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

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(79) 

احلجية ملاا   فوق ذلك ، أو أيضا   تحبابساإل، أو فقط الثواب :غ(اخلالف يف إفادة أخبار )من بل سبق
 .جيمع شرائط احلجية

 ستحبابلإلأدلة على إفادة أخبار )من بلغ( 
 بوجوه: ستحباباإلأن يستدل على إفادهتا  ويمكن
الثواب يف الصحيحة رتب علاى ففاا العماي في عا  عان   نأما استدل به احملقق اخلراساين من  األول:

ح حليتااه( أو )ماان  اال ى أو  ااام فلااه  ساار  في ااون واناف ااه ونان )ماان وأضاااف )كوفااه بنفسااه حمبوبااا  ومسااتحبا  
علااى ففااا العمااي(  بت اار أقولااه: قولااه ) (1)، فااافهم وتلمااي(سااتحبابباإلكاا(ا( ولعلااه لاا(لك أفاا  املعااهور 

ُ   َمْن َسِمَع َشْيئاً ِمَن الث ََّواِب َعَلى َشيْ يظهر مبالحظة  حيحة هعام بن سا   ُ  ََ اَ  لَ  ََ َو ِإْ   ٍء َفَص نَ 
  ُ وكاا(لك  ااحيحته ففسااه ظاااهره: كااان لااه ذلااك الثااواب علااى العااي   نإفاا (2)لَ  ْم َيك   ْن َعلَ  ى َم  ا بَ َل َ  

ُ  األخرى  اَ  َأْجر  َذِلَك َل ََ أي أجر ذلك العمي. 
يف  ااحيحة هعااام باان سااا  املرويااة يف  (3)رجاااألمااا اسااتدل بااه احملقااق العراقااي ماان ظهااور مفااردة  الث  ا:ي:
ُ  احملاساان  ُِ  َش  يْ  َع  ِن النَِّب  ي   َم  ْن بَ َل َ   ُ   َوِإْ  ََ  اَ  َرس   ول  اللَّ   ُ  ََ  اَ  َأْج  ر  َذلِ  َك لَ   ََِمَل   ٌء ِم  َن الث َّ  َواِب فَ 
 ُ   ْل ْ ال  ساااتحقاقاإلدون  اااواب التفضاااي و اااواب  ساااتحقاقاإلاألجااار يطلاااق علاااى  اااواب  ألن (4) لَ   ْم يَ 

 .أو مع الوجوب ستحباباإلي ون إال مع 

                                                           

 .353-352كفاية األ ول: ص  (1)
 .78ص 2ال ايف: ج (2)
 .410-404ص 3راجع هامش فوائد األ ول ج (3)
 .71ص 1ج ، عنه وسائي العيعة:25ص 1احملاسن، ج (4)
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، (1)سااتحقاقواإلماان الااتالنم العااريف بااني الثااواب  ، كمااا ساابق،يد األخ األكاارمااا اسااتدل بااه الساا الثال  ث:
بااااملعمل املعهاااود ا ن القساااايم  (2)ساااتحبابباإلماااورد يف الروايااااف  اااارح فياااه  ال حيضااارين ا ن فاااهأوفضاااي : 

عة الثااواب ومنااه اسااتفاد الفقهااا  واملتعاار  ،ادة  عاا ،افبااي املاا(كور يف الروايااللوجااوب وال راهااة واحلرمااة واإلباحااة 
 .ستحباباإلعلى مر  التاريخ، 

 وجوه إلفادة أخبار )من بلغ( للحجية
ُ  َع ِن النَِّب ي  ظاهر  نأيستدل على إفادهتا احلجية بالبيان ا يت وهو  نأمي ن َما  ٌء  َش يْ  َم ْن بَ َل َ 

 ُِ ُ   َوِإْ  ََ   اَ  َرس    ول  اللَّ    ُ  ََ  اَ  َأْج   ر  َذلِ   َك لَ   ََِمَل    ْ ْل   ُ لَ  مْ  ِم  َن الث َّ   َواِب فَ  إسااقاش شااارائط احلجياااة   يَ 
حيقاق يف سانده ومادى  نأشاي  مان الثاواب فعلياه  يقاال: )مان بل اه عان النا   نأاملعهودة وإال لوجاب 

يعماي باه  نألاه  نإفا( ل ن الرواية مطلقة أي سوا  أبل اه ربار قاوي أم ربار ضاعي  عنه  فقيما حجية 
ل اون ها(ا البلاوج حجاة وإن   جيماع شارائط  فاهأناه عرفاا  يعماي باه ولاه الثاواب علياه واملفهاوم م نأبي حيسن 

صااادر عنااه( فهااو مبنزلااة العلااى كوفااه  بااي إباانا : )فااال تبحاا  عاان السااند ههر احلجيااة املعهااودة، بعبااارة أخاارى ظااا
 فتلمي تنزيي، ك افة احلجج التنزيلية املتم مة لل اشفية.

