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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المقدمــــــة: 

للبحو   أعوددئامو  المتهدودي  المهميو ي  الو ي   )قود  سو (  يعد السيد الخوئي       

ف  البح  العلم  ف  حئ ة النتف االش ف المبد كة ئلو   هئحيئيهال تدل  نضد هه 

يعودل  فيوه المرود   إ ال ي عد مو  مقودمدا المتهدود يك  مقلدا لغي ( ف  ه ا البح  

 أيوديندالمئتئدة بي   األحددي الثدن  م  مردد  الهش يع م  حي  مع فة ط ق ه ( 

الحدرووب بووي  تميووع  لإلتموود  فضوودد تميعوود  أئئال يمكوو  الهسوولي  برووحهدد تميعوود 

مو   إ  على لسد  المعروئ  فببود  األخ المسلمي  بهح يف بعضدد ئئضع البعض 
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 فووة علووئ  الحوودي  العلوو  المشوو ل لعندروو  الحوودي  بمععمليووة فوو   ئهمييوو  ههمثووب 

 أبحدثوهفو   )قود  سو (  السويد الخوئي   اإلمد هش يحد نع ف به علهه ئهئ مد قد  به 

معتموه فو  ال تودب مقود  لوه مقدموة  إلوىالعلمية على مدى حقبة  منية طئيلة خلو  

ة الثدنيوة ف  مع فة ئهميي  ال تدب ئطبقدهد  اقهر ند على المقدمو األرئب ايعة هعد 

الحسووو  ئاسوووميند بحثنووود بدسووو   أئفووو  طووو ق مع فوووة همييووو  الئثدقوووة  ألهميهدووودفقوووط 

ئكوود   ،  ئضوودبطدد أسسوودد )قوود  سوو (  ))الهئثيقوودا الخدرووة عنوود السوويد الخووئي  

فوو  نوو  ئالثوودن  فوو  نوو  المهقوودمي  ئالثدلوو   ،فوو  نوو  المعرووئ  األئبالمبحوو  

د يئفقنو أ نسوأب   هبود و ئهعودلى  ائأخيو  ،المهقودمي  إتمود المهأخ ي  ئال ابع فو  

                                                    ئله المنة عليند ئالحمد هلل  ب العدلمي .  أعمدلندبقبئب 

 

 الحسن. أوفي الوثاقة  وأثره: نص المعصوم األولالمبحث 

 (والضوابط األسس)                           

الن  له سلطة ف  هميي  ال تدب بعضد  ع  البعض فهد ة يأه  الن  م  غيو       

 إثبووداالمعرووئ  ئأخوو ى موو  المعرووئ  ئالكووب  عوو  الثوودن  فوون  المعرووئ  علووى 

م احوب الهئثيوق  أعلوىانوه سولطة هذخو  بوب  بمود العدالة ئالمدل ئالحس  ال  يب فيه 

دد ال تدب على مثوب هو ( الهئثيقودا اعهم أس ه ك  ف  ه ا الكب  بب ا   إشكدليةئال 

 أئشوووخ  ئقووود سوووميا بدلهئثيقووودا الخدروووة ئنعنووو  بوووهي الهئثيوووق الوووئا د فووو  حوووق 

ئهوو  هقدبووب   1)موودئ  هنوودو ضوودبطة خدرووة هعمدموود ئغي هشخرووي  موو  دئ  ا  يكوو

  2)تمدعة هحا ضدبطة خدرة ئعنوئا  معوي الهئثيقدا العدمة اله  ي اد مندد هئثيق 

شووعبة  أبوو هوو   فوو  ه تمووة عبيوود   بوو  علوو  بوو  054ي  )ائمندوود موود  ئا( النتدشوو

ئفوو  ه تمووة محموود بوو    3)شووعبة بيووا بدلكئفووة ئهوو  ثقوودا تميعوود أبوو الحلبوو  ا   ب 

ئلكوو  الكووب  عوو   ، 0)))ئهوو  ثقوودا ال يطعوو  علوويد  بشوو    يسوود ة  أبوو الحسوو  بوو  

                                                 

 . 151ص  (  السبحاني, جعفر, كليات في علم الرجال,  1)

 . 151(  المرجع نفسه, ص 2)

 . 232ص  (  النجاشي, أبو العباس احمد بن علي بن احمد, رجال النجاشي 3)

 . 324(  المصدر نفسه, ص 4)
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 ك نوود العدمووة لبيوود  ئقووع  لووو عنوود المسوولمي  ئهووئ غيوو   ئإنموودالهئثيقوودا الخدرووة 

.  1)منحروو  عنوود االمدميووة ئل بموود قيووب الهئثيووق العوود  حكمووه حكوو  الهئثيووق الخوود 

ا  الثبوئا يهحقوق عو   إالرد  م  المعرئ  فدئ يثبا الئثدقوة  إ افدلهئثيق الخد  

   -ط يقي ي

 الوجداني: اإلحراز-1

 إال  الئتدا  غيو  مهحقوق فو  الغيبوة ي  )قد  س ( ئهند ير ل السيد الخئي       

ئالئتوودا  مودووئ  غيوو  منضووبط بشوو    ، 3) هوو ا غيوو  مهحقووق فوو   مدننوود ،    2)نوودد ا

 ئاألفعودب األقئابم   األشيد  إلد اوفكثي ا مد يسهدلئ  ب لو ئهب هئ اسهعداد نوس  

الضومي   أئالعدطووة  أئي الشوعئ  بأنهعب  ع  الئتدا  ،  0)ئالهو قة بيندمد؟ ئاألفكد 

 .النو  أئ

بدلئتودا  يو اد بوه  األمو فقئب الوقدد ي ثبا لديوه  ،ئارطبحدي نو  ئحئا  المكلف

فعبود ة  ،هحقق منه بنوسه شخريد أي بحئاسه م  دئ  ئاسطة خد تية أئانه حرله 

 أئئالئتووودان ي العووودطو   ،  5)ثبووا لديوووه الدوووبب بدلئتوودا  هعنووو  ب ذيهوووه المبدشوو ة 

فو  حوي  ع فوه احوده  هع يوود  خو  أي الئتودا ي حدلوة  ، 6)دلحئا  البدطنوةالمد و ب

ئالئتووودا  هوووئ   7)مووو  هوووأث ( بوكووو ( أكثووو مهوووأث ا بعئاطووووه  اإلنسووود نوسوووية هتعوووب 

 المهعددة. ئم  ه ( المعدن  ، 8)الضمي 

نوه اسوهعمب عنود الوقدود  فو   مبدحو  ا إالل  يهضح ه ا المودئ  بشكله الروحيح      

روو ل   )قوود  سوو (  بحوو  القوو ا اا فوو  كهوودب البيوود  للسوويد الخووئي  مخهلوووة ،فووو  

حووئب هووئاه  القوو ا اا عنوود الووبعض فقوودبي ))دعووئى الهووئاه  مموود  )قد  سوو (  السوويد

ف  ئ ك (  ،ئهند دليب ل د دعئى الهئاه  للق ا اا هئ الئتدا  ، 9)يك بدد الئتدا   

                                                 

 . 525, ص4جـ (  االبطحي, محمد علي الموحد, تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال 1)

 . 33, ص1(  الخوئي, معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة, جـ 2)

 . 151(  السبحاني, كليات, ص 3)

 . 265ص (  فتح هللا, احمد, معجم ألفاظ الفقه الجعفري 4)

 . 441مرجع نفسه, ص(  ال 5)

 . 441(  المرجع نفسه, ص6)

 . 433ص  (  قلعجي, محمد, معجم الفقهاء 5)

 . 252, ص1جـ (  الفاروقي, حارث سليمان, المعجم القانون 8)

 .155ص (   الخوئي, البيان في تفسير القرآن3)



 4 

) رولى   عليوه ئ لوه يودي  سوئب    ية الرودقة بوي   إلىمئضع  خ  ف  الهع ف 

ئهئ حك  مهئته لم  يملو الردقة ال لم  ال يملكدد ئهئ مد يسوهقب بوه العقوب  ئسل   

 . 1)ئيحك  الئتدا  برحهه

لوي   أروحدبهئلوئ بنسوبة حكو  المعروئ  علوى  إحو ا ئيمك  على ه ( المعودن       

 أئالوعب ئالهق ي  بم اتعة كهب السي  ئاله ات   إلىفقط بب يمك  الهعدي م ة القئب 

الحديثيووة الم هبطووة بخووط للمووند  الئاضووح لدوو ( المد سووة  األقوو ب األفكوود موو  حمووب 

 ال سدلة. 

