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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(444) 

 ملاذا مل يذكر الكليين الرواايت املعارضة؟
للعنروان الر ي اخررارل للبراب والكا ر   أمشل وأمجع: ان عدم ذكر الشيخ الكليين للررواتت املعارضرةوبعبارة أخرى 
 العلل الرالية: ىحد)إال يف موارد قليلة( يرجع، على سبيل البدل، أل عن فروال على طبقه

 اما ألنو مل يرىا معارضة -4
فليسر  داخلرة يف مقسرم كالمره إذ قرال:  ِلمرا نقلره اً عارضرمرا مل ينقلره م ومل يرر   مرعارضة الطائفرٌن اما ألنه مل ير   -1

)فاعلم ت أخري أر ردهللا هللا أن ره ال يسرع أحرداً شييرمم  ريخ ل را اخرلفر  الروايرة فيره عرن العلمراخ علريهم السرالم برأيره، إال  
ل، ومرا خرال   اعرضوها علرى كرراب هللا فمرا وات كرراب هللا عرمم وجرل ف ر و ))على ما أطلقه العامل بقوله عليه السالم: 

لرا اخرلفر  فيره الروايرة عرن العلمراخ برل وجردها ضرًن مرعارضرة، و كرن  فلرم ير كرها ألنره مل يرهرا (1)( ((ولكراب هللا فرد  
 تصوير ذلك بوجول:

 ككوهنا قضااي خارجية ال حقيقية  -أ
( مرن احلمرر األهليرةمنها: انه قد يكون ارأتى ان ه ل الطائفة )كطائفرة ااسرة أهرل الكرراب أو طائفرة ِحل يرة أكرل 

صررلى هللا عليرره والرره  أو طائفررة  رري النرري ،أو العكرر ، ال فررر  –وتلررك الطائفررة )كطائفررة طهررار م  ،القضررات احلقيقيررة
، فلرم ير كر مرا اسررظهر انره مرن القضرات ايارجيرة أل را خاصرة (2)احلمرر األهليرة( مرن القضرات ايارجيرة أكرلعرن  وسلم

لرر كرل هرري كر لك( فلرم يرر داعيراً  (3)عصرومٌن )ألن القضرية ايارجيرةبمممنهرا أو ككا را أو ابألفرراد امل راطبٌن مررا زمرن امل
                                                           

 .8ص 1طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكرب اإلسالمية  (1)
أهايل بلردان خاصرة كمصرر أو الكوفرة أو اصرفهان، فران الر م ورد علرى أول رك القروم  رواتت ذم :ومنها :وأمثلة القضات ايارجية مرعددة (2)

خبصوصررريا م فلمرررا تورررًنوا أو إذا تورررًنوا تورررًن الررر م، ولررر ا ورد ذم أهرررل أصرررفهان أل رررم حينهرررا كرررانوا نواصرررب فلمرررا تشررريعوا وحسرررن إ رررا م 
 .اسرحقوا املدح، وك ا أهل الكوفة

جييررب الطرررد ابلرردواخ علررى حسررب خصوصرريات حالرره، ككررل طبيررب، فررال  عليرره السررالمالطبيررة، إذ اإلمررام الرررواتت  :ومررن القضررات ايارجيررة
يصح تعميم تلرك الوصرفة، إال مرا خررج ابلردليل، ولر ا مل ير كر الفقهراخ يف رسرائلهم العمليرة األحكرام الطبيرة إال النرادر لرا ثبر  انره قضرية 

 ن منها.حقيقية أو إال ما مشلره قاعدة الرسامح يف أدلة السنن إن كا
 ابملعىن األخص ال ي اصطلحنا عليه، وهو أخص من ايارجية ابصطالحهم. (3)
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 .عليه السالم  بعد ضياب املعصوم يف الكراب ال ي أل   وتسجيله
 أو والئية ال أولية -ب

ومنهرا: انرره قررد يكرون ارأتى ان هرر ل الطائفررة وردت لبيران احلكررم الررواقعي األويل وتلرك الطائفررة وردت لبيرران احلكررم 
: رواتت (1)مرثالً فداعياً لنقل رواتت احلكم الوالئي الخرصاصها بمممنهرا،  ثانوين( فلم ير  الكم نوع من احلالوالئي )وهو 

 .(2)إابحة اإلمامٌن الصادقٌن لل م  للشيعة، فان من ارأتى ان اإلابحة كان  والئية
نهرررول ابلشررريعة أرادا ال)عليهمرررا السرررالم( الواليرررة يف إابحرهرررا قرررد يكرررون ا مرررا )عليهمرررا السرررالم(  مررراووجررره إعماه

الطائفررة الرر ارأتى ا ررا والئيررة هر ل نقررل فررال يررى داعيرراً ل (علررى مرا فصررلنال يف موضررع آخرر –اقرصرادتً يف ذلررك الرمممن 
 الخرصاصها بمممنها أيضاً.