جااه حلمااي النصااوص بصااورة كااون خاار حااال: ال و  مااا ذكااره احملقااق العراقااي ماان )وعلااى أي   وبوج  ُ رخ  ر:
علااى العمااي كاا(لك رجااا  الو ااول إ   اخلاار الصااحين كااان داعيااا   لعاارايط احلجيااة، إذ كمااا أن   غ واجاادا  املبل اا

حتماااال ال يبقاااى ماااال احلماااي علاااى  اااورة وجااادان اخلااار وماااع هااا(ا اإل ؛علياااه رمباااا ي اااون داعياااا   الواقاااع أيضاااا  
 .(3)لعرائط احلجية(

و اوال  الواقع ليتعدد يف شرائط احلجياة، كاإحران كوفاه  قاة ياروي عان  قاة وه ا(ا أقول: فليا املدار هو 
رجااا  الو ااول إ  الواقااع متحقااق يف  نأ، بااي املاادار هااو )رجااا  الو ااول إ  الواقااع( وال شااك إ  اإلمااام 

ال ااارج رجاااا   ل اااونشااارائط احلجياااة فيهاااا  ساااقطع أ  ، فقاااد  واباااا   املخااارة عااان النااا   مراسااايي الثقااااف
                                                           

 .21ص 10تبيني األ ول، دار العلم ا قم: ج (1)
 وإذا وجد فهو فادر أو قليي. (2)
العااايخ حمماااد علاااي ال ااااظمي اخلراسااااين ري تقرياااراف لااا  املاااينا حمماااد حساااني ال اااروي الناااائي ، فوائاااد األ اااول، م سساااة النعااار  (3)

 .410ص 3اإلسالمي ا قم: ج
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 .يا الو ول ففسهالو ول ول
رج مناه رجاا  الو اول، كاا داب والسانن واملصاائب، كفاى فياه أد  شاروش  الكلما كان  فهأواحلا ي: 

 .احلجية
 الجواب عن توهم شمول أخبار )من بلغ( للوّضاعين

اعني يف ا داب والساااانن واملصااااائب والتاااااريخ وض ااااابني والل اااا(  ال يقااااال: يلاااازم ماااان ذلااااك حجيااااة أخبااااار ا
 ؟هاوغي 

العارع والعقال  أرادوا إغالق أبواب ال (ابني والوضااعني  نأا ملعلومية القطعي عنه فصرافباإلجياب إذ 
مااان األماااور، فهااا(ه القريناااة العقالئياااة أو أمااار  يعتاااروا كالمهااام حجاااة يف أي حقاااي مااان احلقاااول  نأفاااال يعقاااي 

ُ  َع   ِن النَِّب   ي  القطعياااة احلافاااة عناااع افعقااااد اإل اااالق ألخباااار مااان بلاااغ فاااال تعااامي  ٌء ِم   َن  َش   يْ  َم   ْن بَ َل َ   
ولوجاود يف مقاام البياان مان ها(ه ا هاة،  حيتااج إ  إحاران كوفاه ابني إذ ل ا(  عان  رياق اماا بلاغ   الث ََّوابِ 

أخباار )مان  نإ :ولوجود القادر املتايقن يف مقاام التخا اب، وبوجاه آخار ،القرينة على اخلالف، وهي ما ذكر
 نإفااطعااا ، وذلااك ربااالف مراساايي الثقاااف املعتماادة، أي الااك اعتماادها أول ااك الثقاااف عاانهم ق بلااغ( منصاارفة
 أبدا . فصرافلإلوال وجه  هاماإل الق يع

اَ  َرس ول  اللَُِّ  ْ ْلُ( ظاهر في عدم اإليصال إشكال )َوِإْ  ََ  َلْم يَ 
ُِ َوِإْ  ََ  اَ  رَ يف الروايااة  يف اإل ااالق بظهااور قولااه  فاااقش الساايد األخ  وق  د لَ  ْم  س   ول  اللَّ  
ْ ْلُ  .فقيادلإليف عدم إيصال اخلر غي ا امع لعرائط احلجية للواقع، ل نه مينن الثواب رغم ذلك   يَ 