ئكثي ا مد يسهعمب الوقدد  لوظة الئتودا  كودليب مسول  بوه موع االخوهبف فو  هو ا      

دحب الكوديووووة االخئنوووود الخ اسوووودن  الئتوووودا  بوووودخهبف النظوووو  فقوووود روووو ل روووو

 أئ)رحة اسهعمدب اللوظ فيمد يندسب مود ئضوع لوه هوب هوئ بدلئضوع ب ه  ي1328ي)ا

دليلوه  أيضودئهند  ، 2)انه بدلطبع بشدددة الئتدا   مدهأظد بدلطبع؟ ئتدد  بب قئال  

كلدود قود ئ د فيدود لووظ  األروئبالئتدا  ئقود هكو   كثيو ا فو  هو ا الكهودب بوب كهوب 

فو  مثوب  يالئحودئالودليب  ألنوهئلك  حددهه القضديد النوسية ئال هنية  ،الئتدا  كدليب

 ،ضودبطة لودليب مثوب هو ا إيتوددالمو كئ ة ال يمكو   األمئ ئعلى ه (  ، 3)األمئ ه ( 

كوود  يعنوو  القطووع ئاليقووي  فدووئ مئتووئد فوو  عروو  الغيبووة  إ اثوو  ا  دليووب الئتوودا  

بوو ى ئكوو لو فوو  الحضووئ  بووب هووئ دليووب كلوو  ينطبووق فوو  كووب عروو  الرووغ ى ئالك

الدوبب بدلئتودا   إثبودائهئ مود  كو ئ( فو   ،بب انه ممد يسهدب به عند العقب  ئائا 

اللغئيوة   هعود  يودوئيظدو  مو   ،بونو  ئحوئا  المكلوف ،ئعنئا بوه ال ذيوة المبدشو ة

عقليوة  أئالدليب بودلنو  ئالحوئا  ئهو  قود هكوئ  فعليوة عمليوة  إد اوئاالرطبحية 

المقرئد الئتدا  العقلو   ال  ا ا كد  أمديكئ  بدلنقب ئالعقب. فك ية ئا  مندقشة  لو 

قروود العمليووة الوك يووة فدوو  مهحققووة ئيمكوو  هحوو    ئإ االمعدروو  فدووئ غيوو  مهحقووق 

ك  الخ ئج بنهدي  ملمئسوة كمود بدلق اي  الداخلية ئالخد تية مع النقد لمد نقب حهى يم

دعوئى الهوئاه  بدلئتودا  نويوه ف  مسألة الق ا اا ئقد م  هر يح السيد الخئي  فو  

                                                 

 . 355(  المرجع نفسه, ص 1)

 . 13ص (  االخوند الخراساني,  2)

 . 161ص (  القطيفي, منير عدنان, الرافد  3)



 5 

ئالبحو  فيوه يهطلوب  ،كمد نود( غيو ( ئا  قودب بدلنود ة فيوه ،ل لو ل  ينف الئتدا  كليد

 الم يد م  هحديد المودئ  ئمقدمدا االسهدالب به. 

 

 ّبرةتالرواية المع-2

 ) عليه السب   ئف  ه ا الط يق يمك  الهع ف على ئثدقة م  مدحه المعرئ        

الكشوو  الوو ي ندوو  مووند  اخهيوود   أهمدوودئهووئ مئتووئد بكثوو ة فوو  كهووب ال توودب ئموو  

الئا دة ع  المعرئ  ف  هئثيق ال تدب ئهضوعيود  ئهوئ محوب النقود  فو  ال ئايدا 

موة ئالمددحوة للمعلوى بو  خنوي  ئغيو ( ه ( ال ئايدا ال امة ئالمددحة كدل ئايدا ال ا

)قود  سو ( ئم  ه ( ال ئايدا يمك  هحديدهد ئبيد  د تهدد كمد ندق  السيد الخئي  

 . ئأسدنيدهدلهلو ال ئايدا الهضعيف حسب مندقشهه  أئ لو ئ تح الهئثيق   

 ألندودئف  هحقيق حدب المعلى ب  خني   توح السويد الخوئي  ال ئايودا المددحوة      

الطو ق فو   أه فدل ئاية المعهب ة م   ، 1)على ال ئايدا الضعيوة القددحة منهمعهب ة 

 ،الهئثيق ئقد اعهمدهد السيد الخئي  كثيو ا فو  هضودعيف كهدبوه معتو   تودب الحودي 

يكوئ   أ البحو  ال تودل  حيئيوة ئاسوهم ا ية بعودمد كودد  ئأعطىبب ندق  ال ئايدا 

 البح  عقيمد ف  ه ا الحقب المع ف . 

بوب فروب بوي  فو  قبوئب ال ئايودا فو  ال تودب  ندق  ال ئايدا ئل  يعهمد الهقليود     

ال ئايوودا ئبووي  د تدهدوود موو  ندحيووة القبووئب ئالوو فض ئنوودق  الطوو ق عنوود الكشوو  

ئتوودا  إ ائالنتدشوو  ئالطئسوو  ئكوو لو بقيووة كهووب ال توودب لههضووح الئثدقووة ئالحسوو  

ال  البحو   األروئب حدبأرو ئايدا دالة على  لوو ئلوي  الون  عو  طو يقد  أي 

فقود اعهمود علوى ئثدقوة  ،هند ع  ال ئاية المعب ة ئاالعهمدد عليدد ف  الت ل ئالهعديب

ئقود ئثقوه   2)ال ئايدا الضعيوة بحوق إلغد عليد  ب  د ا  االسدي ب ئاية معهب ة مع 

ح يووة  أبو ئكو لو اسوهدب علوى ئثدقوة محمود بو   ، 3)) عليوه السوب   الروددق  اإلمد 

                                                 

 . 285(  للمزيد ينظر: الربيعي, حسن كريم ماجد, تحقيق حال المعلى بن خنيس مجلة المبين, العدد الثالث, ص 1)

 . 133, ص12(  الخوئي, معجم, جـ 2)

 . 138, ص12(  المرجع نفسه, جـ 3)
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ئهنودو العديود مو  ال ئايودا المعهبو ة الهو  يسوهدب بدود علوى ئثدقوة   1)معهبو ة ب ئايوة

بن  المعروئ  كمود ا  هنودو  ئايودا عديودة بهضوعيف بعوض الو ئاة ئحس  ال ئاة 

علوويد  السووب   األيمووةالنقوود ال توودل  عنوود  أسوو ئموو  يودوو  ا  ال ئايووة المعهبوو ة همثووب 

 ضم  ضئابط االسهقدمة ئالضبط. 

