املتقدمني  عند  فالصحيح 
يصححون بالقرائن واملتأخرين يصححون بالسند فقط. 

لرواة  كاملة  معلومات  توفر  لعدم  دقيقا  ليس  فقط  بالسند  والتصحيح 
احلديث، فنحتاج اىل قرائن اخرى تعني يف تشخيص احلديث.

)1( االخبارية واالصولية هم من الشيعة االمامية االثني عرشية، متفقون يف االصول والفروع اال انم 
ال  واالخباريون  الرشعي،  للحكم  االستنباط  قواعد  وهي  الفقه،  اصول  علم  قواعد  بعض  يف  اختلفوا 
يتعدون عن النص يف الكتاب والسنة، واما االصوليون فانم يضيفون اىل الكتاب والسنة العقل واالمجاع، 

وغريها من ادوات االستنباط. 



............................................................   عــــلــــم الـــــحــــديــــث 82

اسئلة الدرس احلادي عرش 

1- عرف اخلرب الواحد غري املقرون؟

2- ما هي ادلة التعبد باخلرب الواحد غري املقرون؟

3- عرف املصطلحات التالية: الصحيح، احلسن، املوثق، الضعيف؟

4- ما هو الفرق بني الصحيح عند االخباريني والصحيح عند االصوليني؟

5- ما هي انواع اخلرب الواحد غري املقرون؟عرفها 

6- من هم االخباريون واالصوليون؟
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أقسام الضعيف: أن احلديث الضعيف ينقسم إىل: مقبول ومردود. 
واآلن حيث جاء دور دراستهام نقول: عرفوا: 

وعملوا  بالقبول،  الفقهاء  تلقاه  الذي  الضعيف  احلديث  بأنه  املقبول:   -1
بمضمونه. أي أن الفقهاء يعتمدونه دليال يف االستنباط، ويفتون وفق مدلوله. 

وقد يؤنث باعتبار الرواية فيقال: )مقبولة(.

عن  النهي  يف  ــواردة  ال الكوفية،  العجيل  حنظلة  بن  عمر  مقبولة  ومثاله: 
ولزوم  العبايس،  احلاكم  قبل  من  املنصوبني  الرسميني  القضاة  عند  التقايض 
الرتافع إىل فقهاء اإلمامية. وممن رواها احلر العاميل يف الوسائل)1(بإسناده عن 
)حممد بن يعقوب عن حممد بن حييى عن حممد بن احلسني عن حممد بن عيسى 
عن صفوان بن حييى عن داود بن احلصني عن عمر بن حنظلة، قال: )سألت أبا 
عبد اهللعن رجلني من أصحابنا بينهام منازعة يف دين أو مرياث، فتحاكام إىل 

السلطان وإىل القضاة أحيل ذلك؟... الخ(.

وضعف هذه الرواية آت من وجود )حممد بن عيسى( و )داود بن احلصني( 
يف سندها. ضعفهام الشهيد الثاين يف الدراية)2( قال: )وإنام وسموه )يعني حديث 
ابن حنظلة املذكور( باملقبول ألن يف طريقه حممد بن عيسى وداود بن احلصني، 
ومها ضعيفان(. يضاف إليه أن عمر بن حنظلة مل ينص األصحاب فيه بجرح أو 

تعديل.

)1( الوسائل: 75/18، الباب9 من أبواب صفات القايض.
)2( الشهيد الثاين، الدراية: 44 .
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ولكن ألنا قبلت من قبل الفقهاء، وعملوا بمضمونا يف موضوع القضاء 
الفقه،  أصول  من  املتعارضني  اخلربين  بني  الرتجيح  موضوع  ويف  الفقه،  من 
الثاين:  الشهيد  يقول  املعتربة.  األحاديث  ضمن  ودخلت  باملقبولة،  سميت 
)ومع ما ترى يف هذا االسناد )يعني اسناد املقبول املذكور( قد قبل األصحاب 
متنه، وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفقه، واستنبطوا منه رشائطه كلها، 

وسموه مقبوال، ومثله يف تضاعيف أحاديث الفقه كثري(. 

وهو احلديث الضعيف الذي رده العلامء ومنعوا من الرجوع  2- املردود:   
وأظهر  أوضح  ومن  ضعفه.  جرب  عىل  يساعد  ما  وجود  لعدم  به  والعمل  إليه 

مصاديقه: احلديث املوضوع

والتسمية  املصنوع.  املختلق،  املكذوب،  هو  املوضوع:  احلديث  تعريفه: 
مأخوذة من الوضع بمعنى االختالق، يقال: وضع الرجل احلديث: افرتاه وكذبه 
 -واختلقه. والوثيقة العلمية التي رواها الكليني باسناده عن أمري املؤمنني
والتي نقلنا نصها عند حديثنا عن نشأة احلديث- رصحية يف أن وضع احلديث 

.كان عىل عهد رسول اهلل

أن   اهلل رســول  دعا  مما  املشكلة،  تشبه  ظاهرة  آنــذاك  شكل  أنه  ويبدو 
العقيدة  عىل  خطر  مع  الوضع  عن  ينجم  قد  ملا  وذلك  قوة،  وبكل  يكافحها 
والترشيع واملجتمع. فقد جاء فيها: )وقد كذب عىل رسول اهلل عىل عهده 
الكذابة، فمن كذب عيل  قد كثرت عيل  الناس  أهيا  )يا  فقال:  قام خطيبا  حتى 

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار( ثم كذب عليه من بعده(. 
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 عوامل الوضع: يمكننا أن نلخص عوامل وضع احلديث بالتايل:

1- العامل السيايس. 2- العامل الديني. 3- العامل املذهبي. 4- العامل 
االعالمي. 5- العامل االجتامعي. 6- العامل االقتصادي. 7- العامل الشخيص. 

اسئلة الدرس الثاين عرش
 

1- عرف اخلرب الضعيف؟

2- كيف نتعامل مع اخلرب الضعيف؟ 

3- ماهي انواع اخلرب الضعيف؟ 

4- كثر الوضع و الوضاعون يف كتب العامة او اخلاصة؟

5- عدد عوامل الوضع؟
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1- )العامل السيايس(: 
ومتثل هذا بشكل واضح يف أعامل معاوية بن أيب سفيان التي قام هبا من أجل 
توطيد أركان دولته.. وكان منها اختالق احلديث. ذلك أن معاوية عندما أسلم 
يوم فتح مكة أسلم ال عن طواعية، وإنام هو األمر الواقع الذي استسلم له آل 
الواقع  هذا  يسايروا  أن  إال  اجلاهلية  سيادهتم  السرتجاع  أمامهم  فليس  أمية. 
اجلديد الذي سلبهم تلك السيادة اجلاهلية ليحققوا هدفهم يف اسرتجاعها عن 

طريق هذه املسايرة. 

