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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
(365) 

 المرتضى: أكثر أخبارنا متواترة
)ان أكثالالر اخبار الالا املرويالالة يف كعبنالالا معلومالالة، مصطوعالالة علالالى تالالتعها، امالالا بالالالعواتر مالالن  : تضالالىكالالالم السالاليد املر سببب  

طالالالرإل اعةالالالاعة واعواعالالالة أو ب مالالالارة الالالالق علالالالى تالالالتعها وتالالالدإل روايالالالا وهالالالي موجبالالالة للعلالالالم، مصعضالالالية للصطالالال ، وان وجالالالد اها 
 مواوعة يف الكعب بسند خمصوص من طريق اآلحاا(.

لنالالا سالالبي  إط االطالالالا علالالى ا هالالاا الالال  عرذالالوا منهالالا مالالا وكالالروا، حيالال  حظالالوا  عالالم قالالال أيضالالاري: )و الاله خالالاق ا الاله   يبالالق 
عنالالا بالالاب االععمالالاا علالالى مالالا كا الالق  الالم  سالالد  بالالالعني وأتالالبن حظنالالا األاالالر، وذالالانوا بالعيالالان وعوضالالنا عنالاله بالالا  ، ذالالال جالالرم ان 

 األبواب مشرعة، وضاقق مذاهب كا ق املسالك  م ذيها معسعة.
الروايالة عنالا مالن  اله جهالة اعجالانة الال  هالي أاا مراتبهالا لكفالى باله سالبباري البالا  الدرايالة علالى  ولو   يكن إال ا صطاا طريق

 .(2)((1)طالبها
 تواتر أكثرها ال ينقح حال مفرداتها لكن  
واحلاتالالال : ا نالالالا حالالالن إوا علمنالالالا بالالالان أكثالالالر األخبالالالار املواعالالالة يف الكالالالايف الشالالالرين مالالالثالري معالالالواترة أو حمفوذالالالة بالصرينالالالة  أقبببول:

ولالالالك ال يكفالالالي يف احلكالالالم بعالالالواتر آحالالالاا أخبالالالاره كمالالالا هالالالو واضالالالنم ذا الالاله مالالالن قبيالالال  العمسالالالك بالعالالالام يف الشالالالبهة الصطعيالالالة، ذالالال ن 
 .املصداقية

 لصياس.لك ى ص   تل )األكثر( إط قضية جزئية وهي ال تنعج وال يصن أن آبعبارة أخرى: م
 اانالأو علمنالا ب سالائر الروايالاا    علالم حالالو روايالة بالني مائالة  روايالة مالرااةسالبعني  بصالتةكمالا ا نالا إوا علمنالا   االثالة:بعبارة 

مالرااة لكنهالا  معالواترةمالثالري ، ذا اله يكالون مالن اخالعالج احلاالة بالالحاالة، ذكالذلك إوا علمنالا بالان معظالم أخبالار الكالايف ةعيفض
العلم بعواتر املعظالم يف تصالتين اآلحالاا )أي هالذا  يجيد، ذا ه يكون من اخعالج املعواتر بالالمعواتر، ذال بني ما بني الدذعني

  ووا((  عم يصلن قرينة عامة مييدة لصوة أخباره إمجاالري. ذع م ا  
 القضية الحقيقية والخارجية

مس لة وجوب املعرذة ميكن أن تطرح بنتو الصضية احلصيصيالة كمالا ميكالن أن تطالرح بنتالو الصضالية ا ارجيالة، وولالك  بحث:
                                                           

جالالالائي، وهالالالذه العبالالالارة  الالاله للسالالاليد املرتضالالالى املطبالالالوا حاليالالالاري ضالالالمن رسالالالائ  الشالالالرين املرتضالالالى  صيالالالق مهالالالدي الر  -جالالالواب املسالالالائ  العبا يالالالاا  (1)
 ا واب عن وجوا أخبار اآلحاا يف مصنفاا االمامية(. 22 - 22موجواة الن يف النسخة سصطا )ا ظر تفتة: 

 .3 - 2منعصى ا مان للشيخ حسن بن الشهيد الثاين:  (2)
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 ولك: يق األمر يفو ص.  ه منصن يف كلمايم ويف معصد األقوال السعة ال   صلها الشيخ 
ما تب  ذيها احلكم على األذراا احملصصة الوقوا، سوا اري أكا ق حمصصة يف املاضي أم احلاضر أم  :هيالصضية ا ارجية  ان  

