احلديث امل�ضمر
وحجيته يف الفقه الإ�سالمي

منشورات دار الحسني 

•اسم الكتاب :احلديث املضمر وحجيته يف الفقه اإلسالمي
•تأليف :الشيخ عيل غانم الشوييل
•اإلخراج الفني :قحطان عامر حممد
•عدد النسخ 1000 :نسخة
•املطبعة :مطبعة الغري
•الطبعة :األوىل سنة 1437هـ
•النارش :منشورات دار احلسني
•رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق ببغداد ( )2061لسنة 2016م

احلديث املضمر
وحجيته يف الفقه اإلسالمي
أ
ت�ليف
الشيخ عل من
الشويل
غا�
ي
ي

مي
تقد�
الشيخ اب�قر رش� يف ش
القر�
ي



احلمد هلل رب العاملني ب��ارئ اخلالئق أمجعني وباعث األنبياء
واملرسلني الذي بعد فال يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعاىل،ثم
الصالة والسالم عىل أرشف خلقه وبريته سيدنا ونبينا وحبيب
قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد املؤيد والرسول املسدد املصطفى األجمد
املحمود األمحد حبيب إله العاملني أيب القاسم حممد صىل اهلل عليه
وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين املعصومني ،وريض اهلل سبحانه
وتعاىل عن رواتنا الراشدين َن َق َل ِة األحاديث عن السادة اهلادين.
وبعد:

ملا كانت السنة الرشيفة مصدر ًا من مصادر الترشيع اإلسالمي
بحيث ال يتكامل إال هبا وكذلك أيض ًا ال يمكن معرفة تفاصيل
الترشيع اإلسالمي إال بواسطة السنة الرشيفة كان البد للفقهاء من
البحث عن أحواهلا وعام يعرض عليها وملا كان احلديث املضمر نوع ًا
من أنواع اخلرب عن املعصوم كان لزام ًا عليهم أن يبحثوا عنه
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من حيث صحة االحتجاج به أو عدمها .فأن الختالف الفقهاء يف
احلديث املضمر بني قبوله ورده ألثر عظيم يف الفقه اإلسالمي يتجىل
ظاهر ًا عند مطالعة مدارك األحكام املختلف فيها.
وسنبني ذلك عند الكالم عىل مذاهب العلامء يف قبوله ورده

وقد رتبته عىل فصول وخامتة.

الفصل األول يف تعريف احلديث املضمر،والفصل الثاين يف بيان
عوامل اإلضامر وأسبابه ،والفصل الثالث يف حجية احلديث املضمر
ومن ثم ذكر خامتة إن شاء اهلل تعاىل عليه توكلت وإليه أنيب.

اإله َداء
ْ

إىل األمل املوعود.
إىل أمل السامء قبل األرض.
إىل أمل األنبياء قبل الشعوب.
إىل سليل عيل وفاطمة.
إىل الطالب بدماء كربالء.
إىل األمام املهدي احلجة بن احلسن(.)
املؤلف

شكر و تقدير:
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف
األنبياء واملرسلني حممد وآله الطاهرين.
أقدم كامل الشكر واالمتنان إىل كل من ساند وشارك
يف أمتام هذا البحث املتواضع.

كلمة حول البحث تفضل هبا
العالمة آية اهلل الشيخ باقر رشيف القريش ((دام عزه))

لعل من املفيد جد ًا البحث عن أحوال السنة التي هي من مدارك
الترشيع يف اإلس�لام ،وتأيت يف األمهية بعد الكتاب العزيز ،وعىل
ضوئها يفتي الفقهاء فيام يستنبطونه من األحكام.
ويعني فقهاء ال��ع��ام��ة بالسنة ه��و م��ا ي��روي��ه ال��ص��ح��ايب عن
النبيوتوسع بعضهم فأطلقها عىل ما ي��راه بعض الصحابة
ويذهب إليه وأن كان خمالف ًا للنص وهو من االجتهاد قبال النص الذي
طعن فيه بعض احملققني من الفقهاء واملتكلمني.
أما السنة عند الشيعة فقد أطلقوها عىل ما يروى عن النبي
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وعىل مايروى عن أوصيائه دعاة العدل واحلق وعدالء الذكر احلكيم
وهي شاملة لقول اإلمام وفعله وتقريره.
ومن أحوال السنة اإلضامر وهو عدم ذكر الراوي أسم اإلمام
الذي يروى عنه وذلك خوف ًا عىل اإلمام أو عىل نفس الراوي من
السلطة األموية والعباسية فقد متاديا يف ظلم أهل البيت وشيعتهم
يقول الشاعر:
وم��ت��ى ت���وىل آل أمح���د مسلم