وكان أول نفوذ هلم إىل ذلك، أيام أيب بكر حينام وىل يزيد بن أيب سفيان أمرة 
أحد جيوش الفتوح، وهو اجليش الذي وجهه اخلليفة لفتح دمشق. ثم ملا واله 
عمر بن اخلطاب والية دمشق، ووىل أخاه معاوية والية ما واالها من بالد الشام. 
وملا مات يزيد بن أيب سفيان أضاف عمر والية دمشق إىل معاوية. وملا ويل عثامن 

بن عفان وىل معاوية والية الشام كلها.

وبعد مقتل عثامن استقل معاوية بواليته، وخرج عن طاعة اخلليفة الرشعي 
عيل بن أيب طالب، وشق عصا مجاعة املسلمني، بام أحدثه من فتنة احلرب بني 
أهل العراق وأهل الشام. وملا استتب له أمر السلطة بعد مقتل عيل)حتولت 
اخلالفة إىل ملك آل إىل صاحبه بقوة السيف والسياسة واملكايد(. وألن معاوية 

كان يعلم أن ال أهلية رشعية له للخالفة ألنه من الطلقاء. 

فيه،  رأهيم  جيسد  بام  والتابعني  الصحابة  من  واحد  غري  هذا  أسمعه  وقد 
من  وانت  ملعاوية  قال  انه  صوحان  بن  صعصعة  عن  نقل  وقد  منه.  وموقفهم 

الطلقاء الذين ال حتل هلم اخلالفة. 
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فحاول معاوية قلب احلقائق وخلط االوراق ورشاء الذمم وغسل االدمغة 
ال سيام وان الذين من قبله منعوا تدوين احلديث، وهي املرحلة االوىل من ضياع 
تراث الرسول، حتى جاءت املرحلة الثانية وهي وضع االحاديث املكذوبة عىل 
رسول اهلل حتى شب عليها املسلمون)روى املدائني يف كتاب األحداث، وقال: 
كتب معاوية نسخة واحدة إىل عامله بعد عام اجلامعة: )أن برئت الذمة ممن روى 

شيئا من فضل أيب تراب، وأهل بيته(.

وكان أشد البالء حينئذ أهل الكوفة. وكتب معاوية إىل عامل يف مجيع اآلفاق: 
أن ال جييزوا ألحد من شيعة عيل وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم: أن انظروا من 
قبلكم من شيعة عثامن وحمبيه، وأهل واليته، والذين يروون فضائله، ومناقبه، 
رجل  كل  يروي  ما  بكل  إيل  واكتبوا  وأكرموهم،  وقربوهم،  جمالسهم،  فأدنوا 
منهم، واسمه واسم أبيه، وعشريته. ففعلوا ذلك حتى أكثروا يف فضائل عثامن 
ومناقبه، ملا كان يبعث إليهم معاوية من الصالت، والكساء، واحلباء، والقطايع، 

ويفيضه يف العرب منهم واملوايل.

فكثر ذلك يف كل مرص، وتنافسوا يف املنازل والدنيا، فليس جيئ أحد مردود 
من الناس عامال من عامل معاوية، فريوي يف عثامن فضيلة أو منقبة، إال كتب 

اسمه وقربه وشفعه. فلبثوا بذلك حينا. 

ويف  مرص،  كل  يف  وفشا  كثر  قد  عثامن  يف  احلديث  أن  عامله:  إىل  كتب  ثم 
الرواية يف فضائل  الناس إىل  كل وجه، وناحية، فإذا جاءكم كتايب هذا فادعوا 
أيب  يف  املسلمني  من  أحد  يرويه  خربا  ترتكوا  وال  األولني،  واخللفاء  الصحابة، 
تراب إال وأتوين بمناقض له يف الصحابة، فإن هذا أحب إيل، وأقر إىل عيني، 
وفضله.  عثامن،  مناقب  من  عليهم  وأشد  تراب، وشيعته،  أيب  حلجة  وأدحض 
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ال  مفتعلة  الصحابة  مناقب  يف  كثرية  أخبار  فرويت  الناس،  عىل  كتبه  فقرئت 
بذكر  أشادوا  حتى  املجرى،  هذا  جيري  ما  رواية  يف  الناس  وجرى  هلا.  حقيقة 
ذلك عىل املنابر. وألقي إىل معلمي الكتاتيب، فعلموا صبيانم، وغلامنم، من 
ذلك الكثري الواسع، حتى رووه، وتعلموه كام يتعلمون القرآن، وحتى علموه 

بناهتم، ونساءهم، وخدمهم، وحشمهم. 

فلبثوا بذلك إىل ما شاء اهلل. فظهرت أحاديث كثرية موضوعة، وهبتان منترش، 
ومىض عىل ذلك الفقهاء والقضاة والوالة(. 

 وقال ابن عرفة: )إن أكثر األحاديث املوضوعة يف فضائل الصحابة افتعلت 
يف أيام بني أمية تقربا إليهم بام يظنون أنم يرغمون به أنوف بني هاشم( 

ومن هذا ما أشار إليه ابن أيب احلديد يف كتابه)1( قال: وذكر شيخنا أبو جعفر 
رواية  عىل  التابعني  من  وقوما  الصحابة  من  قوما  وضع  معاوية  أن  اإلسكايف: 
أخبار قبيحة يف عيل تقتيض الطعن فيه، والرباءة منه، وجعل هلم عىل ذلك جعال 
العاص،  بن  وعمرو  هريرة،  أبو  منهم:  أرضاه.  ما  فاختلقوا  مثله،  يف  يرغب 

واملغرية بن شعبة، ومن التابعني: عروة بن الزبري.

روى الزهري أن عروة بن الزبري حدثه، قال: حدثتني عائشة، قالت: - كنت 
عند رسول اهلل إذ أقبل العباس وعيل: يا عائشة إن هذين يموتان عىل غري ملتي، 
أو قال: ديني. وروى عبد الرزاق عن معمر، قال: كان عند الزهري حديثان عن 
عروة عن عائشة يف عيل، فسألته عنهام يوما، فقال: ما تصنع هبام، وبحديثهام، 

اهلل أعلم هبام. 

)1( رشح نج البالغة: 358/1 الطبعة املرصية القديمة.
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اسئلة الدرس الثالث عرش
 

1- عرف الوضع؟ وعدد اسباب الوضع؟

2- ما هو العامل السيايس يف وضع احلديث؟

3- ما هي الوثيقة التي بعثها معاوية اىل عامله يف االمصار؟

4- ملاذا قال بعض حمققي العامة: ان اكثر فضائل الصحابة موضوعة؟

5- ملاذا قام معاوية هبذا الوضع؟
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2- )العامل الديني(: 
األخرى  األديان  أبناء  دفع  الذي  السبب  هنا-  الديني-  بالعامل  وأقصد   
ما  املسلمني. وأظهر مظاهر هذا  وانتقاما من  كيدا لالسالم  األحاديث  لوضع 
عن  جاءتنا  التي  اإلرسائيليات  ب ـ)اإلرسائيليات(،  والفقهاء  املحدثني  يف  عرف 
طريق  عن  إلينا  وصل  الذي  )الغلو(  و  موضوعة،  أحاديث  يف  اليهود  طريق 

النصارى يف أحاديث موضوعة أيضا.

