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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وصىل لهلل نىل حممد  وللدا للهدان، وا ولل ادو للد ل أ ندىل مند ل  أ 

 ممجاني..ا وبا ..

مّن ا للدد  لمله،وجة يف سياالت لملذلنب للا مّةةإشكالّةات او منأ 

ادا  ادارأ مصدا   امنل للبةد  ،وّ ة نو باض مببار لآلجاد لمليف 

..؛ (منار لهلل تااىل ب،نانا)،ّ ة دااّةة لالثدي نشاذنبدا لمل،جام؛ اذنب لإلا

و قصدادم اد   اددايف ااقد لتداادا   -فةام تزنأ ت د  لإلشدكالّةات -ففة ا 

 ا كذل قالال..اد،رلتا..

 -يف للدظد، للبد و  –حتظد  قد  ا ممّدا ةلإلشدكالةّ ربام  دا : إّن ندذ  و

ا،وّ دة يف ك ة ت كأ لألببدار لملشدإذل كان  باّصًة  ابباض للدةمة للا مّةة

مصالدا لحل  ثّةة للد  مة؛ ومكث، او ذل  ادا لدا كدان إسددادنا صد،ة،ًاا 

 !!ا،و  او ط، ق للثدات مو لملاثدني..

لد  لند ح ند نا من نكقب رسالةا تاد  بمااجلة كدّل ت كدأ لألببدار 

جسدب قالند  للدظد،ا لملشك ة اااجلة جذرّ ةا او ج ة للص ور ال مقدلا 

اقسدا   انىل قالن  اشد ارةولل رل ةا اقأصّ ة   ام للدد سةام لملد،ّرة يف ن

؛ لدد،مأ قةاسدًا مو مكثد،نأ ال مقدل؛ سدةام للدد اا   ن ة ا بني مص،ابدا

 .. بمو جا  با نأ او ن   لملاصام
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ة يف ن دام للددد  للشدةاةّ كد ر مصدل م ف  للدظ، إىل ندن  كّل نذل من 

 ااو ناجةدة للصد ور  نانض وج فةام سد،ى  ذل لألصل ف؛ نىل لإلطالق

ثد  للقسدا   فد ّن ملااجلة كّل ت كأ لألببدار لملشدك ة دفادة ولجد ةا وممّدا  

ذلن دان ندو ندذل لألصدل لألصدةلا  جق  للةداما للااّلاةادذ زاو  لألكث،

 غاف ان نو ادااا يف لحلّية ولل لةل..

ّّ إسدداد  ووثدددا نلألصل و ا: ن م جّيةة ب ر للالج ا جق  لا صد

ا كدام ندا لملدأناو ندد  لجلدّل يف للادا د  لألسداو وجسدب ب،ولتاا لدة 

،عا للابدادلت دا بدل ندا لدة  ب،ّيدةا يف كدّل مبدال  للشدذناالً مو غف ة

؛ لل  ّأ إالّ إذل لجقّف بدد،ل و للدبدا  ..ولملاااالتا نالوة نىل لملاقد لت

 لتةة للذك،ا فةكان جّية ال بالف يف ذل  ..

ّّ إسددداد ا لددة  ب،ّيددة نددد  مصدد،ابدا  فخدد ر للالجدد  جّقدد  لددا صدد

للد اا  ممجانيا وربام ولفد دأ مكثد، لملقدأب، و..؛ ونيةدبا دنداوى غد  

ولج  ممّو جا  با نأ مّن اش ار للشةاة لإلاااّةة نىل للدا  ب،يّةة بد ر 

للالج ا ومّنا إلفادتا للظو لملاق ر جّية بدفساا ومنيب او ذلد  دنداى 

؛ مو دناى مّن لبو إدر    تىضن م لخلالف يف ذل  إالّ او للسة  لمل،

بالك ّةددة...ا ف امدد، لهلل ال  مندد،أ نددو مببددار منددل للبةدد   لحلدّي 

ا ناممجادمدر  او م و جا ول مذ  لل ناوى للقي جزم مص،ابدا للدد اا  

 باكس ا متااًا..؟!!ومكث، لملقأب، و 
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ونش  إىل مّن لحلدفةدة ادو مندل للسددة ولفداندا يف ند م جيّةدة مببدار 

ّّ إسدادناا إالّ بشلآل ،وط ق،رونداا ولفدددانأ يف دجاد اه دًاا جق  لا ص

 باض اا وسد مّ إىل ذل  إذل اا تسد  لدا فس،ة.

مّو   -او ناجةدة للصد ور ال مقدل -إذن؛ ف ةكو نذل لألصل لألصةل

ااةار ملااجلة مببار لآلجاد لملشك ة لمل،وّ ة بأسانة  ص،ة،ةا نانةد  ندو 

 للضاةفة.
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ة مةالعّل تسامح 
ّ
ح باحلجي

ّ
ل من صر

ّ
 وهو أو

للبدداجثني يف  لألكثدد، اددو ن ام دددا: سددةأق قددا  للفالددل للقددا  

ا كالسة  لمل،تىضا ولبو زن،ةا ولبو للد رل،ا لة  ب،يةلألصا  نىل مّنا 

ولبو إدر  ا ونا للظان، او لبو بابا دا يف كقدا  للبةبدةا وللظدان، ادو 

 ل ن،دو   نيد  قدا اًل   داً بدكالم لمل،دقا بدل للشدةا للهداي م ضدًاا 

 ...لند.لحلّي  للااّلاةب،يةة ب ر للالج  ممّو تد م نىل 

 إنّ يف نددذل:  نددد(726) (رلددالن لهلل تادداىل ن ةددا) للااّلاددةوممّددا قددا  

 لآلجادا مببار نىل إالّ  وف،ونا لل  و مصا  يف لال ااّ    اد أ ببار نيلإل

 بد ر قبدا  ندىل ولفددال اوغد   للهداي جافد، كأيب ؛اد أ ولألصالةني

 .(1) هلأ جص   لشب ة ؛ومتبانا لمل،تىض ساى  دك،  و  للالج ا

ق دد : سددقأق تصددار ّ للددد اا ؛ كالشددةا لملفةدد  وللشددةا للهدداي 

ا قاطادة باد م جيّةدة (رلدالن لهلل تاداىل ن ةدا)وللسة  لمل،تىض وغ نأ 

ةا بدد ر للالجدد  اددو دون قدد،ل و للدبددا ا نانةدد  نددو إمجانددا أ لملددالدد

ند م بددالف قدد اا    للااّلاددةبادد م لخلدالفا يف جددني نددل لملاقضد ة 

                                                 

 .296هناية الوصول )خمطوط(:   (1)
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  دببار ةدا ومصالةةدا يف جيّةقا بدفسداا ومّندا    دكد،  إالّ للسدّة  لمل،تضدإ

 ومتبانا.. 

(ا كدةفام طدا  ثد،ل ) مندال  للااّلادة ني  وج دًا لكدالم ولام، لهللا  

ا قد  ندّا  ندىل مببدار  ام  قاطبة للد اا ا بل كّل للا ق بدا ؛ إذ َاْو ِاو

 لآلجاد لمليّ،دة نو للد،ل و يف مصا  لل  و؟!. 

تسدااّ يف ندذل  للااّلادةلذل  جزم غ  ولج  او كبار ج ابدذتدا مّن 

 .. با ةا ناك باض تصار  أ للرش فةل
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  العّلمةكلمات بعض اجلهابذة يف تسامح 

، ّ يف دللصد ا(رلدالن لهلل ن ةدا)سةأق الجدًا قا  للشدةا للهداي 

 :وجدا  للامدل بخصداخ مببدار لآلجداد لمل،وّ دة يف مصدالدا لألرباام ددة

 ندىل جممادة وجد  ا فد ّ   ..؛لمل،ددة للف،قدة إمجداع :ذل  نىل     وللَّذ 

 .(1) مصاهلأ يف ودونانا تصانةف أ يف روونا للقي لألببار مذ  للامل

 صالةنيولأل :لةدا   الااّلاةللقي ج ت بني نذ  للابارة  :ق  

 و  اللالجد  بد ر قبدا  ندىل ولفددال اوغد   للهداي جافد، كأيب ؛اد أ

 لند..هلأ جص   لشب ة ؛ومتبانا لمل،تىض ساى  دك، 

كدام ندا  -خمصد   فدا  للشةا للهاي  اولة  بس    :ق  

يف جدني ف دأ  ابأببارنا لمل،وّ ة يف بصاخ لألصا  لألرباام دة - ا  

 .للالج  اه داً  جيّةة ب ر  للااّلاةادا 

  جافد، مبدا شةخدا ذنب :ند( يف لملاار،676قا  لمل،ّدق لحلّي )

 كدان وإن لفظدا لكدو امصد،ابدا رولة ادو للاد   للالجد  بخ ر للامل إىل

 لألببدار مدذ  بدل ااه دداً  بداخل ر  امل ال امنّ  : قبني للق،دةق فاد  اه داً 

  ،و دا بد ر كدل منّ  ال الألصد،ا  ودوهندا  لأل مدة ندو رو   للقي

                                                 
 . ستارة، قم.126: 1حممد القّمي(  عّدة األصول )ت: (1)
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 و د ني .كالادا ادو يل تبدني للدذ  ندا ندذل ابدا للامل جيب إاااي ن  

 لإلادااي غد  رولندا لدا جقد  الألببار مذ  للامل نىل لألص،ا  إمجاع

 بدني للد ل ،ة للكقدب ندذ  يف ند ا ولشق ، الملاارأ نو س ةامً  لخل ر وكان

 .(1)كالم لمل،دق يف لملاار، لنق   ابا نمل الألص،ا 

 :(1011جسددو بددو ز ددو للدد  و للاددااي ) لملاددا  صدداجب قددا و

 ل سددة  خمددالفق أ وماثالددا للشددةا جددا  اددو  قضددّ   امّندد :ولإلنصدداف

 بزادان للا د  ق، بدة  اائدذ لألصد،ا  مببدار كان  إذ ا()=لمل،تىض 

 هلدا لملاالد ة للدد،ل و وكاند  اادا لألجكام ولسقفادة  لملاصام لدا 

 لمليد،د لخل ر نىل لنقم ول أمهّن   ا أ و  ا  للسة  إلةا مشار كام اقةرسة

 للدذ  ندا للشدةا كدالم ادو لمل،ددق ف مدا واا افةا ل،م ا خمالفق أ لةظ ،

 صداجب كدالم لنق د  ا(2) إلةدا للااّلادة نسدبا ادا ال ان ةدا  اقم  من  دببي

 .لملاا 

 حمكديّ  يف - لالسدآلباد  لمل،د   وقدا :  قا  للشةا لألنصدار 

 لملدهددداع بددداخل ر إالّ  للامدددل جيةدددز ال  للشدددةا إنّ  :- لمل نةدددة للفال ددد 

                                                 
 مطبعة سيد الشهداء، قم. .147معارج األصول )إعداد: حممد الرضوي(:   (1)

 مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. .197معامل الدين:   (2)
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 الفظةدة لملداقشدة فصارت ا   دلمل،تض ا،لد نا وذل  اند أ بص ور 

 .(2) كالاا لنق   .(1) تباا واو للااّلاة اتاّه  كام ال

لكددو ال بددأو  اق دد : سددةأق از دد  بةددان يف ب،ددري لإلمجدداع وغدد  

باد  نبارتدا للقدي  ازم يف للادّ ةج باإلشارة ندا إىل مّن للشةا للهاي 

فدايدب مّن  ؛ببهالن ب ر للالج  لملي،د نو للدد،ل و اص رنا ما للادالن

    ا،أ هلا بالذك،!!.  للااّلاة

 ت   للقي للد،ل ويف كقابا للاّ ة:  (رلالن لهلل ن ةا)قا  للشةا ف د  

ة دّلداد دا: من تكدان االفددة أل. بهالهندا ندىل مو لآلجداد مببدار ص،ة نىل

 ادو ما لملدهاع ل سدة االفداً  لخل ر  كان من: واد ا...ا للادل واا لققضا 

 .(3)ن ةا لمل،دة للف،قة ممجا  ملا االفداً   كان منْ : واد ا...ا للقالت، ج ة

                                                 
 . مؤسسة النرش اإلسالمي، قم.135الفوائد املدنّية:   (1)

 .321: 1فرائد األصول   (2)

 . ستارة، قم.146: 1ألنصاري( عّدة األصول )ت: حممد ا( 3)



 (11....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 ، مثال ثان!!!.تسامح ابن داود احلّلي 

قدا  للشدةا تددي للد  وا مبدا حممد ا لحلسدو بدو ندّي بدو دلود لحلدّي 

 يف كقابا لل،جا : (قّ و لهلل روجا)ند( 707)

يف  اقددداً  ا كدان شدةا للفد دا  باحل دةحمم  بو إدر د  للايدي لحلدّي 

ا منددد،أ ندددو مببدددار مندددل للبةددد  لكدّددد اللقصدددانةف كثددد ر  اللا دددام

 .لند.(1)ةةبالك ّ 

 وق  تاّدبا لل،جايّل للكب ا مبا ني لحلا ، ا حممد  بدو إسدامنةل 

وند م  اوال خيف  ادا فةدا ادو لجلدزلفدا : ف اند( يف ادق   لملدا 1216)

سددّةام  ؛سددبةل لإلنصددافا فدد ّن للهاددو يف نددذل للفالددل لجل ةددل سدد اك

 ..فةا اا فةا اولالنقذلر مذل للقا ةل للا ةل

 ؛ممّدا ال  دبدل لالسدققار اادو لألببدار كث ر  فألّن نم ا بأكث،َ  :مّاا مّوالً 

 .(ريض لهلل ند أ) اا  سّةام اا لسقه،فا يف مولب، للرسل ، او مصا  للد

لدة  ادو اقفّ،دلتداا بدل  افألّن ن م للامل بأببار لآلجداد :ومّاا ثانةاً 

ولبو  )=للسة  لمل،تىض(لهل ى كا أ  ؛ذنب إلةا مج ة او جّ ة لألص،ا 

                                                 
 .425القسم الثاين رقم:  ،269رجال ابن داود:   (1)
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لاجددب  ال قضداةف وغدد نأا ف دا كددان ذلد  ااجبدداً  اولبددو قبدة ازند،ة

 .لند.(1) تضاةف أ ممج ا وفةا اا فةا

 ادو إلةدا نسدبا ادايف ذلد :  (رلالن لهلل ن ةدا)ملاادا  وقا  للشةا ل

 مببدار تد،ك امإّند اف ّند ؛ ف مقان ةةابالك ّ   للبة  منل ألببار ت،كا

 بدالد،ل و ولمل،فداف لملقالت، جق  الألببار اه ق ال لهل ىا كا أ لآلجاد

 ندد نأ كدان اللالجد  ادو للةدام ندي للقي لألببار مكث، و اائذ للدهاةةا

 .لند.(2)لخلب  نىل خيف  ال كام بالد،ل وا فافةلمل، او

ا غ دد  اةددةبالك ّ  إلةددا لإلندد،لأ نسددبةوقددا  للقسددآ  يف للددداااو: 

...ا  مببدارنأ ندىل ابدقو د اتدا إىل ط ارتدا ادو اكّ د ورسل ،  كةف

 .لند.(3)د لآلجا بأببار  امل ال ولمل،تىض كاملفة  نا اموإنّ 

 قدا  امّاد: (لالن لهلل تاداىل ن ةدار)ومب ًل قا  سّة نا للسة  لخلا ي 

 باطدل ف داا ةدةبالك ّ   للبةد  مندل مببدار ندو مند،أ امّند: دلود لبو

 اددو مم ددا ة  وكقبددا تصدددةفاتاا يف لل،ول ددات نددىل لنقمدد  اف ّندد؛ جزادداً 

 جالددا فةكددان لآلجددادا باألببددار  امددل  كددو   امّندد لألادد، غا ددة الألببددار

                                                 
 .إلحياء الرتاث . حتقيق: مؤسسة آل البيت 2479، رقم: 346: 5منتهى املقال   (1)

 .77: 3تنقيح املقال   (2)

 .16: 1قاموس الرجال   (3)
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 غدد  للالجدد  بدداخل ر  ام ددان ل كانددا   وممّدد اوغدد    دلمل،تضدد كالسددة 

 .لند.(1)بالد،ل و لمل،فاف

ق  : اا هيمدا او كّل نذلا نا اا ق ددا  ادو لبدقالط لحلابدل بالدابدل 

وال مدر  ندل  ؛(قدّ و لهلل نفسدة ام) ولبدو دلود للااّلاةنىل او جا  با  

غدا  نددا مّن  ا قد (قّ و لهلل روجا للهان،ة)لبو دلود  ساغ لدا للظّو مّن 

ا قدا أ ندىل للقمةةدز بدني ادا لجقدف للد اا  ولبو إدر   لحلدّي اد ج 

 بد،ل و للدبا  او مببار لآلجادا وبني غ نا؟!! 

فدةام تدىل ن د   ومّ ًا كانا فمدو نة ددا زّلد  لألقدالم وشدّه  لألف دام

 !!.لملقأب، و

قدّ و )ولألا، نا لألا، ا  سّة  اشاخيدا للسّة  للساة  لبدو طداوو 

 ..ا ناك لآى..(للهان،ةلهلل تااىل روجا 
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 .تسامح السيد ابن طاوس 

رلددالن لهلل تادداىل ) نددد(664طدداوو )قددا  للسددّة  ريض للدد  و لبددو 

 ن ةدا لشقبا كةف ياد ددض تايبي  كاد وال : ديف رّد للسّة  لمل،تض (ن ةا

 ندىل لط د  وادو ا،نةةدللشد لألادار يف لآلجداد ببدارأب تامل ال للشةاة نّ م

 ولمل،تىض لملس مني وج ا لالنقبار ذو  نمل وشان  رابباولأل للقالر ا

 اللادارفني ند  شب ة بب  الآلجاد ببارأب ناا ني الملالني للشةاة ون ام 

 .(1) للا ة كقا  يف للهاي لحلسو بو حمم للشةا  ذك، كام

ق دا: ال ولهلل؛ ف د  من كدا صفة،ات كقدا  للادّ ة ل شدةا للهداي 

ادو مثد،ا  ملا لّدنا  تساحمًا للسة  لبو طداوو ف،صًا وتددةبًاا ف أ ني  

يف للاددّ ةا ّ ح مّنددا ال  بددل وجدد نا للاكدد  متااددًا؛ فالشددةا للهدداي 

  دبل ب ر لآلجاد بدفساا جمّ،دًل نو ق،ل و للدبا ..

 ندىل تد   للقي للد،ل ويف كقابا للاّ ة:  (رلالن لهلل ن ةا)قا  للشةا 

 .بهالهنا نىل مو لآلجاد مببار ص،ة

                                                 
 . منشورات الريض، قم.42فرج املهموم:   (1)



 (15....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 لخلد ر  كدان ومنا ة للاددل وادا لققضدا من تكدان االفددة ألدّلد د دا:ا

 ممجاد  ملدا االفدداً   كدان ومنْ ا للقدالت، ج دة او ما لملدهاع ل سدة االفداً 

 .(1)ن ةا لمل،دة للف،قة

؟!! وت ددزم فددأ و نددذل اددو دندداى للسددة  للسدداة  لبددو طدداوو 

بد ر للالجد   لإلشارة إىل مّن نذ  لل ناىا مل،  لكّل للدا  ني ب،يّةة

ممّو جا  با  للسّة  بو طاووا مقاى دلةل يف رّد للد اا ..؛ بل قد  زندأ 

ا مّن للشددةا للهدداي للشددةا لألنصددار  ولآلباندد  لخل،لسددا  بادد   

لدن  لإلمجاع نىل جيّةة ب ر للالج ؛ ولة  هلام ادو اسدقد  غد  دنداى 

جدد  فال النددف للددذك، للااّلاددةلبدو طدداووو منددال ا نددالوة نددىل تسددااّ 

 لجلزلف!!.

  

  

                                                 
 . ستارة، قم.146: 1حممد األنصاري(  عّدة األصول )ت:( 1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (16)

  

 !!تسامح الشيخ األنصاري 

ب،يةدة  قا اًل   اً    ني يف كقابا للالفةة:  قا  للفالل للقا  

   دّ ني لإلمجداع ادو دا وللسدة  لمل،تضدللااّلاةب ر للالج  ممّو تد م نىل 

 .(1)للشةاة نىل إنكار ا كالدةاوا او غ  ف،ق بةد ام مصاًل 

امل،كي ندو للسدة ا وللددايضا ولبدو : فد لألنصدار شةخدا  قا 

 نسب وربام .لملد : (مرسلرنأ لهلل ق و) إدر   ولبو اولله ريزن،ةا  

 للدداط  للالجد  بد ر إنّ : قدا  امّند لملادار، يف نددا جك  جةري لملفة ا إىل

 ذل   كان وربام للا أا إىل بالدظ،  فيض دلةل إلةا  دآن للذ  نا ل اذر

 ي سدةي كدام اللهاي للشةا إىل  دسب وربام .ندل او شان لً  مو إمجاناً 

   امّند: للالفةدة يف بدل بابا اا لبو إىل بل لمل،دقا إىل وكذل كالااا ندل ند 

 لند..(2)نيةب ونا اللااّلاة نىل تد م وممّ    اً  باحليةة للدا  جي 

: لمل،كي. وقالا لآلب،: ربام نسب إىل لملفة . وقالا ق  : فدالا 

 لند.  دسب إىل للشةا للهاي.للثالري: ربام  

                                                 
 اسامعيليان، قم.  .158الوافية يف أصول الفقه )ت: حممد الكشمريي(:  (1)

 مطبعة باقري، قم.. 241: 1فرائد األصول  (2)



 (17....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ظان،ا جّ ًل يف ن م لإلملام للقاما وال لالسقدصا  للشاال للااما يف ندذل 

؛ فال  دببدي لغدآلر مندل للفضدل للشأن لهلاما لك امت ق اا دا لألنالم 

يف بقاّيبا نة دا واا ت،ّتب ن ةاا او تداي مصدا  ج ابدذتدا للدد اا  

 نذل للشأن لخله .

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (18)

  

 عن دعوى اإلمجاع!!  شيخ األنصاريتراجع ال

ممّدو  فاتدا ندذل  الكو لدة  للشدةا لألنصدار  وندا لجل بدذ للف،دل

 :(رلالن لهلل ن ةا)لألا،؛ لذل  قا  

 لإلمجاندات او لإلمجاع فة ا   ن  اسألة يف  صل   امنّ  اولإلنصاف

 ادا ا(1)للامدل ندىل لل للدة للكثد ة ولألادارلت اللاظةمة وللش ،ة الملددالة

 مرل  ال لملسددألة نددذ  يف لإلمجدداع حتدددق يف فالشدداك الملسددألة نددذ  يف جصددل

 رضور دات يف إال لل  دأ اللفد ةدة لملسدا ل او اسألة يف لإلمجاع لا  صل

 .لملذنب

 ال الالطمئددان لملفةد  لخلد ر اكّ د ندذل ادو لملقدةدو منّ  :لإلنصاف لكو

 .(2)للظو اه ق

  

                                                 
مه الرشيف تراجع  ععن اع ا أي العمل بخرب الواحد املجّرد عن القرائن، ويف ذيل كال (1)

 بكل وضوح، فالحظ واحفظ!!.

 مطبعة باقري، قم.. 341: 1فرائد األصول  (2)



 (19....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 !!تسامح اآلخوند 

 جيةة لألص،ا  بني لملش اريف للكفا ة:  ( فقّ و رّس  للرش)قا  

 )نددىل ندد م جيّةددة بدد ر للالجدد ( لالمجدداع نددو اومّادد...ا للالجدد  بدد ر

 قابددلا غدد  بددا لالسددق ال  ادددا ولملددددا  جاصددلا غدد  ادددا لفامل،ّصدد

 ابمث دا اادارأ امّند اد  ل مقأادلا وج دا  ظ د، كام لملسألةا يف بصاصاً 

 .(1)  بالفا إىل لملش ار بذنا  واانان

: اادارأ بمث دا. ادا تدد م قبدل ق ةدل ندو ، ف دق  : قالا للشد

للسّة  لبو طاووا وق  ن،ف  مّنا جدزلفا وسدقأتة  ك دامت للدد اا  يف 

 لإلمجاع نىل ن م جيّةة ب ر للالج .

 ....لملش ار بذنا  واانان :ومّاا قالا 

 رلدالن لهلل) ند(676)فةكفي يف رّد  اا سةأق او قا  لمل،دق لحلّي 

 ونم  ددا اباألببدار ناا ددة لإلاااةدةإّن :  ددا  واليف لملاقدد ر:  (تاداىل ن ةدا

 .(2)ولج  ابأنّ  لخل ر  ،د مكث،نأ ف نّ  ؛ذل  نمد  األنّ ؛ ةجّي 

                                                 
 مطبعة باقري، قم.. 241: 1فرائد األصول  (1)

 . مؤسسة سيد الشهداء، قم.30: 1مكارم شريازي(  املعترب )إرشاف: نارص( 2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (20)

  

ا لدة  فة دا  للااّلاةق  : لحلاصل ف ذ  كقب للد اا  إىل زاان 

 او قا  ب،يّةة ب ر للالج ا فضاًل نو دناى لإلمجاع.

ا وللدد اا  كّ  دأ إىل  مّ  اشد ار  ق،دّ  ولام،  ال مدر  نو 

 ا    فا مج  اد أ ب،يّةة ب ر للالج ؟!.للااّلاةزاو 

  



 (21....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 اآلحاد!!.خرب ما الفرق بني خرب الواحد و

 ولج  يف كّل طبدة جق  لملاصام. ب ر للالج : نا للذ   ،و ا رلور 

ولجد  يف كدّل طبددة  ب ر لآلجاد: نا لخل ر للذ   ،و ا مكثد، ادو رلور 

   لملاصام.جق

ولآلجاد مج  مج ا وندا بمادد  ولجد ؛ تددا  ندذل مجد  للدّداو م  

 ولج  اد أ؛ ف،ةدام ندا : ب ر لجاد؛ م  رول  مكث، او رلور ولج .

وب ر لآلجدادا إذل رول  مكثد، ادو ولجد ا ب،ةدري  كدان ندذل لألكثد، 

نرشة رولة يف كّل طبدةا مو نرش وا مو ثالثني؛ ب،ةري  ق،دق او جمماع 

داع تالطؤنأ نىل للكذ ا  كان لخل ر جةدئذ اقالت،ًل  فةد  للا دأ ذل  لاق

 وللةدني بالص ور نو لملاصام.

ولجد  يف كدل  وق   كان لألا، نسبةًا فدد   د،و  لخلد ر مكثد، ادو رلور 

طبدةا لكو ال  ،و ا يف إجد ى للهبددات إالّ رلو ولجد ؛ ف دذل  بدد  بد ر 

 لملد اقني. ولج  لة  لجادًل؛ رضورة مّن للدقةية تقب  مب 

وندّبا مّن مّ  ب ر جا  او ط، ق ولج ا ق   كان لجدادًل إذل رو  ادو 

 ط، ق لب، ب فظا مو بمادا ؛ ف ذل    كو نذل  بد  ف،دًل ولج ًل.



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (22)

  

واثا  ذل : مكث، مجاد ري للكايف ل ك ةدي للالردة او ط، ق ولجد ؛ 

ني بانقبار لب، لجاد؛ كاهنا ق  رو   ادو طد،ق مبد،ى يف نفد  للبدا  

 لفظًا مو اادً .

  



 (23....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 اجلميع يعمل بأخبار اآلحاد!! إشكالية أن

ا قدد اا  وقد   دددا : كةددف نددذلا وجددّل فقداولى ن ددام  للها فددة لحلّدددة

لملقددداث،ة يف  اشددادة نددىل مببددار لآلجدداد ا(رلددالن لهلل ن ددة أ)واقددأب، و 

 ؟!. للكقب لألرباة وغ نا

ان مصد،ابدا ا وسةأتة  لجلال  ب سدق دا: ونذل م ضًا ذنا  وغف ة   

يف  ..؛ إذ    د نال شدةئًا (رلالن لهلل تااىل ن دة أ)للد اا  ولملقأب، و 

 لألصا  إالّ وبّةدا ..

 وموجز ما قال اجلميع: 

مّن مببددار لآلجدداد لملقددداث،ة يف للكقددب لألرباددةا بددل ناّاددة لألصددا  

لألرباام ةا حمفافة بد، دة قه  نىل جدالز للامدل مدا إمجداالً؛ ف دد  لنادد  

رص للبةبدة ال مقدّلا ديف ند اإلمجاع لمل،دق يف للها فة مّن رش اة حمّمد  ل

وللدهدد   اغدد  بارجددة ندداّم يف نددذ  لألصددا ؛ إذ للا ددأ لإلمجددايل جاصددل

،ة مدذ  لألببدارا لكدو إمجداالً ال تفصدةاًلا دمّن بد،ل ة للذّادة اد،صد اااثل

ام ف ددة  لملدصدداد نددا مّن كددّل بدد ر فة ددا نددا جّيددة جيددب للامددل بدداا وإّندد

 للرش اة ال خت،، نو نذ  لل ل ،ةا وسةأق للبةان.

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (24)

  

 مثرة للخالف يف خرب الواحد إشكالية عدم بقاء

إذل كان للد اا  للدا  ان با م جيّةة بد ر للالجد ا  ام دان بأببدار 

لجدداد لألصددا  لألرباام ددةا مو للكقددب لألرباددة للقددي نددي زبدد ة هلددا؛ فددأّ  

ا لمل،دددق لملداددد  نددىل ندد م بددالف سددةبد ؟!. فبضددمةمة إمجدداع مصدد،ابد

 جيّةة مببار غ ناا   تبق ثم،ة ل خالف إطالقًا.

 ق  : إشكا  جّة  ل با ة..

 وجالبا ب مجا :

منّأ ثم،ة نا مّن ب ر للالج  ند  للقادارأ سداق  ندو لحليّةدة ادو 

فدال  اواو تبا أ لألساو ند  للدا  ني با م جيّةقا بدفساا ونأ للد اا 

لخل ر ولإلن،لأ نداا ادو دون مدند  جاجدة ادد أ حمذور ند نأ يف ت،ك 

إىل مدن  تأو ل مو إنام  نظ،ا وإْن فاأ ند أ باض للقأو دل ف دا فضدل 

 اد أا ال مّنا ممّا جيب ن ة أ ذل .

دون قدد،ل و  اددو -بأّنددا  واددو جددا  بادد    الااّلاددةمّاددا للدددا  ان ك

أ إنام  جّية بدفسا؛ فال  سا أ ت،كا دون تأو ل؛ إذ جيب ن ة  -للدبا 

للدظ، وإطالة للفك،؛ لكانا جّية بدفسا ال  سداغ هلدأ رّد ا وال لإلغدامأ 

 .ندا



 (25....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 زواج أّم كلثوم مثال لثمرة اخلالف!!.