ق��ت��ل��وه أو وص��م��وه ه ب��اإلحل��اد

فقد بلغ اإلرهاب السيايس حد ًا ال يوصف ملواراته وقسوته مما
أضطر الرواة أن خيفون أسم اإلمام فيعربون عنه بأيب زينب أو العبد
الصالح وغري ذلك من رضوب التعبري وقد أحتفنا ولدنا الفاضل عيل
غانم الشوييل بكتابه (احلديث املضمر وحجيته يف الفقه اإلسالمي)
الذي أعده لنيل الشهادة من اجلامعة العاملية للعلوم اإلسالمية لندن،
وقد تصفحت بعض فصوله فوجدهتا قد بلغت حد ًا من التحقيق
والتدقيق وخري شاهد عىل حسن كتابه نفس كتابه ((سبوح هلا منها
عليها شواهدُ )) بلغه اهلل أمانيه ووفقه خلدمة الفكر والعلم أنه تعاىل
ويل التوفيق.
/28ج1430/1هـ

النجف األرشف

تأليف :الشيخ عيل غانم الشوييل
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باقر رشيف القريش

/ 28ج 1430/ 1هـ



تعريف احلديث املضمر ((:))mozmar
للحديث املضمر معنيان:
املعنى اللغوي :له معان ،منها املخ ّفي ،تقول:أضمرته أي
أخفيته((( ،يقال:أضمر الضمري يف نفسه إذا غ ّيبته((( .ولذا سمي
الضمري من األسامء ضمري ًا خلفائه ،مقابل االسم الظاهر.
املعنى االصطالحي :وقد ذكر بعض العلامء التعاريف يف معنى
املضمر ،منها:

1.1ق���ال ال��ش��ي��خ ال��ب��ه��ائ��ي(ق��دس رسه)(( :وم���ط���وي ذك��ر
املعصوم ،مضمر(((.
2.2ق���ال ال�� ّع�لام��ة ال��س��ي��د ح��س��ن ال���ص���در(ق���دس رسه):
((املضمر،ومنها مطوي ذكر املعصوم مع عدم ذكر ما ّ
يدل عىل
((( أبن منظور ،لسان العرب ج 4ص 492
((( أقرب املوارد،مادة ضمر
((( الوجيزة يف علم الدراية ص 4
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أنه هو املراد،مضمر يف االصطالح مثل أن يقول الصحايب ،أو أحد
أصحاب األئمة سألته عن كذا.((())...
3.3قال ال ّعالمة الشيخ عبد اهلل املامقاين(( :وهو ما ُيطوى فيه
ذكر املعصوم عند انتهاء السند إليه،بأن يعبرّ عنه يف ذلك
املقام بالضمري الغائب؛ إما لتق ّي ٍة ،أو َس ْب ِق ٍ
ذكر يف اللفظ ،أو الكتابة..
أو سمعته يقول ..أو عنه ..أو نحو ذلك (((.
واحلديث املضمر من املصطلحات اخلاصة بالشيعة ومل ينل شهرة
عند املحدثني من أهل السنة.
ومثاله :مضمرة ُسامعة التي رواها الكليني (ره) عن حممد بن
حييى عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن احلسني بن سعيد ،عن أخيه
مرت به جنازة
احلسن،عن زرعه،عن سامعة قال:سألته عن رجل َّ
وهو عىل غري وضوء كيف يصنع؟ قال :يرضب بيديه عىل حائط
ال َّلبن فيتيمم [به](((.
ومن أشهرها :مضمرات سامعة بن مهران ((وتبلغ ثالثامئة
((( هناية الدراية ص 206
((( مقباس اهلداية ج  1ص 252
((( الكايف ج  4ص 108
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وتسعني مورد ًا))(((.
ومضمرات زرارة بن أعني ((وتبلغ ثامنية وسبعني مورد ًا))(((.
ومضمرات حممد بن مسلم الثقفي(((.
ومضمرات عيل بن جعفر(((.

(((
(((
(((
(((

اخلوئي ،معجم رجال احلديث ج  8ص.294
اخلوئي ،معجم رجال احلديث ج  7ص .247
الدكتور الفضيل،أصول احلديث ص .101
م .ن ،ص.101



عوامل اإلضامر وأسبابه:
ذكر العلامء بعد تتبعهم لواقع األحاديث املروية واملدونة يف كتب
احلديث عوامل وأسباب لوقوع اإلضامر وهي:
1.1التقية :وذلك أن بعض ال��رواة كان ال يستطيع الترصيح
باسم اإلمام لظروف سياسية قاسية كان يعيشها حتت سطوة القمع
واإلرهاب األموي ،أو العبايس فيستعمل الكناية (الضمري) ،وهو
أمر معروف تارخييا ال حيتاج إىل التدليل والتمثيل(((.