منها  واختذ  املنورة،  املدينة  يف  وتركز  احلجاز،  يف  االسالم  نور  انبثق  فعندما 
رسول اهلل عاصمة الدولة االسالمية عمل املسلمون عىل إجالء اليهود منها، 
فانتقلوا إىل الشام، وبعض منهم إىل العراق. وكان يف ذلك الوقت عدد غري قليل 
منهم يف اليمن، فأراد هؤالء اليمنيون أن يثأروا ليهود احلجاز، فأخذوا يفدون 
أبرز من  باعتناقهم االسالم. وكان من  متظاهرين  املنورة  املدينة  إىل  اليمن  من 

وفد من هيود اليمن: 

1- كعب األحبار: وكان من أكابر علامء اليهود يف اليمن، ويقال: إنه أسلم 
يف زمن أيب بكر، وقدم املدينة يف أيام عمر. 

وال  األولــني،  بأساطري  اليهود  علامء  أكابر  من  وكان  منبه:  بن  وهب   -2  
استغالل  طريق  عن  مآرهبم  لتحقيق  اليهود  هؤالء  نفذ  اإلرسائيليات.  سيام 
اإلرسائييل  فكرهم  وترسيب  بدس  املسلمني  بني  تقع  التي  الفكرية  اخلالفات 
مغلفا بأحاديث متلقة. وقد متثلت هذه اإلرسائيليات أكثر ما متثلت يف أحاديث 
يف  صداه  ويرتدد  اليهودي،  الفكر  من  معلوم-  هو  كام  والتجسيم-  التجسيم. 
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السنة،  أهل  حديث  يف  األحاديث  هذه  وانبثت  جيل.  بشكل  املحرفة  التوراة 
ودخلت أقدس كتبهم يف احلديث، وهي )الصحاح(. وإليك أمثلة منها: جاء 
يف كتاب )أبو هريرة( للشيخ حممود أبو ريه)1( حتت عنوان )أمثلة مما رواه أبو 

هريرة( ما ييل:

أمثلة :

 أخرج البخاري ومسلم عنه أنه قال: جاء ملك املوت إىل موسى، فقال له: 
أجب ربك، فلطم موسى عني ملك املوت ففقأها، فرجع امللك إىل اهلل تعاىل، 
فقال: إنك أرسلتني إىل عبد ال يريد املوت ففقأ عيني، فرد اهلل إليه عينه، وقال: 
أرجع إىل عبدي فقل له: إن كنت تريد احلياة فضع يدك عىل متن ثور فام توارت 

بيدك من شعرة فإنك تعيش هبا سنة.

الثعالبي يف كتابه )املضاف واملنسوب( هذا احلديث حتت عنوان  وقد أورد 
)لطمة موسى(، وقال عنه إنه من أساطري األولني، وان ملك املوت هذا أعور، 

حتى قيل فيه:

منكرا  لقيت  ــوت  املـ مــلــك  ــا  ي أعـــورا   تــركــتــك  مــوســى  لطمة   

وختم قوله هبذه العبارة: وأنا برئ من هذه احلكاية. ومن العجيب أن يصف 
البخاري ومسلم،  بأنه من أساطري األولني بعد أن رواه  الثعالبي هذا احلديث 
تلك  االسالمية  األوىل  القرون  يف  هلام  يكن  مل  الكتابني  هذين  أن  عىل  يدل  مما 
التي جعلت هلام بعد ذلك، والثعالبي- كام هو معروف- قد مات يف  القداسة 

سنة 429ه (. 

)1( كتاب)أبو هريرة( للشيخ حممود أبو ريه: ص244.
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)وروى الشيخان عنه: ينزل ربنا كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى الثلث 
األخري، يقول: من يدعوين فأستجيب له(. )وأخرج الشيخان عنه عن رسول 
اهلل، قال: خلق اهلل آدم عىل صورته طوله ستون ذراعا، وزاد أمحد عن أيب 
هريرة: يف سبعة أذرع عرضا. وهذا احلديث هو نفس الفقرة السابعة والعرشين 
القديم(، وإليك نصها: فخلق  التكوين )العهد  من األصحاح األول من سفر 
اهلل االنسان عىل صورة اهلل، عىل صورة اهلل خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم(. ونحن 
أدركنا مصدر هذه  أبرز تالمذة كعب األحبار  أبا هريرة كان من  أن  إذا علمنا 

الروايات.

قال أبو رية: )ما كاد أبو هريرة يرجع إىل املدينة معزوال عن واليته بالبحرين 
يلقنه من إرسائيلياته،  اليهودي، وأخذ  األحبار  األكرب كعب  تلقفه احلرب  حتى 
ويدس له من خرافاته. وكان املسلمون يرجعون إليه فيام جيهلون، وبخاصة بعد 
يف  مكتوب  إال  شرب  األرض  من  )ما  األكذوبة:  هذه  خرشة  بن  لقيس  قال  أن 

التوراة التي أنزلت عىل موسى ما يكون عليه، وما خيرج منه(.

ومن أجل ذلك هرع أبو هريرة إليه، ليأخذ منه، ويتتلمذ عليه، وسال سيل 
روايتهام، وال سيام بعد أن خال اجلو هلام، بموت عمر واختفاء درته(. 

اخلاصة السباب  العامة، ال يف كتب  وهكذا ترسبت االرسائليات يف كتب 
كثرية منها ان االئمة عرضت عليهم االحاديث فغربلوها، وكذلك عرضت 
اال  االحاديث  يأخذوا  مل  انم  كام  فمنعوها،  احلديث  يف  االجازة  مشايخ  عىل 
الصحابة  بعض  من  علمهم  اخذوا  العامة  بينام   ،البيت اهل  ائمة  قبل  من 
والتابعني واهل الكتاب الداخلني يف االسالم فترسبت اىل كتبهم كثر من الوهم 

واالساطري واملوضوعات. 
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3- العامل املذهبي: 
وأعني به السبب الذي دفع بعض أصحاب املذاهب االسالمية للوضع تأييدا 
للمذهب، ودعام ألفكاره ورجاالته ما جاء يف كتاب )علوم احلديث( للدكتور 
عىل  االفرتاء  عىل  العصور  متلف  )يف  دأبوا  األهواء  أصحاب  أن  من  الصالح 
رسول اهلل، حتى قال عبد اهلل بن يزيد املقرئ: إن رجال من أهل البدع رجع 
عن بدعته، فجعل يقول: )انظروا هذا احلديث عمن تأخذونه فإنا كنا إذا رأينا 

رأيا جعلنا له حديثا(. 