 ميب لبدو ندوا مبةدا ندوا إبد،لنةأ بدو نديروى للك ةدي قا : ج ثدي 

 يف  لهلل نبدد  ميب نددوا زرلرة نددوا ومحددادا سددا  بددو نشددام نددوا نمدد 

 .(1)  «غصبدا  ف،،ا  ذل  إنّ » :فدا  ك ثام مم تزو ج

 ق  : إسداد  جسو ص،ةّ.

 كفي من نا دأ مّن للدد اا      قفقدال هلدذل لحلد  ري إطالقدًاا وكقدب أ 

بالةة نو للقا ةق ن ةا بيش  مب ًلا ملاذل؟!. لكانا ب ر ولجد  لدة  جّيدة 

بدفساا ال قةمدة لدا ندد نأ يف للدفدي ولإلثبداتا ال جاجدة لقأو  دا مو غد  

ف دا فضدل ال غد ا الن  لجلم  للا،يفا وإن جصل ادد أ ذل  او ق

ويف ج ود ن مي للدا  ف ّن اش ار للد اا  نىل نفدي اثدل ندذل للدزول، 

 لملخق ق مولب، ن   بدي ماّةة.

: قدا  مبةدا ندو جافد، ندو للدد لحوال  ،د مّن للهاي روى نو 

 ةسدان يف لخلهدا  بدو نمد، بو ز   ولبد ا  نيّ  بد  ك ثام مم اات »

                                                 
 . باب: زواج أم كلثوم.346: 5الكايف )ت: غفاري(   (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (26)

  

 وصدىّل  لآلبد، ادو مجد ها  دار  ف دأا قبل ن   اممهّي   رى ر  ال اولج ة

 .(1)«مجةااً  ن ة ام

إ د،لدًل ال لجقياجدًاا  ف ذل وماثالا إن وج ا ف ا ممّا مورد  للشةا 

غا قددا لالسقشدد اد ولإللددزلم ال مكثدد،؛ م  إلددزلم لخلصددأ يف ندد م تار ددري 

 ، وال مقل.اقالرثني ال  ا أ مهّيام اات قبل صاجباا ال مكث

مّاا للدا  ان باحليّةةا ف أ يف جة  بدة  ادو لخلد ر مندال ا بدل قد  

لاق  مأ لل نةا يف سياهلأ ا  لخلصاما ا  مّن لألاد، كّ دا ادقدف بيدّ،ة 

 للالجدد  ق ددأ ولجدد ة؛ إذ ال بددالف بددني للددد اا  يف ندد م جيّةددة بدد ر

 بدفسا..ا وبال تها ل ناك جزواا أ..

  

                                                 
 . الكتب اإلسالمّية، طهران.363: 9هت يب األحكام )ت: حسن اخلرسان(    (1)



 (27....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 

 

 

 

 الفصل األّول

 ت القدماء جزوما

 حاديف عدم حجّية خرب اآل
  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (28)

  

  



 (29....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 الشيخ املفيد 

يف للقدذك،ة: مّادا  ندد(413)بدو حممد  للدداامن  قا  للشةا لملفةد ا حممد 

ي بالداظ، فةدا دب ر للالج  للداط  ل اذرا ف ا للذ   دآن إلةا دلةل  فض

ة ادو نددلا وربدام كدان إىل للا أ بصد،ة خمد ر ا وربدام كدان للد لةل جّيد

او ن،فا وربام كان إمجانًا بب  بالفا فمق  بدال بد ر للالجد   شان لً 

او داللة  ده  ما ندىل صد،ة خمد ر ا ف ّندا كدام قد ادا  لدة  ب،يدةا وال 

 .(1)نىل كل وجا  ااجب ن اًم وال نمالً 

ّا ندذلا ، ف دمقا : قالا للشد ال  امّن بد ر للالجد  بدفسداجد ًل    د

ّأ إالّ إذل لجقّف باألدّلة وللدد،ل و  اجب ن اًم وال نماًلا لة  ب،ّيةا لل  

 . ا ونذل ما،ا ثانا لا ادام لب،ا وسةأق للبةانلخلارجّةة كاإلمجاع اثالً 

  

                                                 
 دار املفيد، بريوت.. 44 :ه)ت: مهدي نجف(الت كرة يف أصول الفق (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (30)

  

 هـ(436)السّيد املرتضى 

 يف رسدا  ا: ندد(436لملاسدا  )قا  للسة  لمل،تىضا ني بو لحلسني 

 للشةاة ن ام  منّ ا ش  وال ر ب اث ا يف   بل ال ارضور اً  ن امً  انا أ انّ إ

 والا ، اةدللش يف ما للامل جياز ال الآلجاد مببار منّ  إىل  ذنبان لإلاااةة

 وسدده،ول للهددالا  ا ددؤل وقدد ...ا ب،يددة لةسدد  اومهّندد ان ة ددا للقاا ددل

 . خمالفة أ نىل وللددض ذل ا نىل لالجقيا، يف لألساط 

 ط، دق او اسق،ةل امنّ  إىل و ذنب الجلم ة نذ  نىل  ز   او اد أو

 ادذنب أ ظ دار وجي، ا لآلجاد بأببار بالامل تااىل لهلل  قاب  من دا للا

 وبهدد،  ، اةدللشدد يف للدةدداو إبهددا  يف ظ ددار  جمدد،ى الآلجدداد مببددار يف

 . (1)ندالً  لآلجاد بأببار وللامل للدةاو  ظ، ومكث،نأ وحت، ماا

ندىل ند م جيّةدة ق  : ونا نّ  ظان، يف إمجداع ن دام  لإلاااّةدة 

 ب ر للالج .

 لآلجدداد بأببددار وللامددل للدةدداو  ظدد، ومكثدد،نأ ، ف:دوقالددا للشدد

جكأ باد م جيّةدة مببدار لآلجداد؛  -،عدقبل للش –.  ادي مّن للادل ندالً 

                                                 
 اخليام، قم. .24: 1)ت: مهدي رجائي( رسائل املرتىض (1)



 (31....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

حلكأ للادل مّنا ظّوا  ونا ال  بدي او لحلّق شةئًا؛ فال  دار  للا دأا وال 

  اجب للامل؛ كانا ال   رى  للذّاة.

ولحلدا   -ا ال جياز من  قاب  مصد،ابدا ن أ منّ ل: يف رسا  ا م ضاً  قا و

، اة ندىل مببددار لآلجددادا وال  ددقأ نددىل دمن  ام ددال يف مجكددام للشدد - ندذ 

، اة اامداالً دااجبات مصداهلأ من  كدان لألببدار للقدي  ،ووهندا يف للشد

جاز خلصاا أ نىل ادقىض مصاهلأ ذلد . ون،دو نبدني ندذ   ن ة اا وإنْ 

 ،ور  جاصدل لكدّل دللا دأ للضد لجلم ة ونقيداوز ندو للكدالما وندىل منّ 

، اة بخد ر ال  اجدب دخمالف لإلاااةة مو االفقا بأهّنأ ال  ام دان يف للشد

ذلدد  صددار شدداارًل هلددأ  ا،فددان بدداا كددام مّن نفددي للدةدداو يف  للا ددأا ومنّ 

 .(1)خمال  هلأ للرش اة او شاارنأ للذ   ا ما اد أ كّل 

 مجاعا فقأّال.ق  : قالا للرش ف نذلا اشا، بل لاّ ا ظان، يف لإل

 نددذ  وسدد م  ااكّ دد نددذل نددو ندد لدا ولددايف لالنقصددار:  وقددا  

 ادذنبدا ادو ملدة  ..؛للظدو غالب موجب  اوج،ح ق ح كّل  او لألببار

 ؟!!!.(2)للرش اة يف للامل تاجب ال لآلجاد مببار منّ 

                                                 
 اخليام، قم. .309: 3 رسائل املرتىض)ت: مهدي رجائي( (1)

 سة النرش اإلسالمي، قم.. مؤس408االنتصار:  (2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (32)

  

 ق  : ونا ن ا ظان، يف لإلمجاع؛ فالج .

 .هـ(449) الكراجكي 

 للاددل دلةدل الّ إ للامام خي  ولة :  قا  مبا للفقّ للك،لجكي

 ال األّند ؛للالج  بخ ر للاام ختصة  جياز وال ...اللثابقة وللسدة وللد،لن

 لصد،قا للاذر لنده  اا اببارلأل او اص  خر د َ  اموإنّ  انمالً  وال ن امً   اجب

 . (1) لأل مة مج  ونو  للدبي نو

 ددأ وال ق دد : ونددا ندد ا   ددّ مّن بدد ر للالجدد ا ال  اجددب للا

(. وقالدا:  : لدة  بدداط  ل ادذر؛ للامل؛ فال خي   للد،لن )=خيّصصاا

 م  ال   ر  للذّاة.

 ند،وأ يف زكاة ن لدّ  فمويف نذل:  ند(436) وقا  للسّة  لمل،تىض 

 مببار او ذل  يف ن ةا  اقم  اوممّ ؛ دلةل بب  لآل ة خمص  ف ا ؛للقيارة

 .(2)للد،لن ما    َخ در  ال لآلجاد مببار ألنّ   بديا ال لآلجاد

                                                 
 . مكتبة املصطفوي، قم.190كنز الفوائد:  (1)

 . مؤسسة اهلدى، قم.276النارصيات:  (2)



 (33....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 وال للالجد ا ب ر وألّناغا ة لمل،لد:  ند( يف786)وقا  للش ة  لألّو  

 .(1) للالج  بخ ر ّص َخ د ر  وال للكقا  دساد ر 

ومنّبا إىل مّن ثّمة االزاة ذلتّةةا بدني للددا  باد م جيّةدة بد ر للالجد  

فةدد  وبددني ندد م جددالز ختصددة  للددد،لن بددا؛ رضورة مّن بدد ر للالجدد  ال  

للدهدد  وللا ددأ بالصدد ورا وللددد،لن قهاددّي للصدد ورا فددال  ددد ض إالّ يف 

 صارة لجقفافا بد، دة ن مّةة.

وال  س ر خمقرصنا نذل رسد مقال  كبار ن ام دداا بخاّصدة للدد اا ا يف 

ن م صالجّةة ب ر للالج  لمليّ،د لقخصة  للد،لنا واا ت،ل  او لألببار 

ندذل ندا لملقدةّدوا  .لا دأ مو ادا  قا دالملخصصة فد ّنام ندي حمقّفدة بدد،ل و ل

 فاجف .

  

                                                 
 . مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم.110: 1غاية املراد  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (34)

  

 .هـ(460)الشيخ الطوسي 

يف كقابدددا   ندددد(460)بدددو لحلسدددو  حممددد ا للشدددةا للهدددايقدددا  

فال جياز من  امدل ن دة ام ندد ناا  اجاد وللدةاوا مببار لآلفأاّ لالققصاد: 

 .(1)وق  بةدا ذل  يف مصا  للفدا

ا ظدان،ا يف لإلمجداعا : ندد نا؛ م  ن،دو للشدةاة؛ وندق  : قالا 

 فقأّال!!.

  

                                                 
 . مطبعة اخليام، قم.187االقتصاد:  (1)



 (35....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 هـ(481)القاضي بن الرّباج 

إذلنم ددا مدذل لخلد ر  لمل دّذ : يفندد( 481)لل رل، وقا  للدايض لبو 

ج  ال  اض   ق، دةا ونذل ال بال ق، دةا فد  نّالدا يف للامل با نىل ب ر ول

 .(1)جياز

 اج دامقا : ادصاد  لخل ر للذ  جكأ بأّن ل زوجة إذل اات ند ا زو

ورّد للباقي ن ة ا ا  ن م للالر ؛ ونذل بالف ادا ن ةدا  الل،ب  بالقسمةة

 .للباقي لإلاام  لألنظأ او منّ  اش ار لإلاااةة

ول  للشةا يف للق ذ ب ندو ممحد  بدو حممد  بدو نةسد ا ندو رولخل ر 

حمم  بو نةس ا نو حمم  بو ميب نم ا نو لبو اسكانا ندو ميب بصد ا 

لملدا  »قدا :  ارجل اات وتد،ك لا،متدالا: ق    ا :ق نو ميب نب  لهلل 

 .(2)«لملا  لا»ق  : لا،مة اات  وت،ك  زوج ا؟!. قا :  ا«هلا

وظدان،  للدد،ّد ندىل للزوجددة اد  ندد م ق د : إسددداد  ااثدق صدد،ةّا 

  ا ونا باطل.للالر ا دون لإلاام 

  

                                                 
 جامعة املدرسني، قم.. 142: 2 امله ب )ت: ( (1)

 .295: 9هت يب األحكام  (2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (36)

  

 هـ(548) الطربسي 

 ويفادو لمليمد : يف تفسد  ل دة للدبدأ  ندد(548) قا  للشةا لله ري 

 :لملادد  نّ أل ؛للامدل وال للا دأا  اجدب ال للالج  ب ر منّ  نىل داللة نذل

 للقا ةدل ونذل. فةا فقاقفال .كذباً  ب ر   كان من تأادان ال او جا كأ إنْ 

 باآل دة باضد أ لسدق   وق  اب ر  يف كاذباً  كانا جياز او ب ر يف ااجاد

 سب،انا لهلل إنّ  جةري او؛ ن الً  كان إذلا للالج  بخ ر للامل وجا  نىل

 للقاقدف جيدب ال للا   ب ر منّ  نىل ف ّ   للفاسقا ب ر يف للقاقف موجب

 مكثد، وندد  ندد ناا ن ةدا   اداّ  ال لخلها  دلةل نّ أل ؛ صّ ال ونذل. فةا

 .(1)لمل،ددني

 منّ  ندىل..؛ بدالظو  كأ من جياز فال: - م ضاً  –يف لمليم   وقا  

  قابد    امّند كقب أا يف مص،ابدا نّيَ ب ق  لدةاوول ولالجق اد بالظو لحلكأ

 ن،اا فة ا ذل  بيالز للد  ورد خمصاصةا االل  يف إالّ  للرشعا يف ما

 ندذل جد،ى وادا وللدب ةا للصة ا وجزل  لجلدا اتا ومروش لملق فاتا قةأ

 .(2)لملي،ى

                                                 
 مي، بريوت.لمؤسسة األع .221: 9( جمم  البيان 1)

 مي، بريوت.لمؤسسة األع .103: 7( جمم  البيان 2)



 (37....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ق  : ونا نّ    ّ يف ن م جدالز للقاّبد  بدالظوا ادو مّ  ط، دق 

،عا وقالددا: مصدد،ابداا دااللدد  خمصاصددة نددّ  ن ة ددا للشدد كددانا إالّ يف

 اشا، باإلمجاعا فقأّال.

 هـ(585)ابن زهرة احلليب 

يف كقدا  غدةدة  ندد (585)لبو زن،ة لحل بدي  اوذك، محزة بو نيّ 

للدزوعا مكث، او اّ،ةا مّنا ال  امل بخ ر للالج  يف للرشنّةات؛ فمو ذل  

 ولجد ا وقدد  بّةددا مّنددا ال جيدداز بدد ر« ال وصدّةة لددالر »قالدا يف جدد  ري: 

 .(1)للامل بذل  يف للرشنّةات 

  

                                                 
 اعتامد، قم. .307غنية النزوع )ت: البهادري(: ( 1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (38)

  

 هـ(598) ابن إدريس احلّلي

 خرب الواحد هدم اإلسالم 

ابّةددًا اد يدا يف كقابدا   ا حمم  بو ادصار لحلدّي لبو إدر  وقا  

 ؟!!.(1)إالّ نيسالم وال منّ،، نىل مببار لآلجادا ونل َنَ َم لإل :للرسل ،

 ، اةدللشد يف للامدل مبه ددا وكذل   لب، او لملدّ اة: يف االوقا  

 للامدل  كدان من وموجبددا انمالً  وال ن امً  تاجب ال األهّن  ؛لآلجاد بأببار

 للظددوّ   دقضددةا اددا فبا ددة؛ ندد الً  كددان إذل للالجدد  بدد ر ألنّ  ؛ل ا ددأ تابادداً 

 للصد قا بدا ظددد  وإنْ  كاذبداً   كان من جياز ص قا ظدد  واو بص قاا

 امّند إىل لآلجاد بأببار للامل يف لألا، فااد للقيا زا او  مد  ال للظوّ  ف نّ 

 .(2)صالح وغ  فسادلً  كانا او نأاو ال اا نىل إق لم

 اجد  يف   قفد  إىل ادانوال  :(منىل لهلل اداادا)قا  ثالري ويف اال  

 .(3)سالد للكقب او ب ر ولج 

  

                                                 
 . العتبة العلوّية املقّدسة.115: 1الرسائر )ت: مهدي اخلرسان( ( 1)

 لوّية املقّدسة.. العتبة الع45: 1الرسائر )ت: مهدي اخلرسان( ( 2)

 . العتبة العلوّية املقّدسة.116: 1الرسائر )ت: مهدي اخلرسان( ( 3)



 (39....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 هـ(676) احملقق احلّلي 

 اباألببدار ناا دة لإلاااةدة:  ددا  والقد ر: وقا  لمل،دق لحلدي  يف لملا

 اوبأّند اولجد  ابأّند لخلد ر  د،د مكث،نأ ف نّ  ؛ذل  نمد  األنّ ؛ ةجّي  ونم  ا

 لكددان امدا للامددل يد دقضد وجددا إىل لألببدار ادد  لسدقدادنأ ف دداال ؛شداذ

 ....للداجةة بالف،قة  ظو ال ونذل القآلجاً  نم  أ

 صد ق ندىل دللدة فقكدان الدندابانف، ةجّيد افألهّند اللدد،ل و اد  اوماّ 

 .(1)للقأكة  با باالجقيا، و ،لد الحل  ري اضمان

ّا جدّ ًل ولج  ابأنّ  لخل ر  ،د مكث،نأق  : قالا للرش ف:  ا ن ا   

 يف مّن لألكث، نىل ن م جيّةة ب ر للالج .

)للبهدا ديا ر دة   محدزة بدو نديّ :  دا  اليف كقابا لملاق ر:  وقا  

 فه،ديا بو ااس ا مبا للفضدل للسداباطيا ثددة()ونامر ولقفياللاقف( 

 اللثددة ب،ول دة نمدل ألج دا للدذ  للاجدا: نددا  األنّ  ؛ب،ول ق ام  امل فال

 للامدل ادو للادل ملد  ذل ا لاال األنّ  ؛للد، دة ولنضامم لألص،ا ا قبا 

                                                 
  . مؤسسة سيد الشهداء، قم31: 1املعترب)إرشاف: نارص مكارم شريازي( .(1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (40)

  

 كقددب فددانق ر ؛نددؤال  ب،ول ددة نم ددال لألصدد،ا  فدد نَّ  ...؛للثدددة بخدد ر

 .(1)روناّم  لملذكارا نيّ  رول ة او  ؤةمم ت،لنا  ف نّ  ؛لألص،ا 

اد  للادل او ب ر للثددةا وال  سدادا   ق  : نا   ّا واذنبا

 للبس .

 هـ(786)الشهيد األّول 

يف للدذك،ى:  للادااي اكدي للد  و مجا  بو حمم قا  للش ة  للساة  

 كف،اى ؛بدهاي لنقضاد  ورشط لملش ارةا برشوطا ادبا  للالج ب ر 

 جقد  اادبداالً  كدان مو للاددلا دلةدل مو نماا اما مو لملقالت،ا مو للكقا ا

 اا ددام ا،سدد ا كددان موا لملا ددام اددو (لهلل رمحددا) جافدد، مبددا للشددةا ندد  

 ميب لبدو ا،لسدةل لألصد،ا  قب د  وهلذل. جم،وح نو لل،ول ة نو للق،،ز

  ،سد ان ال أألهّن  ؛للبزنهي نرص ميب بو وممح   ة ا لبو وصفالنا نم 

 .لألكث، نمل موا دةث نو إالّ 

                                                 
 مؤسسة سيد الشهداء، قم. .94: 1املعترب)إرشاف: نارص مكارم شريازي(  (1)

 



 (41....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 جممد  مو ااقدالت، بأ  هيأ اا منّ   ،ون أكأهّن  ؛لألص،ا  جّل  ومنك، 

 .(1)لآلجاد جةز يف كان نْ إو ااضمانا نىل

: جددّل لألصدد،ا    ددّا وسددةأق بةددان قالددا ق دد : قالددا 

 للرش ف: كأّن اا بأ  هيأ....

 علي بن حمّمد القّمي 

ال »مل،و  نو للدبدّي: د( يف لن7)للد،ن  ي وقا  نّي بو حمّم  للدمّ 

 يف بدددا للامدددل جيددداز ال امّنددد ددددابةّ  وقددد  اولجددد  بددد ر: «وصدددّةة لدددالر 

 .(2)للرشنةات

 الفاضل التوني 

يف    نددد(1071) وقددا  للفالددل للقددا  نبدد  لهلل بددو حمم لخل،لسددا 

ة ب ر للالج ا للاار  نو قد،ل و للدهد ا لبق ف للا ام  يف جيةّ  للالفةة:

                                                 
 .. مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث49: 1ذكرى الشيعة  (1)

 . باسدار إسالم، قم.383جام  الوفاق واخلالف: ( 2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (42)

  

ام ددا للبداجثني يف لألصدا  ندىل مّندا لدة  ب،يدةا كالسدة  فاألكث، او ن 

لمل،تىضا ولبو زن،ةا ولبو للد رل،ا ولبدو إدر د ا وندا للظدان، ادو لبدو 

بابا ا يف كقا  للبةبدةا وللظدان، ادو كدالم لمل،ددقا بدل للشدةا للهداي 

 .م ضاً 

ب،يةددة بد ر للالجد  ممّددو تدد م نددىل  بدل ن،دو   نيدد  قدا اًل   داً 

   ددّ ني لإلمجدداع اددو للشددةاة نددىل إنكددار ا دسددة  لمل،تضددا وللللااّلاددة

 . (1)الدةاوا او غ  ف،ق بةد ام مصالً ك

 هـ(1031) الشيخ البهائي 

 ويفا ادهدداع لملقددالت،لت يف للصدد قيف كقابددا جبددل لملقددني: قددا  

 ولبو ا دلمل،تض ناوردّ  الملقأب،ون ما نمل وق  ااظدان للص،اح لآلجاد

 .(2)ق اا دا ومكث، اإدر   بوول الل رل، ولبو ازن،ة

 

  

                                                 
 سامعيليان، قم.إ  .158الوافية يف أصول الفقه )ت: حممد الكشمريي(:  (1)

 . منشورات مكتبة بصرييت، قم.5احلبل املتني:  (2)



 (43....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 إمجاع القدماء على عدم حجّيته!!

 مببدار منّ  ادذنبدا:   داّ، ن ة ا قبل ق ةدلا ندّ  للسدة  لمل،تضد

 لإلاااةدة للشدةاة ن دام . وقا  م ضدًا: للرش اة يف للامل تاجب ال لآلجاد

 .للرش اة يف ما للامل جياز ال الآلجاد مببار منّ  إىل  ذنبان

ا وندا اشدا،ا بدل ندد نا: ن ة  قا  للشةا للهاي  كام ق  ا،ّ 

 لاّ ا ظان، يف لإلمجاع ون م لخلالف..

 ولالجق داد بالظو لحلكأند(: 548)  وكذل قا  للشةا لله ري

 يف إالّ  ،عادللشد يف مدا  قابد    ادّمند اكقدب أ يف مصد،ابدا نّيَ بد قد  وللدةاو

 لملق فدداتا ةأقدد ن،ددا؛ فة ددا ذلدد  بيددالز للددد  ورد خمصاصددةا االلدد 

 ....لجلدا ات ومروش

إّندا : ،ل ،ديف كقابا للسد ند(598)  در  إقا  لبو  ن ل ذل ا ف د 

ألهّنددا ال  ؛قدد  بةدّدداا مّن مببددار لآلجددادا ال   قفدد  إلة دداا وال  ادد،، ن ة ددا

ال  ام دان مداا و دزرون  ومص،ابدا ق  اًم وج  ثاً تاجب ن اًم وال نماًلا 

 .(1)ااا ني ماا او منل لخلالفو اةبان مش  للاةب نىل لل

                                                 
 . العتبة العلوّية املقّدسة.96: 2الرسائر )ت: مهدي اخلرسان( ( 1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (44)

  

 اباألببدار ناا دة لإلاااةدة:  ددا  والوقدا  لمل،ددق لحلدي يف لملاقد ر: 

 اوبأّند اولجد  ابأّند لخلد ر  د،د مكث،نأ ف نّ  ؛ذل  نمد  األنّ ؛ ةجّي  ونم  ا

 لكددان امدا للامددل يد دقضد وجددا إىل لألببدار ادد  لسدقدادنأ ف دداال ؛شداذ

 ....للداجةة الف،قةب  ظو ال ونذل القآلجاً  نم  أ

ق  : خماأ جمماع ك امت لمل،ّدق للرش فةا ظان،ا يف لإلمجداعا ولدا 

 ظان،ا فةا.. اذل  نمد  األنّ : تد  ،ًل؛ فدالا 

  



 (45....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 اإلمجاع التقديري على عدم حجّيته

للاثدار ندىل لملخدالف؛ إذ  : ن م-فةام  ادي –للقد  ،   ادي لإلمجاع 

ناث، ندىل قا دل ادو مصد،ابدا للدد اا   لا كان لبان..؛ ففي اا ن،و فةاا  

رلدالن لهلل تاداىل ن ةددا )لحلدّي  للااّلادةب،يّةدة بد ر للالجد  جقد  زادو 

 ..(ون ة أ

ف د  لسقدصةدا ب اادان كدّل كقدب مصد،ابدا للالصد ة إلةددا إىل زادان 

ا ق  قا  ب،يّةة ب ر ا ف أ ني  مج ًل اد أ (رلالن لهلل ن ةا) للااّلاة

 ا خيّ  للد،لن مو  دّة  ا او دون ق، دة..للالج ا وال قا : إنّ 

  دلمل،تضديف طبددة وربام  شكل ن ةا: باجقام  مّن نداك ن ام  قد اا ا 

وللهايا   ندف ن ة أ وال ندىل كقدب أا ف د،بام كدانال  دالدان ب،يّةدة 

 ب ر للالج  بدفسا!!.

دّ روجالبا ب جياز: لا  وجدادنأا لباند  ك ام دأ ندىل لسدان لملفةد   قر

  وللهاي ولبدو للد رل، وللهد ري وبدّةدة للدد اا ؛ السدق،الة دتضولمل،

)لالسق،الة للاادّ دة ال للاد ةدة( من  قداسد  للدد اا  لإلشدارة إىل لخلدالف 

إذن فالقسا  مندال  ال مقل او كانا اسقبا ًل جّ ًل؛ نىل ندةضا؛ و و قساملال

 ر للالجد  لدا ق، دة تفة  للا أ مو اا  قا ا مهّنأ سةدالان با م جيّةدة بد

ّمي إمجانًا  قّ رَ   .تد  ، اً وجادنأا ال للاك ا فمو نة دا سر



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (46)

  

 شد   هلددذل قهاددًا مّن لألصددل يف ط، ددة ن ددام  للها فددةا اقاباددة لجلددّل 

ولألكث، فةام مفاد للا أ مو اا  قا ا..ا وسقأق لألاث ة للدهاّةة نىل نذل بدام 

  داسب خمقرصنا.. 

مو    ددًاا جددّل مصدد،ابدا للددد اا مّن  :حتّصددل اددو جممدداع اددا تدددّ م

؛ لادد م للاثددار نددىل لملخددالف فددةام بددني م دد  دا اددو لملصددادر كّ  ددأ تددد  ،لً 

..ا بدل جّقد  اد  لإلغدامأ للالص ة إلةدا ند أا ال  ام ان بخ ر للالجد 

ة اا   داح ادو جممداع ك ام دأ وط، ددنو كالم للد اا  يف لإلمجاعا ف ذل 

مّن بد ر للالجد  بأولدّ نبدارة ذ أ ج ابدف د  ّ ح ؛ نم  أ باألببار

 .ال  اجب للا أ وال للامل.ا بدفسا إذل جتّ،د نو ق،ل و للدبا 

  



 (47....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 خرب الواحد مردود إذا عّمت بلواه!!

ا مم  نذل لسقه،لدا   زم للقدبةا ن ةا..ا فسال  ق دا ب،يّةة ب ر للالج

د؛ فدال   ندلا ف ّن لخل ر إذل نّم  ب ال ا ا،دود إذل جدا  ادو ط، دق لآلجدا

لذل  اد  ن ام  للشدةاة  دبل إالّ إذل لشق ، ب،ةري  كان قاطاًا ل اذر..؛ 

للامل مذل للصددف ادو بد ر للالجد  اد  او منل للسدّةا واث  أ لحلدفّةة 

ّّ سدد   ان م لشق ار  نداك اثداالن: لألو  ندو لألجدداف  ..جّق  لدا صد

 وللثا  نو مص،ابدا )رلالن لهلل ن ة أ(.

 األحناف!! ا تعّم به البلوى عنداألول: ملاثال امل

 وللدذ  رو  منّ يف ابسداطا:  ندد(483) يدقا  إادام لحلدفّةدة للرسبسد

هند  من  قالدأ لل،جدل بفضدل ولدا  لملد،مةا »للدبي صىل لهلل ن ةا وس أ 

فددال  كددان  ؛شدداذ فددةام تاددأ بددا للب دداى« ولملدد،مة بفضددل ولددا  لل،جددل

 .لند.(1)جية

حمم  بدو بشدارا  قا : ج ثدا ند(279ق  : لحل  ري رول  للآاذ  )

وحمماد بو غةالنا قاال: ج ثدا مبدا دلودا ندو شدابةا ندو ناصدأا قدا : 

                                                 
 رفة، بريوت..  دار املع62: 1املبسوط  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (48)

  

  هندللدبدي  سما  مبا جاجب    ا نو لحلكأ بو نم،و للبفدار : منّ 

 .من  قالأ لل،جل بفضل ط ار لمل،مة

 .(1)نذل ج  ري جسوقا  للآاذ : 

 اثا  ند نا!!

ادو ط، دق د  وردت فةا رول دة واو نذل للدبةل اّ  لل،جل ذك، ؛ ف

ني،ندا للشدةاة لكدو مّن لملدّ  نداقض ل الدا ا ولج  صد،ةّ لإلسدداد 

املداسدب يف اث دا تكثدد، ف سدال ؛ البدقال  ناّادة لملسد مني بدذل ؛ ولحلدفّةدة

 ،  ادو لألببدارادندذل للضد ص ور اثلوال  با  مّن ا لشق ارنالله،ق و

مو خمّ  ا مو مّن لخل ر ادسدا   ّنا سا  مو كاذ طاو يف لل،لو ؛ إّاا أل اّ   ر 

 مو غ  ذل ..