بحيث أن الراوي ال جيرأ عىل الترصيح باإلمام خوف ًا من والة
اجلور وأذناهبم ،حتى أن الرجل يف بعض تلك العصور إذا حدّ ث عن
األمام عيل قال(( :عن أيب زينب))(((.
2.2تقطيع األخبار من األصول ؛ فإنهّ م كانوا يكتبون يف صدر
سؤاالهتم:سألت فالن ًا عن فالن [قال ]:كذا،وسألته عن كذا،
((( الدكتور الفضيل ،أصول احلديث ص 101
((( الغريفي،قواعد احلديث ص 222
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ثم بعد تقطيعها ومجعها يف الكتب املؤ ّلفة صار مشتبه ًا(((.
فقال..:كذا ّ
وهذا االشتباه حيدث يف موضعني:
 -أالكتب:

وذلك أن تأيت مرويات املؤلف يف كتابه كله عن إمام فيذكر أسمه
يف أول الكتاب،ثم يكتفي بذكر ضمريه ،اعتامدا عىل ترصحيه باالسم
يف أول الكتاب ،اختصارا ومراعاة لقواعد البالغة امللزمة باالبتعاد
عن التكرار الذي ال حاجة مهمة إليه.
 -باحلديث الطويل:

وحينام مجعت اجلوامع الكربى عمد مؤلفوها إىل تفريق األحاديث
التي يف الكتاب ،أو الفقرات التي يف احلديث الطويل عىل أبواب الفقه
ومواضيعه،ومل يسمحوا ألنفسهم بأن يذكروا اسم األمام يف موضع
الضمري لئال يعد هذا منهم ترصف ًا يف احلديث غري جائز وأشري إىل هذا
يف (الوسائل) بام نصه(( :إن كثري ًا من قدماء رواة حديثنا ومصنفي
كتبه كانوا يروون عن األئمة مشافهة ،ويوردون ما يروونه يف
كتبهم مجلة ،وإن كانت األحكام التي يف الروايات خمتلفة ،فيقول
(يعني الراوي املؤلف) يف أول الكتاب( :سألت فالن ًا) ،ويسمي
((( املامقاين،مقباس اهلداية ج  1ص 253
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اإلم��ام ال��ذي ي��روي عنه ،ثم يكتفي يف الباقي بالضمري،فيقول:
(وسألته) أو نحو هذا،إىل أن تنتهي األخبار التي رواها عنه وال ريب
أن رعاية البالغة تقتيض ذلك ،فإن إعادة االسم الظاهر يف مجيع تلك
املواضع تنافيها يف الغالب قطع ًا.
وملا نقلت تلك األخبار إىل كتاب آخر صار هلا ما صار يف إطالق
االسم بعينه ،فلم يبق للضمري مرجع))(((.
وجود القرينة املع ّينة لإلمام الذي صدر عنه احلكم عند نقل
ال��راوي ،فاتكل عليها يف معرفة مرجع الضمري،حالية كانت أو
مقالية(((.

((( الدكتور الفضيل ،أصول احلديث ص 102
((( الغريفي ،قواعد احلديث ص 222



حجية احلديث املضمر:
تشعبت األقوال يف حجية احلديث املضمر إىل ثالثة:
األول :عدم حجية املضمرات مطلق ًا.
ّ
الثاين :حجية املضمرات مطلق ًا.
الثالث :القول بالتفصيل.
وإليك بيان هذه األقوال:

ِ
املضمر من
األول :عدم حجيته مطلق ًا :أي سواء كان الراوي
ّ
وجوه ال��رواة وفقهائهم ك��زرارة و حممد بن مسلم ونحوهم أو
كان من غريهم من الثقات .وذلك الحتامل عود الضمري إىل غري
املعصوم يف مضمرات ك ِّلهم ،وإن جمرد احتامل ذلك يكفي يف
عدم حجية الرواية(((.
((( الغريفي ،قواعد احلديث ص  ،217السيفي املازندراين،مقياس الرواية ص205
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وقد نسب الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (قدس رسه) هذا القول
إىل مجع من األصحاب(((.
واختاره الشهيدان (رمحهام اهلل) حيث ناقش الشهيد األول يف
مضمر حممد بن مسلم((:سألته عن الرجل ما يدري صىل ركعتني
أم أربع ًا؟ قال :يعيد الصالة))((( ،بأنه جمهول املسؤول،وع ّقبه
الشهيد الثاين (قدس رسه) بقوله(( :فيحتمل كونه غري اإلمام))(((،
مع ّ
أن حممد بن مسلم من فقهاء الرواة و أجالئهم.
وممن أختار ذلك الشيخ حممد حسن صاحب اجلواهر (قدس
رسه) حيث ضعف خرب معاوية بن عامر((،قال :سألته عن صالة
(((
العيدين فقال:ركعتان ((())...بأنّه يف التهذيب والكايف مضمر
وضعف أيض ًا خرب إسامعيل بن بزيع قال((:سأله رجل عن رجل
(((
مات وترك أخوين وابنة ((())...بأنّه مضمر وال يصلح للمعارضة
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

