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 حجیّة الخبر

 

فهُجذأ ثجٛبٌ کمّ . لذ ػشفذ أٌّ انخجش إيّب ْٕ يزٕارش، أٔ خجش آزبد

 :يغ يب الٛى ػهّٛ يٍ األدنّخ ػهی انسدٛخ  ٔازذ يًُٓب

 

 المتواترحجیة الخبر 

ششزُب أٌ انخجش انًزٕارش ْٕ خجش خًبػخ يٍ انشٔاح ثسٛث أَّّ 

ثهغذ ألَّّ يب  .ثُفغّ یفٛذ انمطغ ثًضًَّٕ ٔ انٛمٍٛ ثصذلّ
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عهغهخ سٔارّ إنٗ انًؼصٕو زذّا ٚؤيٍ يؼّ رٕاطؤْى ػهٗ 

ٔ رکشَب أٌّ انخجش انًزٕارش یُمغى  .انكزة فٙ خًٛغ انطجمبد

 . يؼُب إنی انًزٕارش نفظب، ٔ انًزٕارش

اػهى أَّّ یُمغى أیضب إنی انًزٕارش انزفصٛهٙ کًب يشّ، ٔ ٔ 

ٔ ْٕ يب إرا ٔسدد أخجبس کثٛشح رجهغ زّذ . انًزٕارش اإلخًبنٙ

فٙ يٕضٕع خبصّ، کبألزبدیث انٕاسدح فٙ خصٕص  انزٕارش

ٔ نکٍ یخزهف يذی دالنزٓب يٍ زٛث انغؼخ ، زدٛخ خجش انٕازذ

لهّزٓب، ٔ َسٍ َدذ ثُٛٓب لذسا ٔ انضٛك، ٔ کثشح انششائظ ٔ 

يشزشکب يزٛمُّب يزفمب ػهّٛ فٙ خًٛغ رهک انشٔایبد، کسدٛخ 

خجش انؼذل اإليبيٙ انضبثظ انثمخ ثشٓبدح اثٍُٛ أٔ أکثش، يٍ 

 .دٌٔ أٌ یکٌٕ يخبنفب نهکزبة ٔ انغُّخ

ٔ أيّب انذنٛم ػهی زدٛخ انخجش انًزٕارش ْٕ أَّّ یٕخت انمطغ ٔ 

 . زدخ ثالسیتفٕٓ . انٛمٍٛ ػُذ رسممّ

 

 حجیّة خبر الواحد

ػهی  –فٙ انًجسث انغبثك  ِکًب ششزُب –خجش انٕازذ 

ٔ یخزهف زبل کمّ ٔازذ يُٓب ػٍ اٜخش فٙ انسدٛخ ٔ . ألغبو

 . ، ٔ یدت ػهُٛب أٌ َجسث ػٍ کّم ٔازذ يُٓب ثبالعزماللاالػزجبس
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ْٙ ػُذَب يؼبشش اإليبيٛخ، ٔ رکشَب أیضب أٌّ اصٕل األخجبس 

 :کبنزبنٙ خًغخ

 .انسذیث انصسٛر .1

 .سغٍانسذیث ان .2

 .انسذیث انمٕ٘ .3

 .انسذیث انًٕثّك .4

 .انسذیث انضؼٛف .5

کًب خبء فٙ کزبة انزمشیت ٔ انزٛغٛش،  –نکُّٓب ػُذ أْم انغُّخ 

 :ْٙ ثالثخ کبنزبنٙ –نهُٕٔ٘ 

انسذیث انصسٛر، ٔ ْٕ يب ارّصم عُذِ ثبنؼذٔل  .1

 .انضبثطٍٛ يٍ غٛش شزٔر ٔ ال ػهّخ

انسغٍ، ٔ ْٕ يب ػشف يُخشخّ ٔ اشزٓش سخبنّ انسذیث  .2

 .ٔ لجهّ أکثش انؼهًبء ٔ اعزؼًهّ ػبيّخ انفمٓبء

 .نٛظ صسٛسب ٔ ال زغُبيب انسذیث انضؼٛف، ٔ ْٕ  .3

يسفٕف ثبنمشائٍ انًفٛذح نهمطغ ٔ ٔ اػهى أٌّ انخجش إيب ْٕ 

  .انٛمٍٛ، أٔ ْٕ يدشّد ػُٓب

 .أيب األٔل فٕٓ زدخ ثذنٛم زدٛخ انؼهى ٔ انٛمٍٛ

ٔ أيب خجش انٕازذ انًدشّد ػٍ انمشائٍ فٕٓ الیفٛذ انمطغ ػبدح، 

 فٓم ْٕ زدخ أو ال؟
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ٔ نإلخبثخ ػٍ ْزا انغؤال، الثذّ نُب يٍ أٌ َزکش کمّ  ٔازذ يٍ 

ألغبو خجش اٜزبد ٔ َذسعّ فٙ ضٕء انسدح انًؼزجشح 

 .انششػٛخ

 :لبل انشٛخ انطٕعٙ فٙ االعزجصبس

ٔخٕة  اُنسِكَ ثّ فٙ إٚدبة ٔ إٌّ غٛش انًزٕارش إٌ اػزضذ ثمشُٚخ"