الحسو  بدل ئايوة  أئانه  بمد يسهدب على الئثدقة  )قد  س (  الخئي    ك  السيد     

ث  علق على  لو بقئلوهي  ، 2)فقدب السيدي ))ئه ا م  الغ ايب   ،بنقله هئ أئالضعيوة 

ئثدقة ال تب ئحسونه  إثبداكمد ف   ،))فد  ال ئاية الضعيوة غي  قدبلة لبعهمدد عليدد

 . 3)بقئب نوسه دئ ا ظده ا  

ئعلى ه ا ال يعمب بدل ئاية الضعيوة ف  الهئثيق ئالحس  ئغي ( بب هو  سودقطة      

 أمود ،ئالهئثيوق ئالهتو يح األحكود ئغي هود ئخرئرود فو   األحكود ع  االعهبد  فو  

موو  الوودئ   بأنووهثوو  قوودب  )قوود  سوو (  موو  يئثووق نوسووه فقوود اسووهغ به السوويد الخووئي  

عو  ئثدقوة ال توب مو  غيو ( ئلوي   يهئقف الش   على نوسه ال  البحو  أ الئاضح 

الئثدقوة ئالحسو   إلثبودام  نوسه ئهند البح  ع  ن  احود المعروئمي  فو  الو ئاة 

كدنوا ال ئايوة  إ ائلكو  مود العموب  ،الودئ  الئاضوح ألنوهع  غيو ( ئلوي  هوئ الندقوب 

 .  اإلطبقيود  م  كب  السيد الخئي  الدئ   ،رحيحة

 حجية الظنون الرجالية:

ي ))فو  المقود  إندودعلوى حتيوة الظنوئ  ئقودب  اإلتمود نوى السيد الخئي  دعوئى      

عمو ا  بو   ةه تمو فو ئمثوب  لوو بمود  كو ( المحود  النوئ ي  ، 0)قطعية الوبطب   

عبد   القم  نقب ع  الكش  ئقد نقب خبو ي  فيدمود مودل عظوي  ثو  قودبي ))ال يضو  

علوى حتيوة  اإلتمود ه غيو ( بودعئى ضعف سندهمد بعد حرئب الظ  مندمد   ئهبعو

   -لقد  د السيد ه ( الدعئى بئتدي ي ،الظنئ  ال تدلية

 ئتئد ال ئاية الضعيوة ال يب   الظ  بدلردق.  إ   : األولالوجه 

                                                 

 . 248, ص15(  المرجع نفسه, جـ 1)

 . 33, ص21جـ (  المرجع نفسه, 2)

 . 33, ص1(  المرجع نفسه, جـ 3)

 . 33, ص1(  الخوئي, معجم, جـ 4)
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علوى حتيهوه فو   اإلتمود الظو  ال يغنو  مو  الحوق شوييد ئدعوئى  إ جهه الثهاني: الئ

 . 1)البطب  المقد  قطعية

ا  لو   أبحدثههئ مندقشة المشدئ  ف  اغلب  )قد  س (  مبنى السيد الخئي   إ      

 إلوىندق  المشدئ  ال  حتية الظنئ  ف  علو  ال تودب نسوب  أيضدنقب تميعدد ئهند 

  2)المشدئ  ئعليه ظده  الورئب ئاسوهظد ( الموبع علو  الكنو  ئاسوهدب بوه الخدقودن 

ئرووو ل الشوووي   ، 3)يمووود بيوووند   حتوووة ئمعهبووو ة فالظنوووئ  ال تدليوووة  إ بقئلوووهي ))

الظنووئ  ال تدليووة معهبوو ة بقووئب مطلووق عنوود موو  قوودب بمطلووق  إ بقئلووهي )) األنروود ي

ئمقدمدهووه الهوو  العمووب بمطلووق الظوو  ئفووق دليووب االنسووداد  إ  ، 0)  األحكوود الظوو  فوو  

ئهوئ ينطبوق همدمود  األحكود ئخدرة فو   األرئلية أبحدثد ف   األرئب ك هد علمد  

انسود بودب العلو  ئالعلمو  لو لو قودلئا  إ اعلى المبدح  ال تدلية ئالعمب بمطلق الظو  

قد انسد لعد  قيود  دليوب  أيضدبدب ه ا العل  ف   مدنند ئالعلم  ف  ه ا الدليب بدنسداد 

 إ نهيتوة  إلوى ئئرولئاخد  على اعهبد  الظنئ  ال تدلية ث   ك ئا مقدمدا ثمدنية 

هما  إ ائيحقق  لو بط يق االنسداد   5)بدلظنئ  ال تدلية ئهئ المطلئب األخ يهعي  

الظنووئ   إ دن  بقئلووهي ))فدنقوودل  لو روو ل الشووي  محموود كوودظ  الخ اسوومقدمدهووه لوو

 . 6)ال تدلية متدية ف  حدب االنسداد  

 د السيد الخئي  دليب االنسداد ئر ل بأ  بدب ال تدب غي  مسند ئاسوهدب بود       

لو  يقو  دليوب علوى   ك ا ا  العمب بدلظ  ح ا  مد إنددقديمد ئحديثد  األرئليةالكهب 

بعووض الظنووئ  الخدرووة الهوو  اعهب هوود الشوود   المقوود  ئلوو  يوو ك  دليووب  إالحتيهووه 

ع   أ  عو  فضوب األعب م   أحداالظنئ  ال تدلية  الكهوب  إ عليدود ثو   اإلتمود يودع

 مود  الودضولي  المحقوق ئالعبموة الحليوي  ئمو   إلىالوقدية م  عدد الشي  الطئس  

ع  حتيوة الظنوئ  ال تدليوة ئلكو  هو ا رود  مو  بعوض  بعدهمدي ال   هتد فيدود مو  يودع

علووى دليووب االنسووداد كدنووا  اإلتموود المهووأخ ي  موو  دئ   كوو  منشوويه ثوو  ا  دعووئى 
                                                 

 . 33, ص1(  الخوئي, معجم, جـ 1)

 . 183, ص1ج  (  ابن دقيق العاملي, معين حسن, السوائح العاملية في تنقيح القواعد الرجالية 2)

 . 248ص-(  الخاقاني, علي, رجال الخاقاني 3)

 . 533, ص1جـ (  األنصاري, مرتضى, فرائد األصول,  4)

 .184ص-183, ص1(  للمزيد ينظر: ابن دقيق العاملي, السوانح العاملية, ج 5)

 .328(  االخوند الخراساني, الكفاية, ص 6)
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ئحقوق البحو   ، 1)أتمدعية -على تقدير انسداد باب العلم- حتية الظ  إ هخيلة م  م

تميووع المسوولمي  موو  كوديووة قوودبي ))بنوود  علووى موود اشووهد  بووي   إ الغ يووو  فوو  قئاعوود( 

علوووى  لووو غيوو  دليوووب  أقيموواالهوو   لألدلوووةه كيووة العوودب الئاحوود فووو  بوودب الهئثيووق 

ئالعبمووة ئابوو    طوودئئعلووى قبووئب شوودددة المهووأخ ي  فيووه كوودب  االنسووداد..... ئبنوود  

دائد ئنظوودي ه  لثبووئا احهموودب الحوو  فيدوود ال متوودب لوودعئى انسووداد بوودب العلوو  فوو  

قوودب السوويد الغ يووو ي ))فوود  ضوو  هئثيقوودا -االنسووداد-ئل فووع هوو ا الوودليب ، 2)الهئثيووق  

هئثيقدا المهأخ ي  ئبعض الق اي  اله  يمك  هحريلدد يغنيند ع  الهنو ب  إلىالقدمد  

 . 3)العمب بدلظ    إلى

ال تودب  أئ األحكود حتيوة الظنوئ  سوئا  فو   )قود  سو (  السيد الخئي   ئأنك      

الظ  حتوة مو  بودب الكشوف أي  إ ث  اثبا  ، 0)اإلتمد بدطلة ت مد كمد ه  دعئى 

حتية الحكئمة المسهقلة عو  الكشوف ئال  أئحك  الش ع  حتية العقب الكدشف ع  ال

ئتووئد لبنسووداد حهووى نقووئب بمطلووق حتيووة الظوو  فوويمك  اعهموودد الظنووئ  الخدرووة 

المعهب ة م  قبب الشد   المقد  ئعلى ه ا فود  بودب العلو  ئالعلمو  موهوئل للبودحثي  

 ش ف.السيد الخئي  البح  ال تدل  ف  مد سة النتف اال أحيدئالدا سي  ئبد ا 

 