منتقى اجلامن ج  1ص  135و ص 141
احلر العاميل،وسائل الشيعة ج  8ص 221ب  11من اخللل الواقع يف الصالة ح 7
رشح اللمعة ج  1ص 141
احلر العاميل،وسائل الشيعة ج  7ص  434ب  10من صالة العيد ح2
النجفي ،جواهر الكالم ج  11ص 358
احلر العاميل ،وسائل الشيعة ج 20ص  282ب  8من عقد النكاح ح 1
النجفي ،جواهر الكالم ج  29ص190
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مع ّ
أن معاوية بن عامر وحممد بن إسامعيل بن بزيع من فقهاء الرواة
وأجالئهم.
الثاين :حجية املضمرات مطلق ًا:أي سواء كان الراوي هلا من أجلة
الرواة وفقهائهم أم من غريهم من الثقات ،رشيطة أن تتوافر الرواية
عىل متطلبات الصحة األخرى.
وهو ما أختاره الشيخ حسن بن الشهيد الثاين يف كتاب (املعامل) عند
عيل
البحث عن حسنة حممد بن مسلم ((قلت له الدم يكون يف الثوب َّ
وأنا يف الصالة))(((،حيث أورد عليها العالمة (قدس رسه) يف كتابه
(املختلف)((( ّ
:بأن حممد بن مسلم مل ُيسنده إىل اإلمام وإن كانت
عدالته تقتيض اإلخبار عن اإلمام .فأجابه يف (املعامل):بأن ((...
املامرسة تنبه عىل أن املقتيض لنحو هذا اإلضامر يف األخبار ارتباط
بعضها ببعض يف كتب روايتها عن األئمة،فكان يتفق وقوع
أخبار متعددة يف أحكام خمتلفة مروية عن إمام واح��د،وال فصل
بينها يوجب إعادة ذكر األمام باالسم الظاهر ،فيقترصون عىل
اإلش��ارة إليه باملضمر ،ثم أنه ملـّا عرض لتلك األخبار االقتطاع
ُ
ومنشأه غفلة املقتطع
والتحويل إىل كتاب آخر تطرق هذا اللبس،
((( احلر العاميل ،وسائل الشيعة ج 3ص  431ب  20من النجاسات ح6
((( املختلف ج  1ص 320
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هلا ،وإال فقد كان املناسب رعاية حال املتأخرين،ألهنم ال عهد هلم
بام يف األصول...الخ)) ،وتبعه الشيخ يوسف البحراين ،حيث ّصدر
كالمه هذا بقوله(( :وهلل در املحقق الشيخ حسن يف املعامل حيث رد
ذلك فقال...الخ))((( ،وتبعهام الشيخ املامقاين ،فأنه بعد أن خدش
يف حجية املضمر رصحي ًا ((الحتامل أن ال يكون املراد بالضمري هو
املعصوم قال بحجية مضمرات مطلق املوثقني من أصحابنا
مستدالً عليه بقوله(( :ألن ظاهر حال أصحاب األئمة أهنم
ال يسألون إال منهم،وال ينقلون حك ًام رشعي ًا يعمل به العباد إال
عنهم...الخ))(((.
لكن ظاهر كالم الشيخ حسن (قدس رسه) ينايف احلجية املطلقة،
حيث قال(( :يتفق يف بعض األحاديث عدم ترصيح باسم اإلمام
الذي يروي عنه احلديث،بل يشار إليه بالضمري ،وظن مجع من
األصحاب أن مثله قطع ينايف الصحة ،وليس ذلك عىل إطالقه
بصحيح،إذ القرائن يف أكثر تلك املواضع تشهد بعود الضمري إىل
املعصوم بنحو من التوجيه الذي ذكرناه...الخ))((( فاعرتف
بمنافاة اإلضامر للصحة يف بعض املواضع.
((( البحراين ،احلدائق النارضة ج  5ص – 311ص312
((( املامقاين،مقباس اهلداية ج  1ص252
((( منتقى اجلامن ج  1ص 35
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الثالث :القول بالتفصيل :وه��و نظر املشهور من املحدثني
والفقهاء،وحاصله:إذا كان راوي املضمر من األجلة واألعيان
وفقهائهم فيقبل مضمره وهو حجة وإن مل يكن كذلك فإضامره ال
يقبل وهو ليس بحجة وقد نسب الشيخ املامقاين (قدس رسه) هذا
التفصيل إىل بعض املحققني(((.
وجاء يف حاشية (الروضة البهية) املوسومة بـ (حديقة الروضة)
واملدرجة ضمن حواشيها يف طبعتها احلجرية  141/ 1رشح لقول
املاتن (مقطوعة حممد بن مسلم)(( :املقطوعة هي الرواية التي مل يعلم
فيها أن املروي عنه املعصوم أم ال ،مثل قوله(( :وسألته)) ،ويقال
هلا املضمرة(((.
((رصح
وأيض ًا نسب ذلك إىل األصحاب يف احلدائق حيث قال:
ّ
وسمو مكانه
علو شأنه
ّ
غري واحد من املح ّققني بأن مثل زرارة يف ّ
وممن ّرصح بذلك
ال يعتمد يف أخذ األحكام عىل غري اإلمامّ ،(((
صاحب املدارك حيث قال -بعد االستدالل بمضمر زرارة إلجزاء
غسل واحد عن أغسال مت ّعددة(( :-هذه الرواية وإن كانت مضمرة
((( مقباس اهلداية ج  1ص . 252
((( الدكتور الفضيل ،أصول احلديث ص . 103
((( البحراين،احلدائق النارضة ج  23ص . 625
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أن إسنادها وظهور ّ
يف الكايف إال ّ
أن هذا الراوي ال يروي عن غري
قوة املسندة...الخ))(((.
األمام جيعلها يف ّ
وممن قال هبذا القول الشيخ اخلراساين،حيث قال -عند البحث
عن صحيح زرارة يف مبحث االستصحاب(( :-وهذه الرواية وإن
كانت مضمرة إال أن إضامرها ال يرض باعتبارها ،حيث كان مضمرها
مثل زرارة وهو من ال يكاد يستفتي من غري األمام.((())