احلكالم ذياله علالى األذالراا األعالم مالن احملصصالة الوقالوا واملصالدرة  ب  مالا تال :ااملسعصب  )بلتاظ حال العلبس( أما احلصيصية ذصالوا ان
مالالا تالالب ذيالاله احلكالالم علالالى الطبيعالالي )الطألبألعالالي، علالالى األتالالن( باععبالالاره مالالرآة  :هالاليالالالذي  سالالعظهره ان احلصيصيالالة  الوقالالوا، لكالالن

 .لألذراا، ال ملوضوعيعه
ان الصضالالية ا ارجيالالة ال ميكالالن أن تصالال  كالال ى يف الصيالالاس املنطصالالي عكالالس الصضالالية احلصيصيالالة، إو يالالراا بينهمالالا: مالالن الفالالوارإل و 

الالبالصيالالاس اقعنالالاص ا هالالول ح عليالاله الطبيعالالة احلكالالم علالالى الطبيعالالة ذالالان أي ذالالرا إهالالول حكمالاله إوا ا طبصالالق  تالالب    ومالال ،ه  كم 
احلكم على األذراا ا ارجية، ذان الفرا ا هول مراا أمره بني الدخول وا روج ذمن أين  تب  له احلكم، عكس ما لو شمي

، إال إوا  ا الالذالالراا ا هالالول حاحكالالم األ يعالالرق منالالهالصضالالية ا ارجيالالة مبنيالالة علالالى االسالالعصرا  واالسالالعصرا  ال  :رىاخالال ب بعبالالارة أخالال
 ذعدبر. ،يصيةكان معلالري ذيدخ  حينئٍذ ب كة عل عه يف احلص

 هل الحكم بوجوب المعرفة، حكم بنحو الحقيقية أو الخارجية؟
ولالو عالن تصليالد أو كفايالة الظالن...  ة حصالو اكفاياملصام: يص  البت  يف ان احلكم بوجوب املعرذة عن اسعدالل أو   وفي

 على طبيعي املكلن بنتو الصضية احلصيصيةب أو تب على أذراا خمصوتني بنتو الصضية ا ارجيةب إخل ه  تب
أو  اله ولالك، خاتالة وب  صيلها من األخبالار وجبأو  عن اسعدالل تفصيلي: من هو املخاطب بوجوب املعرذة وبوجه

 ب احملعمالا أربعة:مما سي يت و ههاالسق حبسب األقوال 
 فة إما المكلف أو الشيعيب بوجوب المعر المخاط  

 )املكلن( بنتو الصضية احلصيصية.هو أن يكون املخاطب  األول:
 )الشيعي( بنتو الصضية احلصيصية.هو أن يكون املخاطب  الثاني:

)األول: اععبالالالار العلالالالم ذيهالالالا مالالالن النظالالالر واالسالالالعدالل، وهالالالو  :هوروالظالالالاهر ان الصالالالول األول الالالالذي  صلالالاله الشالالاليخ عالالالن املشالالال
مبال   (2)((1)إمجالاا العلمالا  كاذالة -يف الباب احلااي عشر مالن خمعصالر املصالباح  -ثر، وااعى عليه العالمة املعروق عن األك

كاذراري، وأما الصول السااس الذي  صله الشيخ عالن   أومشركاري  أوخمالفاري  وأكلن أعم من كو ه ةيعياري ملاعلى ان املخاطب هو 
لعصليالالد، مالال  كالالون النظالالر واجبالالا مسالالعصال لكنالاله معفالالو عنالاله، كمالالا )السالالااس: كفايالالة ا الالزم بالال  الظالالن مالالن ا )قالالدس سالالر ا(: الشالاليخ

ذهالالو هالالاهر إن   يكالالن تالالر اري يف أن  (4)((3)يف مسالال لة حايالالة أخبالالار اآلحالالاا ويف أواخالالر العالالدة يظهالالر مالالن عالالدة الشالاليخ 
                                                           

 .4 - 3الباب احلااي عشر:  (1)
 .223ص 1م: جالشيخ مرتضى األ صاري، ذرائد األتول، إم  الفكر اعسالمي ال ق (2)
 .131: 2، و 132: 1العدة  (3)
 .222ص 1الشيخ مرتضى األ صاري، ذرائد األتول، إم  الفكر اعسالمي ال قم: ج (4)
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مالالن احلاتالال  وهالالو الالالذي يكفيالاله هنالاله املعفالالو عنالاله يف تالالر( النظالالر لفالالر  إتالالابعه يف تصليالالده،  هذا الالاملخاطالالب الشالاليعي خاتالالة، 
 اخوله يف اائرة اعسالم )أو حن اعميان على قول(.تصليده يف 