 

 

 الحسن  أواقة في الوث وأثرهالمتقدمين  األعالمالمبحث الثاني: نص احد 

 ( والضوابط األسس)            

 

الحسوو  فوو  ضووئ   أئنظ يووة فوو  الئثدقووة  )قوود  سوو (  يذسوو  السوويد الخووئي       

اب   أئ ، ه  284 أئه  270 يي الب ق  )اأمثدبالت ل ئالهعديب م   أعب نرئ  

                                                 

 . 42, ص1(   الخوئي, معجم, جـ 1)

 .212, ص1جـ ي الدين (   الغريفي, محيي الدين الموسوي, قواعد الحديث, تحق: محمد رضا محي 2)

 .  212, ص1(   المرجع نفسه, جـ 3)

 . 41, ص1(  الخوئي, معجم, جـ 4)
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الروودئق  أئ ،القوو   ال ابووع الدتوو ي  أئاخوو الكشوو  )ا  أئ ، هوو  368يقئلئيووه )ا 

الشووي   أئ ،هوو  054يالنتدشوو  )ا أئ ،  هوو  013يد )ا  وو الموي أئ ، هوو  381 ي)ا

   -ئغي ه  ئ لو م  تدهي ي ، ه  064يالطئس  )ا 

 

 : الشهادة. األولىالجهة 

 إالالمهقودمي  ئال حدتوة للهعودد  األعوب ي ى السيد الخئي  انوه يكوو  نو  احود       

 أسوهد (ئنقب  لو عبود الدوددي الوضول  كوب    1)ف  بدب الم افعدا العهبد ( الش ع 

عند المهقدمي  ندهتة عو  اتهدودد موند  ئ كو  اههمودمد  الهقييمدا  إ ئضعف احهمدب 

ي  ئال هعهبو  عنود السويد الخوئ ، 2)كلوه أسوهد (بنقب الشددداا ئبكب عندية ث  نقب كوب  

ه   ئاب  مقهودب 332ا ي هئثيقدا اب  عقدة ) العدالة بب هكو  الثقة ئل لو اعهمد على

عنوود  األخبوود العدالووة بووب قسووما دايوو ة موو   أكثوو ئالثقووة  ، 3)ئأمثدلدموودهوو   220ا ي )

يكوو  فو   إ عنود المسولمي   األحدديو البعض ئفق داي ة الثقة اله  يمك  هشمب تملة 

 المه  داي ة الثقة الئاسعة.  إلىم حلة الط يق 

 

 الجهة الثانية: حجية خبر الثقة

النظو  ئ فوع االحهمودب بعود  ئإعمدبالحد  ئاالتهددد  إشكدليةدفع السيد الخئي       

قيد  السي ة على حتية خبو  الثقوة ئا  كود  االحهمودب مئتوئد ئتوداند ئلكوند  اههموئا 

فوو  هووأليف كهووب الودوود   ئالهوو ات  لهمييوو  الرووحيح موو  السووقي  ئالعديوود موو  كهووب 

ال تدب ئرلا تملة مندد ئل  هرب غي هود ئا  علمود  االمدميوة اعهنوئا عنديوة فديقوة 

لهعوديب ئلو  يدملوئا هو ا العلو  كمود يبودئ لوبعض البودحثي  لو لو احهملوئا الت ل ئابعل  

 ، 0)ئقود  د السويد الخوئي  مثوب هو ( الودعئى ،النتدش  ئالشي  إلىالحد  بب نسبئ( 

النظوو  فوو  البحوو  ال توودل  ئمندقشووة  إعووددةلنظ يووة  أسوو ئيبوودئ ا  السوويد الخووئي  

                                                 

 . 41, ص1جـ 2(  الخوئي, معجم  1)

 . 135ص-133ص (  الفضلي, عبد الهادي, أصول علم الرجال,  2)

 . 41, ص1(  الخوئي, معجم, جـ 3)

 . 42, ص 1(  الخوئي, معجم, جـ 4)
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ضوودبطة الثقووة االمدميووة ئفووق بدالعهموودد علووى علموود  التوو ل ئالهعووديب عنوود  األسوودنيد

 الحس .  أئئهئسيع داي هدد لهشمب ن  المهقدمي  على الهئثيق 

 

المهقودمي  كودنئا  األعوب بود   )قود  سو (  الشي  السوبحدن  السويد الخوئي   ئأيد     

يعهمدئ  ف  هرو يحدهد  علوى ئثدقوة ال توب علوى الحو  دئ  الحود  ئ لوو بئتوئ( 

 -ي 1)ثبثة

 الكهب اله  كدنا بديدهي  م  عل  ال تدب إلىال تئ  -1

 مذلويدد بدلط ق الرحيحة. إلىاله  ثبها نسبهدد 

 السمد  م  كدب  ع  كدب  ئم  ثقة ع  ثقة.-2

 األرحدباالعهمدد على االسهودضة ئاالشهدد  بي  -3

نظيوووووووو  علمنوووووووود بعدالووووووووة روووووووودحب                                   ئأمهندوووووووودالطوووووووو ق  أحسوووووووو ئهوووووووو ا موووووووو  

 األنرد يردحب الحدايق ئردحب التئاه  ئالشي  

 ئغي ه  م  المشدي .

 

نظ يهووه بمووود ئ د عنووود الشوووي  علوووى  )قووود  سووو (  ئقوود اسوووهدب السووويد الخووئي       

علموود  االمدميووة كغيوو ه  قوود اههمووئا بعلوو   إ الطئسوو  فوو  كهدبووه العوودة موود يوودب علووى 

ئتودند الطديووة  إنودالت ل ئالهعديب اههمدمد بدلغد فقد تد  ف  كهدب العودة مود نروهي ))

ئف قوئا ئئثقوا الثقودا موند  ئضوعوا الضوعود   ،األخبود مي ا ال تدب الندقلة لدو ( 

ل موند  بي  م  يعهمد على حديثه ئ ئايهه ئم  ال يعهمود علوى خيو ( ئمودحئا الممودئ

ئموو  هوو ا  ، 2)ئفووب  كوو اب.....ال    ،ئقوودلئا فووب  مووهد  فو  حديثووه ،ئ موئا الموو مئ 

الن  يظد  االههمد  بعل  ال تدب عنود علمود  االمدميوة فوب يبقوى لودعئى الحود  أي 

ال تدليوة  األبحود قيمة بعد ه ا ))االههمود  بودل ئاة كيوف ئهو  قود بنوئ مذلوودهد  علوى 

مع اسهم ا  الهأليف ف  ه ا العل  ف  هلو العرئ  حهى لوقدية لهقيي  السند ف  كهبد  ا

تملة مندود ئا  ضود  مندود الكثيو  فودعئى  إليندمع بعضدد البعض فئرلا ه ابطا 
                                                 

 . 42(  السبحاني, كليات, ص 1)

 .366, ص1جـ (  الطوسي, أبو جعفر محمد بن الحسن, العدة في أصول الفقه,  2)
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القئب بهعدد الشدددة ئال يكو  خبو  الثقوة هوئ ممود يو د  أئالحد  ئعد  ئرئب السند 

  ئثقة ع  ثقوة ئالبود ئمثله م  احد المعدر ي  ي فض نظ ية الكدب  ع  كدب ،علميد

مندقشة السوند ال  الهقييمودا الئثئق بدلردئ  بدئ   أئم  حرئب االطميند  بق اي  

اتهدددية هئ مود يثيو  االسوهغ اب فود  علو  ال تودب ئنظ يهوه خدروية هو (  أئحدسية 

االسندد  بإعمدب أشد ئاعليد  السب   األيمة إ الرحيحة على  األخبد بب هذكد  األمة

 أبوو ئحوودي   أبوو حووديث  حوودي  قوودبي )) ) عليووه السووب   عبوود   الرووددق  أبوو فعوو  