واو نذل للدبةل لل،ول ة للقي رولنا منل للسدّة نو ميب ن، ،ة للظان،ة 

كشدال  لإلبدل -ومّن ادو مكدل اد دا للالدا  ممّدا اسدقا للدّدار؛ وجا  يف 

ألّن  ؛..؛ ف ذل لحل  ري    امدل بدا لألجددافولا  ا لنقدض شةئاً  -اثالً 

  ب ال  كدّل لألّادةا وند م لشدق ار لحلد  ري فةدا ندو نمّ  اثل للشال  ما،ا 

  مو  مة رلو ا مو.... للدبي  ادي وندا

                                                 
 . الغرب اإلسالمي، بريوت.64، رقم: 120: 1سنن الرتم ي )ت: بشار عواد(  (1)



 (49....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

و قكد،ر  تادأ بدا للب داىوبا  فد  بةدّا مّن ادا  :قا  للسة  لمل،تىض 

ج وثاا ال بّ  او إ ،لد بةان جكما اداردًل  دهد  للادذرا و دث ج للصد را 

 .(1)الا ونىل نذل نّالدا يف مّن ا  للذك، ال  ددض لل

لل،لبد  مّندا  يف لل،سا ل للقسد : (رلالن لهلل ن ةا)وقا  لمل،دق لحلي 

ا واو شأنا للظ ار لا وق ا فابقصداخ تاّأ با للب اىب ر ولج  يف ما، 

 .(2)ولج  او للص،ابة ب،ول قا ته،ق إلةا للق مة

اسألة: لتفق مكث، ن ام دا نىل مّن لملذ   يف لملخق ف:  للااّلاةوقا  

دض للالا ا وال من أ فةا خمالفدًا ادّدا إالّ لبدو لجلدةد ؛ ف ّندا قدا : إن ال  د

 تاأ با للب داىلألو : إّنا ممّا  ؛ب،، ندةب ش اة ففةا للالا . لدا وجا 

او يف مكث، لألوقاتا ف ا كان ناقضدًا لاجدب من  ا دأ و صل ألكث، للدّ 

لددددل لادد م ل ؛وللقددايل باطددل ااددو للدد  و كددام ن ددأ ندددض للبددا  وللبددا  

 .(3)فاملد م اث ا اللظان، فةا

لجددقج للشددةا يف للق ددذ ب نددىل  وقددا  للسددّة  للاددااي يف لملدد لرك:

بام رول  نو للداسأ بو حممد ا ندو ندي بدو ميب  اوجا  لألذلن يف لجلامنة

                                                 
 .137: النارصيات (1)

 .171: الرسائل التس  (2)

 .261: 1املختلف  (3)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (50)

  

 !.ا قا : سدألقا مجيدز  مذلن ولجد ؟محزةا نو ميب بص ا نو مج ها 

ن وإقاادةا وإن كدد  وجد ك تبدادر إذل صد ة  مجاندة   جيدز إالّ مذل»قا : 

إالّ للفيد، ولملبد، ؛ ف ّندا  دببدي من  اما،ًل ختاف من  فات  جيز د  إقاادة

، يف سددا ، د، فددة ام كددام  دصدددتددؤذن فددة ام وتدددةأا اددو مجددل مّنددا ال  دصدد

ولجلال  موال بدالهاو يف للسدد ا فد ن...ا وادا ندذل شدأنا ال «. للص الت

فدةام ن،دو  ف لألصدلا بصاصداً  مكو للقمس  با يف إثبدات جكدأ خمدال

 . (1)با للب اى وت نا لحلاجة إلةا ا تاأّ ا ممّ فةاا ف نّ 

للايب مّن مبا جدةفة ال  امل بخد ر للالجد  فدةام تادّأ  :للااّلاةوقا  

 .(2)اك ف بخ ر للالج  با للب اىا وموجب للات، نىل كّل 

 بأ د  دا ا للثا : فألّندا   ناثد، فدةاموماّ  وقا  للدا ةدي يف تالةّ ذل :

او لألببار نىل اا   ّ  نىل لنقبار يش  او ذل  يف للابادةا ا  مّن لملسألة 

ممّا تاأ با للب اى و قك،ر لحلاجة إلة ا لةاًل وهنارًلا ولةس  او لمل،تكزلت 

 يف مذنددان للاااددة جقدد   صددّ ل شددارع لالتكددا  نددىل ذلدد ا بددل نددي اددو

زم ندىل للشدارع للقأكةد  يف لملسا ل لملبفا  ند ا غالبدًاا وادا ندذل شدأنا   د

                                                 
 .259: 3مدارك األحكام  (1)

فتح القدير . و270: 1وأنظر بدائ  الصنائ  للقاساين احلنفي  .14 :4 منتهى املطلب (2)

 .372: 1ن اهلامم احلنفي الب



 (51....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

بةاناا فا م لل لةل يف اثدل ذلد  دلةدل للاد م. و صدّ لددا دنداى للدهد  

 .(1) م لنقبار نذ  لألاار يف للابادةبا

 .ملا تعم به البلوى عند أصحابنا :الاثاني اثالامل

فددةام  اصددام لخلدد ر نددو لملورود وال بددأو باإلشددارة إىل مّن ندد م 

،  ا وادو ديف للقشد غد  اسدقدلر اسقداًل مو ا ق   ض،  دلةاًل نّم  ب ال 

ا ذل  جالز للدظ، إىل وجا وكفي لألجدبّةة ند  او قا  بذل  او للفد ا 

؛ ووجا لجلالز نا مّن للدظ، ممّا تاّأ با للب داىا ف دا كدان للدظد، ونأ لجلّل 

مّكد  ن ةداا و  وبّةددا ومبد ر بداا بدل لذل   اصام لقاّ،أ لمل اج،لااً 

 إالّ لجلالز ونا لملالفق لألصل.. ا ف أ  بق  فال

مج نا: لجلالز اه دًا  ويف نذل قا  للش ة  يف لملسال  يف نذ  لملسألة:

َواَل سدب،انا: ؛ لدالدا (رمحدا لهلل)نىل ك،لنةدةا لبقدار  للشدةا للهداي 

وَّ إاِلَّ َادا َظَ دَ، ِادَْ دا ْبِ  َو ِز دَدَق ر ، بالاجدا وللكفدني؛ وألّن دوندا افسد (2) ر

 ا، نىل ب،و، للدسا دنص او يف كّل ا وإلطباق للدّ تاّأ با للب اىا ذل  ممّ 

 .(3)او غ  نك  اذل  ونىل وجا  صل ادا ب 

                                                 
 .268: ص 4( النائيني، حممد حسني الغروي، فوائد األصول، ج1)

 .31سورة النور: ( 2)

 .47: 7مسالك األفهام  (3)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (52)

  

 فدددا ا لملد،مة إىل لل،جل نظ،يف لإل ضاح:  ند(707) للااّلاةوقا  لبو 

 ادا إىل للدظد،  د،م اإلة ا للدظ، إىل جاجة وال انكاج ا  ،   ال مجدبةة كّل 

 .(1)...لالسالم ن ام  ب مجاع ااد ا كفنيولل للاجا ن ل

رلددالن لهلل تادداىل )ق دد : ونددىل نددذل اشدد ار مصدد،ابدا لألنظددأ 

 .(ن ة أ

  

                                                 
 .6: 3إيضاح الفوائد  (1)



 (53....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 النص على وجوب

 قرائن قبول خرب الواحد
 

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (54)

  

  



 (55....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

منددّأ سددؤل  يف للبددني؛ اددا جكددأ مببددار لآلجدداد ونددي باملئددات وربددام 

 ااة  للفدا ولحل  ري؟!!!.لآلالف؛ ت   لملدقرشة لملبثاثة يف جم

  نفسداا وقب  دا كقدب للشدةا لملفةد ا دف ذ  ني كقب للسدّة  لمل،تضد

رلدالن لهلل تاداىل )فابو إدر   جقد  لمل،ددق لحلدّي وغد نأ  افالهاي

ا اش،انة بأببار لآلجادا بىل جّ  ا ا،و  ب سداد ص،ةّا لكدّ دا (ن ة أ

 تفةدد  إالّ للظددوا فددام تاجددب ن دداًم وال نمدداًل؛ إذ ال تبددد  مببددار لجدداد ال

 ..؟!(رلالن لهلل تااىل ن ة أ)لملخ،، او نذل ند نأ 

، فة يف دق دا: خم،ج أ نا قد،ل و للدبدا ا نداك بادض نبدا ،نأ للشد

 نذل:

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (56)

  

 هـ(413)الشيخ املفيد  

بد ر للالجد  للدداط  ل ادذرا  مّادا: (رلالن لهلل تااىل ن ةدا)قالا اّ، 

داظ، فةا إىل للا أ بص،ة خم ر ا وربدام ف ا للذ   دآن إلةا دلةل  فيض بال

ة او ندلا وربام كان شان ًل او ن،فا وربام كان إمجانًا كان لل لةل جّي 

ة خمد ر ا بب  بالفا فمق  بال ب ر للالج  او داللة  ده  ما نىل صّ، 

 .(1)وجا نىل كّل  ف ّنا كام ق ادا  لة  ب،يةا وال ااجب ن اًم وال نمالً 

 هـ(436)  السّيد املرتضى

ولن ددأ مّن ااظددأ للفدددا نا ددأ رضورًة اددذلنَب م مقدددا فةددا باألببددار 

،ور ا فدالا أ دلملقالت،ةا ف ن وق  شّ  يف مّن لألببار تاجدب للا دأ للضد

للذ  ال شب ة فةا وال ر ب  اآ ا جاصل؛ كالا أ باألاار للظان،ة كّ  ا 

ا أ مّن ادذنب للقي  ّ ني قام مّن للا أ ما رضور ؛ ف ّن لإلاااةة كّ  ا ت

إنكدار  ميب نب  لهلل جاف، بو حمم  للصادق ولبا دا ومبدا دا ادو لأل مدة 

غسل لل،ج نيا وإجيا  اس، اما وإنكار لملسّ نىل لخلفنيا ومّن للهالق 

للثال  ال  د ا ومّن كّل اسك، ج،لما واا ج،ى جمد،ى ذلد  ادو لألادار 

                                                 
 دار املفيد، بريوت.. 44 :)ت: مهدي نجف( هالت كرة يف أصول الفق (1)



 (57....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

  ناداّ بل لألقلا  للقي ال خيق ج بش  بأّنا اذلنب أ. واا ساى ذل  لد قا

يف مج ة  ا ألّنا نا أ مّن قا  إاام للزاان لملاصامفةا نىل إمجاع لإلاااةة

 مقالهلأا وكل اا ممجاال ن ةا ادهاع نىل ص،قا.

ا اا لبق ف  لإلاااةة فةاا ف ا نىل رضبني: رض   كان لخلالف فأاّ 

ىل مّن إاام فةا او للالج  ولالثدنيا ن،فداها بأنةاهنام ومنساماما وقهادا ن

بداقي للزاان لة  بالج  اد اما ف ذل للرض   كان لملاا  فةا نىل مقدال  

ا وألّنا نده  نىل مّن قا  لإلاام يف ت د  للشةاة للذ و نأ لجلّل ولجلم ار

 لجل ة دون قا  للالج  ولالثدني.

من تدا  طا فة كث ة ال تقمةز با د وال  وللرض  لآلب، او لخلالف:

ان لألشددخاخ بمددذنب وللبدداقان بخالفدداا ف،ةدئددذ ال اا،فددة إال لألنةدد

 مكو لل،جاع إىل لإلمجاع ولالنقامد ن ةاا و ،جد  يف لحلدق ادو ذلد  إىل 

بأصدل ادا يف مو لنقامد نىل ط، دة تفيض إىل للا أا كالقمسد   ن  كقا 

ونفي اا  ددل نداا وادا مشدبا ذلد  ادو للهد،قا فد ن قد رنا مندا ال  للادل

فةام لبق فال فةاا فادد  ذلد  كددا خمد  و يف  - حلقنىل ل -ط، ق إىل قه  

ت دد  لملسددألة بددني لألقددال  لملخق فددةا لفددد  دلةددل للقخصددة  وللقاةددني. 



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (58)

  

وكدذل  للددا  يف مجكددام لحلدالد  للقدي حتدد   وال قدا  لإلاااةدة نددىل 

 . (1) وفاق وال بالف

 هـ(786)الشهيد األّول 

ادااي يف للدذك،ى: حمم  بو مجدا  للد  و اكدي للا قا  للش ة  لألّو 

،وطا لملشدد ارةا ورشط لنقضدداد  بدهاددي؛ دوبدد ر للالجدد  ادبددا  بشدد

ا مو دلةددل للادددلا مو كددان امكف،دداى للكقددا ا مو لملقددالت،ا مو نمدداا 

 . (2)  للشةا مبا جاف، او لملا امجق  نّ  ا ادباالً 

   الشيخ الطوسي

 ندىل تد   للقي للد،ل ويف كقابا للاّ ة:  (رلالن لهلل ن ةا)قا  للشةا 

 .بهالهنا نىل مو لآلجاد مببار ص،ة

 ....ة للادل واا لققضا اد ا: من تكان االفدة ألدلّ 

                                                 
 .312: ص 3ج ( الرشيف املرتىض، رسائل املرتىض1)

 حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث. ،49: 1ال كرى ( 2)



 (59....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 فد نّ  ؛للقالت، ج ة او ما لملدهاع ل سدة االفداً  لخل ر  كان من: واد ا

 وجددالز م ضدداً  صدد،قا نددىل ادهدداع ولفددداا إذل لالجدد ل لخلدد ر  قضددمدا اددا

  كدان من جلدالز ؛لخلد ر نف  ص،ة نىل دلةالً  ذل   كو   وإن باا للامل

 .ما لملدهاع للسدة ولفق وإنْ  اكذباً  لخل ر

 كدان اقد  ّنداف  ن ةاا لمل،دة للف،قة ممجا  ملا االفداً   كان منْ : واد ا

 إمجان أ نيال من م ضاً   مكددا والا اقضمدا ص،ة نىل م ضاً  دّ   اكذل 

 ندو ذلد  ندىل لممجاا  كانال من جياز ألهنأ؛ لخل ر نف  ص،ة نىل دلةالً 

 ....لخل ر نذل غ  دلةل

 للالجد ا لخلد ر  قضمدا اا بخالف للامل نىل ت   للقي للد،ل و اوماّ 

 مو مداا ادهداع سددة مو كقدا ا ادو بدا ادهداع دلةل نداك  كان من ف ا

 ذلد  مجةد  فد نّ  ؛تضدمدا ادا بخدالف للامدل ندىل لمل،دة للف،قة او إمجاع

 .(1)با للامل ت،ك  اجب

  

                                                 
 . ستارة، قم.146: 1حممد األنصاري(  عّدة األصول )ت:( 1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (60)

  

 هـ(676) ّلي احملقق احل

 بخدد ر للامددل يف لحلشددا ة مفدد،ط: اسددألةيف كقابددا لملاقدد ر:  قددا  

 قدا  لألببدار مج دة ادو فد نّ  ؛للقدداقض ادو حتقا اا فهدال واا...ا للالج 

 لإلفد،لط ندذل ندو بادض ،دولققصد« نيّ  للدالة با   سقكث،»:  للدبي

   صددقا قدد  للكدداذ  منّ  ن ددأ واددا بدداا  امددل للسددد  سدد ةأ كددل: فدددا 

 يف وقد ح للشدةاة ن دام  يف طادو ذلد  من  قدبدا و   صد قا قد  وللفاسق

 بخد ر  امدل كدام لمليد،وح بخ ر  امل ق  ونا إالّ  اصدف ال إذ ؛لملذنب

 لسدقااملا مجدا  جقد  الخلد ر رد طد،ف يف لبد،ون ومف،ط. لملا   للالج 

  دأذن   ،عدللشد لكدو اااناداً  للادل  ،ول ف أ لب،ون ولققرص اوندالً  ندالً 

 .با للامل يف

 قب دا فدام ؛مصدا  وللقاسد  للسددوا ندو اد،،فة لألقال  نذ  وكّل 

 لألصد،ا  مند،أ واا باا نمل ص،قا نىل للد،ل و  دلّ  مو لألص،ا 

 .(1)،لجالطّ  جيب شذا مو ندا

  

                                                 
 . مؤسسة سيد الشهداء، قم.29: 1املعترب )إرشاف: مكارم شريازي( ( 1)



 (61....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 ما الدليل الشرعي على وجوب القرائن؟!!.

نذ  لإلشدكالّةة ادو مرشف لإلشدكالّةات يف لملددام؛ ذندل ند دا وندو 

، فة يف ن دأ د؛ جسدبدا كقدب أ للشد للااّلادةالما جّل او جدا  باد  ج

إىل للةددام؛ جّ  ددأ    ادد،أ هلددذ   للااّلاددةللفدددا ولألصددا  ادددذ ن دد  

 لإلشكالّةة نانة  نو جالما..

: إّن ب ر للالج  للثدة ممّددا تامدل غا ة اا قالا جّ  أ مو كث ا اد أ 

ددول يف ت،تةدب لآلثدار ندىل بد ر    دآ -م  للاددال   -با للاددال ؛ وندأ 

للالجدد  للثدددة يف ااددااال أا وماددار اااشدد أا ولنقظددام ماددارنأ؛ ف ددذل 

   د ّ  ندىل لإلاضدا  مّنداو  ذل ا دمصلا ولملاصام )=للشارع( ماض

 سك  و   اآأ.

ق  : نذل ااجز اا قالا ا ونا يف غا ة للانو؛ إذ ق  ثب  ادو وجدا 

قدد  لنددآأا وسددةأق للدددّ   اصددام  فةدد  للا ددأ مو اددا  قا ددا مّن لمل

 !! !للرص ّ يف نذل بأكث، او ط، ق ص،ةّ

باجددا   اكددام سددةأتة  للدددّ  للظددان، للصدد،ةّ نددو لملاصددام 

نىل اا  سمّ بدا  اللقاّقف يف كّل ب رر ال  فة  للا أ وللةدني مو اا  قا  ام

 خمقرصنا؛ كاآلق..

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (62)

  

 النّص على وجوب القرينة

ألببار لملاق رة لل لّلة ندىل وجدا  للد، ددةا بدل يف لملدام جممانة او ل

ادو دون شدان  ادو  ني نّ  نىل من ال  دبل مّ  بد ر  د،وى ندد أ 

..؛ نداك ادا تسددّ  لددا  كقا  لهللا مو سدة رسا  لهللا مو او مببارنأ

 اد ا كاآلق: 

 .النّص األّول: صحيح يونس بن عبد الرمحن

اا ولحلسني بدو لحلسدو ج ثدي حمم  بو قالا  قا :للكيّش  ىرو

بو بد لر للدميا قاال: جد ثدا سدا  بدو نبد  لهللا قدا : جد ثدي حممد  بدو 

نةس  بو نبة ا نو  ان  بو نب  لل،محوا مّن باض مص،ابدا سدألا ومندا 

نكارك ملا  ،و ا إجارضا فدا  لا:  ا مبا حمم  اا مشّ ك يف لحل  ريا ومكث، 

 ري؟!.لألجاد  مص،ابداا فام للذ   م   نىل ردّ 

: ج ثدي نشدام بدو لحلكدأ مّندا سدم  (رلالن لهلل ن ةا)فدا   ان  

ا ال تدب ال ن ةدا ج  ثًا إالّ اا ولفق للدد،لن وللسددّة» دا :  مبا نب  لهلل 

لاددا )؛ فد ّن لملبد ة بدو سداة  مو جت ون ااا شان ًل او مجاد ثدا لملقد ادة

فداتدال لهلل وال  دّو يف كقب مصد،ا  ميب مجاد دري    د   مدا ميبا (لهلل

؛ ف ّنا إذل ج ثداا ق دا:  تدب ال ن ةدا اا بالف قا  ربدا تااىل وسدة نبةدا

 «. وجلا وقا  رسا  لهلل قا  لهلل نز



 (63....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

: ولفة  للا،لق فاج ت ما قهاة ادو (رلالن لهلل ن ةا) قا   ان 

اقدالف، وا ا ووج ت مصد،ا  ميب نبد  لهلل مص،ا  ميب جاف، 

كقب أا فا،لق ا او با ر نىل ميب لحلسدو لل،لدا فسما  اد أ ومبذت 

ا ا فأنك، اد ا مجاد ري كث ة من تكان ادو مجاد دري ميب نبد  لهلل 

لادو  اإّن مبا لخلهدا  كدذ  ندىل ميب نبد  لهلل »للسالم: ا وقا  يل ن ة

لهلل لبا لخلها ا وكذل  مصد،ا  ميب لخلهدا    ّسدان ندذ  لألجاد دري 

فال تدب ال ن ةددا بدالف ا ميب نب  لهلل إىل  اادا نذل يف كقب مص،ا  

ا إّندا ندو لهلل دا بمالفدة للد،لن واالفددة للسددةثْ جّ   اثداحتّ   نْ إا نّ  للد،لنا ف

 .(1)« ا وال ندا  قا  فالن وفالن،   ونو رسالا نر 

ق  : إسداد  ص،ةّا رجالا ثدات. ونا لامد، لهلل   دّ فصدةّا 

 ق رة..و   دف،د  ان  مذل؛ ف  ،  ري شالن  اا

  

                                                 
 .489: ص 2رجال الكيش، ج  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (64)

  

 .النص الاثاني: صحيح ابن أبي بكري

ندو ندي بدو  اندو ممحد  بدو حممد  احمم  بو  ة روى للك ةدي نو 

دب ددا  :قدا  نو رجدل ندو ميب جافد،  انو نب  لهلل بو بك  الحلكأ

 ؟!.ا ن،   للا،لق فأوصدا ا لبو رسا  لهلل إنّ  :ن ةا مجانة فد دا

كأ ندىل ولةاد  غددةّ  اش   كأ لداةفكأ لةداّ »: فدا  مبا جاف، 

 اا جدد  ريوإذل جددا كأ ندّدد اوال تددذ اال ما،نددا اوال تبثددال رسنددا افددد كأ

فدفدال  وإالّ  افخدذول بدا امو شان  و ادو كقدا  لهلل فاج تأ ن ةا شان لً 

لملدقظد، هلدذل لألاد، لدا  ولن مدال منّ  او  إلةدا جق   سقبني لكأردّ  ثأّ  اند  

نا كدان فدقدل ند وّ  ادا فخ،، اااواو مدرك قا م ااثل مج، للصا أ للدا أ

قل ا  قا مدا كان لا اثل مجد،  سدة و واو قر  الا اثل مج، نرش و ش ة لً 

 .(1) نرش و ش ة لً 

ق  : إسداد  ص،ةّ نىل لألظ د،ا رجالدا ثددات سداى لملدب أا وال 

 رض لكانا او رول ة لبو بكد  للدذ  ممجاد  للاصدابة ندىل تصد،ةّ ادا 

 . سداد  قاّ  ااق ر بام اىض و أق صّ،ّ نداا ونىل مّ  تد  ، ف

  

                                                 
 . باب الكتامن222: 2الكايف )ت: عيل غفاري(  (1)



 (65....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 .النص الاثالث: مقبولة عمر بن حنظلة

نو حمم  بدو  ةد ا ندو حممد  بدو لحلسدنيا ندو  روى للك ةدي 

لحلصدني )لألسد   حمم  بو نةس ا نو صفالن بو  ةد ا ندو دلود بدو 

يف جد  ري  نبد  لهلل  امبدقدا   ولقفي ثدة( ندو نمد، بدو جدظ دة قدا :

 طا ل: 

 وماد،ا  اا فةيقددب غةّ بنّي  وما،ا  ا رش   فةقب اار ثالثة ما، بنّي ام لألإنّ »

 اجدال  بدنّي  :قدا  رسدا  لهلل  ؛اشكل  د،د ن مدا إىل لهلل وإىل رسدالا

 افمو ت،ك للشب ات نيدا ادو لمل،،ادات ؛وشب ات بني ذل  اوج،لم بني

 .(1)«ون   او جةري ال  ا أ اواو مبذ بالشب ات لرتكب لمل،،اات

ت ددا  لألصد،ا   اااثدقيف لملد،لة: إسدداد   ي د سقا  للشةا لملي

 .(2)بالدبا 

 ا ونا او للشب ات!!اشكلب ر للالج  

يف مّن لألاددار  ،ني نددو إااادددا للصددادق د، للشددد دد ّ  ن ةددا لحلصدد

 ثالثة: 

                                                 
 .122: 1آة العقول مر  (1)

 .122: 1مرآة العقول   (2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (66)

  

 لل،ش ا فةّقب . بنّي لألا، لألّو : 

 للبّيا فةيقدب. بنّي لألا، للثا : 

 لألا، للثالري: لملشكل.

للبنّي نا اا مفداد ؛ إذ للبنّي   مّن ب ر للالج ا لة  او لألا، وال لرتةا

مو اا  قا ا او لالطمئدان؛ كدام ال لرتةدا  مّن بد ر للالجد  ال  فةد   للا أ

ا كدام مّندا اشدكل،ني دللا أ وال لالطمئدان؛ ف ا إذن بمدقىض لحلرص للش

مندال ؛  شد   لكدّل ندذل صد،ةّ لبدو ميب  او للشب ات؛ لد  للدبدي 

 .«لكأ  سقبنيجق   وإالّ فدفال ند  » لآلنف: بك 

 النص الرابع: مكاتبة داود.

 دلود مقد،م  قا  نةس  بو حمم  ج ثداروى للصفار يف للبصا ، قا : 

 :فددا  بخهدا وجالبدا  للثالدري لحلسو مب  إىل كقابة للفاري ف،ق  بو

 فةدا دان ة لبق فال ق  ؛ومج لدك با  ل نو إلةدا لملددا  للا أ نو نسأل 

 ؟!!.فةا لبق ف فد  ؛إلة  ن،د إذل لبقالفا نىل للامل كةف

 تا مدال   وادا فدالزاا  قالددا اّندم ن مدقأ اا»: مبا لحلسو  فكقب

 .(1)«إلةدا ف،دو 

                                                 
 طبعة األمحدي، طهران. .. باب يف التسليم آلل حممد 545بصائر الدرجات:   (1)



 (67....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ق  : إسداد  ااق ر فةام ن،و فةاا ونا ندّ  مّن ادا جيدب للقزلادا ادو 

رّد  إلدة أ  مو اا  قا اا ومّادا لملظددان فةيدب لملا اما نا مجاد ث أ 

 تا مددال   واددا فددالزاا ا ن مددقأ اددا» :(صدد الت لهلل ن ةددا) ؛ لدالددا

 «.إلةدا و ف،دّ 

 وال شب ة مّن ب ر للالج  بدفسا لة  او لملا ام. 

 النص اخلامس: صحيح ابن أبي يعفور

ندو  انو نب  لهلل بو حممد  احمم  بو  ة روى للك ةدي يف ذل  نو 

 :نددو نبدد  لهلل بددو ميب  افددار قددا  اننددو مبددان بددو نددثام انددي بددو لحلكددأ

ا جرض لبو ميب  افار يف نذل لملي   قا  وج ثدي جسني بو ميب للاال  منّ 

وادد أ ادو  انو لبقالف لحل  ري  ،و ا او نثق بداسأل  مبا نب  لهلل 

 ؟!.ال نثق با

 اادو كقدا  لهلل إذل ورد ن ةكأ ج  ري فاج تأ لا شان لً : »قا  

 .(1)«موىل با افالذ  جا كأ با وإالّ  امو او قا  رسا  لهلل 

 ق  : إسداد  ااثق ص،ةّ.

                                                 
. الكتب اإلسالمية األخ  بالسنة وشوااد الكتاب. باب 67: 1)ت: غفاري(   الكايف  (1)

 طهران.



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (68)

  

بص د تأسة  قاند ة اه ددة  ونا نّ  ظان، مّن لإلاام للصادق 

ناّاةا جا  للشّ  بص ور لخل را تاّأ ف،يض للقاارأ وغ  ؛ إذ ال ر ب 

مّن ب ر للالج  ال  فة  للا أ مو ادا  قا داا يف فد،أ للقادارأ مم غد  ا 

 .فةبد  للش 

  



 (69....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 على االستدالل اآلنف!!إشكال اآلخوند 

 ما لالسق ال  فبأنّ  لل،ول اتا نو اوماّ يف للكفا ة:  قا  لآلبان  

 .(1)لجاد مببار اف هّن  للس لدا نو با 

ا مّن للدصاخ لآلنفة واا ج،ى جم،لناا ق  : ادصاد  للرش ف 

 مببددار لجدداد ال تفةدد  للا ددأ فددةام ن،ددو فةدداا فكةددف ملدد،  جّيددة نددد 

 لملسق  ا ا  مّنا غ  قا ل ب،يّةق ا؛ نذل  اف ا بل دور   ّ.

وللدد،ةا وللاي ددة دون  ولإلنصدداف فدد ّن لمليازفددة فددةام قددا  

لسقدصا  لك امت للا ام ا سةام للد اا ا ال ،ة؛ إذ لا س مدا مّن جممان دا 

بدفسا ال  فة  لالطمئدانا ومغمضدا ندو مّن باضد ا ممّدا ت ددا  لألصد،ا  

..؛ إالّ مهّندا غد  نار دة ندو قد،ل و للا دأ؛ ف ّندا  شد   هلدا إمجداع بالدبا .

وتسامل أ ندىل وجدا   انىل ن م للامل بخ ر لآلجاد ولا تد  ،لً للد اا  

 للد،ل و.

للزب ة: فمضدمان للدصداخ لآلنفدة ممّدا  دد ر، يف صددف لملا دام يف 

وجددا  للامددل بددا ال لملظدددان؛ إذ شدد ادة إمجدداع للددد اا ا نانةدد  نددو 

                                                 
 . مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.295كفاية األصول:  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (70)

  

مل أ نىل وجا  ق،ل و للدبا  او دون بالفا كّل ندذل  فةد  للا دأ تسا

 مو اا  قا ا يف لملداما فاجف  وال تبفل.

 لخل،لسدا  للفالل للقا  نب  لهلل بو حممد ا  قوق  اّ، ن ة  كث ًل 

للا ام  يف جيةدة بد ر للالجد ا للادار  ندو قد،ل و  لبق ف ند(:1071)

 . (1)ني يف لألصا  نىل مّنا لة  ب،يةللباجث فاألكث، او ن ام داللده ا 

نانة  نو دناوى لإلمجاع او للسة  لمل،تىض وللشدةا للهداي وادا 

 ..(رلالن لهلل ن ة أ)لسقظ ،نا  نو لله ري وغ نأ 

 ف ن قةل: ال قةمة ل ناى لمل،تىض مو للشةا لإلمجاع؟!!.

؛ كاهنام جيازفان مجةانًا يف دناى لإلمجداعا فدةام ندا ااد،وف ندد ام..

 كذل قةل!!!