 )ا امس: كفاية الظن املسعفاا من أخبالار اآلحالاا، وهالو الظالاهر ممالا حكالاه العالمالة  :مسالصول ا احال وكذلك 
 لوضالوح أن الكالالم عالن (2)((1)يف النهاية عن األخباريني: من أنم   يعولوا يف أتالول الالدين وذروعاله إال علالى أخبالار اآلحالاا

)ابالق إو الشيعي امليمن باألحااي  وان هنه منها )أو قطعه كما اسعظهر اه من مرااهم( كاٍق، إو  هه ال ياليمن االا أتالالري 
 .عبرا  ومعك ا ه كاقٍ العرش مث ا صش( ذكين يصال له ان الظن املسعفاا من أخبار ا حاة عليك أو 

 .من املصال وأعرق حال بصية األقوال مما سرا اه عليك
 لمصيب أو المخطئأو ا
 .هو )املصيب( أو )املخطئ( بهان يكون املخاطب  :والرابع الثالث
 عالم إن كالان مصاليباري يعالرق احلالق ال عالن اسالعدالل تالن أن  بقصيب يعرق احلق ذكيالن يصالال لاله أعالرق احلالاملان  وفيه:
 .على احلقاألالة النظر و صي  احلاج و عليك جيب يصال له 
 املصيب بنظرهباملراا أو تعاطب املصيب يف منت الواق  عند اهلل هو وان املصصوا  ،ان لنا ان  س ل عن املراا من املصيب ثم

أن يكلالالالن املصالالاليب بنظالالالره  يفال حمالالالذور إو  اللغويالالالة إو الكالالال  مصالالاليب بنظالالالره. ذع مالالال لالالالزوم عليالالاله  األ رأل وأل  ،هأريالالالد األخالالال فبببان
وال تلالزم اللغويالة أبالداري إو لالو   هبعتصي  ما علماله عالن اسالعدالل إو علماله هالو احلاتال  لاله ال كو اله عالن اسالعدالل ذا اله مفصالوا ذيال

ذا الاله ال ةالالك يف ا الاله املصالاليب بنظالالره هنالالاري  وأمالالا، كلالالن كالال  مصالاليب بنظالالره باالسالالعدالل، الهعالالدى كثالاله مالالن الكفالالار والضالالالل
 ميكن تكليفه بعتصي  العلم.

يصالدر علياله هالو ان اعتابة الثبوتية خارجية عن قدرة املكلن ذكين يكلن ااب إو  اية ما  :يهعل األ رأل وأل  ،ولأريد األ وإن
أي اعتالالابة بنظالالره، وإن قيالال  بالالان علمالاله مالالرآة الواقالال  والثبالالوا، كالالان رجوعالالاري إط أن املخاطالالب هالالو املصالاليب اعتالالابة اعاباتيالالة 

 وإال كان من العكلين بغه املصدور. ذع م بنظره 
 أو المتعارف من الناس

نالاس وعلالى ولالك كال  كاذالة األقالوال املخعلفالة، مالن أن املخاطالب هالو املععالارق مالن ال ما العزم به السيد الوالد  :الخامس
قالالالال: )إوا عرذالالالق هالالالذا قلنالالالا يف تالالالدا بيالالالان األالالالالة: ال ةالالالك أن الصائالالال  بوجالالالوب النظالالالر ال يصالالالول بوجوبالالاله مطلصالالالاري حالالالن ولالالالو أور  

مالالا العشالكيك يف العصائالد احلصالة، كمالا ذالاليمن يعلالم مالن حالاله ولالالك، كمالا أن الصائال  بوجالوب العصليالد ال يصالالول بوجوباله مطلصالاري حالن ذي
علالالم ب  الاله لالالو  ظالالر اكعسالالب اليصالالني بالعصائالالد احلصالالة أو قالالوي إوعا الاله، وإملالالا يصالالوالن بالالالوجوب يف املععالالارق مالالن النالالاس، وحينئالالٍذ ذفالالي 

 وسي يت مزيد إيضاح ومناقشة ب ون اهلل تعاط. (3)األذراا املععارذة األقوال يف جوان العصليد والنظر أو وجوب أحد ا االاة(
                                                           