((( العاميل،مدارك االحكام ج 1ص . 195
((( كفاية األصول ج 2ص . 400



اخلامتة
ّ
إن الذي يقتضيه التحقيق يف املقام هو التفصيل بني ما يرويه فقها ُء
الرواة وأجالؤهم وبني غريهم ،فهنا دعويان البد من إثباهتام.
إحدامها:عدم حجية مضمرات غري الفقهاء من الرواة.
ثانيهام:حجية مضمرات أجلاّ ء األصحاب وفقهاء الرواة.
أما الدعوى األوىل :فإن ال��راوي ملا أسند احلكم يف حديثه إىل
غريه بالضمري مل نحتمل فيه استناده إىل رأيه وإن قلنا بصحة اجتهاد
أولئك الفقهاء يف عرص املعصوم ،فيدور األمر بني استناده إىل
املعصوم بعود الضمري إليه ،وبني استناده إىل غريه من أهل الرأي
والفتوى .وحيث فرضنا الراوي من األجلة الذين ال نحتمل فيهم
أن يستفتوا غري املعصوم عن أحكام الدين تعني صدور احلكم

عن املعصوم فكان حجة فزرارة وحممد بن مسلم ويونس بن عبد
الرمحن ونظائرهم من فقهاء رواة حديث أهل البيت كانوا مرجع
الشيعة يف احلكم والفتوى وقد نّوه األئمة بفضلهم ،وأرجعوا
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الشيعة إليهم ،ورغبوا يف أن يفتوا بينهم ،فيحصل الوثوق بأهنم ال
يستقون احلكم من غري املعصوم ،بل كانوا مرجع الشيعة من
املسلمني عندما يرتج عليهم باب احلكم فال هيتدون إليه إال بمصباح
أولئك الفقهاء الذي أستمد نوره من أهل بيت الوحي.
ولذا لـماّ أختصم رجالن إىل أيب ليىل يف جارية أشرتاها أحدمها
من اآلخر فلم جيد عىل َرك َبها شعر ًا فقال(( :أهيا القايض إن كان عيب ًا
فاقض يل به...فأتى حممد بن مسلم الثقفي فقال له أي يشء تروون
عن أيب جعفر يف امل��رأة ال يكون عىل ركبها شعر أيكون ذلك
عيب ًا؟ فقال له حممد بن مسلم :أما هذا نص ًا ال أعرفه،ولكن حدثني
أبو جعفر عن أبيه عن أبائه عن النبي أنه قال:كل ما كان يف
أصل اخللقة فزاد أو نقص فهو عيب ،فقال له أبن أيب ليىل :حسبك،
ثم رجع إىل القوم فقىض هلم بالعيب))(((.
وكانوا يناظرون فقهاء العامة وينقضون بعض فتاواهم ،فروى
عمر أبن أذينة قضاء أبن أيب ليىل يف واقعة ،وقول حممد بن مسلم
الثقفي له(( :أما إن عيل بن أيب طالب قد قىض يف هذا املسجد
بخالف ما قضيت فقال :وما علمك بذلك .قال:سمعت أبا جعفر
حممد بن عيل يقول:قىض أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبّ برد
((( الكليني ،الكايف ج  5ص . 216- 215
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احلبيس ،وإنقاذ املواريث ،فقال أبن أيب ليىل :هذا عندك يف كتاب.
قال:نعم .قال:فأرسل وأتني به قال له حممد بن مسلم :عىل أن ال
تنظر يف الكتاب إال يف ذلك احلديث .قال ذاك .قال:فأراه احلديث
عن أيب جعفر يف الكتابّ ،فرد قضيته))(((.
ولذا قال الشهيد الثاين عند ترجيح كون الراوي عبد الرمحن بن
س ّيابة يف رواية تردد راوهيا بينه وبني عبد اهلل بن سنان(( :ويؤيده
كونه سأل أبن أيب ليىل يف ذلك ،ومن املستبعد جد ًا أن عبد اهلل بن
سنان الفقيه اجلليل اإلمامي سأل أبن أيب ليىل يف ذلك ،بل املوجود
يف األخبار أن أبن أيب ليىل كان يسأله ويسأل أصحابه مثل حممد بن