زورا  مذاهبهم  عن  للدفاع  يتصدون  الذين  الفقهاء  األهواء  أصحاب  ومن 
اختلقها  أم  بأنفسهم  اختلقوها  سواء  باملوضوعات،  كتبهم  فيشحنون  وهبتانا 
الوضاعون خدمة هلم وتأييدا هلواهم. وقد تبلغ اجلرأة حد اخللط بني أقيستهم 
إليها  وصلوا  التي  أقيستهم  عبارات  فيه  فيضعون  الرسول،  أحاديث  وبني 
باجتهادهم. وغالبا ما يكون هؤالء الفقهاء من مدرسة الرأي التي تعني بالقياس 

عناية خاصة .
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اسئلة الدرس الرابع عرش
 

1- عرف العامل الديني؟ وارضب له مثاال؟

2- عرف العامل املذهبي؟ وارضب له مثال؟

3- ما معنى مصطلح االرسائيليات؟

4- اذكر اثنني من اليهود الذين اعتنقوا االسالم ودسوا فيه احاديثهم؟

5- ما عالقة ابو هريرة بكعب االحبار اليهودي؟
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 4- العامل االعالمي: 
باب االحتساب  للدين، ومن  الواضع احلديث دعاية  أن يضع  منه  وأقصد 
والتقرب إىل اهلل تعاىل. وقال الشهيد الثاين يف )الدراية(: )والوضاعون أصناف، 
وضعه  أن  وزعم  علم،  بغري  والصالح  الزهد  إىل  انتسب  من  رضرا  أعظمهم 
يقربه إىل اهلل تعاىل، فقبل الناس موضوعاهتم ثقة بظاهر حاهلم(. وقد جرأ هذا 
االختالق املشني أن ذهب بعض الكرامية )وهم فرقة من املجسمة( إىل جواز 

وضع احلديث يف الرتغيب والرتهيب.

بعض  أن  السمعاين:  بكر  أيب  االمــام  عن  روينا  )وفيام  الصالح:  ابن  قال 
الكرامية ذهب إىل جواز وضع احلديث يف باب الرتغيب والرتهيب(، يف فضل 
سور القرآن، وغري ذلك من فضائل األعامل. وقد ارتكبها مجاعة كثرية، وضعوا 

احلديث حسبة كام زعموا، يدعون الناس إىل فضائل األعامل.

عكاشة  بن  وحممد  ــروزي،  امل مريم  أيب  بن  نوح  عصمة  أيب  عن  روي  كام 
أين  من  عصمة:  أليب  قيل  وغريهم.  اجلويباري،  اهلل  عبد  بن  وأمحد  الكرماين، 
لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضل سور القرآن سورة سورة؟! فقال: إين 
رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن 

إسحاق، فوضعت هذا احلديث حسبة. 

5-العامل االجتامعي: 
العامل االجتامعي: وأعني به ذلك السبب الرخيص املهني الذي كان يدفع 
تلكم الطبقة من وعاظ السالطني إىل وضع احلديث للزلفى من حاكم أو أمري 
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أو غريمها بغية احلصول عىل مركز اجتامعي. يقول الدكتور الصالح: )وأدهى 
السوء يف كل  املذهبي( وأمر ما يضعه بعض علامء  العامل  من ذلك )يشري إىل 
جيل تقربا إىل الطبقة احلاكمة، وكسبا للحظة عندها. كام صنع غياث بن إبراهيم 
النخعي الكويف، فإنه دخل عىل أمري املؤمنني املهدي، وكان املهدي حيب احلامم 
ويلعب به، فإذا قدامه محام، فقيل له: حدث أمري املؤمنني. فقال: حدثنا فالن 
عن فالن عن فالن: أن النبي قال: )ال سبق إال يف نصل أو خف أو حافر أو 

جناح(.

فأمر له املهدي بيدرة، فلام قام قال: أشهد عىل قفاك أنه قفا كذاب عىل رسول 
اهلل. ثم قال املهدي: أنا محلته عىل ذلك، ثم أمر بذبح احلامم ورفض ما كان فيه. 

6- العامل االقتصادي: 
عامال  نفسه  الوقت  يف  يكون  قد  االقتصادي  العامل  أن  تقدمه  فيام  رأينا 
منه  املال  يستفيد  له،  املوضوع  من  القرب  الواضع  منه  يستفيد  فكام  اقتصاديا، 
أيضا. وكام يرتبط العامل االقتصادي أحيانا بالعامل االجتامعي يرتبط أيضا ويف 

كثري من األحيان بالعامل السيايس.

ومتثل هذا بوضوح فيام قام به معاوية بن أيب سفيان، فإنه مل يكتف بام قام به 
الدعاية لتوطيد قواعد مملكته األموية )بل أحدث القصص ليعزز  من أسباب 
به أسلحة الدعاية له، ومل يكن معروفا قبله، فسخر األلوف لذلك، وبثهم بني 
أرجاء البالد، ليقصوا له، ما يشد له دولته، وما حيفظ به سلطانه، بل ما ينرشون 
ظنون  وأساء  املسلمني،  عقول  عىل  الفساد  جلب  مما  وأباطيل،  خرافات  من 

غريهم فيام بني عليه الدين، كام ذكر ذلك األستاذ االمام(.
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 وكانت هذه القصص تعتمد اإلرسائيليات وأساطري األمم اخلالية وتتخللها 
األحاديث املصنوعة. وكان الذي يمونا بمحتوياهتا أحبار وكهان اليهود الذين 
أظهروا االسالم أمثال: كعب األحبار ووهب بن منبه. وكان لكل قاص جراية 

من قبل الدولة. 

7- العامل الشخيص: 
األحاديث  باختالقه  ذلك  ويعزز  العامل  بمظهر  العامل  غري  يتظاهر  أن  وهو 
وروايتها. وعرب عنه يف كتب علم احلديث ب  )التعامل(. )روى ابن اجلوزي باسناده 
إىل أيب جعفر بن حممد الطياليس، قال: صىل أمحد بن حنبل وحييى بن معني يف 
مسجد الرصافة، فقام بني أيدهيم قاص، فقال: حدثنا أمحد بن حنبل وحييى بن 
معني قاال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس، قال: قال رسول 
اهلل: )من قال ال إله إال اهلل، خلق اهلل من كل كلمة طريا منقاره من ذهب وريشه 

من مرجان...(. 

وأخذ يف قصته نحوا من عرشين ورقة. فجعل أمحد بن حنبل ينظر إىل حييى 
بن معني، وجعل حييى بن معني ينظر إىل امحد، فقال له: حدثته هبذا؟ ! فيقول: 
واهلل ما سمعت هذا إال الساعة. فلام فرغ من قصصه وأخذ العطيات، ثم قعد 
له  فقال  لنوال،  متومها  فجاء  تعال،  بيده:  معني  بن  حييى  له  قال  بقيتها،  ينتظر 
حييى: من حدثك هبذا احلديث؟! فقال: أمحد بن حنبل وحييى بن معني. فقال: 
أنا حييى بن معني، وهذا أمحد بن حنبل، ما سمعنا هبذا قط يف حديث رسول 

اهلل!.

فقال: مل أزل أسمع أن حييى بن معني أمحق، ما حتققت هذا إال الساعة، كأن ليس 
حييى بن معني وأمحد بن حنبل غريكام، وقد كتبت عن سبعة عرش أمحد بن حنبل 
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وحييى بن معني. فوضع أمحد كمه عىل وجهه، وقال: دعه يقوم، فقال كاملستهزئ هبام. 