 اإلمود ئ ئي عو    2)اإلسونددبوب علوئ  اإلسوندديهضوح ئمنه  ، 1)حدي  تدي.....ال   

الو ي حودثك  فود  كود  حقود فلكو   إلى فأسندئ(حدثه  بحدي   إ ا :) عليه السب   عل  

ئعلق بعض المعدر ي  علوى هو ا الحودي  بقئلوهي ))ئهو ا  ، 3)ك بد فعليه    ئا  كد

 أهميووةنوو  عنوود المسوولمي  قدطبووة يوودب بروو احة علووى  أقوود الحوودي  المبوود و يعهبوو  

ئكمود اهوه   ، 0)مو  بعوض الكبودي    للحودي ئعلئ شأنه ئانوه بوه ينتوئ الندقوب  اإلسندد

ع  الثقدا ئهمييو  الو ئاة اهوه  بقيوة المسولمي  بدو (  ئاإلسندداالمدمية بدلنقب ال ئاي  

 األموةخدروية هو (  أروبحابوب  اإلسوبميةالخدرية ئه ( السمة المب مة للحضود ة 

ئقود  ئي  ،اإلنسودن هئثيوق حضود ي فو  الوكو   أعلوىئهوئ  اإلسونددئهئ نظ يوة  إال

لقودب  اإلسندد م  الدي  ئلئال اإلسندده   انه قدبي ))181ع  عبد   ب  المبد و )ا 

 اإلمود  أسسوه ا سو بد ا الشكب ال ي  بدإلسنددكد  االههمد   إ ا ، 5)م  شد  مد شد   

كيوف  أيضودقئاعد( ئعلئمه مو  التو ل ئالهعوديب  ا س ئال ي  ) عليه السب   عل  

لقوود  ،البحوو  عوو  الئثووئق بدلروودئ  أئيكووئ  توود  عوو  حوود  ئاتهدوودد عنوود الووبعض 

بدلسي ة المهعد فة م  المسلمي  تميعود هوئ اعهمودد   (  )قد  ساسهدب السيد الخئي  

بط يقووة الهلقوو  تيووب عوو  تيووب بهوودئي  هوو ( العلووئ  فوو  مذلووودا  اإلسوونددالوحوو  عوو  

ههكدمب مد ئتد الحودي  الشو يف ئلو  يحو  البحو  ال تودل  ئا  يضوعف فو  بعوض 

ئفوو  شووهى التئانووب الوك يووة انووه يعيوود نشوودطه فوو  المحوودئ اا العلميووة  إالالعرووئ  
                                                 

 . 53, ص1جـ (  الكليني, أبو جعفر محمد بن يعقوب, الكافي 1)

 .   225, ص2(  المازندراني, مولى محمد صالح, شرح أصول الكافي, جـ 2)

 .52, ص1(  الكليني, الكافي, جـ 3)

 . 13ص (  ابن ترمس العاملي, أمين, ثالثيات الكليني,  4)

, أبو الوليد الباجي, 16, ص 2 (  ابن أبي حاتم, أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم, كتاب الجرح والتعديل 5)

 . 268, ص1ج- سليمان بن خلف بن سعد, التعديل والتجريح
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ئالبنى العقديدية فو   األفكد بب هئ اليئ  م  رلب  األحكد ئالعلمية ئال يقهر  على 

فوب هكودد هخلوئ مندقشوة  مندقشة ط ق ه ( ال ئايدا عند المسلمي  فو  كهوبد  الحديثيوة

ثو  ال توئ  لنروئ  المهقودمي  بي  المسلمي  م   كو  الطو ق لمثوب هو ( ال ئايودا 

ال ئاة ئاالعهمودد علوى مود  كو ئ(  الحس  ئبيد  سي ة هذال  أئ تة الئثدقة لمع فة د

المهعروبة  أئكد  ضم  معديي  علميوة ئمئضوئعية ئهو و المعوديي  غيو  العلميوة  إ ا

المنحوود ة فوود  البحوو  العلموو  يقهضوو  البحوو  المع فوو  الخوودل  مووع االبهعوودد عوو   أئ

  عو  المشوه كدا لو لو قودب السويد المسوبقة موع البحو ئاألحكد  ئاألفكد االيدئلئتية 

 إال اإلسوبم ف  الوك   أسسددبكودية نقب الثقة ئه ( ال ذية لدد  )قد  س (  الخئي  

ا  علمد  المسلمي  ل  يهئسعئا ف  مودئ  الثقة كمد عند الوك  ال تدل  االمودم  لو لو 

عو  شوخ   يهئقووئائالئاقوة ئالعدمة ئغي ه  ئلو  قبلئا  ئايدا الوطمية ئالندئئسية 

ئلئ هئسع المسلمئ  بد ا المودوئ  النحلوا الكثيو   ،ثبها ئثدقهه ئانه ال يك ب ف  نقله

المقد بدا بي  الو ذى  أعظ ئا هوعا الكثي  م  الهضعيودا ئهئ م   اإلشكدالام  

 المخهلوة بي  المسلمي .  ئاألفكد 
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 (والضوابط األسس)المتأخرين  األعالمالمبحث الثالث: نص احد 

مو  المهوأخ ي   األعوب ئف  ه ا الط يق للهئثيق يمك  االعهمدد علوى نو  احود      

لم  يوئ د فيوه الون  كمود يمكو  االعهمودد علوى ق يب مندد  أئالمعدر ة  أسد على 

مو  العلمود  فو  هو   فقود ئثوق طديووة 585هئثيقدا الشوي  منهتوب الودي  الو ا ي )ا 

هد ي  الو ي الو ي لو  يروب علمد  الشيعة ئمرنويد  ئله كهدب  أسدم كهدبه فد سا 

الشوودفعية ئنقووب عنووه ابوو  حتوو  ئلكوو  نقووب عنووه السووبك  الشوودفع  فوو  طبقوودا  إلينوود

ئكمود  ، 1)كثيو ا مو  هو ات  السونة ئالشويعةه   ف  لسد  المي ا  852العسقبن  )ا 

معدروو ي  هوو   ئهووئ موو  ال588شووئب )ا  يمكوو  االعهموودد علووى هئثيقوودا ابوو  شوود  

كهدبد ف  فد سا علمد  الشيعة ئكهوبد  ليكوئ   ألفئكب مندمد لمنهتب الدي  ال ا ي 

 .   2)الشي  ئ غ   لو ل  يطلع احدهمد على عمب اآلخ ههمة لود سا 

)حووب هوو   روودحب كهوودب 563ي)ا   طوودئئئالمهووأخ ئ  هوو  تموودب الوودي  بوو       

هو   747ا كد  حيود ئالحس  ب  عل  ب  دائد الحل  ) ،ف  مع فة ال تدب  اإلشكدب

المثقووي   إلووى تدلووه قسوو   إ   طوودئئروودحب كهوودب ال توودب ئهووئ هلميوو  السوويد ابوو  

هو   ئلوه 726الحلو  )ا ئالعبمة  2المت ئحي  ئالمتدئلي   إلى ئاألخ ئالمدملي  

 -ي 3)ثبثة كهب ف  ال تدب

ئسومد(  كثيو  إليوهيحيوب  الو ي ، ئاآل  ال تدب ئهئ موقوئدكشف المقدب ف  مع فة -1

 الكهدب الكبي .