مسلم وغريه عن كثري من املسائل))(((.
وقال الشيخ يوسف البحراين عند ذكر مضمر رواه زرارة والفضيل
بن يسار...(( :وإن كان إضامر مثل هذين العمدتني غري ضائر ؛ ألنه
من املعلوم أهنام وأمثاهلام ال يعتمدون عىل غري األمام.((())
بل أن فقاهة أولئك ال��رواة ،ومعرفتهم بمزايا األحكام وفن
احلديث متنع من نقلهم كالم غري املعصوم بأسلوهبم الذي ينقلون
((( الكليني ،الكايف ج  7ص . 35-34
((( مسالك االفهام ج  6ص 177- 176كتاب الوصايا مبحث الوصية املبهمة.
((( احلدائق النارضة ج  4ص . 226
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به األحاديث عن املعصومني حذر ًا من عروض االلتباس ولو
بعد حني(((.
وأما الدعوى الثانية :وهي عدم حجية مضمرات باقي الرواة فمن
أجل توقف احلجية عىل إحراز استناد احلكم إىل املعصوم ولو
تعبد ًا بنقل الثقة عنه ،وهذا مل يثبت هنا،إذ كام حيتمل استناده إليه
حيتمل استناده إىل بعض فقهاء اإلمامية الذين أمرهم اإلمام
باإلفتاء بني الناس ،لتعذر الوصول إليه غالب ًا ،وأمر الشيعة بالرجوع
إليهم وأخذ احلكم منهم ،ولذا نقل عنهم كثري من الفتاوى يف كتب
الفقه.
كام حيتمل استناده إىل بعض فقهاء العامة حيث كانوا قضاة حكّام
الدولتني األموية والعباسية ،فريجع بعض الشيعة إليهم يف احلكم
أحيان ًا الضطرار أو جهل ،واليك بعض الشواهد عىل ذلك.
ف��روى عبد الرمحن بن س ّيابة فقال(( :إن ام��رأة أوص��ت إ َّيل،
وقالت:ثلثي يقىض به ديني وجزء منه لفالنة .فسألت عن ذلك أبن
أيب ليىل ،فقال :ما أرى هلا شيئ ًا ،ما أدري ما اجلزء؟ فسألت بعد ذلك
أبا عبد اهلل عنه...فقال:كذب أبن أيب ليىل،هلا عرش الثلث ،إن
((( الغريفي ،قواعد احلديث ص . 222
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اهلل عز وجل أمر إبراهيم فقال :أجعل عىل كل جبل منهن جزء ًا(((،
ٍ
يومئذ عرشة،فاجلزء هو العرش من اليشء))(((.
وكانت اجلبال
وروى أبو ّوالد احلنّاط قائالً(( :اكرتيت بغ ً
ال إىل قرص أبن هبرية...
فتوجهت نحو النيل ...فأخربت صاحب البغل بعذري ،وأردت أن
أحتلل منه ...فرتاضينا بأيب حنيفة ،فأخربته بالقصة وأخربه الرجل...
فقال ما أرى لك حق ًا ...فخرجنا من عنده ،وجعل صاحب البغل
يسرتجع ،فرمحته مما أفتى به أبو حنيفة فأعطيته شيئ ًا...الخ))(((.
وروى خالد بن بكري الطويل فقال(( :دعاين أيب حني حرضته
الوفاة فقال :يا بني أقبض مال إخوتك الصغار وأعمل به ...فقدمتني
أم ولد أيب بعد وفاة أيب إىل أبن أيب ليىل...فاقتصصت عليه ما أمرين به
أيب فقال أبن أيب ليىل:إن كان أبوك...الخ))(((.
وروى إبراهيم بن هاشم مرفوع ًا فقال(( :سألت امرأة أبا عبد
اهلل فقالت :إين كنت أقعد يف نفايس عرشين يوم ًا حتى أفتوين
((( كام هو املشار اليه يف سورة البقرة آية . 260
((( احلر العاميل،وسائل الشيعة ج  19ص  381- 380ب  54من الوصايا ح . 2
((( الكليني ،الكايف ج  5ص . 290
الطويس،التهذيب ج  7ص . 215
((( احلر العاميل ،وسائل الشيعة ج 19ص  428- 427ب  92من الوصايا ح . 2