واخلالصة: 
قد تبني من العرض السابق ان من اهم االفات التي رضبت الدين االسالمي 
لنا  ظهرت  حتى  الباطل  دولة  قبل  من  واملمنهجة  املسيسة  الوضع  عملية  هي 

سبعة عوامل مهمة من عوامل الوضع التي مرت تفصياًل.

ولكن عملية الوضع يندر وجودها يف كتب احاديث الشيعة لعدة اسباب منها: 

والكذابني  الوضاعني  فضحوا  االول  بأمرين:  قاموا  قد   االئمة ان   -1
 الرواة جلها عرضت عىل االئمة الثاين ان كتب  كاملغرية بن سعيد وغريه، 

فصححوها.

اىل  والكذابني  الغالت  حاربوا  والقميني  كالكوفيني  الرواة  مشايخ  ان   -2
درجة املقاطعة والنفي من الديار كام حصل عند القميني االشعريني.

وتشخيص  وضبطهم  احلديث  لرواة  فهارس  بوضع  الرجال  علامء  قام   -3
الثقة عن غريه. 
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اسئلة الدرس اخلامس عرش

1- عرف العامل االعالمي مع املثال؟

2- عرف العامل االجتامعي مع املثال؟

3- عرف العامل االقتصادي مع املثال؟

4- عرف العامل الشخيص مع املثال؟

5- ملاذا كثر الوضع يف احاديث العامة و يندر وجوده يف كتب الشيعة االمامية؟
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قاعدة التسامح يف أدلة السنن:
ان البحث يف سند الرواية يكون يف االحاديث الفقيهة بالذات والتي عليها 

مدار احلالل واحلرام، ويف دائرة الواجب واحلرام فقط.

التدقيق  عليه  يطبق  فال  واملباح  واملكروه،  االستحباب  دائرة  خيص  ما  وأما 
السندي، بل يتساهل يف التعامل معه ضمن ما يعرف بقاعدة )التسامح يف ادلة 
السنن( سواء كان بسند موثق او حسن او ضعيف، فان الضعيف ال هيمل لعل 
هناك قرائن تعضده فرتفع مستواه اىل الصحيح، اذا كان االمر واجبا او حراما، 
واذا مستحبا او مكروها فال حيتاج اىل قرائن لتعضده اذ تكفيه قاعدة التسامح 

يف ادلة السنن. 

اعتبار  عدم  بمعنى  السنن  أدلة  يف  التسامح  والعامة:  أصحابنا  بني  املشهور 
ما ذكروه من الرشوط للعمل باخبار اآلحاد من اإلسالم، والعدالة، والضبط 
يف الروايات الدالة عىل السنن فعال وتركا. وعن الذكرى: »ان اخبار الفضائل 

يتسامح فيها عند أهل العلم«.

ويف عدة الداعي بعد نقل الروايات اآلتية قال: فصار هذا املعنى جممعا عليه 
البهائي نسبته إىل فقهائنا. وعن الوسائل  بني الفريقني، وعن األربعني لشيخنا 
نسبته إىل األصحاب مرصحا بشمول املسألة ألدلة املكروهات أيضا وعن بعض 

األجلة نسبته إىل العلامء املحققني. 



107الدرس السادس عرش..................................................................

دليل القاعدة: التسامح يف أدّلة السنن
اشتّد ضعفها  وإن  السنن.  فقد شاع عمل األصحاب هبا يف  الضعاف  وأّما 
إىل النهاية، إذ العمل عندنا ليس هبا يف احلقيقة، بل باحلسنة املشهورة- امللتقاة 
بالقبول املروّية عن اإلمام أيب عبد اهلل جعفر بن حمّمد الصادق، وهي: »من 
سمع شيئًا من الثواب عىل يشء فصنعه كان له أجره وإن مل يكن عىل ما بلغه«)1(. 

وقد تأّيدت بعّدة أخبار: منها

بن  حمّمد  عن  حييى،  بن  حمّمد  عن  الكايف:  يف  اجلليل  الشيخ  رواه  ما   )1(
احلسني، عن حمّمد بن سنان، عن عمران الزعفراين، عن حمّمد بن مروان قال: 
سمعت أبا جعفر حمّمد الباقر يقول: "من بلغه ثواب من اهلل عىل عمل فعمل 

ذلك العمل التامس ذلك الثواب، أوتيه، وإن مل يكن احلديث كام بلغه")2(. 

)2( وما رواه الشيخ الصدوق حمّمد بن بابويه يف كتاب ثواب األعامل عن 
أبيه عيّل بن بابويه عن عيّل بن موسى عن أمحد بن حمّمد عن عيّل بن احلكم عن 
هشام بن صفوان عن أيب عبد اهلل قال: "من بلغه يشء من الثواب عىل يشء 

من اخلري فعمله كان له أجر ذلك وإن كان رسول اهلل مل يقله. 

 )3( وما رواه أمحد بن أيب عبد اهلل الربقي يف املحاسن عن عيّل بن احلكم عن 
هشام ابن سامل عن أيب عبد اهلل قال: "من بلغه عن النبّي يشٌء من الثواب 

فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول اهلل مل يقله")3(.

)1( الكايف )ط- اإلسالمية(: ج 2 ص87 ح1.
)2( الكايف )ط- اإلسالمية(: ج 2، ص87 ح2.

)3( املحاسن: ج 1 ص25 ب من بلغه ح1.
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)4( وما رواه عنه أّنه قال: "من بلغه عن اهلل فضيلة فأخذ هبا وعمل بام 
وال  كذلك".  يكن  مل  وإن  ذلك  تعاىل  اهلل  أعطاه  ثوابه،  ورجاء  باهلل  إيامنًا  فيها، 
يثبت هبا يشء من األحكام اخلمسة الرشعّية سوى االستحباب الستناده إىل هذا 

احلديث مع مؤّيداته كام عرفت. 

وذهب بعض املتأّخرين إىل العمل بجميع ما ورد يف الكتب املشهورة مطلقًا؛ 
مّدعيًا حصول العلم العادي، حيث قال: "إّنا نعلم عادة أن اإلمام ثقة اإلسالم 
حمّمد بن يعقوب الكليني، وسيدنا األجل املرتىض، وشيخنا الصدوق ورئيس 
الطائفة- قّدس اهلل أرواحهم- مل يفرتوا يف أخبارهم،"بأّن أحاديث كتبنا صحيحة 
"أو" بأّنا مأخوذة من األصول املجمع عليها"، ومن املعلوم أن هذا القدر من 

القطع العادي كاف يف جواز العمل بتلك األحاديث انتهى كالمه.
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 اسئلة الدرس السادس عرش

1- عرف قاعدة التسامح يف ادلة السنن؟

2- اين موضع استخدام قاعدة التسامح يف ادلة السنن؟

3- ما هو دليل قاعدة التسامح يف ادلة السنن؟

4- من من العلامء من ايد هذه القاعدة؟







112............................................................   عــــلــــم الـــــحــــديــــث

1- أن التحمل يعني تلقي الراوي للحديث من الراوي اآلخر الذي ألقاه 
مبارشة، سواء كان  املعصوم  أو من  املتلقي  الراوي  قبل  له من  احلفظ  ثم  إليه، 

ذلك احلفظ استظهارا وعن ظهر قلب، أو كتابة وتدوينا. 