ق دا: ندذل للكدالم ندىل إطالقداا كدالم ابقد ى  ال  كدأ للددا ا وال 

 قدو للفصل؛ فام ن،و فةا إمجاع اشفاع با م لخلالفا ونا حمّدق حمّصل 

 ..كام بّةدا ولا تد  ،لً 

ف د  مكث،نا للدا  مندا لسقدصةدا كّل مو جّل ك امت للد اا  للالصد ة 

جق  زادو  وال لبدّةة للد اا   لمل،تىض  إلةداا ف أ ني  خمالفًا ل سّة 

                                                 
 اسامعيليان، قم.  .158الوافية يف أصول الفقه )ت: حممد الكشمريي(:  (1)



 (71....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

؛ إذ   ني  خمالفًا يف ن م للامل بخ ر للالج  لمليّ،د ندو للد، ددة؛ للااّلاة

 ف ا إذن إمجاعا تد  ،   ار  للا أ مو اا  قا اا فاجف  ومتّس .

دنداوى  (رلدالن لهلل ن دة ام)  دبىل ل شةا للهاي وللسدة  لمل،تضد

ا (رلالن لهلل ن ة أ) رًلا ونذل وللّ ند  ن ام دا إمجاع ال تفة  شةئًا ااق

لكدو إطددالق للددا  كددام سددمادا  ندو باددض لملقفةد دني لملق،ددذلدنيا اددو 

للقدّا  لمل،ّ،م كدام ال خيفد ؛ كةدف وطا فدة نظةمدة ادو فقداوى مصد،ابدا 

رلالن لهلل تااىل ن دة ام وندىل )اشادة نىل اا لدنةا  مو مج ها او إمجاع 

 .(ىل  ام لل  ومص،ابدا ممجاني إ

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (72)

  

 القرينة!!ملاذا أوجب املعصوم 

ال تدب ال ن ةدا ج  ثًا إالّ اا ولفق للدد،لن وللسددّةا »: قا  للصادق 

مو جت ون ااا شان ًل او مجاد ثدا لملقد اة؛ ف ّن لملب ة بدو سداة  لاددا لهلل 

 .«دّو 

ندو  او لألببار لمل،وّ دةلة  بالد ةل ق  : نّ ة للد ي قّاة لجقام  مّن 

ا ندي كدذ  خمق دق ا سداوا جقد  لدا وردت للصادق ومبةدا للبداق، 

ا ونا ندا  ب سداد ص،ةّ؛  ش   لا مهّنا ربام لنه   جّق  نىل  ان  

ا فدام جدا  ادو دوندا ادو منضدا  ف،ل او بالّخ مص،ا  لأل مدة 

 اذنبدا لمل،جام..

ولفة  للا،لق فاج ت ما قهادة ادو :   ّ  نىل نذلا قا   ان  

اقدالف، وا   ا ووج ت مص،ا  ميب نبد  لهللميب جاف،  مص،ا 

فسما  اد أ ومبذت كقب أا فا،لق ا او با ر نىل ميب لحلسدو لل،لدا 

 من تكان او مجاد ري ميب نب  لهلل  مجاد ري كث ةا فأنك، اد ا. 

ونا ند ا   دّ ظدان، يف كثد،ة لألجاد دري للقدي ربدام لنه د  ندىل 

 .(ص الت لهلل ن ةا)اام لل،لا  ان  مو او دوناا لاال إنكار لإل



 (73....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

إذن فالاّ ة لل لنةة لذل ؛ ني كث،ة لألجاد ري لملكذوبة لمل ساسة يف 

وكدذل  مصد،ا  »: مصا  مص،ا  للباق، وللصادق؛ لدا  لل،لدا

يف كقدب مصد،ا  ميب  إىل  ااددا ندذلميب لخلها    ّسان نذ  لألجاد ري 

 «.نب  لهلل 

  ميب لخلهدا  ومشدبان أ ولألببار يف ندذل لملادد ؛ م  دو مصد،ا

ا كث ة تار  للا أا ال  سدا ا اداادداا فدال  ددا : إهّندا (لاد أ لهلل تااىل)

مببار لجاد ومن لالجقيا، ما دور!!. لكاهنا ادهانة للص ور ااددً  مو 

إمجاالًا دون بالف من ماا ولألا، نا لألا، ند  منل للدب ة؛  ش   لذل  

للسدّة؛ إذ كأ او جد  ري روو  ب سدداد لالف لل،ول ات لملكذوبة ند  منل 

 قالال نا اكذو . جّة  ثأّ 

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (74)

  

  



 (75....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 قرائن قبول خرب الواحد
  

 



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (76)

  

  



 (77....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 القرينة األوىل: الشهرة 

 الّنص على قرينّيتها!! 

نو حمم  بدو  ةد ا ندو حممد  بدو لحلسدنيا ندو  روى للك ةدي 

 )لألسد   لحلصدنيحمم  بو نةس ا نو صفالن بو  ةد ا ندو دلود بدو 

و رج دني ند ولقفي ثدة( نو نم، بو جدظ ة قا  سدأل  مبدا نبد  لهلل 

؟!. فكةدف  صدداان...ا مو اد ل  ايف د دو ابةد ام ادازندة ااو مص،ابدا

ونظد، يف  او قد  روى جد  ثداممّد ا دظد،لن إىل ادو كدان اددكأ»: فدا  

 .«...ون،ف مجكاادا ف  لال با اجاللدا وج،لادا

ف،لةا من  كاندا  ااو مص،ابدا رجل لبقار رجالً  ف ن كان كّل : ق  

 ؟!!.وكالها لبق فا يف ج  ثكأ اولبق فا فةام جكام ا امللداظ، و يف جدّ 

ا يف ذلد  للدذ  جكدام  دظ، إىل اا كان او رول ق أ ندّد...»: قا  

للذ   او آك للشاذ افةؤبذ با او جكمدا المليم  ن ةا او مص،اب  ابا

  ...«.لة  بمش ار ند  مص،اب 

قدد  رولهددا للثدددات  افدد ن كددان لخلدد رلن ندددكام اشدد ار و :ق دد 

 ؟!.ندكأ



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (78)

  

 ا دظ، فام ولفق جكما جكدأ للكقدا  وللسددة وبدالف للااادة» :قا 

وولفددق  افةؤبددذ بددا و ددآك اددا بددالف جكمددا جكددأ للكقددا  وللسدددة

 .(1)...«للاااة

 اااثدقيف كقابا لجل ةل ا،لة للادا : إسداد   قا  للشةا لملي يس 

 .(2) دا  لألص،ا  بالدبا ت

لكددو لسدددا ب،اجددة  .(3)ق دد : إسددداد  صدد،ةّ نددىل لألظ دد، لألقدداى

لإلسداد فةام ت ّدا  لألص،ا  بالدبا ؛ لكانا قاطاًا ل اذر يف نذ  لحلدا ا 

ا دون (رلددالن لهلل تادداىل ن ددة أ)جيددب للامددل بمضددمانا لملقددةّدو بةددد أ 

 مدن  ادا ا ال بالف يف ذل .

نا يف بصاخ اا ن،دو فةدا؛ م  جدا  للقادارأ ولملقةّدو او اضما

 باّصةا جمماع ما، و جمقماني:

                                                 
 . الكتب اإلسالمية طهران.اختالف احلديث. باب 67: 1)ت: غفاري(  الكايف  (1)

 .122: 1مرآة العقول   (2)

رجاله ثقات، حتعى عمعر بعن حنظلعة جمهعول احلعال فعيام قيعل  للمعروي ععن الصعادق  (3)

. ناايك ععن روايعة األجّلعة الكبعار، بعل «ال يك ب علينا»مدحه:  بإسناد قوّي جّيد يف

ة اإلسععناد، بعععد تلّقععي األصععّاب، القععدماء  ّّ إكثععارام عنععه، ولكععن لسععنا بّاجععة لصعع

ة اإلسعناد   ّّ واملتأخرين، خلرب ابن حنظلة ا ا بالقبول، وا ه مرتبة أعىل بكثري من جمّرد صع

 من مضمونه. لكونه كاإلمجاع املرّكب عىل العمل باملتيّقن



 (79....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 لألّو : من  كان ب ر لآلجاد لملاما  باا اش ارًل ند  لألص،ا .

للثا : مالّ  كان خمالفًا لكقا  لهلل تااىل؛ وسةأق اا   ّ  نىل للثدا  يف 

 .للدصاخ ن ل ادبالة نم، بو جدظ ة 

ّّ لالسددق  ال  باملدبالددة؛ إذ ال كددالم يف وجددا  وقدد   دددا : ال  صدد

للد، دددة جددا  للقاددارأ؛ ودنددالكأ وجامددا اه دددًاا يف جددا  للقاددارأ 

 ون اا؟!.

وجالبا: اض  للدصاخ لملشفانة با م بالف للد اا  جق  زادو 

ا يف وجا  للد، ددةا وندي جاكمدة ندىل لملدبالدة كدام ال  دببدي من للااّلاة

 خيف .

 ة؟!!.بدي سؤل  ا أ: اا ااد  للش ،

ونل هلا مقسام؟! ونىل للثا ا فأّ  قسأ اد داا ندا لملدصداد يف كاندا 

 شان ًل ن مةًاا قاطاًا ل اذرا يف قبا  ب ر للالج ؟!.

 ناك نذل لملاجز ولجفظا؛ ف د  لبق   ما،  نىل للكث ..

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (80)

  

 أقسام شهرة احلديث؟!!

مربادةا خيّصددا اد دا  -جسدب لسقدصدا ي للددا   –مقسام للشد ،ة 

 كاآلق: ؛ثالثة

وني لشق ار لل،ول ة واا،وفةق ا  ملا،وفةق ا:لألو : للش ،ة لل،ول ّةة؛ 

بني منل لحل  ريا جق  لا وردت او ط، ق ولجد ؛ ف دي اا،وفدة سدال  

 نمل ما للفد ا  مم ال.

: وندي لشدق ار لل،ول دة؛ لقكّثد، السقفالدق اللثا : للش ،ة لل،ول ّةة؛ 

 أكث، او ط، ق.ط،ق ا وتا د خمارج اا كاهنا وردت ب

مداا سدال  وردت ادو  لامل مكث، للفد دا للثالري: للش ،ة لل،ول ّةة؛ 

 ط، ق ولج ا مم او ط، دنيا مم مكث،.

لل،لب : للش ،ة للفقال ّةة: وني لحلاص ة نو فقاى مكث، للفد ا ..ا يف 

اسألة ال دلةل وللد،ًا ن ة دا ادو للدد،لن مو للسددّة؛ ف ادّل لملسدقد  مصدل 

 .ندي مو ندال ي

ادا  دفد  من  كاندا ق، ددة  -يف لجلم ة  –وللدسامن للثا  وللثالريا ها 

لدبا  ب ر للالج ا رشط من  فةد ل مو مجد ها للا دأ ولالطمئددانا مو ادا 

  قا  ام..



 (81....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ومّاا للدسدأ لألّو ؛ ففةدا تفصدةل ال  سداا اداادداا كدام مّن يف للدسدأ 

 لل،لب  نظ، ش    ال  سمّ با خمقرص اا ن،و فةا.

ب ة: للش ،ة لملاق رة فةام ن،دو فةدا؛ م  لملدؤث،ة يف رّد بد ر للالجد  للز

للص،ةّ مو قبالاا ني: بصاخ اا مفادت لالطمئدان مو اا  قا دا؛ ذلك 

للذ  ال   ع فس،ة ل فدةا لجلاا  ل رشل  ا للبّض ندا بس الة؛ لإلمجداع 

لإلمجددايل نددىل وجددا  اقاباددة اثددل نددذ  للشدد ،ة لملاقدد رة نددد  مصدد،ابدا؛ 

بذ بام لشق ، بني »انة  نو للدّ  لملدبا ا لمليم  نىل اضمانا بةد أ: ن

 .«مص،اب 

وندبا مّن لخل ر للشاذ اشآك لفظي لا اادةان؛ مج ها  دابل لملشد ار 

 يف للدسأ للثا ا ولآلب،  دابل لملش ار او للدسأ للثالريا فاجف .

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (82)

  

 للشهرة العملية املفيدة لالطمئنان مثال

 تغسيل السقط إذا مّت له أربعة أشهر؟!!!مسألة: هل جيب 

بددالاجا ا ولددة   (رلددالن لهلل تادداىل ن ددة أ)مفقدد  لألصدد،ا  

ند نأ او اسقد  يف لألببدار لملسدد ة لملقصد ة إالّ بد ر زرلرةا وندا ندىل 

اش ارنأ لاةف لإلسداد بس ل بو ز ادا لكدّ أ نم ال بدا دون بدالف 

  من ما..

ندو  انو سد ل بدو ز داد اص،ابدان ة او مولخل ر رول  للك ةدي نو 

 ندو زرلرة ندو ميب نبد  لهلل  انو لحلسني بدو ااسد  اممح  بو حمم 

 .(1)«لّس لا مرباة مش ، غر  للسد  إذل تأّ »: قا 

 وجددا  إىل للا ددأ منددل مكثدد، ذنددب وقدد يف لملدق دد :  للااّلاددةقددا  

 .(2)مش ، مرباة لا تأَّ  إذل اللسد  تبسةل

 

                                                 
 .. باب غسل األطفال والصبيان206: 3للكليني )عيل غفاري(  ،الكايف  (1)

 جمم  البّوث اإلسالمّية، مشهد. .176: 7للعالمة  ،منتهى املطلب  (2)



 (83....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 لددا سدددهاً  كددان وإنْ يف جاااددا:  (نددد940) وقددا  لمل،دددق للك،كددي 

 بددا  اديد ر للسدد  ولداف ببس اا باألا، لألببار لارود ؛مش ، مرباة

 .(1)لحلكأ نىل وإطباق أ لألص،ا ا

ق  : ولملثا  وللّ؛ فالش ،ة للام ّةة فةام ن،و فةاا جداب،ة لضداف 

 طمئدان لملقابأ ل ا أا ورّبام للا أا فاف أ.لالإفاد ا إىل جّ   الإلسداد

  

                                                 
  . مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم.356: 1جام  املقاصد   (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (84)

  

 طمئنانللشهرة العملّية املفيدة لال آخر مثال

اسددألة: نددل جيدداز لملسددّ نددىل لخلفددني ل قدّةددة؟!! اشدد ار مصدد،ابدا 

لألنظأ نىل لجلالزا ولة  هلأ او اسقد  يف نذل إالّ رول ة ميب للداردا ويف 

إسدادنا لافا بل اد أ او جزم بضاف ا؛ جل الة ميب للاردا وفةدا نظد، 

ًا كان فمش ار مص،ابدا مفق  بمضماهنا..ا ونداك فأبا للارد مم وحا وم 

  او شّذ دون دلةل بنّي؛ ولل،ول ة..

 بدو حممد  ندو اندثامن بدو محداد ندورولنا للشدةا للهداي ب سدداد  

 اّندم ج ثدي ظبةان مبا إنّ   جاف، أليب ق  : قا  للارد ميب نو اللداامن

 ظبةدان مبا كذ :  فدا  لخلفني نىل اسّ ثأّ  لملا  مرلق ن ةاً  رمى

 فة ام ف ل: فد   !.لخلفني؟ للكقا  سبق :فةكأ  ني قا  ب ب  ماا

 !.ربصة؟

 .(1)«رج ة  نىل ختاف ث ج مو اتقدةا ن وّ  او إالّ  ال» : فدا 

 

                                                 
 والفرض منه. . باب صفة الوضوء362: 1الته يب )ت: حسن اخلرسان(  (1)



 (85....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 اللسددد  لدداةفة كاندد  وإنْ  ولل،ول ددة: قددا  صدداجب لحلدد ل ق 

 ولتفداق أ لألصد،ا  بامل جمبارة امهّن  إالّ  امص،ابدا اقأب،  باصهالح

 .(1)لملذكار لحلكأ ىلن

 جمبدار اأسد ّ  لدا للدارد بدأيب ولدافا: وقا  للسة  حمسو لحلكةأ 

 .(2)بالامل

 ندو اسداة  بدو لحلسدنيللشدةا ب سدداد  للصد،ةّ ندو  رول  اا افأاّ 

 !.تدةدة؟ لخلفدني اسدّ يف ندل: لدا ق د  قدا  زرلرة ندو اج، ز نو امحاد

 واقادة الخلفدني ّواسد الملسدك، رش : مجد لً  فة و تديم ال ثالثة»: فدا 

 .(3)«لحلج

ف ددة    ددًا يف يش ؛ ف اّ ددا كددام قددا  مج ددار مصدد،ابدا إّاددا جكددأ 

 ا مو: يف ف،أ ن م للرضر لملاق  با.باخ با 

  

                                                 
 . النرش اإلسالمي، قم املقدسة.310: 2يرواين( احلدائق )ت: تقي اإل  (1)

 .اآلداب ع النجف األرشف مطبعة 2:398 مستمسك العروة   (2)

 . باب صفة الوضوء والفرض منه.362: 1 الته يب )ت: حسن اخلرسان(  (3)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (86)

  

 للشهرة العملية اليت ال تفيد االطمئنان. مثال

ا ل،جل حمد،م ندىل لاد،مة حم،ادة؛ ثدّأ دبدل مدا  اسألة: لا ند  لملدرِ،ل 

ف ل نىل نذل للااق  لمل،ّل إذل كان ناملًا بأّنا ال  دّل لل،جل جا  لإلج،لما 

 لاا كّفارة مم ال؟!!.

ا (منددار لهلل ب،ندداهنأ)يف نددذ  لملسددألة ال  اجدد  يف كددّل مببددار للشددةاة 

ندو ممحد   ان ة ادو مصد،ابداساى ب ر ولج  ف،دا مب،جا للك ةدي نو 

ميب  ندو انو سامنة بدو ا د،لن انو لبو حمبا  ابو حمم  وس ل بو ز اد

ا ونا  ا دأ مّند حم،ااً  َ، وّ زَ ال  دببي ل ،جل لحلال  من  ر » :قا  نب  لهلل 

 .«لا ال  ّل 

 ؟!.ما لمل،،م ف بل )للااق  لمل،لا وند  هلام( فالف ن  :ق  

)للااق  لمل،دل وللدزو، لمل،د،ما مّن ندذل ال كانا ناملني  إنْ »: قا  

 .(1)... نةباد ام  ولج ر  نىل كّل  ف نّ  ا ّل جا  لإلج،لم(

 (رلدالن لهلل ن دة أ)مصد،ابدا  مكث،ق  : إسداد  ااثقا ولد  مفق  

باجددا  للكفددارة نددىل للااقدد ا لكددو نمددل لألكثدد، نة ددداا ال  ددار  

ادو للف،دا   بكثد لالطمئدان فضاًل نو إفادة للا أ؛ إلشكا  قاّ  جد ل 

                                                 
 .ّرم يتزوج أو يزوج اوجواريباب امل ،للكليني )عيل غفاري( ،الكايف  (1)



 (87....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ىل ندد م للامددل بدداخل ر منددال  يف بصدداخ لملسددألة؛ كالسددة  للاددااي يف إ

 .وغ نأ  للااّلاة لرك وفخ، لمل،ددني وجق  لمل

جاصددل لإلشددكا : للدددّ  منددال ا  دددايف لألصددل للدددا أ مّن كّفددارلت 

لإلج،لم اقاّ دة باملدرْ،ِ،م ال لملدر،ّلا بىل للااق  لثأ ال كدالم يف ذلد ا لكدو 

 ال كفارة ن ةا.

 مالملرْ،د، ودبدل لاد،مةا ندىل ملث دا مْ،،ِ درلملد ندد  لدا:  للااّلاةقا  

 للااقد  كدان لدا وكدذل اللدالط  ندىل جتدب كدام كّفارةا للااق  نىل وجب 

الا  ِ  .(1)إشكا  نىل احمر

قد ّب، ق  : وال خيف  مّن اثل نذل لإلشكا   زنزع بدا  لالطمئددانا ف

 جّة ًل.

  

                                                 
 اعتامد، قم. .61: 2)ت: إبراايم البهادري(  حترير األحكام للعالمة  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (88)

  

 مثال للشهرة العملّية املشكلة جّدًا!!

  ادو ال ويّل ادو ال ويّل لداا كدام مّندا ولر ن أ رضورًة مّن لإلادام 

 ورل  لاا اه دًاا ونذل مصل رضور  يف للرش اة.

مْن  دقدل  ال ويّل لدا؛ ف إلادام  ادقدا ا ثّمدة وثّمة اسألة: ف دا كدان 

للداتل قصاصًاا مو مْن  أبذ لل ّ ةا ونذل جمم ا ن ةاا لكو ندل ل ماصدام 

دْ،َو غد  ا  من  افا نو للداتل؟!!. ورد بد ر فد،د ولجد  صد،ةّا    ر

  دا : ال. 

 بدو لحلسدوروى للشةا للهاي يف للق ذ ب ب سدداد  للصد،ةّ ندو 

 لدا ولدة   دقل لل،جل يف  لهلل نب  مبا قا : قا  والد ميب نو احمبا 

 لل  دة  أبدذ مو ا دقدل نم ولداا  افدا نم اداملإل لدة  اّندإ»: ااملإل الّ إ ويلّ 

 ادداملإل نددىل كاندد  لملدقددا  جدا ددة نّ أل ؛لملسدد مني اددا  بةدد  يف فةيا  ددا

 .(1)«لملس مني إلاام د قا تكان كذل و

ق  : إسداد  ص،ةّ دون كالما وجسدب تقبادي للددا ا فد ّن كدّل 

ا نم دال باحلد  ريا إالّ لبدو (رلدالن لهلل ن دة أ)فد ا  للها فة لمل،جااة 

 .إدر   

                                                 
 . باب القضاء يف اختالف األولياء.178: 10الته يب )ت: حسن اخلرسان(   (1)



 (89....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 لألصد،ا ا بدني لملشد ار ندا نذليف لملسال :  قا  للش ة  للثا  

 صد،ة،ة ولملسقد  الملقأب، و ومكث، فولملصد ومتبانا للشةا إلةا وذنب

 ندو نفدا  جدالز إىل إدر د  لبدو وذندب .... للصدادق نو والد ميب

 اوجةا وجا ولا .بالافا موىل نا بل لألولةا ا او كب   ولل  ة للدصاخ

 اد  بمضدماهنا للامل إىل لألص،ا  ااظأ وذنا  لل،ول ة ص،ة من إالّ 

 .(1)ما للامل تانّي  لملاارأ ن م

 لكدو ابدا بدأو ال إدر د  لبدو وقدا يف لملخق دف:   لااّلاةلوقا  

 .(2)موىل بال،ول ة للامل

ق  : وربام  ظ ، او للش ة  لألّو  يف كقابا لل مادة لملةدل لددا  لبدو 

 إدر  ..

 لبدو وذندبيف رشح لل مادة:  (رلدالن لهلل ن ةدا)قا  للش ة  للثدا  

 ندا بدل ألولةا ال او كب   اولل  ة للدصاخ نو نفا  جالز إىل إدر  

 اإلةدا لملةدل)للشد ة  لألو  يف لل مادة(  لملصددف ادو و ظ ، باحلكأا موىل

                                                 
 .مؤسسة املعارف اإلسالمّية، قم.42: 13مسالك األفهام   (1)

 إلسالمي، قم.. مؤسسة النرش ا299: 9املختلف   (2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (90)

  

 مدا نمدل وقد  صد،ة،ة لل،ول دة كاند  وجةدري اقداالً  لملدد  جال جةري

 .لند.(1)ند ا ل ا و  وجا فال الألكث،

طمئدان ب وًلا لكدّ دا ق  : للش ،ة فةام ن،و فةا قاّ ة جّ ًل يف إفادة لال

ويّل  ف لإلمجاع لمل،ّدقا بل للرضورة مّن لإلاام لملاصام ا  للدظ، بال

موىل  ،ورة مّندا داو ال ويّل لا وولر  او ال ولر  لاا بل بالف للضد

بالداو او منفس أ وماالهلأ ومن،لل أ؛ واثل نذل ل  نو للقخصدة  

 كام ال  دببي من خيف ا سةام لا كان للقخصة  بخ ر ولج ..

   دا  ل كّل او مفق  بمضماهنا او فد ا ش   لكّل ذل  مّن جّل ب

فدةام قدا  و   د،ّدول ن ةدا  (رلدالن لهلل ن ةدا)لبدو إدر د  جي،م نىل ختهئة 

 ..إطالقاً 

نف  للبأو نو كالااا وللشد ة   (رلالن لهلل ن ةا) للااّلاةجّق  مّن 

ا اا  إلةدا فدةام  ظ د،.. للثا  نّ  مّن لا وج ًا وجة ًاا وللش ة  لألّو  

رّدًل ندىل لبدو إدر د  بدأّ   (، فةدنّار لهلل قبارنأ للشد)ولة  ند  بدّةق أ 

 يش ا ساى مهّنأ تاباال للش ،ة ال غ .

                                                 
 . منشورات جامعة النجف الدينّية.288: 10الروضة البهية رشح اللمعة   (1)



 (91....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 احلاصل من هذا املاثال:

خمالفة للش ،ة يف اثل ادا ن،دو فةدا يف غا دة لإلشدكا ؛ لدّا داا لكدو 

ندا  اقاباق ا باإلغفا  نو مولاّ ة وال دة لملاصدام ندىل وال دة لخل دقا كدام

 اا ام رضورةا مشكل.

بىلا اثل للشد ،ة مندال ا لدا ب ةد  ونفسد اا ف هّندا تفةد  لالطمئددان 

جددقام  ادافا ددا لألصددا  للملقددابأ ل ا ددأ ال ر ددبا لكدّ ددا بمالجظددة قدداة 

 تفة  ا فق ّب، جّة ًل وتأّال طا اًل. للثابقةا سةام للرضورّ ةا ال

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (92)

  

 القرينة الثانية: موافقة الكتاب

 قرينّية:النص على ال

ند ة ادو ندو  للدصاخ اقالت،ة يف نذل؛ اد ا: ادا رول  للك ةددي 

نو  انو للدرض بو سا   انو مبةا انو ممح  بو حمم  بو بال  امص،ابدا

:  ددا  سدما  مبدا نبد  لهلل  :قدا  انو م ا  بدو لحلد، ا ة  لحل بي

جد  ري ال  الفدق كقدا  لهلل  وكدّل  ايش  ا،دود إىل للكقا  و للسدة كّل »

 .(1)« ا زب،فف

ق  : إسداد  ص،ةّا واادا  اقالت، بل اا ام رضورةا وللزب،ف: 

للكددذ  لملمددّا  باحلسددوا لكددو اددا ااددد  االفدددة للكقددا ا ومّن كددّل يش  

 ا،دود إلةا وإىل للسدّة؟!

  

                                                 
. الكتب اإلسالمية األخ  بالسنة وشوااد الكتاب. باب 67: 1)ت: غفاري(   الكايف  (1)

 طهران.



 (93....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 معنى موافقة الكتاب!!

ندو  انو نب  لهلل بو حممد  احمم  بو  ة روى للك ةدي يف ذل  نو 

 :نددو نبدد  لهلل بددو ميب  افددار قددا  امبددان بددو نددثامن نددو انددي بددو لحلكددأ

ا جرض لبو ميب  افار يف نذل لملي   قا  وج ثدي جسني بو ميب للاال  منّ 

واد أ ادو  انو لبقالف لحل  ري  ،و ا او نثق با سأل  مبا نب  لهلل 

 ؟!.ال نثق با

 اادو كقدا  لهلل إذل ورد ن ةكأ ج  ري فاج تأ لا شان لً : »قا  

 .(1)«موىل با افالذ  جا كأ با وإالّ  ارسا  لهلل  مو او قا 

: ق  : إسداد  ص،ةّ. وذ ل لحل  ري ابدي نىل للقدد  ،؛ فدالدا 

وقالدا  فأنقأ موىل بدبالدا...« .إذل ورد ن ةكأ ج  ري فاج تأ لا شان لً »

بدأن ال  «موىل بدا»ادو دون شدان ا ف دا  «..فالذ  جا كأ بدا وإالّ »: 

  قياوز  إىل غ  .

  

                                                 
. الكتب اإلسالمية األخ  بالسنة وشوااد الكتاب. باب 67: 1)ت: غفاري(   الكايف  (1)

 طهران.



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (94)

  

 نى الشاهد، وكيفّية االستشهاد، ومتى يكون؟!!!مع

سةقّضددّ نددذل متااددًا بددال  لملثددا  للددذ  سدددارد  يف للادددالن لآلق..ا 

يف  (صد الت لهلل ن ةدا)و  زم من نشد  إىل مّن لملقدةّدو ادو ادصداد لإلادام 

صدد،ةّ لبددو ميب  افددارا وبماانددة ادبالددة لبددو جدظ ددة لآلنفددةا تأصددةل 

 ثان ااق رلن رولها للثدات..؛ وإالّ ف،ول ة او لابهة فةام إذل تاارأ ج 

ااقد رل اقدافةدان ال نثق با ا،دودة او لألساو..ا ون ةا ف ذل جا  ج  ثان 

ا فداملخ،، ندا شد ادة للكقدا  ا،و دان ندو مندل للاصدمة  الإلسداد

للكدد، أ ألجدد ها فةدبددلا ونددىل لآلبدد، فة يدد،ا وإالّ فشدد ادةا اددو مقددال  

اا لشق ، »: لملشق ،ة بني لألص،ا ؛ لدالا ومنل بةقا  رسا  لهلل 

 .«بني مص،اب 

و  زم للقدبةا مّن ش ادة كاًل او للكقا  وللسدّة لملشق ،ةا إّنام ني ندىل 

 للب   ال لجلم ؛ فقكفي ش ادة مج ها لدبا  ب ر للالج ؛ لدّ  للصادق

 «او قا  رسا  لهلل صىل لهلل ن ةا وللا مو ااو كقا  لهلل...»لآلنف:  

 .فاجف !!

كام ندّبا ش   ًل مّن ش ادة للكقدا  وللسددّة لدبدا  بد ر للالجد ا ندىل 

قّ سد ام )،ة مدام فدد  دلإللافة ال لحلرص؛ رضورة مّن للش ادة غ  اد،ص

 .(لهلل تااىل



 (95....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

مذل  دب ج لجلال  نو منّأ إشكا  يف للبدنيا غد  ادا ذك،ندا ..؛ فد ّن 

ا لدة  هلدا ( تاداىل ن دة أص الت لهلل)مكث، مببار لآلجاد نو منل للبة  

للسدددّة لملهّ دد،ة لملشددق ،ة بددني  مو ن ة ددا شددان ًل اددو كقددا  لهلل تادداىلا مو

 لألص،ا ا فام جكأ نذ  لألجاد ري؟!!!.

 سةأتة  لجلال  ق، بًا يف ق، دّةة لإلمجاع لدبا  ب ر للالج ..

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (96)

  

 !!مثال لشهادة الكتاب والشهرة حال تعارض اخلربين

نكدداح مم للزوجددةا إذل فددارق بدق ددا قبددل  اسددألة: نددل جيدداز ل ،جددل

 لل با ؟!!