اهلل:ولـم أفتوك بثامنية عرش يوم ًا.
بثامنية عرش يوم ًا .فقال أبو عبد
ّ
فقال رجل:للحديث الذي روي عن رسول اهلل أنه قال ألسامء
بنت عميس حيث نفست بمحمد بن أيب بكر...الخ))(((.
فإن الظاهر أن املفتني فقهاء العامة مستندين إىل ما رووه عن
النبي يف قصة أس�ماء ،وعىل فرض أن املفتني غريهم فهم غري
اإلمام جزم ًا.
وروى خلف بن محاد فقال(( :ت��زوج بعض أصحابنا جارية
ً
سائال ال ينقطع
معرص ًا مل تطمث((( فلام افتضها سال الدم فمكث
نحو ًا من عرشة أيام...فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأيب حنيفة وغريه
من فقهائهم فقالوا :هذا يشء قد أشكل...الخ))(((.
وال يدل قوله ((فسألوا عن ذلك فقهائهم)) عىل أن السائلني كانوا
من العامة ،إذ ال مانع من إضافة الفقهاء إىل العامة ال إىل السائلني
قبال فقهائنا وقد تعارف هذا التعبري ،وعىل فرض كون السائلني منهم
((( م .س ج  2ص  385- 384ب 3من النفاس ح . 7
((( اجلارية املعرص زنة مكرم التي أول ما أدركت وحاضت،أو أرشفت عىل احليض ومل
حتض.والطمث الدم،وطمثت املرأة تطمث بالضم حاضت(.أنظر جممع البحرين،ماديت
عرص،وطمث).
((( الكليني،الكايف ج 3ص . 92

فالزوج من الشيعة.
وبعد هذا كيف يثق الفقيه باستناد احلكم يف احلديث املضمر
إىل املعصوم ،وتقطيع األحاديث عند تبويبها ال يثبت ذلك،
وإنام يذكر علة لإلضامر بعد إحراز استناده إليه من طريق آخر
مثل كون الراوي من الفقهاء الذين ال نحتمل فيهم أن يسألوا غري
املعصوم.
وعليه فال يتم استدالل الشيخ حسن يف (املعامل) بعروض
التقطيع عىل حجية مجيع األحاديث املضمرة ،وأما قوله(( :ال يليق
حيدث بحديث يف حكم رشعي ،ويسنده إىل
بمن له أدنى مسكة أن ّ
شخص جمهول بضمري ظاهر يف اإلشارة إىل معلوم)) ،فإنام يتم فيام لو
أسند الراوي احلكم إىل شخص جمهول حال نقله ،لكنه مل يثبت،فان
الراوي أسنده إىل معلوم إما رصحي ًا أو بالقرائن وقد خفي علينا فرتدد
بني اإلمام وغريه ،فإذا انتفى احتامل الغري لكون ال��راوي من
الفقهاء واألعيان كان حجة وإال فال.
فلم حيصل الرتديد يف احلكم ال��وارد يف املضمر بني إسناده إىل
اإلمام ،أو إىل الشخص جمهول ليتم ما ذكره ،بل حيتمل إسناده
إىل غري اإلمام وهو معلوم حال التكلم ،وإنام خفي علينا.

وكام يكون التقطيع علة لإلضامر فيام لو كان املسؤول هو اإلمام
يمكن عروض ما يوجب اإلضامر لو كان املسؤول غريه.

عىل أنه قد يكون هناك دواعي إلخفاء املسؤول من ِقبل الراوي
نفسه ،كام يف التقية لو كان املسؤول هو اإلمام ،فالشخص الذي
ُاسند إليه احلكم وإن كان جمهوالً للمخاطب لكنه معلوم للمتكلم.
وعليه فلم يقم دليل يثبت حجية األحاديث املضمرة مطلق ًا ،وذكر
املشايخ هلا يف جماميعهم ال يثبت إال اجتهادهم يف صدور أحكامها
عن املعصوم ،وهو ال يكفي يف إثبات صدورها عنه.