 .222ناية الوتول )خمطوج(:  (1)
 .222ص 1الشيخ مرتضى األ صاري، ذرائد األتول، إم  الفكر اعسالمي ال قم: ج (2)
 .424-442ص 1ا والعصليد، اار العلوم ال بهوا، جالسيد حممد احلسي  الشهاني، كعاب االجعها (3)
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 قواالري سعة يف وجوب املعرذة عن اسعدالل... و ضين ان هنالك أقواالري أخرى أيضاري.سبق ان الشيخ  ص  أ تتمة:
 حرمة النظر ووجوب التقليد -7

وجوب العصليد وحرمة النظرم اسعناااري إط أن النظر كثهاري ما يياي إط الضالالل واالرالراق وقالد يالياي إط  القول السابع:
يف اعةالالكاالا والشالالبهاا وكثالالهاري مالالا يصالال  النالالاهر يف ةالالبا( الشالالبهاا كمالالا ا الاله  النظالالر  يعوقالالن علالالىالكفالالر واعحلالالاا، إو النظالالر 

احلرمة يف ا ملة أي ذيمن أاى به النظر هذا االسعدالل وروه يفيد ب ةكاالا الطرق اآلخر، وال خيفى ان  يصعن كثهاري ما 
اعطالالالالإل، قالالال السالاليد الوالالالالد  الصالالولولكالالن لعالال  هالالالاهر هالالذا  اري لصالالالإط ولالالك أو مألالالن احعمالال  يف حصالالاله احعمالالاالري عصالئيالالاري، ال مط

حبرمة النظر ذصد اسعدل بالسنة والعص : : )وأما من قال 
أ ه سئ  عن الصدر ذصال: "طريٌق مظلم ذال تسلكوه، وحبر عميق ذال  أما السنة: ذلما روي عن اعمام أمه امليمنني 

. وقولاله املعصالدم: "علاليكم (2)عميالق ذالال تلتصالوه"عن الصالدر ذصالال: "حبالر  كما سئ  منه   (1)تلاوه، وسر اهلل ذال تعكلفوه"
 بدين العاائز". إو معناه وجوب العدين مبا اا وا اا من  ه مناقشة وجدال.

وأما العص : ذألن النظر يف األتول مظنة للوقوا يف الشبهة وا روج من الدين لكثرة الشبهاا، ذياب تر( النظالر اذعالاري 
 تلة ب ون اهلل تعاط. وللبت  (3)ملا يرتتب عليه من خوق الضرر(

 الملخص:
 تواتر أكثر أخبار الكعب األربعة، على رأي السيد املرتضى، ال جيدي يف تنصين حال آحاا روايايا. -
الالاحلكالم بوجالوب النظالر وقسالائمه إمالا بنتالو الصضالية احلصيصيالة أو بنتالو الصضالية ا ارجيالة، واألقالوال يف املصالام  اله  -  ةمنصت 

 .من هذه ا هة
إمالا )املكلفالن( أو )الشاليعي خاتالة( أو )املصاليب( أو املخطالئ( أو )املععالارق مالن النالاس( وكال  قالول باملعرذة ب خاطأل امل -

 .أحد األولني أو ا امسمن األقوال السبعة مب  على 
 ب  احلكالم ذيهالا علالى األذالراا األعالم مالن احملصصالة واملصالدرة أو هالي مالا تال ب  هالي مالا تال ةييصه  الصضية احلص سؤال تمريني:

 وما الثمرةب يها على الطبيعة مبا هي مرآة لألذرااب وما الفرإل بينهماباحلكم ذ
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

و ال  ع ْقل    ،و ال  و ْحش ة  أ ْوح ُش ِمن  اْلُعْجبِ  ،و ال  م ال  أ ْعو ُد ِمن  اْلع ْقلِ  ،ال  فب ْقر  أ ش دُّ ِمن  اْلج ْهلِ  :رسول اهلل قال 
التَّْدبِيرِ  ارِِم اللَِّه تب ع ال ى ،ك  اْلك فِّ ع ْن م ح   و ال  ِعب اد ة  ِمْثُل التبَّف كُّر ،و ال  ح س ب  ك ُحْسِن اْلُخُل ِ  ،و ال  و ر ع  ك 

 (.311ص 4من ال  ضره الفصيه، ج)
                                                           

 .281ح 224نج البال ة ص (1)
 .14ح 123ص 2البتار ج (2)
 .424-422ص 1السيد حممد احلسي  الشهاني، كعاب االجعهاا والعصليد، اار العلوم ال بهوا، ج (3)
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