ندو  انو لبدو ميب نمد  انو مبةا اني بو إب،لنةأروى للك ةدي نو 

بددة لألم ولإل» قدا : ندو ميب نبد  لهلل  امجةل بو درل، ومحاد بدو ندثامن

ط د دا قبدل من  د بل  تدزو، لملد،مة ثدأّ   ادي إذل ..؛إذل     بل ما اسال 

 .(1)«شا  تزو، لبدق ا  ا وإنْ ا  تزو، ماّ ش ا إنْ ف نّ  ؛ما

رلدالن لهلل )ق  : إسداد  جسو ص،ةّ؛ ّ ح بذل  جدّل ن ام ددا 

ا بل لا شان  ص،ةّ لإلسداد رول  إس،اق بو ناّمر م ضدًا..ا بةد  (ن ة أ

 مّن كاًل اد ام  فقد، ل رشطني متااًا..

 ا لنهالقددًا ممّددا فأّاددا للشدد ،ة؛ فددألّن اشدد ار مصدد،ابدا لألنظددأ

ممّا ال  سادا رسد  لآلنا ندىل ج،ادة   لسقفاأ ند نأ نو منل للبة 

نكاح لألم بميّ،د للاد  نىل للبد ا ولا او غد  دبدا ا وندذ  لل،ول دةا 

 مو لل،ول قانا نىل نك  ذل  متااًا.

                                                 
 رجل يتزوج املرأة ثّم يطلقها.ل)ت: غفاري(. باب ا الكايف (1)



 (97....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

أْ ومّاا خمالفة للكقا ؛ ف ظان، قالا تااىل:  َ داتركر ْأ مراَّ َادْ  َنَ دْةكر  ،  جر

ْأ َومَ  ْأ َوَبدَدداتر لأْلَِ  َوَبدَدداتر لأْلرْبددِ  َوَبدَدداتركر ددْأ َوَبددااَلتركر تركر ْأ َوَنامَّ َبددَالتركر

َ ددداتر  َلددداَنِة َومراَّ ْأ ِادددَو لل،َّ ْأ َوَمَبدددَالتركر ِق َمْرَلدددْادَكر أر للدددالَّ َ ددداتركر َومراَّ

أْ   .(1)نَِسا ِكر

ونا ند ا ظدان، جد ًل يف إحلداق ما دات للدسدا ا بامل،،ادات للقسد  

لص ق لنهباق ما ات للدسا  بالاد  ولا او غد  دبدا ؛  بمي،د للاد ؛

لإلطالقا ونا جّية..؛ سةام فةام ن،دو فةدا؛ ملكدان للاهدف للشد    ندىل 

 حم،اات للقكا و للقس .

 وباجلم ة فد،و يف نذ  لملسألة او لملقداقفنياند(: 726) للااّلاةقا  

ادددو  باالجقةددداطا وبفقددداى لألكثددد، للآجدددةّ ل ق،ددد، أا نمدددالً  منّ  إالّ 

 .(2) لألص،ا 

بفقددداى مكثددد، لألصددد،ا ا ادددا لشدددق ، بدددني  ق ددد : ادصددداد  

لألص،ا  او للامل بها فة لل،ول دات للصد،ة،ة للقدي ال حت دل ما دات 

للدسا  اه دًاا قبل لل با  بالبد  وبا   وندي كثد ة ال  سدا ا اداادداا 

 وني، للها فة لملبا دة هلا.
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   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف ...................... (98)

  

ندا ادا ذكد،  للشددةا فالصد،ةّ يف لملددام  :وقدا  للسدة  لخلدا ي 

ددإة اددو الب ّ ددا ( يف للق ددذ بللهدداي) للثانةددة  للها فددة)=َنْيدد،( ،لح ط 

جةري ن،ف  من ادقىض  املخالفق ا ل كقا  للاز ز نظ،لً  ؛ن،لأ ند اولإل

أْ : طالق قالا تااىلإ َ اتر نَِسدا ِكر بميد،د للادد  ندىل  ندا ج،اق دا َومراَّ

 نقبار لل با  ما. لواو دون  اللبد 

 املالفدق دا ل كقدا  ؛وىل  للها فدة لألدفالب  او للامل بمدقضد إذن:

وىل نددىل للثانةددة مددذل فقددآجّ لأل لملخالفددة لددا؛ وطدد،ح للها فددة للثانةددة

 .لند.(1)لالنقبار

ق  : ن،سب مّندا قد  لّتضدّ بدام تددّ ما كةفّةدة لالسقشد اد بالكقدا  

لقادارأا للك، أ نىل للآجةّ بني لخل ر و للصد،ة،ني لملقددافةني جدا  ل

وكذل للش ،ةا ولملثا  منال  مج  بني ش ادة كّل او للكقا  وللش ،ة ااًاا 

  لشد ادة للكقدا  فدد ا وللشد ،ة فدد ا ال  سدا ا دونداك ماث ة ال حتص

خمقرص اداادا نذلا وإالّ فص دا فة داا ولدد  ذك،ندا باضد ا يف كالاددا ندو 

 للش ،ة.

  

                                                 
 . مؤسسة إحياء آثار اخلوئي269: 32رشح العروة الوثقى )تقرير: حممد تقي اخلوئي(  (1)
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 (99....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 القرينة الثالثة: السّنة املطّهرة..

رضورة ألنددل للا ددأ مّن للسدددّة نددي قددا  لملاصددام وفا ددا اا ددام 

 وتد، ، .

 اثا  ملا بالف للسدّة للثابقة.

 اسألة: نل جتاز ص قة غ  لهلاشمي ل  اشمي؟!!.

مص،ابدا نىل للدفيا ملا قه  بص ور  ادو للسددة للثابقدة للقدي ال جتةدز 

ذلدد ؛ لكددو وردت رول ددة ف، دد ةا فّصدد   بددني لملاصددام وبددني غدد   اددو 

 اشمةنيا فأجازت ل  اشمةني دون لملاصام.لهل

نو اادىل بدو حممد  وحممد  بدو  الحلسني بو حمم رولنا للك ةدي نو 

ندو ممحد  بدو  انو لحلسو بو ني للاشا  انو ممح  بو حمم  مجةااً  ا ة 

منهال للزكاة او مرلدنا » :قا  نو ميب نب  لهلل  انو ميب ب جية انا ذ

ولإلاام للذ  او  اام حت،م نىل للدبي وإنّ  اأهل ا حتّل ف هّن  ؛او بدي ناشأ

 .(1)«(ص الت لهلل ن ة أ ممجاني)ولأل مة  ابا  
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   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (100)

  

ق  : إسداد  ص،ةّ نىل بادض لملبدا  ولداةف ندىل مبد،ىا وم دًا 

كانا فالسدّة للثابقة لملاجبة ل ا أا تد،ّد ا اد  للقدبةدا مّن للد، ددة نددا ق، ددة 

ش   ل خد را بدل تشد   ن ةداا وال نفي ال ق، دة إثبات؛ م  لةس  للسدّة ت

نددالوة نددىل بددالف بددني مصدد،ابدا للدددا  ني ب،يةددة بدد ر للالجدد  بدفسددا 

يف مّن للد، ددة إذل شد  ت ندىل  اغ نأ ممو ال  ددا  باحليّةدة دون قد،ل و

 لخل ر  ،د وال  دبل.

  



 (101....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 (صلوات اهلل عليه)مثال ميالد موالنا املهدي 

لألادد، إااادددا لمل دد   مّن صدداجب بددل ن ددأ رضورًة  اق دددا: ال ر ددب

ا ق  ول  يف للا   للاّباي مولب، ن   ااالندا لحلسدو (ص الت لهلل ن ةا)

ا ونذل اا ام رضورة كام نا جّيا نانة  (ص الت لهلل ن ةا)للاسك،  

 نو تالت، نصاصدا للشةاّةة يف نذل.

لكو ربام  شكل للسدّي بأّن نصاصدا ال ت زااا وندذل لإلشدكا  بد وًل 

ا  مدن  تأّال لة  بص،ةّ؛ رضورة مّن مببار منل للسددّة  ص،ةّا لكدّا

 للثابقة فةام ن،و فةاا ت زاا بمضااني مببارنا شا  مم مب .

ولل ف  ألمح  بو  ف د  ورد اقالت،ًل اادً  يف نصاص أ نو للدبي 

 تارك فدةكأ ب ةفقدني: كقدا  لهللا إّ  »جدبل يف اسد   نو ز   بو ثاب : 

 «.ام  ولألرأا ونآق منل بةقيجبل مم ود اا بني للس

 .(1)قا  شاةب لألرنؤوط وغ   او منل للسدّة: إسداد  ص،ةّ

ق  : ال ولهللا بل اقالت، ال ر با كام نا   ّ غ  ولج  او كبار 

منل للسدّة؛ وال غ،و ف د  رول  مكث، او لثدي نرش ص،ابةًا فةام لسقدصدةدا 

 ط،قا جةاد.جّل بايالةا بل مكث،ا و

                                                 
 . الرسالة، بريوت.21578، رقم: 456: 35مسند أمحد )ت: شعيب األرنؤوط(  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (102)

  

ند   ظدان، يف وجداد ب ةفدة جدّي االداد ادو ندآة للدبدي  ولحل  ري

حمّم  يف كّل زاو جق  للباري وللدشارا وق  ن دأ رضورة ندد  للفد، دني 

،ا بمدو ندز  ادو صد ب إاااددا ندّي ولرتكدض يف دمّن ط، ق للاآة اد،ص

 .(ص الت لهلل ن ة أ)رجأ مّادا فاطمة 

اةالد  لملد ّو ووجداد  ا  للقدبةا مّن ش ادة للسدّة منال  ال تثب  إالّ 

 ا؛ إذ للقاةدني  قدا، لد لةل لبد،لملبارك بني ظ ،لنةداا لكو ال تانّي او نا

 ولملدام ال  سمّ بالبس .

  



 (103....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 اإلمجاع :القرينة الثالثة

اددا جكددأ لألجاد ددري للكثدد ة للقددي ال شددان  هلددا اددو كقددا  مو سدددّة 

 اه ّ،ة؟!!.

 ق دا: لإلمجاعا ناك لآى..

غ  قا  ني ب،يّةة لإلمجاع للدذ   -ن،و للشةاة  - ندّا  قبل ذل  مّندا

   ور نىل لتفاق ن ام  منل نرص نىل يش ا ف ذل ند نا باطل ب،ّاقا.

،ني دفةام   ر  للذّاة او لإلمجاع للشدولد  تا دت نبا ، مص،ابدا 

ولل ف  يل نىل لملقةّدو ادو  –للص،ةّ لملفة  ل ا أا ولألس ل من  دا  فةا 

 : -ك ام أ للرش فة 

 .نا لتفاق للا ام ا للكاشف نو اقاباة لملاصام 

 (قهاةدًا مو لطمئدانةداً فأّ  لتفاق ال  كشف نو نذ  لملقاباة كشفًا جسدةًا )

،ا غد  ااقد ر يف دفال ن رة باا بل نا جةدئذ كأ  لتفداق بدني فئدة ادو للبشد

؛ (صد الت لهلل ن ةدا)للرشع؛ كانا ق  جتّ،د نو إاضا  للدبير مو لملاصدام 

 ..رشناً با لنق لد ال ف

 ونانددايف رسدا  ا:  (رلدالن لهلل ن ةدا)  دلمل،تضدقا  للسدة   لذل 

  ا دأ منْ  وندا ولملشداف ةا للقالت، جم،ى للا أ وقاع يف جي،  الب، ط، ق



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (104)

  

 بادض ندىل مجاندة إمجداع شخصاا ولنف،لد  لإلاام نني متةةز ن م ند 

 .(1)مقالهلأ مج ة يف دلبل قالا بأنّ   اثق لألقال ا

 جيدة ندا فادد نا: لإلمجداع اومّاديف لملاقد ر:  ندد(676لمل،دق )وقا  

 جيدةا كدان ملدا قالدا نو فد ا دا او لملا ة بال ف ا ا لملاصام بانضامم

 قالا بانقبار بل التفاق ام بانقبار ال اجية قاهلام لكان لثدني يف جصل ولا

 ،ةدوللاش لخلمسة باتفاق لإلمجاع ينفةّ    ق،كأ بمو نإذ تبآ فال..؛ 

 بد با  للدهادي للا دأ اد  إالّ  للبداقني قدا  ج الدة اد  الألصد،ا  او

 .(2)لجلم ة يف  لإلاام

 لهلل رلددالن) لألصدد،ا  منّ  لن ددأوقددا  للشدد ة  للثددا  يف رسددا  ا: 

 لإلاددام دبددا  بسددبب نددي إّنددام الإلمجدداع جّيّةددة منّ  نددىل لّتفدددالا (ن ددة أ

 .(3)فة أ لملاصام

 للا دأ اد  جيدة  كدان امإّند مجداعلإللملد لرك:  وقا  للسة  للاااي يف

 .(4)لمليماني مقال  مج ة يف لملاصام قا  ب با  للدهاي

                                                 
 مطبعة سيد الشهداء، قم.، 11: 1رسائل املرتىض )ت: أمحد احلسيني(  (1)
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 (105....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ا فةام إذل كشدف (رلالن لهلل تااىل ن ة أ)بىل لجق   باض مص،ابدا 

نو نذ  لملقاباةا اه قر لل،ج،دانا دون للدهد  ولالطمئددانا ف دد  محلددا 

اددداط لالنقبددار لملاجدداد يف بدد ر جق ددادًل؛ لقضددمدّا لغدد  ولجدد  باإلمجدداع 

للالج ا ونا للظو لملاق ر فةام قالال..ا او مب،ز اصاد دا ادا مط ددال ن ةدا 

 الجدًاا لإلمجاع لملددا .. 

للا ام  نقة ؛ ف دذل قد   كدان ق، ددة اداا  ق  : وفةا نظ، ش   ا ند 

 لكدّاا كام نا مولّ او من خيف ا لة  لإلمجاع لملصه ّ.

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (106)

  

 مجاع على قبول خرب الواحد!!.مثال لشهادة اإل

ندو حممد  بدو  )للاهدارا ثددة ج ةدل(ا  ةد حممد  بدو روى للك ةدي 

)إاااددا للاسدك، ( ا كقب إىل ميب حممد  منّ  )للصفارا ثدة ج ةل(ا  لحلسو

و للد، دة  ا،  لخلد،و، إىل اكدةدف،ضد ارجل كان لا قهاع مرلدنييف  

 ود للد، دة وند،ف جد او   دؤت ب،د ود مرلدا انىل ا،لجدل ادو ادزلدا

 ق  باد  ادو فدالن مجةد  للد، دة للقدي لش  ول مّ   :فدا  ل ش اد الألرباة

ام لددا يف نددذ  للد، ددة قهدداع وإّندد اجدد  اد ددا كددذل وللثددا  وللثالددري ولل،لبدد 

 وقد  مقد،ّ  اام لا باض نذ  للد، ةوإنّ  ؛ف ل  ص ّ ل مشآ  ذل  امرلني

 ؟!!. الا بك ّ 

،ل  ندىل دوقد  وجدب للشد اال جياز بةد  ادا لدة   م د » :  اقّ ف

 .(1)« للبا   نىل اا  م  

ق  : إسدداد  صد،ةّ. ويف للبدا  فد ّن صد،ةّ للصدّفار مندال ا ندا 

لملسقد  للاجة  يف لألببارا ندىل صدّ،ة ندذل للبةد  لمل فدقا بدني ادا  م كدا 

للبا   واا ال  م كاا غا ة لألا، مّن بة  اا ال  م د  اقاقدف ندىل لإلجدازة 

 يف رم  مجانة.
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 (107....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 -لاال شد ادة لإلمجداع  – ب مّن للامل بخ ر لآلجاد نذل نة دا وال ر

اشكل ل با ة؛ فاالوة نىل تاّ دا باألاال ا وق  ورد لالجقةاط فة داا ندا 

 م ضًا ااارأ بامام لملقالت،لت لملبه ة لبة  لإلنسان اا ال  م  ..

 كابد   ؛ م د  ال وادا  م د  اا باع ولا:  قا  صاجب لل، اأ

 ووقفا باصة نب   يف ولزم للبة  صّ اولج  ند  يف ةً صفدا غ   ونب 

 بدلا لألو  يف بدالف وال .للثدا  يف لملخقدار ندىل الإلجدازة ندىل لآلب، يف

وسدداق  ا(1)...ل صدد،ةّو ؛للبدةددة يف بددا و ح ن ةدداا لإلمجدداع ظددان،نأ

 ص،ةّ للصفار منال .

وال بددأو باإلشددارة إىل مّن غدد  ولجدد  اددو ن ام ددداا لسقشدد   نة دددا 

، دّةة للكقا  للكد، أ ندالوة ندىل لإلمجداعا لألبدذ بمضدمان صد،ةّ بد

دراِد للصّفار..؛ بقد، ب مّن نمااات مو إطالقدات:  دال بِداْلار قالدّةة  َمْوفر

ظان،ًلا بصدّ،ة بةد  ادا  م د  جقد  يف فد،أ للق فةدق اد  ادا ال  م د ؛ 

لص ق لنهباق للادد  ظدان،ًل ندىل بصداخ ادا  م د  يف ندذل للفد،أا 

 جّية.ولإلطالق 

 

                                                 
 . مؤسسة النرش اإلسالمي.127: 8رياض املسائل  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (108)

  

 إشكال: ما حكم األخبار اليت ال شاهد هلا!!!

رلدالن لهلل )اىض مّن ب ر للالج  بدفسدا لدة  ب،ّيدة ندد  للدد اا  

ا إالّ إذل شدد   لددا للددد،لن مو للسدددة لملشددق ،ة مو لإلمجدداعا لكددو اددا (ن ددة أ

جكأ بدّةة لألببار لملقدداث،ة يف لألصدا  لألرباام دةا سدةام للكقدب لألربادة 

ة هلاا للقدي ال شدان  هلدا ادو قد،لن مو سددة مو شد ،ة ااقد رةا للقي ني زب 

 وني باملئات؟!!!.

لجلال : نذ  لألببار لةس  جمّ،دة نو للشان ؛ فمداّم جتد ر لإلشدارة 

ندىل للامدل بدام  -لإلمجدايل  - إلةاا إمجاعا لبد،..ا ندا إمجداع مصد،ابدا 

 ا..؛ تضددمدقا لألصددا  لألرباام ددةا سددةام للكقددب لألرباددة للقددي نددي زبدد 

للذّاة إالّ بالقاّب  بام تضمدقا ت كأ لألصدا  ادو مببدارا  ب،ل ةبماد  ن م 

  يف للد، ددة للثالثدة..ا نداك دلكو نىل ن،ا لإلمجا ا ال للقفصةل كدام اضد

 لآى للف،ق بني ش ادة لإلمجاع يف لملدااني.. 

 

 

  



 (109....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 اإلمجاع على حجّية أخبار األصول األربعمائة 

يّةددة مببددار لآلجدداد مم   ندددل؛ فدد ّن لإلمجدداع ق دددا ب،ب جيددازا سددال  م

وجدا  اداد  نىل ا لمل،ّصل لمل،ّدق بني مص،ابدا للد اا  ولملقأب، و

لألصددا  بصدداخ للقددي رولنددا مصدد،امأ يف  نأ للامددل بأببددار

ا سةام للكقب لألرباة للقي ني بالصة هلدا..؛ لق،صةل للهانة لألرباام ة؛

 ونذل لإلمجاع إمجايل ال تفصةي!! 

 معنى اإلمجاع اإلمجالي هيهنا؟!!

اد و  ا ال للثابد   اادا  مّن اا   ر  للذّاة او ج  ري منل للبةد 

 وم انا جّيدةب رًل ب رًلا ال مّن كّل لألببار للقي فة ا  صا ادل ،ة نذ  لأل

؛ رضورة مّن فة ا للشاذ ولملدك، ولمل يدار مّن للامل با الزم..ص،ةّا مو 

 وللضاةف؛ فانقبا ل ف،ق.

مّن رش ادة  اوإن شئ  ق  : للا دأ لإلمجدايل جاصدلا وللدهد  ااثدل

،ة مداا دغ  بارجة نو دل ،ة ت كأ لألصا  لألرباام ةا اد،ص حمّم  

فاجددب للامددل مددا دون غ نددا ممّددا  ،و ددا غ ندداا وجابددًا إمجالةدداً َ؛ حتدةدددًا 

 ل مالفدة للدهاّةة.



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (110)

  

ندذ  لألصدا   ونؤك  اّ،ة مب،ى مّن نذل ال  اددي مّن كدّل جد  ري يف

لألرباام ددة جدد  ثًا جدد  ثًاا نددا جّيددة جيددب للامددل بدداا وإّنددام لملدصدداد مّن 

لحليّةة ال تا و دل ، اا فال  دايف سداط كث  اد ا ندو لحليّةدة ادو رمو 

 بال  نم ةات للاال، لإلسداد  ولل اليل..
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 كلمات أصحابنا يف هذا اإلمجاع 

 : للرش فة يف نذل ناك باض نبا ،نأ

 اددو ولردلً  كددان إذل للالجدد  بدد ر من :للشددةا للهدداي يف للاددّ ة قددا 

 ندو وم  للدبي نو ا،و اً  ذل  وكان اباإلاااة للدا  ني مص،ابدا ط، ق

 يف سد   لً  و كدان ارول قدا يف  هادو ال وممّ  وكان ا لأل مة او ولج 

 إن األّند..؛ لخلد ر تضدمدا ادا صد،ة ندىل تد   ق، ددة ندداك تكدو و  اند ا

 وكدان بالد، ددةا لالنقبدار كدان اذلد  صد،ة ندىل تد   ق، دة اكند كان 

 .با للامل جاز -با  فةام للد،ل و نذك، ون،و - ل ا أ ااجبا ذل 

 جممادة وجد  ا فد ّ   ..؛لمل،ددة للف،قدة إمجداع :ذل  نىل     وللَّذ 

 امصداهلأ يف ودوناندا تصدانةف أ يف روونا للقي لألببار مذ  للامل نىل

 ال ي دبشد مفقد  إذل اد أ ولج لً  منّ  جق  ا ق لفاانا وال  ذل  قداك،ون ال

 مو اااد،وف كقدا  ندىل مجداهلأ ف ذل !؟نذل ق   م و او سألا   ا،فانا

 يف لألاد، وسد مال سدكقال اج  ثدا  دك، ال ثدة رلو ا وكان ااش ار مصل

 باد   واو  للدبي ن   او وسيةق أ ناد أ ونذ  اقالا وقب ال ذل 

 ،دلنقشد للَّدذ   حممد  بدو جافد، للصدادق زادو ووا ا لأل مة او

 كدان لألببدار مدذ  للامل منّ  ال ف ا اج قا او لل،ول ة وكث،ت ندا للا أ



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (112)

  

 جيداز ال ااصدام فةدا إمجدان أ ألنّ  اوألنكد،و  ذل  نىل ممجاال ملا جا زلً 

 .(1)وللس ا للب   ن ةا

، مّن إمجداع للشدةا للهداي ندذل دق  بّةدا يف ادّ اة نذل لملخقص :ق  

ناظ، إىل بصاخ مببار لألصا  لألرباام ة ال  قاّ لنا إىل ادا ند لنا كدام 

رلدالن لهلل )وال ن ر  كةف ف دأ  ا(رلالن لهلل ن ةا)لحلّي  للااّلاةف أ 

 ااو ك مة للشةا للهاي لآلنفةا للدا  ب،يّةة ب ر للالج  اه داً  (ن ةا

 ..ألرباام ةجق  لا    كو او لألصا  ل

 مبدا شدةخدا ذنب :ند( يف لملاار،676لمل،ّدق لحلّي )وق  اىض قا  

 لفظدا لكدو امصد،ابدا رولة ادو للا   للالج  بخ ر للامل إىل  جاف،

 مدذ  بدل ااه دداً  بداخل ر  امل ال امنّ  : قبني للق،دةق فاد  اه داً  كان وإن

 بد ر كدل منّ  ال الألصد،ا  ودوهندا  لأل مة نو رو   للقي لألببار

 .(2)كالادا ادو يل تبدني للدذ  ندا ندذل ابدا للامدل جيب إاااي ن    ،و ا

 .ف،لج  لق،ف 

)للك ةددي  للشدةخني منّ  للظان،يف لل،ولة:  قا  للقدّي لملي يس و

 كدان للقدي الألرباام دة  لألصدا ادو للكقدابني يف اا مجة  ندالوللص وق( 

                                                 
 . ستارة، قم.126: 1عّدة األصول )ت: حممد القّمي(  (1)

 مطبعة سيد الشهداء، قم. .147معارج األصول )إعداد: حممد الرضوي(:   (2)



 (113....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 كدالم ادو و ف دأ ا  اً  للص وق ذك،  كام ان ة ا لمل،دة للها فة لنقامد

 .(1)م ضاً للك ةدي  لإلسالم ثدة

 لألصدد،ا  ادد لر كددان للقددي لألرباام ددة لألصددا : وقددا  م ضددًا 

 .(2)ن ة ا

 مصددل منّ  لن ددأيف ف،ل دد  لألصددا :  وقددا  للشددةا لألنصددار  

 ندذ  يف ن ةدا ممج  اممّ  الملا،وفة للكقب يف لمل ونة باألببار للامل وجا 

 .(3)لملذنب رضور  كانا  با  ال بل لألنصارا

ق  : واو للدصاخ لملبةدة هلدذل لإلمجداعا ادبالدة نمد، بدو جدظ دة: 

وندا  قدداو  ادا ن،دو فةداا دون بدالف  «بدني مصد،اب  لشدق ،بذ بام »

 من ما.

و  مقصد   يف ادّ اة للفدةا: (رلالن لهلل ن ةا)للشةا للص وق وقا  

 إ د،لد ادا مفقدي بدا روو ا بدل قصد ت إىل قص  لملصدفني يف إ ،لد مجةد  ادا

ومجكأ بص،قا ومنقدد  فةدا مّندا جيدة فدةام بةددي وبدني ريب تدد و ذكد،  

                                                 
 . فرانك إسالمي، إيران.28: 1وضة املتقني ر (1)

 . فرانك إسالمي، إيران.299: 1روضة املتقني  (2)

 . باقري، قم.239: 1فرائد األصول  (3)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (114)

  

ن ة دا لملادا  ا اشد ارةكقب وتاال  ق رتاا ومجة  اا فةا اسقخ،، او 

ا اثل كقا  ج، ز بو نب  لهلل للسيسقا ا وكقا  نبة  لهلل وإلة ا لمل،ج 

قدب لحلسدني بدو بو ني لحل بديا وكقدب ندىل بدو ا ز دار لألندالز ا وك

ساة ا ونالدر ممح  بو حمم  بو نةس ا وكقدا  ندالدر لحلكمدة تصددةف 

وكقدا  لل،محدة لسدا  بدو  احمم  بو ممح  بو  ة  بدو نمد،لن لألشدا، 

ا (ريض لهلل ندددا)نبدد  لهللا وجدداا  شددةخدا حممدد  بددو لحلسددو بددو للالةدد  

ل رقديا ونالدر حمم  بو ميب نم ا وكقب لمل،اسو ألمح  بو ميب نبد  لهلل ل

إيّل وغ نددا اددو لألصددا  ولملصدددفات للقددي  (ريض لهلل ندددا)ورسددالة ميب 

ط،قي إلة ا اا،وفة يف ف ،و للكقب للقي رو ق ا ندو اشداخيي ومسداليف 

 .(1) وبالب  يف ذل  ج    (ريض لهلل ند أ)

   .  وإلة ا لمل،ج كقب اش ارةا ن ة ا لملااّ : للرش ف  دالاف

تاّقددف حتصددةل ب،ل ددة للذّاددة نددىل اددا يف  جددّ ًل فددةام ق دددا ؛ اددوظددان، 

ولألا، نا لألا، يف قا  للك ةدي ^ يف اد ّادة كقابدا  لألصا  لألرباام ة.

وللسدددو للدا مددة للقددي ن ة ددا لآلثددار للصدد،ة،ة نددو للصددادقني  للكددايف:

 . (2)للامل

                                                 
 .2 :1الفقية هحيرض ن العىل م مقّدمة الصدوق  (1)

 .8 : 1لكايفعىل ا  مقّدمة الكليني (2)



 (115....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ّا للقي ن ة ا للامل: فدالا مّن نمدل مفدذلذ ا ظان،ا جّ ًلا بل   

 .لق،صةل ب،ل ة للذّاة ؛ا اد،رصا مانذ  لل ل ،ة للها فة ال خي،، نو

للكالم يف نبا ، ج ابذتدا للدد اا ا كدالقي يف كاادل لبدو للكالم نا و

بو إب،لنةأ وغ  ذلد ؛ إذ لملدصداد ندا تاا دل كدّل  قالا اا وتفس  نيّ 

 للها فة ن ة ا ومهّنا ني لمل،ج ا لكو بالقد، ب لملقدّ م.

  للادددل ااثددلا مّن ب،ل ددة للذاددة فاإلمجدداع جاصددلا وقهدد للزبدد ة:

اد،رصة بق كأ لألببار ال غ ا ف ذل ندا لملدصداد ال مكثد،ا ندىل مّن ندذل 

لإلمجاع ال  دايف بأّ  وجا ن م للامل بكث ر اد داا بدل ني،لندا ولّط،لجدا؛ 

 لفد لنا رشوط لالنقبارا فال تبفل.

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (116)

  

 ؟!!األربعمائة األصولقطعّية صدور أخبار  معنى

 ندىل ادهاع اا ااة كقبدا يف لمل،و ة مببارنا مكث، :مل،تىضقا  للسّة  ل

 ارول ا وص ق ص،ق ا نىل ت ّ   اونالاة بأاارة مو ابالقالت، اإاّ  اص،ق ا

 بسدد  اادندة للكقدب يف وجد نانا وإن ال دهد  افة ة ل ا أ ااجبة ف ي

 .(1)لآلجاد ط، ق او خمصاخ

صدا  لألرباام دة بكدان مكثد، مببدار لأل ق  : مك ر للظّو مّن لملدصاد

وللقددالت،  فةدد  للدهدد   اتددالت، باضدد اإّاددا  اادهدداع نددىل صددّ،ق ا نددا

بالص ورا وإّادا مهّندا ادهاندة للصد ور؛ لكاهندا حمفافدة بدد،ل و للدهد ؛ 

 ..ماارة مو نالاة كام  دا  للسّة  لمل،تىض  اكاإلمجاع لإلمجايل

ة بددأّن كثدد  اددو مببارنددا ادهاندد   دوربددام  ددداقس للسددّة  لمل،تضدد

 !!؟ال لألكث، كام قا  نا اللص ور بالقد، ب لملدّ م

مّنددا ندهد  بصد ورنا ندو وندا  ا، ف ادا ق ددا دولاّل ادصاد  للشد

يف لجلم ةا ال مّن كدّل جد  رير فة دا ندا اقدالت، مو  سادلتدا منل للبة  

إادا  اص،ةّ؛ إذ لملاد  نا اا ق دا  ادو مّن للدهد  جاصدل ندد  مصد،ابدا

ا لمل ر دة ع لإلمجايلا مّن سدّة للدبّي ومقال  مندل بةقدا بالقالت، مو باإلمجا

                                                 
 .26: 1املسائل التبانيات )رسائل املرتىض(  (1)



 (117....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ا ال خي،، نو دل ،ة لألصا  لألرباام ة إطالقدًاا ندذل ةل ذّاة يف نرص للبةب

 كّل اا يف لألا،.