 الجواب: بل ظاهره الحجية رغم عدم اإليصال
وإن  تباعاهاحيسان  البلاوج حجاة نأى احلجياة مان عادمها، إذ ظاهرهاا علا أدل  ذلك  نلب :ابقد جي ولكن

بعبااارة أخاارى: للحجيااة معنيااان: ال اشاافية، ولاازوم وحساان اإلتباااع، وظاااهر الروايااة  الواقااع فرضااا ،  يصااادف 
وإن كااان   يقلااه )فلاايا ب اشاا (  رسااول اهلل  نأ بااوف املعاامل الثاااين وإن   يثباا  املعاامل األول، أي 

 فهو حجة هب(ا املعمل فال يعرتش فيها هب(ا املعمل شرائط احلجية. تباعهال ن حيسن 
  يقلااه  بوتااا  فرضااا  فااإن ماارد بلااوج  ااواب عاان الناا  باالي  ريااق   : حاا  إذا كااان الرسااول  الثااةعبااارة ب

ال، كااف يف حسان اإلتبااع، وماا ذلاك إال ألن املادار هاو رجاا   أملعارائط احلجياة سوا   أكان جامعا  كان، 



 ه2114رجب /  29اإلثنين .... ................................................................. (2119) (نالظصول: مباحث )األ

4 

 

 قاال هاو  هاودة ولا(االو ول ال الو ول ففسه ورجا  الو ول متحقق ح  مع فقد شارائط احلجياة املع
يف فوائاد احملقاق الناائي  قاال  (1))و بوف استحباب العمي مالنم عرفاا  لعادم كاون النقاي كا(با  أو كوفاه  ادقا (

هاو « ففعلاه التمااذ ذلاك الثاواب أوتياه»يف خر حممد بن مروان  قل : الظاهر من قوله  نإفاأل ول: )
حتمااال كوفااه مطلوبااا  يف ففااا األماار، فالبااد أن ال ي ااون أن ي ااون العمااي برجااا  إ ااابة قااول املبل ااغ للواقااع وا

هلااا ال ي ااون العمااي بااداعي احتمااال املطلوبيااة، بااي مقتضااى  ه لااو كااان واجاادا  قااول املبل ااغ واجاادا  للعاارائط، فإف اا
 وابااهجوأمااا  (2)العمااي بااداعي كوفااه مطلوبااا  واقعااا (ا  احتمااال لالفااة قولااه للواقااع وإتيااان  ااحجيااة قولااه هااو إل

 .(3)يا بتام ملا أجاب به احملقق العراقي عنه فراجعبا)قل ( فل
 وجُ المثوبة رغم عدم اإلصابة

 ؟كي  يستحسن منحه الثواب و  يقله رسول اهلل   ال يْال:
باألماااراف الااك ال شااك يف حجيتهااا رغاام عاادم مطابقتهااا للواقااع أحيافااا  ف ياا  جيااب  إذ يج  اب: :ْ   اً 

 بي غالبا ؟ ليس  مصيبة دائما   هناأمع  ا  لقمط تباعهاا
 ا  لباااايف غاااي مااااوارد اإل ااااابة، وملصااالحة ساااان  القااااافون دفعاااا  ل فسااااد أو ج (4)الساااالوكيةباملصاااالحة  وح   ً :

 ه(ا. ل  لن، أو شبه ذلك
 ومي ننا برهنة ما سبق بوجه آخر هو برهان ال رج وسيليت غدا  بإذن اهلل تعا .

 لُ الطيبين الطاهرينوروصلى اهلل على محمد 
 

ُ  ِفي  : سى ال اظممو قال اإلمام  ُِ َواَل يَ تَِّهَم ُ  ِفي ِرْزِق ُِ َأْ  اَل َيْسَتْبِطَئ ََْل َعِن اللَّ يَ ْنَبِ ي ِلَمْن َع
 ُِ  (11ص 2ال ايف: ج) َقَ اِئ

                                                           

 .21ص 10تبيني األ ول، دار العلم ا قم: ج (1)
العااايخ حمماااد علاااي ال ااااظمي اخلراسااااين ري تقرياااراف لااا  املاااينا حمماااد حساااني ال اااروي الناااائي ، فوائاااد األ اااول، م سساااة النعااار  (2)

 .412-411ص 3اإلسالمي ا قم: ج
 .412ص 3راجع هامش فوائد األ ول ج (3)
 قوهلم. محتميا اح  ل فقياداإلوحسن  كتو يق العالقة هبم  (4)
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