 2- وأن األداء يعني إلقاء الراوي للحديث لراو آخر يتلقاه منه. 

النقل: من املعلوم بداهة أن احلديث يمثل السنة الرشيفة التي هي ثاين مصدر 
من مصادر الترشيع االسالمي. والترشيع االسالمي هو جلميع املسلمني احلارض 
منهم واآليت مستقبال حتى ناية هذه احلياة. وألجله البد من نقل احلديث من 
جيل آلخر. ولكي يأيت النقل سليام وضع العلامء ضوابط هلذا تتمثل يف أمور، 

هي: 

- أهلية التحمل - أهلية األداء - طرق النقل. 

 أهلية التحمل: ويراد هبا الصفات أو الرشوط التي يلزم توافرها يف من يريد 
حتمل احلديث، وهي: 

الراوي من  العقل يف  أن اشرتاط  الراوي،  تقدم يف رشوط  كام  العقل:   -1  
األمور البدهيية، وذلك ألن حتمل احلديث مسؤولية، واملسؤولية ال تناط رشعا 

وقانونا إال بعاقل إلدراكه لذلك. 

 2- التمييز: ويراد به- كام يعرفه الشهيد الثاين- )أن يفرق )من يريد الرواية( 
مصحح(.  أصل  من  سمعه  إن  وغريه،  روايته،  بصدد  هو  الذي  احلديث  بني 

واعترب هذا الرشط يف التحمل بالسامع، وما يامثله من طرق نقل احلديث. 
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 3- الضبط: تقدم تعريفه يف رشوط الراوي. واعترب رشطا- هنا أيضا- يف 
املميز إذا مل يسمع احلديث من أصل مصحح. 

ومن رشوط االداء اضافة اىل الثالثة اعاله نشرتط االسالم والبلوغ، فيجوز 
حتمل احلديث وهو كافر ولكن النقبله اال بعد اسالمه، كام جيوز حتمل احلديث 
يف الصغر اال انه اليقبل منه اال بعد البلوغ ويرضب لذلك مثاال ابن عباس حيث 
كان عمره اىل وفاة النبي ست سنوات وحتمل احلديث ولكن قبل منه بعد البلوغ 

 طرق نقل احلديث: 
األول  الــراوي  بني  ال  الــراوي،  بني  هبا  وألزموا  الطرق  هبذه  العلامء  التزم   
السامع. وعدها بعضهم سبعة طرق،  بينهام  الذي كان  الطريق  واملعصوم، ألن 

وآخر ثامنية طرق بإضافة الوصية، التي أدخلها األول ضمن االعالم، وهي: 

 1- السامع: يقال: ويريدون به سامع التلميذ من الشيخ. 

ويكون هذا عىل طريقتني، مها: االمالء والتحديث. أ- االمالء: وهو أن يميل 
الشيخ احلديث عىل التلميذ سواء أكان إمالؤه من حفظه أم من كتابه، والتلميذ 

يكتب عنه. يقال: أمىل الشيخ عىل التلميذ حديثه 

 ب- التحديث: وهو أن حيدث الشيخ باحلديث، سواء أكان ذلك من حفظه 
أم من كتابه، والتلميذ يسمع منه. 

الشيخ  الشيخ عىل  الذي يرويه  التلميذ احلديث  يقرأ  وهي أن  القراءة:   -2  
الطريقة  هذه  وتسمى  يسمع.  والتلميذ  آخــر،  شخص  يقرأه  أن  أو  نفسه، 
مدى  منه  ليعرف  شيخه  عىل  احلديث  يعرض  التلميذ  ألن  أيضا،  بـ)العرض( 

سالمة ضبطه له يف السند واملتن. 
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 3- املناولة: وهي أن يناول )يعطي( الشيخ تلميذه أو الشخص الذي يريد 
أن يروي عنه، يناوله كتابه يف احلديث. 

4- الكتابة: وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو بخط آخر، مع وجود 
إمارة تدل عىل أمر الشيخ له بالكتابة. ثم يرسل املكتوب إىل من يريد أن يرويه عنه. 

 5- اإلعالم: )وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب أو احلديث روايته أو 
سامعه من فالن، مقترصا عليه، من غري أن يقول: )اروه عني( أو )أذنت  لك يف روايته(. 

6- الوصية: وهي أن يويص الراوي عند سفره أو موته لشخص بأن يروي 
عنه كتابه يف احلديث، أو كتابا آخر من مروياته. 

 7- الوجادة: أن جيد الراوي كتابا أو حديثا مكتوبا لراو مل يسمعه منه، وليس 
لديه إجازة لروايته عنه، ومل يناوله راويه إياه )فيقول: )وجدت أو قرأت بخط 

فالن، أو يف كتاب فالن بخطه: حدثنا فالن..(. 

 8- اإلجازة: يقال: أجاز الشيخ تلميذه، وأجاز له، بمعنى: أذن له يف الرواية 
عنه. ويقال: استجاز التلميذ شيخه، أي: طلب منه اإلجازة. فاإلجازة: جتويز 

وإذن بالرواية.
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 اسئلة الدرس السابع عرش
1- ماهي رشوط حتمل الرواية؟

2- ماهي رشوط اداء الرواية؟

3- ما هي طرق النقل للحديث؟

4- عرف املصطلحات التالية: )القراءة، السامع، املناولة، الكتابة، االعالم، 
الوصية، الوجادة، االجازة(؟
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السنِّ  الرواة اشرتكوا يف  الطبقة: )اصطالحا( عبارة عن مجاعة من  تعريف 
النظر، ومراجعة األسانيد والتأّمل  ولقاء املشايخ. ويستفاد معرفتها من تكرار 

لًة وجمملًة)1(.  فيها؛ حيث ترد األسامء فيها مفصَّ

تداخل  من  األمن  هي  الطبقات  معرفة  فائدة  إن  الدربندي:  املحقق  قال 
عىل  االطالع  وإمكان  باأللقاب،  او  بالكنى  او  باالسم  يتاميز  حيث  املتشاهبني 
اللقاء،  امكانية  عدم  او  بآخر،  الراوي  لقاء  معرفة  خالل  من  التدليس-  تبيني 
أو  اإلجازة  أو  اللقاء  أو  السامع  من  العنعنة،  من  املراد  حقيقة  عىل  والوقوف 

نحوها، فإن العنعنة حتتملها)2(. 

انواع الطبقات :
وقد انتهجوا يف رسم كتب الطبقات مناهج عديدة. 

فمنهم من رتبها عىل القرون. 

 ومنهم من رتبها عىل املشايخ. 

ومنهم من رتبها عىل الوفيات. 

 ومنهم من رتبها عىل أعرص األئمة، وغري ذلك. 