مذل  ددب ج دفد  إشدكا  بداردا اداجز : كةدف  امدل للدد اا  بخد ر 

 للالج  مجةانًاا ا  مهّنأ ادك،ون حليّةقا؟!!

إلمجاع لإلمجدايل يف بصداخ ادا باض اا نالوة نىل لقالت، وجالبا: ل

جاتا لألصا  لألرباام دة ال غد ؛ اد  للقدبةدا مّن نم  دأ يف ندذل للفد،أ 

 ارشوط بخ ا لملاارأ.

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (118)

  

 دعوى تنايف السيد املرتضى والشيخ الطوسي 

)قد و   وللشةا للهاي دال  دببي للآد   مّن كاًل او للسّة  لمل،تض

 ..للامل بأببار لآلجادون م جالز ن قا الن ببهال ارسها(

 اجداد وللدةداوا مببدار لآلفأّاد: اىض قا  للشةا للهاي ولد  

  .(1)ا وق  بةدا ذل  يف مصا  للفداند نافال جياز من  امل ن ة ام 

 ال لآلجداد مببدار منّ  ادذنبدا :  دقا  للسدّة  لمل،تضدكام ق  اىض 

 .(2)للرش اة يف للامل تاجب

اشا،تانا بدل ظان،تدان يف  اة نىل نبا ،ها لألب،ىوللابارتان نالو

 .لإلمجاع نىل ن م جالز للال بخ ر للالج 

وتباددا غدد  ولجدد  اددو للا ددام  باددض لألنددالم زنددأ  اادد  كددّل نددذل

ممّو قا  ب،يّةة ب ر للالج  بدفسا مّن دناى إمجاع  ا(أرلالن لهلل ن ة )

تددايف  ا للالجد ندىل ند م جيّةدة بد ر (ةدا رلدالن لهلل ن)للسّة  لمل،تىض 

 للف،قة إمجاع :دناى للشةا لإلمجاع نىل جيّةة ب ر للالج  بدفسا يف قالا

                                                 
 مطبعة اخليام، قم. ،187االقتصاد:  (1)

 مؤسسة النرش اإلسالمي، قم. ،408االنتصار:  (2)



 (119....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 يف رووندا للقدي لألببدار مدذ  للامدل ندىل جممادة وجد  ا ف ّ   ..؛لمل،دة

 .مصاهلأ يف ودونانا تصانةف أ

ق  ن،لدا بايالة هلذل يف اد اة للكقا  حتد  نددالن تسدااّ  :ق  

ا ونداك مّن ك مة للشةا للهداي مندال  مجدبّةدة متاادًا ا وق  بان ندللااّلاة

باّصة بماردناا ونا جيّةة ب لنة مّن ك مة للشةا  ؛نو للزنأ منال 

بمادد  تاقدف حتصدةل  ؛مببارنا للقي يف لألصا  لألرباام ة إمجاالً ال غد 

 اب،ل ة للذاة ن ة ا بارجةا وإّنام ني جيّةة ملا ق ددا  ادو لإلمجداع لإلمجدايل

إذ  ؛وال نصمة إالّ ألن  ا او نذل او دناى جيّةة ب ر للالج  بدفساوم 

 . ن م لإلملام بك امت للشةا  اللذ  ج ل مأ لذل 

اددو قددا  للشددةا  (، فةدقددّ و لهلل تادداىل مرسلرنددأ للشدد)إذ م ددو نددأ 

وقد  رسد  باد  قالدا لآلندف  ايف كقابا للادّ ة (رلالن لهلل ن ةا)للهاي 

  :با ة صف،ات

من اد دا: . بهالهندا ندىل مو لآلجاد مببار ص،ة نىل ت   للقي للد،ل و

 االفدداً  لخلد ر  كدان من: واد دا...ا ة للادل واا لققضدا تكان االفدة ألدلّ 

 ممجاد  ملدا االفدداً   كان منْ : واد ا...ا للقالت، ج ة او ما لملدهاع ل سدة

 .لنق   كالم للشةا يف للاّ ة .(1) ن ةا لمل،دة للف،قة

                                                 
 . ستارة، قم.146: 1حممد األنصاري(  عّدة األصول )ت:( 1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (120)

  

 يح املقصود من اإلمجاع اإلمجالي!!!مثال لتوض

 سداة  بو لحلسنييف للق ذ ب ب سداد  نو  روى للشةا للهاي 

: قدا   لهلل نبد  ميب ندو اس أ بو حمم  نو م ا  ميب نو صفالن نو

 جقد  بةد  ادو ذلد  سداى وفدةام الحلةدالن يف م ام ثالثة باخلةار لملقبا اان»

 «. فآقا

ا ندّ  ظدان، مّن لخلةدار يف بةد  ق  : إسداد  ص،ةّ دون كالم. وند

ل با   ولملشدآ  سدال ؛ فةيداز لكدّل  الحلةالنا كبة  بد،ة اثاًل ثالثة م ام

او للبا   ولملشآ  فسا للبة  قبل لنق دا  ندذ  لملدّ ةا وقد  لسدقد  بادض 

نددىل نددذل للددد  للصدد،ةّ فددأفق     دفد ا ددداا ونددا للسددة  لمل،تضدد

 بمضمانا.

 ميب لبدو ندواد  نو لحلسني بدو سداة ا ويف لملدابل روى للشةا ب سد

 اكّ د لحلةدالن يف»: قدا   لهلل نبد  ميب نو الحل بي نو امحاد نو انم 

 .(1)« شآط   مو لشآط نْ إ باخلةار ونا ال مشآ  م ام ثالثة رشط

                                                 
مطبععععة خورشعععيد،  102، و: 99رقعععم: ، 24: 7)ت: اخلرسعععان(  هتععع يب األحكعععام (1)

 طهران.



 (121....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

ق  : إسداد  ص،ةّا وندا ندّ  ظدان، يف ثبدات لخلةدار ل مشدآ  

ن ر لألزادان ندىل ندذل  دا باّصةا دون للبا  ا وق  لسقد  اش ار فد ا

  فدةام ن،فد ا دفقال بمضمانا بالفدًا ل سدة  لمل،تضدأللدّ  لملسقفةض؛ ف

 .(رلالن لهلل تااىل ن ة أ مجةااً )

فددةام ن،ددو فةددا  ادددي: تسددا   -لإلمجددايل  -للزبدد ة: فاإلمجدداع للدهاددي

،ل  ا بدأ ر ادو دن ام دا ن ر للقار اا ندىل ج ّةدة نمدل للفدةدا لجلداا  ل شد

خلدد ر و للصدد،ة،ني لملقدددافةني وتدد،ك لآلبدد،ا جسددب ابانةددا يف نددذ و ل

 ؛ ملاذل؟!.للآجةّ وقالن   يف للدظ،..

لالجق داد  ا،ل  دسّاغ لكل جاا  ل شد األّن لإلمجاع لإلمجايل للدهاي

 .يف نذ  لملساجة للرشنّةة

ه ارتدا؛ فا ام ددا مو للفقاى بدياسة للكقايب با  للفقاى بواو نذل لل

للدصداخ ىل قالنيا فمد أ او قا  بالدياسة واسدقد   ن ر لألزاان ن

 اسددؤر واددد أ اددو قددا  به ددارة  اللصدد،ة،ة للظددان،ة يف نياسددة سددؤر 

 واسقد   للدصاخ للص،ة،ة للظان،ة يف ط ارتا.

للفقاى بأ ر او ارشونّةة جاصل نىل  -لإلمجايل  –ولإلمجاع للدهاي 

ولدة   –اط؛ ف دذل ندىل لالسدقدبولقق ر للها فقني ملو لسقيم  للرشل  ا 

ااد  لإلمجاع نة داا ال فقاى للكّل بمضمان للكدّلا وإالّ لدزم من  -غ   



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (122)

  

 كان إمجانًا نىل لجلم  بني للض  وا للدياسة ولله ارة يف لملثدا  مندال ا 

 ونا باطلا بل حما ا فاجف .

، فة؛ م  لألرباام دةا مببدار دونش  ل رضورة مّن يف نذ  لألصا  للش

مّ دام بددي ماّةدة  ا صد رت ندد أ  و مندل للبةد  ادك،ةا تدايف د

وبدددي للاّبدداو تدّةددًة؛ جفظددًا لدد اا  للشددةاةا اددو قبةددل غسددل للددد اني يف 

بدل  ان ن،كأ ن ة ا بالدكارة ملدا تدالت،ملا  وغ  ذل ؛ وإّنام جاز لدا الل

 ن أ رضورة او اذنب منل للبة  يف لملسّا وق  نىل ذل .

 دا مببدارًل شداّذةا رلوهيدا إادااي ثددة يف كام ت دزم لإلشدارة م ضدًا مّن فة

نفساا لكدّا غ  لاب ا كام مّن فة ا للضاةف لمل،قملا بل ادو ممجد  ندىل 

 لافاا كام مكث،نا للبةان ومطدبدا للكالم.

 

  



 (123....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 مثال عن أهل السّنة للتوضيح

ولألا، نا لألا، ند  منل للسددّةا وال  سدادا رسد لألاث دة للقدي ت،بدا 

؛ فاددد نأ نددىل سدبةل لملثددا  رول قددان صدد،ة،قان يف ندىل لملئددات بددل مكثد،

ناقضّةة ا  للذك، ل الا ؛ فاألوىل رول ة برسة بد  صفالن نو للدبدي: 

 .«جق   قالأ ذك،  فال  صّل  او اّ  »

 .(1): جسو ص،ةّند(279)قا  لإلاام للآاذ 

جدد ثدا اسدد دا جدد ثدا كدام قدد  روول ولل فدد  أليب دلود يف سددددا قددا : 

ندو ا لحلدفيا ج ثدا نب  لهلل بو ب را نو قة  بدو ط دقاالزم بو نم،و 

مبةاا قا : ق ادا نىل نبي لهلل صىل لهلل ن ةا وس أا فيا  رجل كأنا ب و  

:  فدا :  ا نبي لهللا اا ت،ى يف ا  لل،جل ذك،  با  ادا  قالدأا فددا 

 .(2)«اضبة ادا نل نا إالّ »

 ق  : وإسداد  جسو ص،ةّ بال بالف ند نأ.

                                                 
 الغرب اإلسالمي، بريوت. .82، رقم: 139: 1)ت: بشار عواد(  سنن الرتم ي (1)

 . دار الرسالة العاملية.182، رقم: 131: 1سنن أيب داود )ت: شعيب األرنؤوط(  (2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (124)

  

ل للسدددّة نددىل قددالني؛ ل دد،ول قني للصدد،ة،قني منددال ا وفد ددا  مندد

وجسب ابانة أ ف ّن كاًل او للفقدا ني غد  بارجدة ندو جد، أ إمجدان أ 

 نىل جالز للامل ب ج ى لل،ول قني ل دادر نىل لالسقدباط ند نأ.

 للزب ة: فألنل للسدّة م ضًا إمجانًا إمجالةًا يف ذل .

  



 (125....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 ني السّنة؟!!إشكال: إذن ما الفرق الشرعي بيننا وب

ف ددأ م ضددًا اث ددداا  سددقد ون إىل لإلمجدداع لإلمجددايل يف للامددل بأببددار 

 لآلجاد؟!!.

ق دا: كاّل ورّ  لل،لقصداتا وإلدا للسدامولتا ال قةداو؛ إذ قد  ممجد  

؛ إّاا ببضًا لاّي وإّاا للدّاوا او س ف منل للسدّة نىل ت،ك سدّة للدبّي 

  تدّةة..

   علّي النّص على ترك السّنة بغضًا ل

مب رنا ممح  بو ندثامن بدو جكدةأ لألود ا قدا : قا  لإلاام للدسا ي: 

،ة بدو جبةدبا دج ثدا بال  بو خم  ا قا : ج ثدا ني بو صالّا نو اةس

نو لملد ا  بو نم،وا نو سداة  بدو جبد ا قدا : كدد  اد  لبدو نبداوا 

ةا ق  : خيافان ادو اااو د« اناا يل ال مسم  للداو   بّ »با،فاتا فدا : 

أ لبة  لل  دأ لبةد ا لبةد  فد هّن »فخ،، لبو نباوا او فسهاطاا فدا : 

 .«ق  ت،كال للسدة او ببض نيّ 

 .(1) قا  لأللبا : ص،ةّ لإلسداد

                                                 
 . املطبوعات اإلسالمية، حلب.3006، رقم: 253: 6سنن النسائي )بّاشية األلباين(   (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (126)

  

كام ق  مب،جا اث دا لحلداكأ يف لملسدق رك وقدا : صد،ةّ ندىل رشط 

 .(1)للشةخني

 ق  : وفةا بآ لل او.. 

مب رنا مبا لحلسو  قا : (ند458)فد  مب،جا لإلاام للبة دي يف سددا 

ثددا  امنبأ نب  لهلل بو حمم  بو لحلسو بو للرشقيا حمم  بو لحلسني للا ا 

،ة دندو اةسد اثدا ني بو صالّ اثدا بال  بو خم   اني بو ساة  للدسا 

ا قدا : كدّدا نو ساة  بدو جبد  انو لملد ا  بو نم،و ابو جبةب للد   

 !ان؟يل ال مسددم  للددداو   ّبدد ندد  لبددو نبدداو با،فدة فدددا :  ددا سدداة  ادا

لبةد  »فددا : ا فد  : خيدافان اااو دة فخد،، لبدو نبداو ادو فسدهاطا

فدد  ت،كدال للسددة ادو  لل  دأ للادد أ ارغأ منف اااو دة لبة  وإنْ  لل  أّ 

 .(2)«ريض لهلل ندا ببض نيّ 

 ق  : إسداد  ص،ةّا رجالا ثدات باتفاق.

د  نو ز   بو مرقأ ب سدا -ولل ف  ل دسا ي  - يف جني قا  للدبي 

قا : ملّا رج  رسا  لهلل نو جية للادلعا ونز  غ  ، بأ ماد، بد وجات 

كأ  ق  دنةد ا فأجبد ا إ  قد  ت،كد  فدةكأ للثد دني »قا :  و ثأّ مْ م  فدر 

                                                 
 . العلمية، بريوت.1706، رقم: 636: 1)ت: مصطفى عبد القادر عطا(  املستدرك  (1)

 . الكتب العلمية، بريوت.9447، رقم: 183: 5)ت: حممد عبد القادر(  سنن البيهقي  (2)



 (127....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

مجدد ها مكدد ر اددو لآلبدد،: كقددا  لهلل ونددآق منددل بةقدديا فددانظ،ول كةددف 

إّن لهلل »ثدّأ قدا :  ا«حلداأخت فا  فة اما ف هّنام لو  قف،قا جق   ،دل ندّي ل

ادو كدد  ولّةداا »ثدأ مبدذ بةد  ندي فددا :  ا«ااال ا ومنا ويل كل اؤاو

فد   لز  : سماقا او  .«ف ذل ولّةاا لل  أ ول  او ولال ا وناد او نادل 

اا كدان يف للد وجات مجد  إال رل  باةدةداا وسدماا »رسا  لهلل؟!. فدا : 

 .(1)«بأذنةا

ال  ندذل لحلد  ري صد،ةّ لإلسدداد د(:ند321قا  لإلادام لله،داو  )

 .(2)او رولتا يف مج ر  طاو ألج ر 

جدد  ري  نددذل: قددا  شددةخدا مبددا نبدد  لهلل للددذنبيوقددا  لبددو كثدد : 

 .(3)ص،ةّ

 .(4)نذل ج  ري ص،ةّ نىل رشط للشةخني وقا  لحلاكأ يف لملسق رك

 .(5)وقا  لإلاام لأللبا : ص،ةّ نىل رشط للبخار 

                                                 
 . الرسالة، بريوت.  ت: حسن شلبي.8410، رقم: 437: 7سنن النسائي الكربى   (1)

 الرسالة، بريوت. .1765رقم:  ،18: 5رشح مشكل اآلثار )شعيب األرنؤوط(   (2)

 .دار إحياء الرتاث العريب، بريوت .228: 5( البداية والنهاية )ت: عيل شريي  (3)

 . العلمية، بريوت. ت: مصطفى عبد القادر عطا.4576، رقم: 115: 3مستدرك احلاكم   (4)

 مكتبة املعارف الرياض. .1750، رقم: 331: 4السلسلة الصّيّة   (5)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (128)

  

ادو كبار منل للسددّة وال  سدادا للبسد . فق  : بل اقالت، فةام ّ ح 

بالك ّةدةا نداك  من،لدال ندو ل  حمّمد  قد  ونأ  امّ  إمجاع  ق، ثان

 سال ..  دلةاًل قهاةًا  دةدةًا جازاًا نىل ت،ك للسدّة وني، ل  حمم  



 (129....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 قرنًا!! أربعة عشر   مثال قطعي ملخالفة النيّب

جد ثدا قدا :  مب،، لإلاام حممد  بدو إسدامنةل للبخدار  يف صد،ة،ا

قة  بو جف ا وااس  بو إسامنةلا قاال: ج ثدا نب  للالج  بو ز ادا 

ج ثدا مبا ف،وة اس أ بو سا  لهلم ل ا قا : ج ثدي نب  لهلل بدو نةسد ا 

سم  نب  لل،محو بدو ميب لدةىلا قدا : لدةددي كادب بدو نيد،ةا فددا : مال 

 د : بدىلا دف !.؟صىل لهلل ن ةدا وسد أمن   ل  ن  ة سماق ا او للدبي 

فد ددا:  دا رسدا   صىل لهلل ن ةا وسد أفأن نا يلا فدا : سألدا رسا  لهلل 

لهللا كةددف للصددالة ن ددةكأ منددل للبةدد ا فدد ن لهلل قدد  ن مدددا كةددف نسدد أ 

 .(1) «لل  أ صل نىل حمم  ونىل ل  حمم : قالال»قا :   !.ن ةكأ؟

ق دد : نددذل للدددّ  فدداق لملقددالت،؛ فدانةدد  نددو كثدد،ة ط،قددا لملفةدد ة 

 ةدني؛ نا اا ام رضورة لكّل او نهق للش ادتني.. ل 

 لكدو نددل نددداك بددذالن بادد  نددذل لخلددذالنا ونددا خمالفددة للدبددي 

 للدبة،ة نذ  يف للاةانا بال  سه، ولج ؟!.

                                                 
 .دار طوق النجاة.3370، رقم: 146: 4صّيح البخاري )ت: زاري النارص(   (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (130)

  

للزب ة: ف،دةدة إمجان أ فةام ن،و فةاا قا مةا بدصد  مو ببد  قصد ا 

لت لهلل صد ا)نىل رض  اقالت،لت للدبّاة يف وجدا  اقابادة مندل للبةد  

 ا ن،أ لجل لر..ا نسأ  لهلل تااىل هلأ لهل ل ةا ولهلل لملسقاان.(ن ة أ

ا فصدل:  واو مرلد للقفصةل فا ةا بكقابددا: ندّي يف سددّة لل،سدا 

 .(1) لايّ  ت،ك للسدّة ببضاً 

  

                                                 
 . دار األثر، بريوت، لبنان.يف سنّة الرسول  عيل   (1)



 (131....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 إشكال: عمل الطائفة بأخبار غري اإلمامي!!

 للالجد  ال للهاي يف للاّ ة: وللذ  مذندب إلةدا مّن بد رقا  للشةا 

 اجب للا أا ومّنا جياز من ت،د للابادة بالامل با ندداًلا وقد  ورد جدالز 

وندا ادا  اا إالّ مّن ذل  ااقاف نىل ط، ق خمصاخ(1)للامل با يف للرشع

 ،و ا او كان ادو للها فدة لمل،ددةا وخيدق  ب،ول قداا و كدان ندىل صدفة 

 .(2)جياز اا ا قبا  ب ر ا او للا للة وغ نا

ا مّن نذ  ني رشوط قبا  لل،لو  ند ناا وني غد  رشوط ق  : ندبّ 

 .قبا  لل،ول ة مو ق،ل و للدبا  اا شئ  فا ّرا فال خيق هّو ن ة 

ال نالقدة لدا ادو ق، دب  امنال  ف ّن قا  للشةا  اوبابارة مب،ى

كدّل ادا  ، د  قالدا للشدةا  .نل ب ر للالج  جّية بدفسا مم ال؟! :بالدزلع

–ف ّنا  ؛ض للدظ، نو كانا جية بدفسا مو بالد،ل ونا مّن ب ر للالج  بب

سدةام رولة  اال  دبل إالّ إذل كان رلو ا ن   او للها فة لمل،ّددة -يف لألصل

 ..إذل لتضّ نذل فثّمة إشكا  ؛لألصا 

                                                 
موارد خاّصة نّص عليها املعصوم ال جيوز تعميمها للقول بّجّية خرب الواحد مطلقعا،، ( 1)

كام يف الّدْين، وحقوق النّاس  فإّنه يثبت بشعااد ععدلو ويمعني، واملسعتند فيعه نعّص صعّيح 

 .رواه حممد بن مسلم عن اإلمام الباقر 

 . ستارة، قم.291: 1ّدة األصول )ت: حممد األنصاري( ع( 2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (132)

  

 !!.!اإلشكالتقرير 

بدام تداق دا  -يف لجلم دة  -، داىض للبةان مّن ط، ق ب،ل دة للذّادة اد،صد

ّمة للثداتا يف مصاهلأ لألرباام دة لملاقد رةا ونة ددا لإلاااّةةا مص،ا  لأل 

بأببدار  إشكا  كب ؛ ف هاملا نمل للد اا ا مب،زنأ للشدةا للهداي 

 غ  لإلاااّةةا فام خت، ج ذل ؟!.

ق  : ال  رامل بخ ر غ  لإلاااي )=لالثدي نرش ( بدفساا جق  لدا 

ق، ددة ااقد رة كان ثدة؛ إالّ إذل نمل اشد ار لألصد،ا  ب،  ثداا مو ثّمدة 

 ..ناك ااجز للبةان اكاإلمجاع اثالً  ؛مب،ى لدبالا

  



 (133....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 بيان احملقق احلّلي يف رّد اإلشكال.

 محدددزة بدددو نددديّ :  ددددا  اليف بةدددان ذلددد :  قددا  لمل،ددددق لحلدددّي  

)بددو ااسدد ا مبددا للفضددل  ونددامرا ولقفددي)للبهددا ديا ر ددة  للاقددف( 

 للدذ  للاجدا: نددا  األّند ؛بد،ول ق ام  امدل فدال افه،دي للساباطيا ثدة(

 لداال األّند ؛للد، ددة ولنضدامم الألصد،ا  قبدا  اللثدة ب،ول ة نمل ألج ا

 ب،ول دة نم دال لألص،ا  ف نَّ  ...؛للثدة بخ ر للامل او للادل ملد  ذل ا

 ندديّ  رول ددة اددو مم ددؤة ت،لنددا  ف ّندد ؛لألصدد،ا  كقددب فددانق ر ؛نددؤال 

 .(1)ونامر لملذكارا

واددو نددذل للبددا  نمددل  انددو للبةددان، فة غدّةددة دونبارتددا للشدد :ق دد 

بأببار باض لل،ولة غ  للشةاة كبدي  (رلالن لهلل تااىل ن ة أ)مص،ابدا 

نداك بةدان للشدةا  افضا  وللسدكا  وجفد  بدو غةدا  وكثد  غد نأ

 .للهاي يف نذل

  

                                                 
 مؤسسة سيد الشهداء، قم. ،94: 1)إرشاف: نارص مكارم شريازي(  املعترب (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (134)

  

 بيان الشيخ الطوسي يف رّد اإلشكال!!

 ألصدل قددادلالن يف خمالفداً  كدان إذل قا  للشةا للهاي يف بةان ذل :

 كدان نْ  فدا  ،و دا فدةام ندانظ، ا لأل مدة ندو ذلد  ا  وروى الملذنب

   نْ إو .بد ر )ني،(  لط،لح وجب اخيالفا اا مأ لملاثاق ط،ق او نداك

 للامدل وجدب  الفددا اا نداك و كان اب ر  لط،لح  اجب اا نداك  كو

  اد،ف وال خيالفداا وال ذلد   الفق ب ر لمل،دة للف،قة او  كو   نْ إو. با

: قدا  اّندم  للصدادق ندو  رو ملدا؛ با للامل م ضاً  وجب فةاا قا  هلأ

 ادا إىل فدانظ،ولا اندّد روى فدةام جكم دا جتد ون ال جادثة بكأ منزل  إذل»

 «.با فانم ال  نيّ  نو روو 

 بو وغةا  غةا ا بو جف  رول  بام للها فة نم   ق دا  اا جلوأل

 ا م مقددا ندو للاااة او نأوغ  وللسكا ا درل،ا بو وناح ك ا 

 .بالفا ند نأ  كو و   دك،و    فةام

 وللالقفددةا للفه،ةددةا اثددل للشددةاة فدد،ق اددو للدد،لو  كددان إذل اومّادد

 بد ر مو تاضد   ةدق،  نداك كان ن ف:  ،و ا فةام نظ، وغ نأ وللداووسةة

 لبد، بد ر ندداك كدان نْ إو. بدا للامدل وجدبا مدأ لملاثاق ج ة او لب،

 بدام وللامدل ب،ول قدا لبقصدال اا لط،لح وجب لملاثاقنيا ط، ق او خيالفا

 للها فدة ادو  اد،ف وال خيالفا اا نداك لة  روو  اا كان نْ إو. للثدة رول 



 (135....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 ااثاقداً  رول قدا يف اق،،جاً  كان إذلا با للامل م ضاً  وجبا بخالفا للامل

 . لالنقداد مصل يف خمهئاً  كان نْ إوا ماانقا يف

 بدو لهلل نبد : اثدل للفه،ةدة بأببدار للها فة نم   اق دا  اا جلوأل

ا محدزة ميب بدو ونديا ا د،لن بدو سدامنة اثدل للالقفة ومببارا وغ   بك 

 سددامنة وبدددا افضددا  بدددا رول  بددام نددؤال  بادد  واددو نةسدد ا بددو ونددثامن

 للبالة ت،و ا اا اوماّ  .بالفا فةا ند نأ  كو   فةام وغ نأا انوللهاط، ّ 

 كدانال نْ  فدا ب،ول قدا للبالة خيق  فام نؤال ا وغ  ولملضافان ولملق مان

 لالسقدااةا جا  يف روو  بام نمل غ اا وجا  لسقدااة جا  هلأ ن،ف وممّ 

 ..بهأنأ خت ةه أ جا  يف روو  اا وت،ك

 ز دب ميب لبو حمم  لخلها  مبا رول  بام للها فة نم   ذل  جلوأل

 ممحد  يف للدا  وكذل ا اخت ةه جا  يف رول  اا وت،كال السقدااقا جا  يف

 .نؤال  وغ  لق،زن ميب ولبوا للا رتا   نال  بو

 .جدا  كدل ندىل بدا للامل جياز فال اخت ةه أ جا  يف انوو ، اا افأاّ 

  اضد  ادا ندداك كان نْ إو .ولملضافان لملق مان ،و ا  فةام للدا  وكذل 

   شد  ادا ندداك  كدو   نْ إو. با للامل وجب ص،ق ا نىل و    رول ق أ

 تاقددف ذلدد  جددلوأل ببددارنأام يف للقاقددف وجددب بالصدد،ة لدد،ول ق أ

 يف ولسددقثداناا  ،وونددا و  اصددار ا نددذ  كثدد ة مببددار نددو لملشددا ا



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (136)

  

 باض يف خمهئاً  كان او افأاّ  اللقصدةفات او  ،وونا اا مج ة او ف ارس أ

 نّ  فدا فة دا اق،د،زلً ا رول قا يف ثدة وكان لجلالرح بأفاا  فاسداً  مو فاا لأل

 لل،ول ة يف لمله ابة للا للة نّ أل ؛با للامل وجياز ب ر ا رد  اجب ال ل ذ

 ولدة  اشد ادتا قبدا  او  مد  لجلالرح فاا أب للفسق امنّ إو فةاا جاص ة

 نددذ  مجانددة مببددار للها فددة قب دد  ذلدد  جددلوألا بدد ر  قبددا  اددو بامندد 

 لند..(1)صفق أ

وهلدام: نمدل ق  : ند دا  بهالدا ألهّةقداا وغ،لددا جممداع ماد، و: م

 للها فة بأببار نؤال ا وثانة ام: تاّف، للد، دة نىل للامل ما. 

وندّبا كام نب دا ا،لرًل وتكد،لرًل مّن لملدصداد بامدل للها فدة نة دداا ندا 

تسامل أ نىل مّن مببار نؤال  دب   يف جّةز لألببار لمل ر ة ل ذّاةا لكْو يف 

اجف  ال جيددب للامددل مدداا فدد لجلم ددةا ال مهّنددا كّ  ددا جدد  ثًا جدد  ثًاا جّيددةا 

 .تبفل

  

                                                 
 ستارة، قم. ،382: 1عّدة األصول )ت: حممد األنصاري( ( 1)



 (137....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 مثال على قبول ما تفّرد به العاّمة؛ للقرينة.