إال فُغًّّٛ خجش آزبدٍ َدٛض انؼًم ثّ ربسحً ًَُٔؼّ  انؼًم، ٔ

 ".اُخشٖ

 

 الخبر الصحیح

لذ ػًم ثّ انًزأخشٌٔ يٍ أصسبثُب، ٔ سدِّ أکثش انًزمذّيٍٛ، ٔ 

 :يُٓى

 .خٕاثبد انًغبئم انًٕصهّٛبدانغّٛذ انًشرضی فٙ  .1

اندٕايغ ٔ انغّٛذ اثٍ صْشح فٙ غُٛخ انُضٔع، ضًٍ  .2

 .انفمٓٛخ

 .ٔ اثٍ انجشّاج ، کًب زکٙ ػُّ فٙ يؼبنى انذیٍ .3

 .ٔ اثٍ إدسیظ فٙ انغشائش .4

 .ٔ انشٛخ انًفٛذ فٙ انززکشح ثبصٕل انفمّ .5
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ٔ  .ٔ ْؤالء کبَٕا یؼًهٌٕ ثبنخجش انصسٛر ػُذ رٕفّش انمشائٍ فمظ

أيّب ثؼض انمذيبء لذ ػًهٕا ثبنخجش انصسٛر يطهمب، کبنشٛخ 

 .انطٕعٙ

 

 سنالخبر الح

کًب لبل رْت ثؼض األصسبة إنی اػزجبسِ ٔ زدّٛزّ يطهمب، 

 :انشٓٛذ انثبَٙ فٙ ششذ انجذایخ

ٔاخزهفٕا فٙ انؼًم ثبنسغٍ، فًُٓى يٍ ػًم ثّ يطهمب "

 ". ْٕ انشٛخ؛ ػهٗ يب ٚظٓش يٍ ػًهّ كبنصسٛر، ٔ

ٔ نکٍّ انجؼض اٜخش يُٓى  کبنًسمك فٙ انًؼزجش، ٔ انشٓٛذ 

فٙ انزکشی، لذ ػًم ثّ ثششط االَدجبس ثبشزٓبس ػًم 

 .الموّثق ٔالقوّي کًب ْٕ زبل انخجش . األصسبة

 

 الخبر الضعیف

، ٔ نکٍ شبع ، ألَّّ غٛش يؼزجشأيب انخجش انضؼٛف فالیؼًم ثّ

 (. أ٘ انًغزسجّبد)انؼًم ثبنضؼبف فٙ انغٍُ 

ٔ انغجت نزنک نٛظ اػزجبسِ ثزارّ، ثم نًکبٌ األزبدیث 

انًدجٕسح  انًؼزجشح االخشی، انزٙ ردٛض رنک، کبنسغُخ
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انًشّٔٚخ ػٍ اإليبو أثٙ ػجذ انهّّ خؼفشثٍ يسًّذ  ،انًشٕٓسح

يٍ عًغ شٛئب يٍ انثٕاة ػهٗ ": ْٔٙ لٕنّ( ع) انصبدق

  ،انكبفٙ) ".يب ثَهَغَُّ  ءٍ فصُؼّ كبٌ نّ أخشُُِ ٔإٌ نى ٚكٍ ػهٗ شٙ

 .(.ثبة يٍ ثهغّ ثٕاة يٍ انهّّ ػهٗ ػًم

 :ٔ ُْٛٓب سٔایبد اخشی رؤیّذ ْزا انسذیث

ػٍ يسًّذثٍ ٚسٛٗ، ػٍ  ،ٙ انكبفٙکهُٛٙ فيب سٔاِ ان: فًُٓب 

يسًّذثٍ انسغٍٛ، ػٍ يسًّذثٍ عُبٌ، ػٍ ػًشاٌ 

عًؼُذ أثب خؼفش يسًّذ : انضػفشاَٙ، ػٍ يسًّذثٍ يشٔاٌ، لبل

يٍ ثهغّ ثٕاة يٍ انّهّ ػهٗ ػًم فؼًم رنك " :ٚمٕل( ع)انجبلش 

انؼًم انزًبط رنك انثٕاة، أُرّٛ ٔإٌ نى ٚكٍ انسذٚث كًب 

 (.َفظ انًصذس)". ثهغّ

يب سٔاِ انصذٔق فٙ كزبة ثٕاة األػًبل ػٍ أثّٛ، ػٍ : يُٓب  ٔ

، ػٍ أزًذثٍ يسًّذ، ػٍ  ثٍ يُٕعٗ  اثٍ ثبثّٕٚ، ػٍ ػهّٙ

ٌ، ػٍ أثٙ ػجذ انهّّ ثٍ انسكى، ػٍ ْشبو، ػٍ صفٕا ػهّٙ

ءٍ يٍ انخٛش  ءٌ يٍ انثٕاة ػهٗ شٙ يٍ ثهغّ شٙ" :لبل( ع)

 ".نى ٚمهّ( ص) فؼًهّ كبٌ نّ أخشُ رنك ٔإٌ كبٌ سعُٕل انّهّ

 

***** 