وقال الشيخ حسني بن عبد الصمد العاميل- والد البهائي-: ينبغي للحاذق 
التنبه للزيادة يف السند والنقص... ومما يعني عىل ذلك معرفة أصحاب األئمة واحدا 

)1( رسائل يف دراية احلديث- إعداد أبو الفضل حافظيان البابيل: ج2 ص327.
)2( جملة تراثنا- مؤسسة آل البيت: ج7 ص72-70.



119الدرس الثامن عرش....................................................................

واحدا، ومن حلق من الرواة األئمة ومن مل يلحق، وقد صنف أصحابنا يف أصحاب 
األئمة كتبا ذكروا فيها أصحاب كل إمام ومن حلق منهم إمامني أو أكثر. 

عىل  مؤلف  كتاب  أكرب  أن  نعتقد  الطبقات  عىل  كتاب  أكرب  الشيخ  رجال 
الطبقات هو كتاب رجال الشيخ رمحه اهلل فال بد أن يكون غرضه منه هو الغرض 
من الطبقات أعني متييز طبقة كل راو، عن طبقة الرواة اآلخرين، كي ال يلتبس 
أحدمها باآلخر عند مشاركتهام يف األسامء أو أسامء اآلباء أو األلقاب. والدليل 

عىل أن كتاب الرجال هو عىل الطبقات ما ييل: 

تقسيم الطبقات عىل اساس املعصوم: ترتيب الكتاب عىل األبواب املعنونة 
أسامء  فيه  أدرج  خاصا  بابا  معصوم  لكل  جعل  بحيث   املعصومني بأسامء 
كتب  من  قسام  أن  عرفت  وقد  الطبقات،  كتب  ترتيب  هو  وهذا  عنه،  الــرواة 
أصحابنا قد وضع عىل طبقات أصحاب األئمة، مل يبق بأيدينا منها سوى 
طبقات الرواة للربقي أمحد بن حممد بن خالد، فقد رصح الشيخ الطويس بأن 
اسمه)طبقات الرجال(، وهو مرتب عىل أبواب بأسامء املعصومني، ورجال 
الشيخ عىل نسقه وترتيبه، مع إضفاء صبغة فنية عليه وهو ترتيب أسامء كل باب 
القدماء- يف طبقات  الشيخ هو أكرب كتاب- من  املعجم. فرجال  عىل حروف 

 .أصحاب األئمة

طبقات،  إىل  األحاديث  رواة  تقسيم  عىل  العادة  جرت  قد  الــرواة  طبقات 
السند ومتييزها عن  املتصلة  الرواة يمكن معرفة األحاديث  وبالدقة يف طبقات 

األحاديث املرسلة، وطبقات الرواة هي كاآليت)1(:

الطبقة األوىل: أصحاب رسول اهلل الذين يروون عنه بال واسطة. 

)1( مسند الرضا-داود بن سليامن الغازي: ص15-14.
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 الطبقة الثانية: طبقة التابعني الذين يروون األحاديث عن صحابة النبي
فتكون رواياهتم لألحاديث عن النبي بواسطة واحدة غالبا.

 الطبقة الثالثة: طبقة تابعي التابعني، وهم الذين يروون احلديث عن النبي
.بواسطتني غالبا، كأصحاب اإلمام السجاد

بثالث  النبي  عن  يروون  وهم   الباقر اإلمام  أصحاب  الرابعة:  الطبقة 
وسائط غالبا. 

الطبقة اخلامسة: أصحاب اإلمام الصادق واإلمام الكاظموأغلبهم قد 
أدركوا اإلمام الباقر أيضا.

إىل  الطبقات  تتسلسل  وهكذا   الرضا اإلمام  أصحاب  السادسة:  الطبقة 
عرصنا  يف  الروايات  يروون  من  وهم  والثالثني  السادسة  الطبقة  إىل  تصل  أن 
احلارض عن النبي وغالبا ما تبلغ الوسائط واسطة، وعن الرضا إحدى 
حصل  كام  ثالثة  أو  طبقتني  يف  الرواة  بعض  يكون  وقد  هذا  واسطة.  وثالثني 
الكاظم  االمامني  أدركوا  الذين   الرضا اإلمام  أصحاب  بعض  إىل  بالنسبة 

والصادقأيضا، فتقل الوسائط يف نقل احلديث. 
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اسئلة الدرس الثامن عرش
1- عرف الطبقة؟

2- ما هي فائدة دراسة طبقات الرواة؟

3- ما هي انواع تصنيف الطبقات؟

4- اذكر اهم كتابني يف طبقات الرواة عند الشيعة؟

5- عدد طبقات الرواة عند الشيعة؟
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يف طبقات أصحاب اإلمجاع [ قد أورد أبو عمرو الكيّش يف كتابه- الذي هو 
أحد األُصول التي إليها استناد األصحاب، وعليها تعويلهم يف رجال احلديث.

تعريف مصطلح )اصحاب االمجاع(: مجاعًة أمجعت العصابة عىل تصحيح ما 
يصّح عنهم، واإلقراِر هلم بالفقه والفضل والضبط والثقة، وإن كانت روايتهم 
يف  منهم  ومُلَة  احلال،  بمعروف  ليس  وهو  يسّمونه  عّمن  أو  رفع،  أو  بإرسال، 
يف  واجلاللة  الثقة  يف  ولكنّهم  املذهب،  مستقيمي  غري  العقيدة،  فاسد  أنفسهم 

مرتبة ُقْصيا، وقد جعلهم عىل ثالث َدَرج)1(.

وطبقات ثالث: 
أيب  أصحاب  من  الفقهاء  تسمية  يف  الُعْليا-:  الدرجة  وهي  األُوىل-  الطبقة   
جعفر وأيب عبد اهلل، قال هبذه العبارة: اجتمعت العصابة عىل تصديق هؤالء 
األّولني من أصحاب أيب جعفر، وأيب عبد اهلل، وانقادوا هلم بالفقه، فقالوا: 
األسدي،  وأبو بصري  وبريد،  بوذ،  بن خرَّ زرارة، ومعروف  األّولني سّتة:  أفقه 

والفضيل بن يسار، وحمّمد بن مسلم الطائفي.

قالوا: وأفقه السّتة زرارة. وقال بعضهم مكاَن أيب بصري األسدي: أبو بصري 
املرادي، وهو ليث بن البخرتي. 