  الفدق بد ر لمل،ددة للف،قدة ادو  كدو   نْ إواّ، قا  للشةا للهداي: 

  رو ملدا؛ بدا للامل م ضاً  وجب فةاا قا  هلأ  ا،ف وال خيالفاا وال ذل 

 فدةام جكم دا جتد ون ال جادثدة بكدأ منزل  إذل»: قا  انّ م للصادق نو

 «.با فانم ال  نيّ  نو روو  اا إىل فانظ،ولا اندّ  روى

 للاااة او وغ نأ للسكا ا رول  بام للها فة نم   ق دا  اا جلوأل

 .لند.بالف ند نأ  كو و   دك،و    فةام ا م مقدا نو

 احمم  بدو  ةد نو  واو لألاث ة لجل ّةة نىل نذل اا رول  للك ةدي 

نو ااس  بو  انو للةادايب انو للاباو بو اا،وف ا نو حمم  بو ممح

ندو ميب  انو نارون بو لجل أ ندو للسدكا  انو حمم  بو اةرس انةس 

ال تد،ول لملص ا  با  ثالثة جق  » : قا  رسا  لهلل  :قا نب  لهلل 

 .(1 ) « دز  و   فو

                                                 
 مركز اإلشعاع اإلسالمي. ،باب الصالة عىل املصلوب، 216: 3الكايف  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (138)

  

نددو  انددو للدددافي انددو مبةددا انددي بددو إبدد،لنةأواددا رول  م ضددًا نددو 

 صد ب رجدالً ماد  لملدؤادني  نّ إ»قدا :  نو ميب نب  لهلل  اللسكا 

 . (1)«منزلا  ام لل،لب  فصىل ن ةا و دفدا ثأّ  اباحل ة ثالثة م ام

ق  : ا  كان إسداد لخل ر و لاةف ند  اش ار مص،ابدا؛ إالّ مهّنام 

يف ج،اددة تددد،ك  -لمليمدد  ن ة دددا  -لملسددقد  للاجةددد  لفقدداى مصددد،ابدا 

 الثة مّ ام؛ إذ ال اسقد  إالّ اا رول  للسكا  ونا ناايلملص ا  مكث، او ث

؛ لكددو لددارود بدد ر  يف لألصددا  لألرباام ددة موالًا نددد  اشدد ار مصدد،ابدا

بلا فاجف  ومتّس .  ولامل لألص،ا  با ثانةًاا قر

 ت،كدا ندو للد دي منّ  لألصد،ا  ظان،قا  للش ة  للثا  يف لملسال : 

 ميب ندو للسدكا  رول دة ولملسقد ..ا أللق،،  وجا نىل مّ ام ثالثة او مز  

 .(2)«قا  رسا  لهلل: ال تدّ،ول... »قا :  لهلل نب 

 مكث، بشبقا نىل  آك ال ولملص ا يف لملاق ر:  قا  لمل،دق لحلّي 

 .(3) ...للسكا  ورول  الألص،ا  اذنب نذل م اما ثالثة او

                                                 
 مركز اإلشعاع اإلسالمي. ،باب حد املّارب.246: 7الكايف  (1)

 املعارف اإلسالمّية، قم. ،17: 15مسالك األفهام  (2)

 مؤسسة سّيد الشهداء، قم. ،263: 1املعترب  (3)
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 !!.وق   دا : بدد  لل  و ند  شةاة لملهّ ، و 

بهأ نذل للدا ل لحلف،ة؛ فاملسقد  كّل لملسقد ا ند ل ورود لخلد ر ق دا: م

يف لألصدددا  لألرباام دددة لملقسدددا  ن ة دددا إمجددداالًا ندددا نمدددل لألصددد،ا  

بذ بدام »: ؛ لدا  للصادق وإمجان أ للكاشف نو رلا لملاصام 

 وغ   ممّا رسدنا . «لشق ، بني مص،اب 

بد ر للالجد  ة لدبدا  وق  اىض للب،ري مّن ش ادة لإلمجاع ق، ددة تاّاد

 فقذّك،. اومّن لحليّةة لإلمجاع ال لدف  ب ر للالج ؛ ند أ 

 وق  تدا : اا جدةدة نذ  لإلمجاع للذ  نا كاإلكس ؟!!!.

جدال  ندذل يف  ق دا: اىض بةان نذلا ولدد  موجدز لمل،ددق لحلدي 

 اكدذل  كان واق  ااصاما اامإ او خي ا ال للقك ةف زاانلملاار، قا : 

 .(1) ةجّي  مجاعلإل  كان دبالا وا  لمليمانيا يف  دبالا او فالب 

ق دد :  دببددي من  كددان نددذل اا ااددًا رضورةا لكددو ندداقس كثدد ًل يف 

 صب، اتاا وال  سادا للبس .

  

                                                 
 مؤسسة آل البيت للطباعة والنرش.  ،131معارج االصول:  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (140)

  

 أحاديث بين فّضال، مثال لعمل األصحاب!!

 لهلل نبدد  جدد ثدي: متددام بددو لحلسددني مبددا وقددا قددا  للشددةا للهدداي: 

 نو مص،ابا سألا جةري اروح بو لحلسني للداسأ ميب للشةا بادم للكايف

  للاسدك،  قالدا اا فة ا مقا : للشةا فدا  لبو ميب للازلق،؟!!. كقب

 !.ادال ؟ اد دا وبةاتددا بكقدب أ نصد  اا: قالال جةري فضا ا بدي كقب يف

 .(1)«رمول اا وذرول روول اا بذول»: قا 

 .(2)داد  ص،ةّيف للف،ل  : إس قا  للشةا لألنصار  

جل الدة  ؛لل،ول ة لداةفةيف لملايأ رّدًل ن ةا:  وقا  للسة  لخلا ي 

اددا صدد ر اددو شددةخدا  فمددو للب، ددب ..؛ميب لحلسددني ونبدد لهلل للكددايف

لحلددد  ري إرسدددا   يف مو  كقدددا  للصدددالة ادددو إرسدددالا نصدددار  لأل

 .(3)لملس امت

                                                 
 املعارف اإلسالمية، قم. ،389الغيبة للشيخ الطويس )ت: الطهراين(:  (1)

 باقري، قم. ،306: 1فرائد األصول  (2)

 .361: 12معجم رجال احلديث  (3)



 (141....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

لإلسدددادا ال  سددقدةأ نددىل  ق دد : تصدد،ةّ للشددةا لألنصددار  

لل،لو  فةام نا وللّا لكو ذلت للاق ا ال  سقدةأ قا   للظان،؛ جل الة

 يف رّد : لل،ول ة لاةفة.. للسة  لخلا ي 

رضورة مّن نذ  لل،ول ة بخاّصةا ق  لشق ،ت بني ن ام دا ن ر للد،ونا 

 ..ق  نمل ما اش ارنأ لألنظأا و  هيي،ونا؛ ف ي هلذ  للد، دة ااق رة

داد لكان لدا وجداا مّادا قالدا : لاةفة لإلسولا قا  للسّة  لخلا ي 

مّن ملدا بّةددا  ادو شدكا ؛ إفال خي دا ادو  ؛للرش ف ب طالق: لل،ول ة لاةفة

قدد  مرسدد  ا إرسددا   (رلددالن لهلل ن ددة أ)ظأ ااشدد ار مصدد،ابدا لألندد

 بذل .. لملس امتا و   دف،د للشةا لألنصار  

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (142)

  

 مثال آخر: أصحاب اإلمجاع!!.

 ندؤال  تصد  ق ندىل صدابةللا ممجاد  ندد(:460) ّي دقا  للكش

ا بالفددا هلأ ولندادول لهلل نب  وميب جاف، ميب مص،ا  او لألولني

 ومبدداا وب، دد ا ب،بدداذ بددو واادد،وفا زرلرة :سددقة لألولددني مفدددا: فدددالال

: قدالال للهدا فيا اسد أ بدو وحممد  ا سدار بدو وللفضةلا لألس   بص 

 بصدد  مبددا لألسدد   بصدد  ميب اكددان باضدد أ وقددا ا زرلرة للسددقة ومفدددا

 .(1)للبخآ  بو لةري ونا المل،لد 

 نددؤال  اددو  صددّ اددا تصدد،ةّ نددىل للاصددابة ممجادد وقددا  م ضددًا: 

 للدذ و للسدقة مولئد  دون ادوا بالفددا هلدأ ومقد،ول  دالان ملا وتص  د أ

ا اسدكان بدو لهلل ونبد . درل، بدو مجةدل :نفد، سدقةا وسمةدانأ ن دنانأ

 .ندثامن بدو ومبدانا ندثامن لبدو ادومحا نةس  بو ومحادا بك  بو لهلل ونب 

 ندؤال  مفددا من: اةمدان بدو ثا بدة  ادد  للفدةدا إس،اق مبا وزنأ: قالال

 .(2) لهلل نب  ميب مص،ا  مج ل  ونأ درل، لبو مجةل

                                                 
 مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث. ،507: 2رجال الكيش  (1)

 مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث. ،673: 2رجال الكيش  (2)



 (143....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 نو  صّ اا تص،ةّ نىل مص،ابدا ممج : وقا  يف اال  ثالري 

 ندو لبد، نفد، سدقة وندأ: وللا دأ بالفددا هلدأ ومقد،ول وتص  د أ نؤال 

 بدو  دان  ادد أا  لهلل نبد  ميب مص،ا  يف ذك،نانأ للذ و نف، للسقة

 ونبد ا نم  ميب بو وحمم  اللساب،  بةاع  ة  بو وصفالنا لل،محو نب 

  .نرص ميب بو حمم  بو وممح ا حمبا  بو ولحلسوا لملب ة بو لهلل

 فضدا  بدو ندي بدو لحلسدو حمبدا  بدو لحلسو اكان: باض أ وقا 

 .نةسد  بدو ندثامن فضدا  لبدو اكدان باضد أا وقدا   ام ا بو وفضالة

 .(1) ة  بو وصفالنا لل،محو نب  بو  ان  نؤال  ومفدا

نىل ثالثة مقدال ا  ق  : لبق ف مص،ابدا يف تفس  نبارة للكيش 

إذل روول رول ة  (رلالن لهلل ن ة أ)مهّنأ مو مرباةا لاّل لملش ار اد ا نا: 

ّّ لإلسدداد إ    لإلمجداعدلدة أا ف سددادنا بمدقضداسد ة نو ااصاما وص

وبدني لملاصدام  بةدد أ فدةام ص،ةّ إىل لملاصاما جق  لا كدان للد،لو  

  جم ا  لحلا .

ندّ  يف قبدا   -   لإلمجداعدبمدقضد –وم ًا كان اادد  للابدارةا ف دي 

مببارنأ ووجا  تص  د أ ولألبذ ند أ جق  لا كان  مببارنأ ادو 

 جد  ب ر للالج .

                                                 
 . مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث.831: 2رجال الكيش  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (144)

  

 إشكال: 

مد  ن دة أ ك ددؤال  لكدو ادا جد ا  بدّةدة لإلاااّةدة للثددات للدذ و   جير

 ؟!!.

ق دددا: اددّ، مّن مولئدد  قدد  تددداوهلأ تسددا  للها فددة نددىل للامددل لإلمجددايل 

ّ، مّن فددة أ دبأببدارنأ لملبثاثددة يف بصداخ لألصددا  لألرباام دةا وال  ضدد

ق نا مّن ط، د - كام مكث،نا للبةان -للضاةف وفة أ للثدة؛ إذ ااد  للقسا  

، مدأ وبدام روول فدد  ال غد ا ولدة  ااددا  مّن كّ  دأ دب،ل ة للذّاة اد،ص

 ثدات مو مّن كّل مببارنأ جّيةا فقذّك،. 

فداألا، خمق دف؛ فاإلمجداع ندّ  ندىل  مّاا مص،ا  لإلمجاع نؤال  

 وثاقق أ وجاللق أ وتص  د أا دون بالف ااق  با.

 ات نذل للكالم..و  زم للقدبةا نىل إشكالّةة ثدة ةا طف،  نو طةّ 

 

 



 (145....................... )رسالة يف جيةة ب ر للالج  ند  للد اا 

 

 إشكالّية تهافت علمائنا يف النقد!!!.

او مقاى لإلشكالةات للقي لبق ة  ما ن ام للددد  للشدةاّةةا دنداى: 

يف للقصدد،ةّ وللقضدداةفا وللقاثةددق  - ن ددام  للدددد  - افدد  مصدد،ابدا 

وللقضاةف؛ فآى للشةا للهاي اثاًلا  اّثق رلو ًا يف اكدان و ّضدافا يف 

رلدالن لهلل تاداىل )  دلحلدّيا وقدب  ام لملفةد  ولمل،تضد اّلادةللالب،ا وكذل 

ّ،جان بضاف دا  ص(نار لهلل اضاجا أ)ا ومكث، اا ن،ل  نا مهّنأ (ن ة أ

رول ة اا لضاف رلوهيا؛ كالسكا  اثاًلا لكدّ أ يف اال  لبد،  قّيدان 

 ب،ول قا؛ لكانا ثدةا فكةف نذلا واا خت،جيا للا مي؟!!.

واو جا  باد نأا ندا ث  او ن ام دا لملقأب، و مجسو اا مجا  با ك

كام نا شأن للا ام  ن ر  ا(رلالن لهلل تااىل ن ة أ)لجقام  ت،لج  لرل  أ 

 للد،ون. 

ق  : نذل لجلال  وإْن كان ا ة،ًا؛ بانقبار مّن للآلجد  ندد  للا دام  

ما، ولرد دون بالف؛ بش ادة للاددال  وللاد،ف لإلنسدا  للاداما لكدّدا ال 

ف داك او لملقأب، وا  ؛بالب،أ؛ إذ ال  د،رص للسبب نة دا بالآلج  في 

لحلددّي  الااّلاددةاددو مشددكل نددىل ج ابددذة للددد اا  كاملفةدد ا ولملقددأب، و ك

ا بالق افد ا بدال ف،د  اد،أ وال لسقدصدا  (رلالن لهلل ن ة أ مجةااً )

 تام..



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (146)

  

ولإلنصدداف فدد ّن إشددكالّةة تدددايف ن ام دددا يف للدددد ا تدد ّ  نددىل غف ددة 

ا  لإلغامأ نو اسدألة للآلجد   –جب ا للقام نو ادانج لألنالم؛ إذ صا

لة  نا بقداف مب ًلا وإّنام نا لل ورلن ا  للد، ددةا ال مكثد، وال مقدّل..؛  -

رضورة مّن ثددات للدد،ولة نددىل قسدمني؛ فمددد أ للثدددة اه ددًا كم،مدد  بددو 

ا واد أ: ثدات لكو فدة أ يش  ادو طادو؛ اس أ وصفالن وللبزنهي 

بقال  بددباض للقخ ددة ا مو كددان نااةددًا لددة  إاااةددًا مو غدد  ذلدد ا كدداال

فدال  ..؛ونؤال  ا  كاهنأ ثداتا لكو لة  جاهلأ ك،ا  للثددات اه دداً 

 دبل لخل ر اد أ إذل لنف،دول دون شان  اا؛ كا م لخلدالف ادثاًل؛ وندّبدا مّن 

 للشان  ندا ل ،لو  ال لمل،و .
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 !!يف حممد بن سنان   تنافيهممثال ل 

 .املفيد 

 ندوا ادصدار بو جذ فة نوا سدان بو حمم قا  للشةا لملفة : روى 

 وندذل .« لً مبد   ددد  ال اً  ااد ثالثان راضان ش ،»: قا   لهلل نب  ميب

 وندا سددانا بدو حممد  ط، ددايف ا ن ةدا ااقمد  غد ا ندادرا شاذ لحل  ري

   ة اسدب ندذل كدان واداا ولدافا  مقا يف للاصابة ختق ف ال فةاا اهاان

 .(1)لل  و يف ن ةا  امل

 بدو ندي لل،لدا ندىل للدد  روى فممدويف لإلرشداد:  لكو قدا  

 او وللفدا وللا أ للارع ومنل وثداتا باصقا او...ا باإلاااة  ااس 

 .(2)سدان بو وحمم ...ا وا لل،قي كث  بو دلود: شةاقا

 ق  : وظان،  للقدايفا ولة  لألا، كذل ..ا ناك اثاالً ثانةًا.

                                                 
 ار املفيد.طب  د ،22جوابات أال املوصل:  (1)

 طب  دار املفيد. ،248: 2اإلرشاد  (2)
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 .احلّلي  العّلامة

...ا قا  وفةاا سدان بو م حم ط، دا يف  دا  يف لملخق ف: القا  

 كقددا  يف سدددان بددو حممدد  ب،ول ددة للامددل رج،ددان دددابةّ  قدد : ندددا  األّندد

 .(1)لل،جا 

با  قالا لآلنف با ة مبال ا يف نف  كقابدا   للااّلاةق  : لكّو 

 ويفا محددزة ميب بددول وىللأل ويفدددا : فطاددو يف حممدد  بددو سدددان  الملخق ددف

 .(2)سدان بو حمم  للثانةة

 ا ولة  لألا، كذل . للااّلاةق  : وظان،   اف  

  

                                                 
 نرش اإلسالمي، قم.لا ،8: 7املختلف  (1)

 انرش اإلسالمي، قم. ،281: 9املختلف  (2)
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 دفع دعوى التنايف!!

 (رلددالن لهلل ن ةددا)وللصدد،ةّ يف نددذلا اددا موجددز  للشددةا للهدداي 

 بدو وحمم  .نم، بو للفضل نو سدانا بو حمم  غ   ،و    لخل ر نّ قا : إ

 فةدا ،كاد شد والا ب،ول قدا  سدقب  واداا جد لً  اةفلد ن ةاا اهاان سدان

 .(1)ن ةا  امل الا غ  

: وادا  سدقب  يف رول قداا وال (رلدالن لهلل ن ةدا)ق  : فالج  قالدا 

  رشكا فةا غ  ا ال  امل ن ةا. لند.  

ف ا   ّ مّن حمم  بو سدانا ال  دبل يف صارة للقفّ،د ولملخالفدة..؛ 

 كام يف لملارد منال ..ا ناك لآى..  سةام إذل كان  لملخالفة كب ة

 ندو اسددان بدو حمم  نو...ا ممح  بو حمم  رول  اا ااّ موقا  للشةا: 

 ندو بد ر م: لدا فد د  لهلل نبد  ميب نىل دب  : قا  نم، بو افضل

 للسدددة»:  فدددا  ؟!!.جيددازو  من ل مددؤادني جيدداز ال للددذ  لملدد،مة ا دد،

 ن ةدا  يش وال اللسددة إىل ردّ   ذلد نىل زلد فمو ادرنأ  سام ة لمل،م  ة

 .«...درنأ لخلمسام ة او مكث،

                                                 
 .361: 7هت يب األحكام  (1)
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للزب ة: جرص للسبب يف ت،لج  للا ام ا بهأا كام مّن قا  للباض مّن 

ن ام دا  افقالا ج ل كب ؛ وإّنام مك ر لألسبا  نا اا ق ددا ا ادو مّن للثددة 

 ند نأ نىل قسمني..

جددة لشددان ؛ اددو لألو : للثدددة اه دددًا؛ م  اددو  دبددل بدد ر  دون جا 

 قبةل: مص،ا  لإلمجاع.

،ط من  شد   لدا شدان ؛ م دًا كدان د،ط يش ؛ م  بشددللثا : للثددة بشد

 .للشان 

نددو قدد،ل و قبددا   انّب دددا وندبددا اددّ،ة مبدد،ى مّن للكددالم فددةام ن،ددو فةددا

 .فال تذنل الل،لو  ال لمل،و 

 -ن ل ذل  –ارشوط منال  ا  للقدبةا م ضًا مّن ب ر كل او للدسمني 

وال ن ال خيالف؛ إذ للد،ل و ندىل قسدمني: قد،ل و إثبداتا وقد،ل و نفديا بأ

  سادا للبس .
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 القرينة الرابعة: العقل 

لبق ف للا ام  يف جّ  للادل واادا ا ساًة ولةدًاا ولألس ل من  دا  

ا نىل لملسقدىص او ك دامت ف،دا  لملاددا ا سدةام لملؤّ د ة ادّي فةا تبسةهاً 

 بص،ةّ لملددا : 

 .قّاة نارلنّةة ا ِركةا باّلقةا حترّي نىل لخل  وللكام إّنا: 

فكانددا ادد ركًا؛ فألّنددا  دد رك لملانةددات وللك ّةدداتا وكددذل لجلز ئددات 

 بماانة لحل .

قدادر ندىل  -ولا بد،ا للاجاد للدذندي ال مقدل -وكانا بالقًا فألّنا 

 لإلجيادا ونىل سبةل للقبسة ا فكّل ناقل نا قادر نىل إجيداد ندال  كاا دة

يف ذنددداا وللفدددان قددادر نددىل ب ددق اددا ال  قدددان  اددو لألشددةا  للظ، فددة يف 

 لاجاتا ونكذل.

وكانددا  ددرّي نددىل لخلدد  وللكددام ؛ فددألّن ادشددؤ  لخلدد  وللكددام  اددو 

 سدخ ام.

وندّبددا إىل مّن تدسددةأ للددباض للادددل إىل نظدد،  ولبدد، نمدديا مو مّن 

الاددل ماد، ندارل  ل ادل ن ة اادا ؛ فاملدصداد ج اتدا وجةثةاتداا وإالّ ف

 ولج !!.
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ولكو كةف  كان للادل جّية ودلدةاًل كدالد،لن وللسددّة ولإلمجداع يف 

 .نم ّةات لالسقدباطا قسةاًم هلا كام نا لملأناو؟!

  ندذل ندىل كثد  ادو لملبقد  ني؛ لدذل  لدزم إجيداز دق دا: ربام لسقاصد

للكددالم فةددا ب جاطددة وإملدداما لكددو باققضددا  وإمجددا ا ابقادد  و نددو دقددة 

للا ام  للف،ا  يف تددةّ لملادا ؛ إذ للب،أ نة دا نا للقبسة  وللقفة أ؛ 

 كاآلق..

فددا : لهلل تااىل ملا كّ ف لخل ق بالرشل      دقّج ن دة أ بدام جدا  بدا 

ددْأ : لألنبةدا  فددد ا ف دد  قددا  لهلل تاداىل ددْأ لَ اتِدِا َلَا َّكر ر لهللَّر َلكر َبدني  َكددَذلَِ   ر

 . (1)َتْاِد رانَ 

بيم ة ااجزة:  سق،ةل اا،فة اا  ،   لهلل سدب،انا وتاداىل كداااًلا و

او دون تاسدة  للاددل يف لل رندان ولالسدق ال ا نداك اداجز للكدالم يف 

 نذل..

  

                                                 
 .242سورة البقرة:   (1)
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 على ثالثة أقسام يف التشريع وظيفة العقل 

غ  ولج  او فهاج داا وا،يض   منّبا مّن نذل للقدسةأ غ  ا،يض ند

ا  بدصد  للقالدةّا لةكدان مسد ل تدداوالً ملدو ند  لبد، وا وإّندام لرتكبدد

لسقاىص ن ة أ اا ن،دو فةداا ندىل مّن لخلدالف يف ندذل ادو للدظد، لمليدّ،د 

 للذ  ال تآتب ن ةا ثم،ة ن مّةة..

،ني يف دنقا، لحلكأ للشدإومنّأ اا   زم للقدبةا ن ةا نة دا نا مّن ا لر 

للدظد، ..؛ ف،قد   كّل لألقسام للثالثة نىل اا مط ق ن ةا لحلكدام : للاددل

اسألة للقدبةّ وللق،سني للاد ةنيا لل ل ،ة ا لر للادل للامّيا فم،ّدنا يف 

ا،ج ددة للدقةيددة ولسددقدباط لحلكددأا إىل للادددل للدظدد،  نددىل اددا سددةقبني 

 بالاح..

 ولد  جار للكث  يف ااد  للادل للاميا وال  دببي لحل ة يف ذل ؛ إذ

سدد ة للادددال  يف ذّا ددأ مل،تكددب للادددل للامددي بأبسدد  نبددارة: نددا نددني 

للدبددةّ؛ كاإلنسددان لملق قدد  اددثاًلا وادد ج أ لفانددل لحلسددوا كاإلنسددان 

 لملؤد  لملدضب ا ال مكث، وال مقل.. 

وبابارى مب،ى: ف،دةدة للادل للامي: نا يش  تبان  ن ةا للاددال  

يف ادد ح فانددل لحلسددوا وذم فانددل للدبددةّ؛ ولدداال تبددانة أ وتهددابد أ 
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بمادد  لسدق،داق لملد ح  اا كان نداك يش  لسما ندل نمديوتالفد أا مل

 وللذما إطالقًا..

بخالف للادل للدظ،  لمل رك لألاار للالقاّةة؛ إذ لألاار للالقاّةة هلا 

ن ة ددا للادددال  مم    قبددانال؛ فمثددل: لسددق،الة لجددقامع   تبددانولقدد ا سددال  

ادا وللكّل مكد ر للددةضني وللض  وا ولجقةا، لملا ا  لحلاد  إىل نّ ة إجي

او لجلز ...ا وماثا  ذل  او ب هيةات للادلا ني قضدا ا ولقاّةدةا جقد  

 قبل ب ق لإلنسان.

 ناك لألقسام...
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 القسم األّول: ما توّقف فهم القرآن والسّنة عليه.

ف اال للادل السدق،ا  ف دأ لملد،لد ادو كثد  ادو لخلهابدات للد،لنّةدة 

 وللدباّ ة..

ا ر َوبِاْلَاللَِ ْ ِو إِْجَساًنا.َوَقىَض فدالا تااىل:  ول إاِلَّ إِ َّ  ..ا َرب َ  َمالَّ َتْابر ر

اَم َقْااًل َكِ، اًم  ْل هَلر ا َوقر َ اَم مرفٍّ َواَل َتدَْ ْ،هر ْل هَلر ند ا قهادّي يف ج،ادة  (1)َفاَل َتدر

،  داد يا ند داا فالضد مفرض  لألبا و باألوىل للاد ّةة؛ فكان للدد:

 .وللادل نا او قه  بذل  ال ر بموىل قهاًا؛ 

دَّددا فِةَ ددا َولْلِادد َ وكددذل اددا كددان اددو قبةددل:   َولْسددَأِ  لْلَدْ،َ ددَة للَّقِددي كر

. إذ للد، ددة وللادد  ال  رسددأالن؟!! وللادددل نددا للددذ   دهدد  (2)...للَّقِددي

باققضا  نذل لالسقاام  للرش ف إىل تد  ،؛ كاندا  دهد  مّن لملسدؤو  ندا 

  ة وللا  ولة  ها..لإلنسان صاجب للد،

                                                 
 .23رساء: سورة اإل  (1)

 .82سورة يوسف:   (2)
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َددْالواو نذل للبدا  قدا  لهلل تاداىل:  دَ،ى لَادردال َولتَّ  َوَلدْا َمنَّ َمْندَل لْلدر

ْأ بِداَم  برال َفَأَبدْذَنانر داَمِ  َولأْلَْرِأ َوَلكِدْو َكدذَّ  ِادَو للسَّ
َلَفَقْ،دَا َنَ ْةِ ْأ َبَ،َكداتر

 .(1) َكانرال َ ْكِسبرانَ 

 ّ   نو قضّةة بارجّةة باّصة بماردنا؛فاآل ة نىل لمل،قمل ربام تق،

لكو نىل مّ  تد  ،؛ فالادل قه  بد،ا للدضّةة لحلدةدّةة مّن نّ دة كدّل بدال  

ند م لإل دامن وللقدداىا مو إىل  إىل،ا إّادا دوندا  نز  مو سةدز  نىل للبشد

ن م لمل،تبة لملاناة او نزو  للبال ا ونذل نا لملسدّم  ندد  للفد دا  حتدةدق 

 ددة،ا.لملداط مو ت

 لكو م و ني  نذل يف اباجري للفدا ومصالا؟!!!.

للد ي نو لملااا دة للفسدادا   ق دا: يف اباجري لملفانةأا واسألة لققضا

وغ  ذل  او للب،دا  لمل،تبهدة  اولققضا  لألا، باليش  للد ي نو ل  

ال تثم، جكاًم  -فةام ن،و فةا -بال ف ؛ ملا بةدّا  او مّن ملفاظ للد،لن وللسدّة 

 نةًا او دون قه  للادل بامل،لد.رش

ندا  اا  للقدبةا للش    مّن للا رة يف وظةفة للادل يف اباجري لأللفداظ

اا  فة   او للده  بامل،لد وللةدني باملسقفادا و  ،ق بدا ادا لدا مفداد للاددل 

لالطمئدان لملقابأ ل ا أا ف ذل ال اان  ادا م ضًا..؛ نداًل مو ندال ةًا؛ فأّادا 

                                                 
 .96سورة األعراف:   (1)
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للادل ال  اقدي باجقام  لملخالفة للضاةف جّ ًلا وإّاا ندال ةًا؛  فألنّ  ؛ندالً 

فددألّن للادددال   اقدد رون لالطمئدددان لملقددابأ ل ا ددأا كددالا أ يف للق،، دد  

 وت،تةب لآلثار.

نذلا لكو لملشك ة كّل لملشك ة فةام لا    فد  للاددل مكثد، ادو للظدو؛ 

 للفد دا  بدالف ف ة دا تبهل جيّةة للادل مج ة وتفصدةاًلا وقد   دد  بدني

جق  للدخاع يف نذلا وإّنام جدةدة لبقالف أ فةام ال خيف  نىل للبارع لخلب ا 

نا نل  فة  للادل فةام لبق فال فةاا للدهد  ولالطمئددان مم جمدّ،د للظدو؟! 

 ف ذل نا للرّس يف لبقالف أ..

واسا ل للادل يف نذل للدسأ وغ  ا تد ر، فةام لصهر ّ ن ةدا: غد  

ادقزنددة نددو ملفدداظ  -اددثاًل  -لاد ّةددة؛ فأجكددام للادددل نة دددا لملسدقدالت ل

،عا سداى اسدألة دنقدا، جكدأ للشدإ،ع؛ فال لسقدال  ل ادل ند دا يف دللش

 للق،سني وللقدبةّ؛ إذ للادل فة ا اسقدل..

 -مو بادض اسدا  ا  -ومشكل للباض مّن لملداسب جال نذل للدسدأ 

 ولة  ندا. ايف اباجري لأللفاظ

ال تآتب ثمد،ة ندىل ندذل إطالقدًا؛ فداف أ؛ إذ ادا  ق  : لا وجاا لكو

،ني لملهدا  يف دنب،ري ندا نة دا نا: جكأ للاددل للدهاديا بدامل،لد للشد

 للد،لن وللسدة.
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وال هيأ م و  د ر، مو حت  مّ  ندالن  كدان؛ لاد م للثمد،ة للا مّةدةا 

 كث،.منىل مّن غ،لدا نة دا للقبسة  ال 
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 ة.القسم الثاني: املالزمات العقلّي

للف،ق بدني ندذل للدسدأ وسدابدا مّن للدد  يف للدسدأ لألّو  ااجدادا 

لكو ال ندقد ر ندىل اا،فدة لملد،لد اددا وال لحلكدأ لملسدقفادا ادو دون قهد  

 للادلا كام يف حتدةق لملداط.

وفةام ن،و فةا او لملالزااتا ندا درك للاددل حلكدأ غد  ادذكار يف 

،نّةة دبةدا وبني لألجكام للشدللرشعا مّنا او للرشعا بال  قهاا باملالزاة 

 للثابقة لملا ااة..