 ف  مع فة ال تدب. األقئابخبرة -2

 ال ئاة. أسمد االشهبد( ف   إيضدل-3

هو   ئالود المتلسو  الثودن  محمود 1474يامحمد هق  ب  مقروئد ) ألئبئ المتلس  ا

ئلدمود كهوب فو   األنوئا بحود  هو   رودحب مئسوئعة 1114يبدق  ب  محمود هقو  )ا

مبنيوة  أندودالسيد الخئي   أشد ئهذال  م  المهأخ ي  ال عب ة بهئثيقدهد  فقد  ،ال تدب

ث  علب  لوو بدنقطود  السلسولة بعود الشوي  ئبو لو  ،على الحد  ئاالتهددد ئت   ب لو

                                                 

 322ص. ورا, (  السبحاني, دور الشيعة في الحديث والرجال نشأة وتط 1)

 . 322(   المرجع نفسه, ص 2)

 . 328(   المرجع نفسه, ص 3)
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ئضوع السويد ضوئابط قبوئب  األسو ئمو  هو (  ،الشوي  لوهودئىعد عدمة النود  مقلودة 

   -الهئثيق مند ي

                            بد م  ردئ ( م  المخب  المعدر . الخب  ع  الئثدقة ال إ -1

 الحس  البد م  ردئ ( م  المخب  أئالخب  ع  الئثدقة  إ -2

 المحس . أئالق يب م  عر  المئثق 

ئابوو  دائد ئالعبمووة   طوودئئهوو ( ضووئابط قبووئب هئثيقوودا المهووأخ ي  كوودب   إ ا     

قود بنيوا علوى الحود  ئاالتهدودد ئكو لو  دودألنقبوئب هئثيقودهد  فوب هقبوب  أمدئغي ه  

 ئ بمد ال يخلئ ه ا الكب  م  نظ  ئهأمب.   1)انقطد  السلسلة بعد الشي 

 األسوو علوو  ال توودب  هوو (  أرووئب كوو  الشووي  عبوود الدووددي الوضوول  فوو  كهدبووه )     

ئالضئابط ف  الهو يق بي  المعهمد م  الهئثيقدا ئغي  المعهمدة ف  انه ال غبد  على 

روحا  إ ارودحب الكهودب  إلوىط يوق  ئايو  اعهمدد المنقئالا ئا  لو  يكو  للندقوب 

ئيبوودئ ا  الكهووب كدنووا هعهموود بدلئتووددة ئحسووب قوود    2)روودحبه إلووىنسووبة الكهوودب 

بمند  علم  ئق اي  دالوة حهوى  أئ د(لى مد المذلف ئقيمهه العلمية فيمك  االعهمدد ع

انقطعوا مو   مود   أندود إالنقئب بدنقطد  السلسلة  أ يمك  االعهمدد ئعليه ئالبد م  

 الشي  فيه نظ . 

موو   ئتووه بووأياالعهموودد علووى هئثيقوودا المهووأخ ي   )قوود  سوو (  نوووى السوويد الخووئي  

 -ي 3)اآلهية لألسبدبالئتئ( 

علوووووووووووى     عند  يعهمدئ  ئاب  دائد ئالعبمة الحل  ئم  هأخ    طدئئاب   إ  -1

 ئاالسهنبدط. اآل ا 

      الشي  ف  كهبد  ئقليب مد يعهمدئ   أئاالسهوددة م  كب  النتدش   -2

 على كب  غي همد.

 يخطيئ  ف  ه ( االسهوددة. -3

                                                 

 . 42, ص1(  الخوئي, معجم, جـ 1)

 . 162(  الفضلي, أصول علم الرجال, ص 2)

 . 45, ص1(  الخوئي, معجم, جـ 3)
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     ل   إمدم يخطيئ  ف  االسهنبدط مثدله ا  العبمة الحل  يعهمد على كب  -0

 ممدئل.ط يقد فدئ  إليهي د فيه قدل  ئك لو المتلس  يعد كب م   للردئق 

االسوهنبدط ال   أئعلق الشي  الوضل  على هو ( الئتوئ( بود  الخطوأ فو  االسوهوددة      

نقب نرود ال  الخطوأ ئاقوع علوى هقودي ( فو  االتهدودد ال  إ ايلغ  الئقئف ف  المنقئب 

ا  عمليووة الهوودئي  لدوو (  ، 1)ا  يتهدوود كموود اتهدوودئا ثوو  ا  علووى المتهدوود ،فوو  النقووب

ال تدلية بعد هدئي  الحدي  ئضبط سلسولهه يبقوى الكوب  فو   األرئبالكهب اله  هعد 

الحقديق ئالكب  لي  ف  الخطأ ئاالسهوددة فدئ  اتع  إلىللئرئب  اإلسندد ت يييدا 

النهودي  فود  الهئثيقودا  إلوىاسوهعداد( للئروئب القدي  بعملية البح  العلم  ئمودى  إلى

هوداخب العلوئ  فيمود  إلوىهأه  كنهدي  للبح  العلم  ئالخ ئج م  دايو ة عود  االلهوودا 

العمليودا العلميوة هبنوى علوى معيد يوة النقوب ئالعقوب ئبدلخروئ  فو   أكثو بيندد فد  

النقووب ئلكوو  يبقووى للعقووب مسوودحدهه  إلووىالوكوو  االموودم  مووع اعهوو افد  بحدتووة العقووب 

 ال أي ئاالسهنبدط.  ف  الئاسعة

المحقووق  أسووهد ندعليووهي )) بنوو ئموو  اسووهد و احوود هبم هووه ئهووئ الغ يووو  بوود  موود      

احهمودب الحسو  ))لكنوه ضوعيف لئتوئد  ،الخئي    م   د هئثيقدا المهوأخ ي  مطلقود

ئمنوه اسوهم ا    2)فودههد    أموئ اك  اسهد و المهأخ ئ  على القودمد   إ المعبع  فيدد 

البح  ال تدل  ئالهأليف فيه ئلئال االسوهد اكدا ئالهأموب ئالنظو  فيوه النهووى البحو  

الهد يخيوة فو  اعهقودد( لو ا  األموئ م   ألنهئ بمد هئ هر يح البعض ال تدل  ب مهه 

ال تودب فقود  لميو ا علو   إقدموةالت ل ئالهعوديب ئال  اآل  اإلمكد ))ئل  يعد ف  قدبي 

بب ت   الهحوئب  اسهظد ئمنه   3)غي  ال مد  فدئ عل  هد يخ  خدل   بعد العدد ئه

المو ئ  ئمود  إتود ة إليوهنقد الموه  ئهوئ غيو  روحيح فود  الط يوق  إلىم  نقد السند 

لد اسوووة الضوووئابط العلميوووة بقووو ا ة تديووودة هسووولط المنوووده   اب البحووو  فيوووه مسوووهم ا 

منووه  األسو المعدرو ة فو  نقود هو ا العلو  نقوودا علميود مئضوئعيد بوب كشوف  ئاآلليودا

                                                 

 . 162(  الفضلي, علم أصول الرجال, ص 1)

 . 255, ص1(   الغريفي, القواعد, جـ 2)

 . 22, ص2(   حنفي, حسن, من النقل إلى العقل )عدم الحديث من نقد السند إلى نقد المتن(, جـ 3)
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الو يود مو  نئعوه فو  عموئ  الحضود اا  ألهوئثيق للخ ئج بق ا ة علمية لد ا الهو ا  

 .  اإلنسدنية

 ه   ف  كهدبوه الد ايوة بوأ  السولف قود كووىي965يئهئ مد  ك ( الشديد الثدن  )ا     

  ينبغ  للمده  هدب  مد  كو ئ( فلعلوه يظوو  بكثيو  ئلك ،))مذنة الت ل ئالهعديب غدلبد

فوو  التوو ل  األخبوود خرئروود مووع هعوود ض  أغولووئ(ئيطلووع علووى هئتيووه  أهملووئ(مموود 

ئالمووودل فووود  ط يوووق التموووع بيندمووود ملهوووب  علوووى كثيووو  حسوووب اخوووهبف ط قووووه 