فهرس املصادر واملراجع

11.1لقرآن الكريم.

أ-2.2أص����ول احل���دي���ث ،ال���دك���ت���ور ال��ش��ي��خ ع��ب��د اهل����ادي
الفضيل(،بريوت:مؤسسة أم القرى  1416هـ)ط.3
3.3أقرب املوارد،سعيد اخلوري الرشتوين (أي��ران:ط أوفست
الرشدية)
ت-4.4هتذيب األحكام يف رشح املقنعة،شيخ الطائفة أبو جعفر
حممد بن احلسن الطويس(ت  460هـ)،حتقيق السيد حسن
خرسان (بريوت:منشورات دار االضواء1406هـ)ط3
ج-5.5جواهر الكالم،الشيخ حممد حسن النجفي،حتقيق الشيخ
عباس القوجاين(بريوت:دار إحياء الرتاث العريب  1981م)
ط .7

ح-6.6احلدائق النارضة،الشيخ يوسف البحراين،حتقيق الشيخ حممد
تقي االيرواين(بريوت:دار االضواء  1405هـ)ط 2
د-7.7دراي��ة احلديث،السيد حممدحسني اجلاليل،حتقيق السيد
حممد ج��واد احلسيني اجلاليل(بريوت:مؤسسة االعلمي
للمطبوعات  1425هـ).
8.8دروس يف علم الدراية،الدكتور السيد رضا مؤدب،ترمجة
قاسم البيضاين (أيران:منشورات املركز العاملي للدراسات
االسالمية)ط .1
ر-9.9الروضة البهية،الشهيد الثاين زين الدين اجلبعي العاميل
(ت 965هـ)(أيران:ط حجر)...
1010علم الدراية،الدكتور السيد رضا مؤدب (أيران :منشورات
مركز الدراسات االسالمية  1426هـ)ط .1
ق-1111قواعد احلديث،السيد حمي الدين الغريفي(بريوت:دار
االضواء  1406هـ)ط .2

ك-1212كفاية االصول،الشيخ حممد كاظم اخلراساين(النجف
االرشف:املطبعة العلمية  1372هـ).
ل-1313لسان العرب،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن
منظور االفريقي املرصي(بريوت:منشورات دار الفكر).
م-1414معجم مصطلحات ال��رج��ال وال��دراي��ة،حم��م��د رض��ا
ج��دي��دي،أرشاف حممد كاظم رمح��ن (أيران:مطبعة دار
احلديث)ط .2
1515معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة،السيد أبو
القاسم املوسوي اخلوئي (أيران:منشورات نرش آثار الشيعة
 1410هـ)ط .4
1616منتقى اجلامن،الشيخ حسن بن الشهيد الثاين (أي��ران:
سنة 1379هـ).
1717مقباس اهلداية ،الشيخ عبداهلل املامقاين،حتقيق الشيخ حممد
رضا املامقاين(أيران :منشورات دليل ما مطبعة نكارش
 1428هـ) ط .1
1818مقياس الرواية يف علم الدراية ،عيل أكرب السيفي املازندراين

(مؤسسة النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني 1421
هـ)ط.1
1919جممع البحرين ،الشيخ فخر الدين الطرحيي (أي��ران سنة
 1284هـ).
2020مسالك االفهام يف تنقيح رشائع االسالم ،الشهيد الثاين زين
اجلبعي العاميل( 965هـ)(أيران :مؤسسة املعارف االسالمية
 1425هـ)ط .3
2121مدارك االحكام يف رشح رشائع االسالم ،السيد حممد بن
عيل املوسوي العاميل (ت  1009هـ)(بريوت :مؤسسة آل
البيت عليهم السالم الحياء الرتاث  1429هـ)ط.2
2222خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ،العالمة احليل (ت 648
هـ)(أيران :مطبعة مكتب االعالم االسالمي  1423هـ)ط.2
ن-2323هناية الدراية يف رشح الوجيزة للشيخ البهائي،تأليف السيد
حسن الصدر العاميل الكاظمي (ت 1354هـ)حتقيق الشيخ
ماجد الغرباوي (أيران:منشورات املشعر).
2424هناية الدراية يف رشح الكفاية،الشيخ حممد حسني األصفهاين
(طهران 1365:هـ).
-و-

2525الوجيزة يف الدراية،الشيخ حممد هباء الدين العاميل(ت 1030
هـ)(ايران:منشورات املكتبة االسالمية الكربى  1396هـ).
2626وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة،الشيخ حممد بن
احلسن احلر العاميل (ت 1104هـ)(بريوت:مؤسسة آل
البيت الحياء الرتاث  1424هـ)ط.2
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