واو مجىل اصاد ق نذل للدسأ وجا  ادّ ادة للالجدب باد  للفد،لغ 

نو وجا  نفد  للالجدب؛ ادو قبةدل لحلدّج واد ااتدا؛ فاجدا  لحلدّج 

ثاب  اا ام بدّ  لآل ةا ومّادا اد ااتداا فالاددل  دهد  باملالزادةا وندي: 

اد ااتدداا وندددا نددل  كددأ للادددل  لسددق،الة حتدددق لحلددّج اددو دون حتدةددق

 نىل مقال . باجا  نذ  لملدّ اات رشنًا؟! لبق ف مص،ابدا 

واو اصاد ق نذ  لملسألة اسألة لإلجزل ؛ ف دا للدهّ، لإلنسدان ادثاًل 

إىل للصالة اقةماًم لفد لن لملا  وصىّل؛ ف ا ندا لاقثدل ماد، لهلل تاداىل ب قاادة 

ثدّأ وجد  لملدا  باد  ذلد ؛ ف دل  للصالة اقةماًما ونذل جكأ رشني ثاب ا

 كأ للادل بداإلجزل  مم جتدب لإلندادة؟! وندل ندداك فد،ق فدةام لدا كدان 

 بار، للاق  مو دلب ا؟!!!. فةا نظ، ش   ..
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واو اصاد ق نذ  لملسألةا للقزلجأا وندا قهد  للاددل بداألنأا ادو 

قبةددل تددزلجأ وجددابني نددىل لملكّ ددفا مجدد ها للصددالة يف لبدد، موقا دداا 

إنداذ غ، ق او منل لإل امن شارف نىل لهلالكا وندا  ده  للادل ولآلب، 

باسددق،الة لاقثدداهلام ااددًاا كددام  دهدد  ذلت للاقدد  ب،،اددة تدد،ك ام ااددًا؛ 

ل مخالفة للدهاّةة؛ فبا  قهاا باألنأا نل   رك للادل مّن نذل ندا اد،لد 

 .ناأ :قا  لملش ار .؟!!لهلل تااىل وجاباً 

للرشنّةة؛ فةام كدان ندىل للشدارع بةاندا واو ذل  جكأ للادل بال رل ة 

السق،الة من  كان ولجبًا و سدك   ؛فةدقج مّنا اباح رشناً لا كان ولجبًا؛ 

 ..؛ ونكذل..دون مّ  بةان ندا للشارع
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 القسم الثالث: التحسني والتقبيح العقليني

قبل كّل يش ا كّ ددا  اد،ف مّن للاددل ندىل قسدمني: نظد،  ونمديا 

،ني ندىل للاددل للدظد، ا جقد  يف دنقا، لحلكأ للشدإيف  ولمل لر كّل لمل لر

اسألة للق،سني وللقدبةّ للاد ةني للقي ا لرنا نىل للادل للامي فدةام ندا 

 اا،وف؛ إذ لحلكأ للد ا ي ل دظ، ..

ب لنة مّن للادل للامي ال ق رة لا نىل لحلكأ إطالقدًا؛ غا دة ادا ندد   

ا وذلك ال  دببدي فا دا ألّندا او جكأ نا مّن نذل  دببي فا دا؛ ألّندا جسدو

قبةّ؛ مّاا مّنا   رك لألجسدو ولألقدبّا ومّن ندذل لحلسدو مجسدو ادو ذلك 

فةام ن،و فةا  –لحلسو ومنّأا مو مّن نذل للدبةّ مقبّ او ذلكا فكاّل؛ ف ذ  

 وظةفة للادل للدظ،  دون كالم..  -

ففي با  للقدزلجأ ندىل سدبةل لملثدا ا  د رك للاددل للامدي مّن إندداذ 

للب، ق جسو  دببدي من  فادلا ويف ذلت للاقد   د رك من إطادام لجلدا   

لمل،قا، جسوا  دببي من  فالا لكو نل ندا قدادر ندىل لحلكدأ باألجسدو 

 بةد ام ولألنأ اد ا؟!!! كاّل وكاّل..

 ملاذل ندا : للق،سني وللقدبةّا ولة : لحلسو وللدبّ؟!!.
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ّةددةا وجدةدددة للدددزلع يف ق دددا: ألّن لألوىل قضددّةة ندال ّةددة وللثانةددة ند 

بالثانةدة تسداحمًاا  -يف اا ن،و فةدا  –لألوىل ال للثانةةا واو ن ّر او ن ام دا 

 ف ّنا  دص  لألوىل قهاًا..

فالادال ّةة: او قسأ لملش ارلت ولآلرل  لمل،مادة للقي تالفدق ن ة دا 

ا داناا ملدللادال ؛ إذ نأ او جّسد ا؛ ف ا    قالفق للادال  ن ة دا و   ّسد

كان هلا وجاد إطالقًا؛ او قبةل جكم أ باجا  جف  للدظاما ووجا  

ّ للزنددا رد للاد اددة ولألاانددة...ا ومهّنددا  دببددي من تفاددلا ويف لملدابددل قددبّ 

ولل الطا ورش  لخلم، تسكاًا يف لله،قاتا وايش لمل،مة بني للدداو دون 

 لجقشاما ولغقصا  ماال  للضافا ...ا ومهّنا ال  دببي من تفال.

مّاا للاد ّةدة فكداّل؛ إذ لحلسدو وللددبّ بدذل اما هلدام ولقد  ورل  تهدابق 

ندىل سدبةل  -للادال ؛ فسدال  تهدابق للاددال  مم    قهدابدال؛ فداهلل تاداىل 

  متااًا نو للظ أ وللكذ  وللدبدةّا ال  مكدو من  صد ر نددا ادزّ  -لملثا  

  ن ةدا غ  للا   وللص ق ولحلسو؛ لده  للادل للدظ،  باسدق،الة ذلد

كدامالً  -فدةام قهد  للاددل للدظد،  م ضدًا  -لسق،الة ذلتّةة؛ كاندا سدب،انا 

ا وندا ب دف للدهد   -اثاًل  -اه دًا وجسدًا مب ًلا ولفآلأ للظ أ  ند ا

 بالكام ا ونا حما . 
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ومن  بب  بدأّن ندذل لل رندان اددّز  متاادًا ندو قضدّةة تهدابق للاددال  

ةدني مّن لحلسو وللدبّ؛ بماد  للكدام  رل  أ لمل،مادةا كام مّنا  ار  لللو

 وللدد  ولقاّةانا سال  تهابق للادال  نىل ذل  مم    قهابدال.

،دا للاددال ا مّادا ادا قهد  دا وقبّ للزب ة: للدزلع فةام ن،و فةاا فةام جّس 

للادل ب،سدا وقب،ا فال كالم فةا ندىل للظدان،ا فالقفد  فثمدة ادو ب د  

 بةد ام بام ال حتم  ندبا .

ال  اا جيدب قبالداا لملش ارلت ون،انا ممّ فأاّ  ند(:428سةدا )لبو قا  

 واد دا ابدل ادو جةدري نمدام لالندآلف مدا ااو جةري ني ولجب قباهلا

إذ ال نم ة هلدا  ؛سأ لملش ارةاصدانا بوربام بّص  الآلرل  لملسامة بامل،مادة

د :وني اللش ،ة إالّ      ددض مدا...ا  لإلنسدان وند دا لمليد،دّي لرل  لدا بر

 .(1)لإلنسان طانة لاد ا

 ؛للادال  لرل  ن ةا تهابد  اممّ  لملش ارة للدضا ا: قا  لألصف ا  

 قضدةة كدان ند م اومّاد بداا للدداع وبددا  للدظدام وجفد  اصاحل ا لامام

 مو لملد ح ن ةدا  سدق،ق ب،ةدري كاندا بمادد  ؛للظ دأ وقدبّ للا   جسو

 .لل رنانةة للدضا ا او اللذم

                                                 
 القدس، قم. ،220: 1(  اخلواجة الطويس شارات )رشحاإل (1)
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 اإاّ : للس  للرضور ات يف اد،رصةا لل رنانةات االد منّ  فةا فالاجا

 ج سدةات مو اقدالت،لت مو جت،بةدات مو فه، دات مو اتجسدةّ  مو مولةات

 إىل باإللددافة وللددذم لملدد ح لسددق،داق من للاللددّ واددو ال ةدددني ااجبددة

 يف دلب دة غد  للدضدا ا ندذ  ماثدا  من فثب  ا...ا اد لة  وللظ أ للا  

 .(1)لملش ارة دضا الل او بل الل رنانةة للدضا ا

 ب،ةدري كاندا بمادد  ؛للاد   جسدو، ف: دق  : فقدّبا إىل قالا للشد

. ف دا   دّ مّن ندداك اادد  مبد، ل ،سدو وللدددبّ لملد ح ن ةدا  سدق،ق

 ص ّ يف لل رنانةاتا ونا اا ذك،نا  ل  ب مجا  قبل ق ةدل؛ إذ ال بدالف 

و ال ااق ًل باا مّن للاددل للدظد،   د رك جسدو للاد   وقدبّ للظ دأ؛ لكد

 بماد  لسق،داق لمل ح وللذما بل بماد  كاهنام كامالً وندصًاا فاجف .

للابداد ندل  ا مدان  تدازنال يف اسألقني: إج لها: منّ قا  لبو تةمةة: 

لهلل اقصف بفا اا و ا مدان  باداهلأ جسو باض لألفاا ا و ا مان منّ 

 فني: نىل قالني اا،و !  ندا؟قبّ باض لألفاا ا و ا مان من لهلل ادزّ 

دوال قر  فادلر  ا دأ بدا جسدور للادل ال  ر  منّ  للدا  لألّو : وندذل ...ا اب،ر

 ....قا  لألشا،  ومتبانا

                                                 
 . مطبعة أمري، قم.43: 2هناية الدراية  (1)
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 دا او لألفادا  وقب،ر  كث ر  سور ا أ با جر للادل ق   ر  وللدا  للثا : منّ 

ف دا قدا  للك،لاةدة  اا قدا  لملاقزلدةوندذل اد  مّند ايف جق لهلل وجق نبداد 

مج دار لحلدفةدةا وكثد  ادو مصد،ا   وغ نأ او للهال دفا وندا قدا 

ادو مصد،ا  ممحد ا  وميب لخلها  للك داذل  ...ااال  وللشافاي وممح 

ونا قا  طال ف او م مة منل  نذل للدا  قا  مكث، منل للا أا وذك، منّ 

 .لند.(1)ول للدا  لألو  او مقال  منل للب عونّ   لحل  ري.

  لألشا، ا بدل ق  : فأكث، منل للا أ او منل للسدّة نىل بالف ا

 نّ ول قالا او للب ع كام نا    أ. 

اا ن،   قالا او كّل نذل: نا مّن للدزلع يف اسألة للق،سني وللقدبدةّا 

وقد  يف بصدداخ اددا مسددام  لبددو سددةدا لآلرل  لمل،مددادة للقددي لتفددق ن ة ددا 

ا ف دد  للادال ا بمادد  لسدق،داق لملد ح وللدذم كدام جدزم لألصدف ا  

 كاًم رشنةًا مم ال؟!!.تدازنال نل تدقج ج

  

                                                 
 . جامعة ابن سعود االسالمّية.448: 1)ت: حممد رشاد سامل(  منهاج السنّة (1)
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 مثال يف العقيدة: رّد اخلرب إذا خالف العقل العملي.

نقا، لحلكأ للرشني إال ندص  مذل لملثا  إالّ للقالةّ وتبسة  كةفّةة 

فةام ن،و فةا او دلةل للاددل )=للدظد،  ا للامدي( ولدأبدذ مندل للفدآة 

 اثاالًا كاآلق..

يف للفدآة ادا بدني نةسد   اا جكأ منل للفآة؟! ونأ: كدّل ادو ادات

ونبةدا حمم ا ف ل جكأ نؤال ا جكأ للكّفار ند  لهلل تاداىل  دام لحلسدا  

 مم ال؟!!.

بق ف منل للسدّة يف ندذلا لكدو رشذادة شداذة ادد أ جزاد  ق  : ل

بيددّ،ة ق ددأ: مّن جكم ددأ جكددأ للكفددارا يف للدّددارا ملددا روو  اددو نالدد  

مد  ندىل مبدا  للدبدّي ،ذاة ف،كدلألببار..ا بدل لدد  تهاولد  ندذ  للشد

بددأهّنأ كّفددار ومهّنددأ يف للدّددارا نادداذ بدداهلل تادداىل اددو  (مرولجدددا هلددأ للفدد ل )

 لخلذالنا ف ّنا  ،ّد نؤال  لخلالر، فصةّ للبةانا وتاّم لل رنان؛ كاآلق..

، اة وال للبةدان وال دجيزم للادل للامي مّن اؤلبدذة ادو   تصد ا للشد

ظ أ قبةّا وفان ا اذااما وندا لنق د   للدبالتا او دون مّ  تدص  اداا

 دور للادل للامي..

 أق للادل للدظ،  لةده : باسدق،الة صد ور للظ دأ وللددبّ ادو لهلل 

للكااددل تادداىلا ألهّنددام نددد   داقضددان للكددام ا ولجددقامن ام حمددا ا ون ةددا 
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فالادل  كأ با م لملؤلبذةا ثّأ  آّتب نىل نذل مّن جكدأ لهلل تاداىل فدة أ 

إحلاق أ بالكّفار؛ ل مالزادة: ك داّم قهد  بدا للاددل يف اثدل لملدارد  نا ن م

 جكأ با للرشع.

، و( لةسدال دّللدقةية: جكأ للرشع يف ندؤال  للددا  و )غد  لملدصد

 كّفارًل وال مهّنأ يف للدّارا مليّ،د نذل للسبب.

 ونل  سقهة  للادل من خي رنا اا جاهلأ ن ل ذل ؟!!.

نو نذل او دون رش ادة؛ فالاددل نداجز كاّلا فالادل بدسمةا ناجز 

نو اا،فة جكم أ للالقاي يف كةفّةة جسدا  لهلل تاداىل هلدأ وغد  ذلد ؛ 

فأقىص اا ند   ندا مّن للددا  فدة أ لدة  كداف،ًلا لكدّدا اد  ذلد   كدأ 

 بثبات للقك ةف ن ةا..ا كاآلق..
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 بثبوت تكليف الكافر!!. النظري( حيكم + العقل )العملي

ك ةف نذل للذ   ركّ ف با للكاف، للدا ا ا  لفآلأ ق   دا : م  ت

ن م وصا  رش اة إلةا؛ لدصدار ؟!!!. وللكدالم ندا للكدالم يف للددا  

 او منل للفآة!!

اكّ دف بدام لسدقدّل  : ندا-ونا اا ّ ح با مجانة ادو للا دام   - ق دا

للادل ب،سدا وقب،اا دون تكالةف للرش اة للقي   تصل إلةدا ندو ط، دق 

 وللايص..؛ بةان ذل .. للدبي

 كأ للادل للامي يف كّل إنسان جّقد  للكداف،ا بددبّ لالنقد ل  ندىل 

مندد،لأ لآلبدد، وا ولغقصددا  ماددالهلأ ببدد  جددّقا وققددل للدددف ا ومّنددا 

اسددق،قا ل ددذم؛ ويف ذلت للاقدد   كددأ ب،سددو فاددل للادداد  وللصددادق 

 وللش أ وللك، أا ومنا اسق،قا ل م ح.

مذ  لألاارا جا  للاددل للدظد،  لةدهد  مّن ف ذل جكأ للادل للامي 

للكاف، للدا ا بام مّنا قاط  بدبّ للدبةّ وجسدو لحلسدوا وللدهد  جّيدة 

بذلتاا ف ّنا إذل لرتكب للدبةّ وتد،ك لحلسدوا لسدق،ّق للدذّم ولملالادة؛ وإالّ 

لددزم لجددقامع للددةضددني؛ ف ددا إذن اؤلبددذ يف لملخالفددة رشنددًاا واثددا  يف 

  قه  با للادل جكأ با للرشع..لملالفدة؛ إذ كّ ام
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للدقةية: للكفار للدا ون يف كّل زاانا وكذل منل للفدآةا اكّ فدان 

أ رش اة..؛  شد   رشنًا بام لسقدل للادل بدب،ا وجسدا وإن   تصل إلة 

ندو  اندو مبةدا او إبد،لنةأنو ندّي بد اا رول  للك ةدي قا هلذل يف لجلم ة؛ 

إذل » :قا  رسدا  لهلل  :قا   لهلل نو ميب نب انو للسكا  اللدافي

ام جيددازى فدد نّ  ؛فددانظ،ول يف جسددو ند ددا اب بكددأ نددو رجددل جسددو جددا 

 .(1)«باد ا

 ك رى. «جيازى باد ا »: ق  : إسداد  ااق ر. وقالا 

ج ثدي ن ة او مص،ابدا اد أ حمم  بدو  ةد   :قا  اوروى للك ةدي

 اللاال  بدو رز دونو  انو لحلسو بو حمبا  انو ممح  بو حمم  اللاهار

 املا ب ق لهلل للادل لسقدهدا» :قا ميب جاف، ا نو نو حمم  بو اس أ

وندزق وجداليل ادا  :ثأ قا  امدب، فأدب، :ثأ قا  لا امقبل فأقبل :قا  لا ثأّ 

 مادا إّ   افدةمو مجدب وال مكم قد  إالّ  اإيل ادد  ب د  ب دا ندا مجدّب 

 .(2)«إ اك لا، وإ اك مهن  وإ اك مناقب وإ اك مثةب

بانقبدار  لحلّيدة ندىل  «إ داك مناقدب»ق  : إسداد  ص،ةّ. وقالدا: 

 للاباد.

                                                 
 الكتب االسالمية، طهران. ،بال العقل واوجهل ،10: 1الكايف )عيل غفاري(  (1)

 الكتب االسالمية، طهران. ،العقل واوجهل بال ،10: 1الكايف )عيل غفاري(  (2)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (170)

  

يف جاااددا للصددب    - ولل فدد  لإلاددام للهدد رل  -ورول  منددل للسدددة 

ا جد ثدا ج ثدا برش بو ااس  بو شةا بو نمد ة لألسد   مبدا نديّ قا : 

ادصار بو صد ا ج ثدا ااسد  بدو مندنيا ندو نبةد  لهلل بدو نمد،ا ندو 

لل،جل لةكان ادو مندل  إنّ : »ا نو لبو نم، قا : قا  رسا  لهلل ناف 

 .(1)«بد ر ند ا زى  ام للدةااة إالّ واا جير ..ا للصالة.

ق دد : إسددداد  قدداّ ا رجالددا ثدددات سدداى لبددو صددد  بددو سددم  

للببدد لد ا ونددا ممّددو  كقددب ج  ثدداا وقدد  تابدد  بددام مب،جددا لبددو وردلن 

 بو سفةانا ثدا ااس  بو مننيج ثدا ادصار : ند( قا 304للسم،قد   )

 با اث اا وإسداد  ص،ةّ.

ج ثدا حممد  بدو  ةد ا ندا مبدا هدام ومب،، لله رل  يف لألوس  قا  

للالة  بو شياعا ندا سداة  بدو للفضدل للدد،يشا ندا نمد، بدو ميب صدالّ 

للاقكيا نو ميب غالبا نو ميب ماااة قا : قا  رسدا  لهلل صدىل لهلل ن ةدا 

قا  لدا: مدبد،ا فدأدب،ا   للادل قا  لا: مقبلا فأقبلا ثأّ ملا ب ق لهلل»وس أ: 

فدا : ونزق اا ب د  ب دا منيب إيل ادد ا بد  لبدذا وبد  منهديا 

 .(2)«وب  للثال ا ون ة  للادا 

                                                 
 دار عامر بيوت. ،299، رقم: 189: 1)ت: إمرير(  معجم الطرباين الصغري (1)

 دار احلرمني، القاارة. ،7241، رقم: 190: 7معجم الطرباين األوسط )ت: إمرير(  (2)
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 ق  : إسداد  لاةفا لكو لا شالن  ال  سا ا خمقرصنا.

 

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (172)

  

 باط احلكم الفرعي بالعقل العملي.نمثال يف الفقه: يف است

ث ة جّ ًلا اد ا للفقداى ب،،ادة جادل للدد،لن للكد، أ خمدّ ة لألاث ة ك

  قكأ ن ة اا ا  مّنا ال نّ  ظان،ًل يف للبني إطالقًاا وخت، ج للفقاى نكذل..

للادددل للامددي  دهدد  بددأّن نددذل للفاددل قبددةّ؛ كانددا لنق اكددًا حل،اددة 

لملدّ سدداتا وصدداجبا  سددق،ّق للددذم وللقد، دد  لددا كددان ا قفقددًا اقامدد ًلا 

للدظ،   ده  بأّن لمل قفد  لملقاّمد  قداط  بدالدبّا وللدهد  جّيدة وللادل 

بذلتاا فة،،م لالتكا  نىل للدد،لن للكد، أ رشندًا؛ إذ كّ دام قهد  بدا للاددل 

 جكأ با للرشع.

فقداى فد دا  للفد، دني باسدق،با  مو رج،دان  -م ضًا  -واو ذل  

بددة تاظددةأ للكابددة لملدّ سددةا ادد  اددا ظددان،  إرسلف وتبددذ ،؛ ف،، دد، للكا

لألسادا ممّا  سقب   كّل سدةا نانةد  ندو نهدار بةد  لهلل لحلد،لما وغد  

 ذل  او ارصفاتا للقي تاّ  بةالّةة..

وختدد، ج ذلدد  مّن للادددل للامددي  دهدد  ب،سددو تاظددةأ بةدد  لخلددالق 

سددب،انا وتادداىل؛ لكانددا بةدد  للدد،ّ  جددّل شددأناا وللادددل للامددي ال  دد،ل  

ظم  وقّ س ا واو ذلد   إرسلفًا بل تاظةاًم؛ كان لل  و اسقم، ما اا نر

 طبانة للد،لن للك، أ بأغىل ورق..
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للدظد،  فةدهد  بدأّن لهلل للاددل  دأق  اوبام مّن للادل للامي قه  مدذل

نانة  نو  اونا حما  ا؛ ونكسا سفاتااىل  ّب تاظةأ اد ساتالحلكةأ 

إذ  ؛ف أ  بق إالّ مّن للقاظةأ اه ا  رشنداً  ؛لسق،الة لجلم  بني للددةضني

 ك ام قه  با للادل جكأ با للرشع.

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (174)

  

 أدلة القائلني حبجّية خرب الواحد

رلدالن لهلل تاداىل )ذك، للدا  ان ب،يةة بد ر للالجد  ادو مصد،ابدا 

نار لهلل تااىل )نّ ة مدّلةا ولة  او غ،أ نذ  لل،سالة اداقشق أ  (ن ة أ

ساو إذ للب،أ لأل..؛ إالّ بام  قداسب ا  لةق اا ن،و فةا ا(اضاجا أ

 :نا -فةام ن،و فةا-

باجددا  لإلملددام للقددام  تدبةددا لملشددقب ني با ددام ل  حممدد   :موالً 

، للصد ور ادو دكاهنأ مق،  لاص ؛(قّ و لهلل مرولج أ)بأقال  للد اا  

 .(رلالن لهلل ن ة أ مجةااً )لملقأب، و 

لةسدال يف غف دة  (رلالن لهلل ن ة أ)للد اا  تدبة  أ م ضًا مّن  :وثانةاً 

ف دد  ؛ ..إ  ادو دون قد،ل و ؛ة للدا  ني ب،يّةة ب ر للالج  بدفسانو مدلّ 

بدأوجز بةدان  ابكثد   للااّلادةقبدل ن د  تا،ّلال هلذ  لألدلة ورّدوندا 

 ومجكأ تبةان؛ ولألدّلة ند نأ مرباة كاآلق..

 لألّو : لألدلة للد،لنّةة.

 للثا : للسدّة.

 للثالري: لإلمجاع.

 لل،لب : س ة للادال .
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 جز نذل..ناك اا

 آية النبأ

رلدالن لهلل )نداك جممانة او لآل ات لسق   ما باض كبار ن ام ددا 

 ا نىل جيّةة ب ر للالج ..؛ مّه ا ل ة للدبأ:(تااىل ن ة أ

ْأ َفاِسقا بِدََب ر َفَقَبةَّدرال َمْن ترِصةبرال  َ اقا  تااىل:  ا للَِّذ َو لَادرال إِْن َجاَ كر َ َمهي 

ال َنىَل َاا َفَاْ قرْأ َناِدِانيَ َقْاًاا بَِيَ الَ   َفقرْصبِ،ر
 . (1) ةر

تد، ددب لالسددق ال : إْن جددا كأ ندداد  فددال تقبّةدددالا ونقةيقددا قبددا  

 ب ر .

 ق  :  ،د نىل نذل ماار: 

موالً: نذل تفس  بال،م ا ونا باطدل إمجاندًا؛ ف دا ابددي ندىل جيّةدة 

لملف دام؛ إالّ إذل كدان لملف اما و   سّ ما للد اا ؛ إذ قد  ّ جدال بدبهالن 

ظان،ًل ظ ارًل بّةددًا؛ م  الزادًا بّةددًا بداملاد  لألبد ا وادا ن،دو فةدا لدة  

 كذل  قهاًا ووج لنًا.

                                                 
 .6سورة احلجرات:  (1)



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (176)

  

مّن اا  دابل للفاسدق يف لآل دةا  -لا س مدا لملف ام  -وثانةًا: اا لل لةل 

نا للااد  ولا كان ولج ًل؛ رضورة مّن بد ر للاداد  للالجد  ال  فةد  غد  

 فال  ص ق ن ةا مّنا بةان؛ إذ للبةان نا للا أ مو اا  قا ا..للظّوا 

، ف فدةام ديف تفس  ا وق  رسدنا قالدا للشد لذل  ذنب لله ري 

اىضا إىل مّن يف ل ة للدبأ داللة نىل ن م جيّةدة بد ر للالجد ؛ ألّن اد لرنا 

نىل للبةان؛ م  للا أ مو اا  قا داا وندا غد  جاصدل بخد ر للالجد  ولدا 

 ادالً. كان ن

ثالثًا: اد  لإلطالق؛ إذ اا لل لةل ندىل مّن ادا  دابدل للفاسدق يف لآل دةا 

نا للااد  اه دًا فةام لا سدّ مدا لملف دام؛ ف اّ دا بصداخ للاداد  لملداليل 

؛  ش   لا مّن لألصل يف ب ر غ  لإلاااي ألنل للبة  لملقب  آلثارنأ 

؛ كاإلمجدداع يف ندد م للدبددا ..ا وقبددا  مببددار باضدد أ لد، دددة بارجّةددة

للسكا  وباض مص،ا  لإلمجاع او غ  لإلاااّةةا ال   ف  نذل لألصدل 

 كام ال خيف .

رلباددًا: للدددا  بدداملف ام تفسدد  بددال،م  قبددا  للددد  نددو منددل للبةدد  

فاجد تأ  اا جد  ريوإذل جدا كأ ندّد»:   نو للباق، د؛ ف د  اض

 ثدأّ  افدفدال ندد   وإالّ  افخدذول بدا امو شان  و او كقا  لهلل ن ةا شان لً 

 .«  سقبني لكأو  إلةدا جق  ردّ 
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ونا ن  ظان، مّن ب ر للالج  ادو دون شدان ا لدة  ادو للبةدان يف 

 يش .

 الدليل الثاني: السّنة املتواترة

ق دا: بل ن،   ب رًل ولجد ًل صد،ةّ لإلسدداد ندو مندل للبةد ا  ددّ  

   باملقالت،.نىل جيّةة ب ر للثدة اه دًاا ودون نذل ب،ط للدقادا فام بال

بىل تالت، اادد  قبدا  بد ر بصداخ مجدال  لإلاااّةدةا بدل لل،جداع 

إلدة أا كدزرلرةا وحممد  بدو اسدد أ وب، د  للايدي ومبدان وماثدا  نددؤال  

لألناظأا يف كّل زاو لا وج  اث  أا لكو م و نذل او جيةة بد ر للثددة 

 بدفساا اه دًاا ولا    كو إاااّةًا؟!.

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (178)

  

 العقالئّيةالدليل الثالث: السرية 

ق دا:    مض ا لملاصاما كام    مض للدةاوا ولألببار يف نذل كث ة 

 اّ، باض ا يف لملهاو  لنفًا.

 الدليل الرابع: اإلمجاع.

رلدالن لهلل )ادو ن ام ددا اّ،ت اداقشدة ندذل يف لملدّ ادةا ف دد  لدندا  

ادد أ  اغ  ولج  ادو للددا  ني ب،يّةدة بد ر للالجد جزلفًا  (تااىل ن ة أ

 .(طةب لهلل ا،ق   للرش ف)لآلبان  يف للكفا ة 

لكدّددا رسنددان اددا ت،لجدد  بادد   اكددام قدد  لّدنددا  للشددةا لألنصددار  

، ف ندالنددًا يف ادّ اددة دوقدد  مف،دنددا لآلجاددا للشدد اسدده، و اددو دنددال 

 .للكقا 
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 خالصة ما تقّدم )الغرض من كّل هذا(!!.

؛ ال بدالف يف ب ر للالج  بدفسا؛ جمدّ،دًل ندو للدد،ل وا لدة  ب،ّيدة

 للااّلادةذل  بني للد اا ا بل ال بالف يف ذل  بني مص،ابدا جقد  زادو 

 .(رلالن لهلل تااىل ن ة أ)

لحلاصل: فأّ  ب را جق  لا كان ص،ةّ لإلسدادا لة  ب،ّيدة إذل   

تش   لا ق، دة او للد،ل و لألرب : للد،لنا مو للسدّة لملشق ،ةا مو لإلمجداعا 

 مو للادل..

ّ  بد ر اد،و  يف لألصدا  لألرباام دةا ممّدا  سداغ للامدل بددا كدام مّن م

ّّ إسداد ا جق  لدا   تشد   لدا ق، ددة ادو للدد،ل و لألربد :  إمجانًاا إذل ص

،وط بدأن ال  ددايف شدةئًا دللد،لن وللسدة ولإلمجاع وللادل..؛  لكو نذل اشد

 اد ا.

ّن ولملسّاغ هلذلا نا إمجاع مص،ابدا لمل،دقا نانة  نو قه  للادلا م

للذّاة ال ت ّر  او دون للامل بأببار منل للبة  لملبثاثة يف ت كدأ لألصدا  

 بالرشوط منال .

  



   جيةة ب ر للالج  ند  للد اا رسالة يف .................... (180)

  

 ما مثرة القول حبجية خرب الواحد وعدم حجيته؟!!.

فدد ذل كددان كددّل اددو للدددا  ني بادد م جيّةددة بدد ر للالجدد  وللدددا  ني 

 لألصا  باألببار لمل ونة لملبثاثة يف - إمجاالً  –ب،يّةقاا  ساغ هلأ للامل 

لألرباام ة جق  لا كاند  لجدادًل؛ لإلمجداع للدهادي لمل،ددق بدني مصد،ابدا 

 نىل نذل؛ إذن اا للف،ق بةد ام؟!!.

ق دددا ببسدداطة: بدددا  نددىل للدددا  بادد م لحليّةددة؛ فدد ّن مّ  بدد ر اشددكل 

 سد  نو لالنقبار بذلتا او دون مدن  اؤوندة؛ واادد  بذلتدا لكاندا ظددًا 

 بدي او لحلّق شةئًا؛ ون ةا فالدا ل با م جيةدة  ال - ذلتًا وجدةدةً  –ونا 

للالجد  غد  ا دزم بقأو  دا وال مّ  يش ا وقد  اث ددا بدضدّةة زول، مم ب ر 

 ك ثام يف لملدّ اة فقذّك،ا ونظ نا كث .

ومّاا نىل للدا  باحليّةدة؛ فداخل ر بذلتدا ااقد را غد  سداق ا وللدا دل 

 باحليّةة حم،، بالقأو لا بل ا زم با.

 م  هلل رّ  للااملني.ولحل
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