ئه ا الن  يذكد على النظ  ئالهأمب فيمد ئرب ئلك  لي  هوئ ئحود(  ، 1)  ئأئرله

شخروية  أموئ  أئالهعرب  أئت ئ  الت ل ئالهعديب لعله لغلبة الدئى بب النظ  ف  

ئليسا علمية مئضئعية قد ئقع منه الت ل ئالهعوديب ثو  ا  مود  كو ( السويد الخوئي  

ضوعوه السويد الغ يوو  فود  الودروب م  عد  اعهمدد هئثيقدا المهأخ ي   )قد  س (  

) رولى   عليوه النبو   أروحدبال من  ئاحهمدب الحد  كمد هئ مئتئد مم  يئثوق 

م  النتدش  ئالطئس  هئ نو  المبو  ) عليه السب     المذمني ئأمي  ئ له ئسل   

ئهوئ  ، 2)كيوف هلوو الهئثيقودا ئال هقبوب هو (؟ إ ائالعبموة   طودئئمئتئد عنود ابو  

مو  ا  نقئب انه ال مدنع م  النظ  العلمو  المئضوئع   إالكبي ة ئمسهحكمة  إشكدلية

ددة مندود كهوب التو ل ئالهعوديب موع المقد نودا العلميوة كمود رو ل الشوديد ق اي  مهع

 اله تيح ف  حدالا الهعد ض.  أئ إعمدبمع  ئأغولئ( أهملئ(الثدن  م  الظو  بمد 

بعد الشوي  الطئسو   ا  السلسلة قد انقطعا )قد  س (  السيد الخئي   أر لقد      

 ئإعموودباالسووهنبدط  إالهئثيقوودا الوو ئاة ئهضووعيود  غدلبوود  إلووىئال ط يووق للمهووأخ ي  

ئ د ه ا القوئب السويد  ، 3))قد  س (  على كبمه ال أي ئالنظ  ث   ك  عدة شئاهد 

 إلوىكثيو ة فويمك  ئروئب بعضودد  األروئبالغ يو  بد  كهب القدمد  ال تدليوة غيو  

فقد ئروب كهودب  يفالعبمة الحل  بط يق معهب  فدعهمدئا عليدد ف  الهئثيق ئالهضع

المحقوووق الحلووو  ئنقوووب مندمووود  إلوووىيوووئن  بووو  عبووود الووو حم  ئالوضوووب بووو  شووود ا  

                                                 

   (   الشهيد الثاني زين الدين علي العاملي, علم الدراية 1)

 . 256, ص1(   الغريفي, القواعد, جـ 2)

 . 45ص-42, ص1(   للمزيد ينظر: السيد الخوئي, معجم, جـ 3)
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فو  الحودي  ئاسوهخ ج مندود  األروئبعلى بعوض  إد ي ئقد عث  اب   ، 1)األحددي 

 ،ئضمندد ف  مسهط فدهه ئل  ه ك  فو  المتودميع الحديثيوة الهو  قبلوه األحددي بعض 

 )قود  سو (  محمود حسوي  النوديين   أسوهد (قد نقب عو   )قد  س (  الخئي  ئالسيد 

ال يشو  عو  فود  علو  ال تودب  األروئبمو   أربكد  عند( مد يق ب م  خمسي  انه 

المهأخ ي  ا   األعب ئا  السيد نوسه قد  ك  قبب الهع ض لمبح  ن  احد  ، 2) لو

يوود ئمديوة  مود  الشوي  بلغوا ن إلىعدد الكهب ال تدلية م   مد  الحس  ب  محبئب 

عو  ط يوق  إالاالنقطود  بدلنسوبة للمهوأخ ي  ئقد  د بعوض البودحثي  دعوئى  ، 3)كهدبد

   . 0)كثي  م  كهب القدمد  ال هم  بدلشي  إلىالشي  ئاثبا ا  للعبمة ط يقد 

مو  ا  نو  المهوأخ ي  ال  )قود  سو (  السويد الخوئي   أسسوهئبدلتملة فود  مود      

عوو   األخبود ئيقبوب كضوودبطة فو  حدلوة يبهنو  علووى الحود  ئاالتهدودد  ألنوهعبو ة لوه 

ق يب العرو  ئمثوب لوه بهئثيقودا منهتوب الودي  ئابو  شود   شوئب  أئئثدقة معدر  

ئابو  دائد   طودئئئال عب ة بهئثيقدا المهأخ ي  كدب   ،ئمم  قد بدمد لئ عث  عليه

 ئالعبمة الحل  ئم  تد  بعده . 

                                                 

 . 256, ص1اعد, جـ(   الغريفي, القو 1)

 .332, ص1(   ابن دقيق العاملي, السوائح, ج 2)

 . 41, ص1(   الخوئي, المعجم, جـ 3)

 .333ص-326, ص1(   للمزيد ينظر: ابن دقيق العاملي, السوائح, ج 4)
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  األقدمينمن قبل  اإلجماعالمبحث الرابع: دعوى 

 ( والضوابط األسس)                             

مبوودأ االقدميووة فوو  القبووئب ئلوو  يتعووب  أسوو قوود  )قوود  سوو (  يبوودئ ا  السوويد      

البحوو  عوو  مثووب هوو ( النرووئ  ئمندقشووهدد للثندييووة الهوو  حكمووا هوو ا  إالللمهووأخ ي  

مبنوو  علووى النظوو   ألنووهئال يعهموود عليووه  ئاألخيوو الورووب الهوو  هوو  الحوو  ئالحوود  

 الحك .  إردا ئاالسهنبدط ئاالتهددد ف  

موو  قبووب  اإلتموود دعووئى  )قوود  سوو (  ئفوو  هوو ا المبحوو  يقبووب السوويد الخووئي       

 إبو اهي علوى ئثدقوة   طودئئحهى م  قبب المهأخ ي  كمد ف  دعئى اب   أئ األقدمي 

قد ئسع هو ( الودعئى بوي  الندقوب  س (  )قد  ئبد ا يكئ  السيد الخئي    1)ب  هدش 

منقوئب ئهوئ غيو   ألنوه اإلتمود ئلك  قد لضعف مثوب هو ا   2)القدي  ئالندقب ئالمهأخ 

مو  نو  احود  لئيوةئلألحهى يدعى ه ( الدعئة بوب  ألتلهفيقدب ا  الهئثيق لي  حتة 

الون  علوى الهقوئي  مو  قبوب القودي   اإلتمود المهقدمي  ئ لو لهضوم  دعوئى  األعب 

ئقد  د ه ( الدعئة بعض   3)إليهمع  يددة دعئى انضمد  هقئي  الغي   لإلتمد الندقب 

ئا   ، 0)حوة الحدسوية ئا  هقئيمودا المهوأخ ي  مبنيوة علوى الحود البدحثي  بحتة  اي

ئاحود بخبو  ال المنقوئب اإلتمود ا   األرئليةئي  قد س ( قد بي  ف  مبدحثه خالسيد ال

    5)لي  بحتة

ئا  كود   اإلتمود ف  حي  فو  هو ( المبدحو  ال تدليوة قو   االعهمودد علوى هو ا      

علووى مثووب هلووو ئهنوود يمكوو  االعهموودد  ،منقووئال ئئثووق ئحسوو  فوو  ضووئ  هوو ( القدعوودة

ا كدنووا فوو  كلموودا المهووأخ ي  فدنووه يكشووف عوو  هئفيووق 1االتمدعوودا المنقئلووة حهووى ا

موو  المهقوودمي  يمكوو  المثوودب عليووه بموود  كوو (  اإلتموود . ا   6)بعووض القوودمد  ال محدلووة

حوئب متمئعوة  إلينودالو ي نقوب  اإلتمد ئا  نئق  فيه ئلكنه م   اإلتمد الكش  م  

                                                 

 . 45, ص1(   الخوئي, معجم, جـ 1)

 . 343, ص1(   ابن دقيق, السوائح, ج 2)

 . 344, ص1(   المرجع نفسه, ج 3)

 . 345, ص1(   المرجع نفسه, ج 4)

 . 162, ص1(   الخوئي, معجم, ج 5)

 . 225, الفضلي, أصول علم الرجال, ص156(   السبحاني, كليات, ص 6)
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نظ نود  إ ام  ال ئاة الثقدا يمك  ا  يكئ  هئثيقد عدمد ئيمك  ا  يكئ  هئثيقد خدرود 

 لكب  ائ على حدة. 