)1( الرواشح الساموية- املحقق الداماد: ص80-78 .
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 الطبقة الثانية- وهي الدرجة الوسطى، وهذه عبارته فيها-: تسمية الفقهاء 
من أصحاب أيب عبد اهلل: أمجعت العصابة عىل تصحيح ما يصّح عن هؤالء 
وتصديقهم ملا يقولون، وأقّروا هلم بالفقه- من دون ُأولئك السّتة الذين َعَدْدناهم 
وسّميناهم- سّتة نفر: مجيل بن دّراج، وعبد اهلل بن ُمسكان، وعبد اهلل بن ُبكري، 
أبو إسحاق  قالوا: وزعم  بن عثامن،  بن عثامن، ومّحاد  ومّحاد بن عيسى، وأبان 
أحداث  دّراج، وهم  بن  أفقه هؤالء مجيل  أّن  ميمون-  بن  ثعلبة  ُيعنى  الفقيه- 

 . أصحاب أيب عبد اهلل

 الطبقة الثالثة- وهي الدرجة األخرية، وهذه ألفاظه هناك-: تسمية الفقهاء 
من أصحاب أيب إبراهيم الكاظم وأيب احلسن الرضا: أمجع أصحابنا عىل 
تصحيح ما يصّح عن هؤالء وتصديقهم، وأقّروا هلم بالفقه والعلم وهم سّتة نفر 
آَخُر- دون السّتة نفر الذين ذكرناهم يف أصحاب أيب عبد اهلل - منهم: يونس 
السابري، وحمّمد بن أيب عمري، وعبد  بّياع  الرمحن، وصفوان بن حييى  بن عبد 
اهلل بن املغرية، واحلسن بن حمبوب، وأمحد بن حمّمد بن أيب نرص- وقال بعضهم 
وقال  أّيوب.  بن  وفضالة  فّضال  بن  عيّل  بن  احلسُن  حمبوب:  بن  احلسن  مكاَن 
بعضهم مكاَن فضالة: عثامُن بن عيسى- وأفقه هؤالء يونس بن عبد الرمحن، 

وصفوان بن حييى. 
وباجلملة: هؤالء- عىل اعتبار األقوال املختلفة يف تعيينهم- أحد وعرشون 
بل اثنان وعرشون رجاًل، ومراسيلهم ومرافيعهم ومقاطيعهم ومسانيدهم إىل 
َمن يسّمونه من غري املعروفني معدودٌة عند األصحاب رضوان اهلل تعاىل عليهم 
قد  ما  عىل  الصحيح-  حّد  صدق  لعدم  منهم  اكرتاث  غري  من  الِصحاح،  من 

علمَته- عليها. 
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مثال: ومن ذلك ما يف املختلف للعاّلمة يف مسألة ظهور فسق إمام اجلامعة: 
أّن حديث عبد اهلل بن بكري صحيح، مع أّنه فطحي؛ استنادًا إىل اإلمجاع املذكور. 
بن  أيب جعفر حمّمد  الصدوق  إّن طريق  له:  الرجال  فوائد خالصة  وكذلك يف 
بابويه عن أيب مريم األنصاري صحيح وإن كان يف طريقه أبان بن عثامن، وهو 

فطحي، لكّن الكيّش قال: إّن العصابة اجتمعت عىل تصحيح ما يصّح عنه. 

اسئلة الدرس التاسع عرش

1- عرف مصطلح اصحاب االمجاع؟

2- من صاحب هذا االصطالح؟

3- عدد طبقات اصحاب االمجاع؟ مع ذكر اسامء كل طبقة؟

4- ما هي فائدة هذا االصطالح؟

5- ما هي الثمرة العملية من هذا االصطالح؟ اذكر مثاال واحدا؟
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يف التعادل والرتاجيح 
يبحث فيه عن االحاديث التي ظاهرها التناقض، وهي بالواقع تعارض بني 
االدلة، فالبد للفقيه ان جيمع بينهام باجلمع العريف بان يرجح احدمها عىل االخر، 
املجمل  او  واملقيد،  املطلق  او  اخلاص،  و  العام  بينهام، عالقة  العالقة  تكون  او 
احلاصل  التعارض  لريفع  واملنسوخ،  الناسخ  او  واملبني،  املبهم  او  واملفصل، 

بينهام؟.

وهذا هو بعض مهام الفقيه يف عملية االستنباط احلكم الرشعي، وهو اجلمع 
الشيخ  ملحوظ  بشكل  العمل  هبذا  قام  من  وأول  املتعارضة،  الروايات  بني 
املتعارضة.  الروايات  بني  مجع  حيث  واالستبصار  التهذيب  كتابيه  يف  الطويس 
عندما ارتد احد املوالني ملا رأى التعارض بني الروايات، وكان سبب ذلك هو 

الروايات الواردة للتقية.

اضافة ملا بيناه اعاله من انواع العالقات بني النصوص، حيث يكون يف بعض 
الكتب العام ويف بعضها االخر يوجد املخصص، فال جيوز للفقيه ان يفتي به اال 
ببعضها  يفتي  ان  اما  املصطلحات.  باقي  وكذلك  املخصص،  عن  البحث  بعد 
فهذا يؤدي اىل التعارض. وقد بينا ان االئمة االطهارقد بينوا بعض قواعد 

الرتجيح وقد ذكرناها يف الدرس الثالث فراجع. 

كانت  جرم  ال  األخبار  يف  منحرصا  عندنا  الظنّية  ة  األدلَّ تعارض  كان  ومّلا   
وجوه الرتجيح كلَّها راجعة إليها وهي كثرية)1(:

)1( معامل الدين ومالذ املجتهدين)قسم الفقه(- حسن بن زين الدين العاميل: ج1 ص111- 112.
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فبعض املرجحات راجع اىل السند، وبعضها راجع اىل املتن، وبعضها راجع 
اىل االمور اخلارجية. وكل ذلك يقتيض من الفقيه ان يلم بعلم الرجال واحلديث 
واصول الفقه والعلوم العربية وعلوم القران وتفسريه وغريها من العلوم التي 
اصول  العلامء  خلص  وقد  النصوص.  بني  والرتجيح  النص  فهم  يف  تساهم 

الرتجيح يف ثالث حماور كالتايل: 

اصول الرتجيح ثالثة: 
 منها الرتجيح بالسند وحيصل بأمور: 

 1- كثرة الرواة. 

كالوثاقة  الصدق،  ظّن  معه  يغلب  وصف  يف  أحدمها  راوي  رجحان   -2  
والفطنة، والورع والعلم والضبط. 

بلفظ  املروي  فريجح  الرواية،  باعتبار  الرتجيح  ومنها  الوسائط.  قلَّة   -3  
املعصوم عىل املروي بمعناه. 

 ومنها الرتجيح بالنظر إىل املتن وهو من وجوه: 
 1- أن يكون لفظ أحد اخلربين فصيحا واآلخر ركيكا بعيدا عن االستعامل. 

د الداللة يف أحدمها.  2- أن تتأكَّ

 3- أن يكون مدلول اللفظ يف أحدمها حقيقيا ويف اآلخر جمازيا. 

 4- أن تكون داللة أحدمها عىل املراد منه غري حمتاجة إىل توسيط أمر آخر. 
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 ومنها الرتجيح باألمور اخلارجية، وهي: 
 1- اعتضاد أحدمها بدليل آخر. 

 2- عمل أكثر السلف بأحدمها. 

 3- مالفة أحدمها لألصل وموافقة اآلخر له. 

 4- أن يكون أحدمها مالفا ألهل اخلالف واآلخر موافقا.

اسئلة الدرس العرشون
 

1- عرف مصطلح التعادل والرتاجيح؟

2- ماهي اسباب اختالف احلديث؟

3- كيف يتم اجلمع بني االحاديث املتعارضة؟
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