 ك  الكش   ، 1)م  ئثدقة هذال  الثمدنية عش  أكث ا  عبد ة الكش  ال هدب على      

العروودبة علووى هرووحيح موود يرووح موو  هووذال  ئهرووديقد  لموود  أتمعووافوو  كهدبووهي ))

 -ئه ي  2)يقئلئ   

 .أعي   ا ة ب   -1

 مع ئف ب  خ بئ  -2

 ب يد ب  معدئية. -3

 بري  االسدي أبئ -0

 يب ب  يسد ضالو -5

 مح   ب  مسل  الثقو . -6

 د اج.تميب ب   -7

 عبد   ب  مسكد . -8

 عبد   ب  بكي . -9

 حمدد ب  عثمد . -14

 حمدد ب  عيسى -11

 ب  عثمد  أبد  -12

 يئن  ب  عبد ال حم  -13

 روئا  ب  يحيى -10

 عمي  أب محمد ب   -15

 عبد   ب  المغي ة. -16

 الحس  ب  محبئب -17

 نر . أب احمد ب  محمد ب   -18

 
                                                 

 . 344, ص1(   ابن دقيق, السوائح, ج 1)

 . 653, ص2ج (   الطوسي, اختيار معرفة الرجال,  2)
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هئ الكش  ث  الشي  الطئس  ث  اب  شد  اشئب ث   اإلتمد م  نقب ه ا  أئبا       

بودلقبئب ئا  لو  ينقلوه الوبعض كودب   اإلتمود العبمة الحل  ئقد هلقئا ه ا اب  دائد ث  

ه   ث  573)ا   طدئئه   ئاحمد ب  605ه   ئاب  نمد الحل  )ا 624 ه ة )ا 

 .  1)لى نقب الكش  لهئالكب قد اعهمد ع اآلهيةهلقئ( بدلقبئب الق ئ  

  المهوأخ يالرودد  مو   اإلتمود  أمدالردد  م  المهقدمي   لإلتمد ه ا بدلنسبة      

بو  هشود  مود  كو (  إبو اهي فو  هئثيوق  )قود  سو (  فمثدله كمد  كو ( السويد الخوئي  

فقود تود  فو  كهودب فوبل السوديب مود  هو  660عل  بو  موئ  )ا   طدئئالسيد اب  

تعوو  محمود بو  بدبئيوه  أبو الشي  التليوب  إلىنرهي ))فم   لو مد ا ئيه بط ق ... 

قوودبي حوودثند مئسووى بوو   أمدليووه ضووئا    تووب تبلووه عليووه مموود  كوو ( ئ ئا( فوو  

ب  هدشو  عو  محمود  إب اهي  أبيهع   إب اهي قدبي حدثند عل  ب   ،المهئكب  حمه  

يقوئبي مود  ) عليوه السوب   ،عبد   الروددق  أبدقدبي حدثن  م  سمع  ،عمي  ب أب  

   م  عرد( ث  همثب فقدبي  أحب

  

 ئا  هظدووووووووووو  حبوووووووووووه  اإللوووووووووووههعرووووووووووو  

 

 

 هوووووووووو ا محوووووووووودب فوووووووووو  القيوووووووووود  بووووووووووديع  

 

 

 لووووووئ كوووووود  حبووووووو رووووووددقد الطعهووووووه 

 

 

 ا  المحوووووووووووب لمووووووووووو  يحوووووووووووب مطيوووووووووووع  

 

 

 .) البيهد  لمحمئد الئ اقي ئلعب قديب يقئب ه ا أقئب     

                                                 

 . 154(   السبحاني, كليات, ص 1)
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 ، 1)  قثقدا بدالهوودئ ئاة الحدي   ،همثب بدمد ) عليه السب   فنقلئ ا  الرددق      

بو  هدشو  هو ا  إبو اهي المنقئب فيدخب  اإلتمد داللة ئاضحة على ئلوظ بدالهودق يدب 

انه م  الهئثيقدا الخدروة ئلوئ  )قد  س (  فيكئ  على  أي السيد الخئي   اإلتمد 

ئ د بعوض البودحثي  هو (  ،علو  بو  مئسوى  طودئئالمهأخ ي  ئهوئ ابو   إتمد م  

ا  ال ئاية ليسا ع  مئسى بو  المهئكوب بوب  إ بب قطع بحدسية ه ا االهودق  الدعئى

عنود مو  هوأخ  عو  ابو   إاله  ع  محمد ب  مئسى ب  المهئكب ئهئ لي  له هئثيوق 

ئالعبمة الحل  ئ بمد ئثقد( اعهمددا على كث ة نقب الرودئق عنوه كدب  دائد   طدئئ

بو  هدشو  لو  يون  علوى ئثدقهوه  ئإبو اهي  أخو ىهود ة ئه ضوية عليوه ئه حمه عليوه 

حدسية خرئرد مع مبحظة عدد كثي  مو  الوقدود  ل ئايدهوه  إمد اائه  ف  نظ ( 

 األتوب مو   هي إبو االبدح  انوه  كو  فو  الدودم  ا  ئالغ يب م  ه ا  ،م  الحسد 

 . 2)ن  خد  على ئثدقهد  إلىالثقدا ال ي  ال يحهدتئ  

 إ ابو  هدشو   إبو اهي حرلا ئثدقوة  إ  ئه ا الكب  يبدئ هندقضه ئاضحد فكيف      

 هويد  لو.  أخ ىالمنقئب ئق اي   اإلتمد ل  يعهمد على 

المنقووئب حهووى شوومب  اإلتموود قوود ئسووع  )قوود  سوو (  يبوودئ ا  السوويد الخووئي       

 .  بدألخبد المهأخ ي  ئلك  لي  م  كب احد بب قيد( 

                                                 

 . 158ص , رضي الدين أبو القاسم علي بن موسى, فالح السائل, سطاوو(   ابن  1)

*      لم اعثر لقائل هذا الشعر فإذا كان محمود الوراق فكيف يتمثل به اإلمام الصادق عليه السالم وهو يتقدمه 

 هـ(.225طبقة فان محمود بن حسين الوراق )ت 

 . 165, ص25 , خير الدين, األعالم يم, الزر كلحسن الوراق شاعر أكثر شعره في المواعظ والحك       

 

 . 346, ص1(   ابن دقيق, السوائح, ج 2)
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 ةــالخالص

 

بعد ه ( التئلة ف  المقدمة الثدنية م  مقدمدا كهدب معت   تدب الحدي  للسيد      

  -ياآلهيةالنهدي   إلىخلرند  )قد  س (  الخئي  

الحس   أئلمع فة الئثدقة  أئته أ بعة )قد  س (  السيد الخئي   أس  -1 

 ئاعهمددهد.

 المعهب ة ئبضئابط.  ا  ن  المعرئ  يثبا بدلئتدا  ئال ئاية -2 

  ئالعلم  ف  عل  انوهدل بدب العل ئأكدنوى السيد حتية الظنئ  ال تدلية -3 

 ال تدب. 

 م  قدعدة العدالة.  أئسعئه   اإلخبد لقدعدة الثقة ف  حتية  أس  -0 

ف   إالهئثيقدا المهقدمي  ئال عب ة للمهأخ ي  لقدعدة قبئب ن   أس  -5 

 المنقئب فيمك  قبئله.  اإلتمد 

ئم  ه ( المقدمة ئغي هد يمك  القئب بعد بح  تميع المقدمدا ئبكب  -6 

لحئ ة النتف المبد كة البح   أعددقد  )قد  س (  تدا ة ا  السيد الخئي  

ئالوقدية فضب  األرئلية أبحدثه( ه ا ف  اغلب ال تدل  نظ يد ئعمليد فقد طبق مبند

ال ايعة معت   تدب الحدي  ئهوريب طبقدا ال تدلية ف  مئسئعهه  أبحدثهع  

 ال ئاة. 
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