 ، لديوأو لظهور وجو مجعها مع مقابلها
علررى  لررى االسرررحباب، دالررةً ومنهررا: انرره قررد يكررون ارأتى طائفررة الرررواتت الررر قررد يسرررظهر منهررا ضررًنل ا ررا دالررة ع

الوجرروب ولررو ابلقرررائن، فررال تنررايف الطائفررة األخرررى الررر هرري نررص يف الوجرروب، لرر ا مل يررر داعيرراً لنقررل الطائفررة األو  إذ 
 اكرفى بنقل الطائفة الثانية.

كه واحلاصل: ان ذلك، على أقرل تقردير، مرمرل فرال يررد علرى الكليرين انره مرع كرون الطرائفرٌن مرعارضررٌن وان مسرل
 ؟الر يًن عموماً )إال النادر( فلماذا مل ينقل الطائفة األخرى

 ؟ال يقال: ال بد من نقل رواتت احلكم الوالئي، كي يسرند إليها الفقهاخ الحقاً 
يف الشررنون العامررة فهرري املسرررند لرره  (3)؛ إذ إذا شرر  أدلررة واليررة الفقيررهال حاجررة إليهررا مررن هرر ل ا هررة إذ يقررال: كررال
فانره ال قرل لره  من ضًن حاجة إ  االسرناد إ  إعمال املعصوم واليره يف ه ا املرورد أو ذاهللا، وإذا مل تررم  إلعمال واليره 

فيهرا وال يكفري إعمرال املعصروم واليرره إذ للمعصروم إعمرال الواليرة  ؛إعمال واليره وال يكفي إعمال املعصروم واليرره فيره
الفقيررره العامرررة، فاملررردار كرررل املررردار علرررى شاميرررة أدلرررة واليرررة الفقيررره  أدلرررة واليرررة إال برماميرررةيف مرررورد ليكرررون للفقيررره مثلررره 

وعدمها، ولي  فعل املعصوم كا هو فعل والئي صاحلاً للرسرية إ  الفقيره لروال أدلرة واليرة الفقيره العامرة معهرا ال حاجرة 
 .عليه السالمبل ال يصلح دلياًل للفقيه كا هو فعل له  عليه السالمفعله االسرناد إ  

                                                           

 واملثال فرضي للرقريب لل هن. (1)
كما هي خاصة ابملناكح واملساكن أو املراجر املنرقلة إليه من الورًن واحلرال ان عليره فيهرا ايمر ، كمرا فصرلنا ذلرك يف كرراب رسرالران يف   (2)

 ايم .
ّ  َوَأم ََََّّّّ))كررررر  (3) ََََّّّّْة ا ََََّّّّ ا َ لََََّّّّيحْكمح َو َأَ  ْحح  نَّ ْهمح ْحح  ُايَهََََّّّّا ِاَث ْرَواةا َحََََّّّّدايجاَنا ََََُُّّّّا ْعوا  ََََََّّّّوا اْث الحَواقاَعََََّّّّْة ََََُّّّّارحجا  464ص 2االحرجرررراج: ج (( ا اْلح

ََلما ))و ِّنا َقدح َجَعلحْتْو َ َليحْكمح َحاكاما  ))و 38ص 1الكايف: ج ((الحْفَقَهاَء ْحْصوْن اْلحاسح  .66ص 1ج الكايف: ((َُُا
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 وحة ساقطةأو ألنو رآىا مرج -2
وامررا ألنرره رأى الطائفررة الررر مل يرر كرها، مررن مصررراديل الرررواتت املرجوحررة الررر خالفرر  الكررراب أو الشرررهرة أو  -2

أقَّول: جيب طرحه، وه ا الوجه هو ما فصلنال يف الردرس السرابل بقولنرا: ) ال يوافق  العامة، أي وجدها من األقل 
 فراجعه مرة أخرى. (1)رضات كما قرمل ان يكون...(كال، ال أتييد فيه فان ترهللا املصن  إيراد املعا

  ليهم السَلمأو ألنو متسك أبحد طريف ختيري األئمة  -3
مل يرضح وجرود  ألنهواما النه رضم انه رأى ان الطائفة الثانية هي أحد طريف الر يًن أي رأى ا ا من )األكثر(  -3

لررررك املرررررج ح أو عسررررراً، لرررر لك انرقررررل إ  أو كرررران مرعرررر راً  صرررريل ذ أحرررردى الطررررائفرٌنإحرررردى املرج حررررات الررررثالث يف 
الر يررًن، فقررد يررروهم انرره عليرره كرران عليرره ان يرر كر الطررائفرٌن املرعارضرررٌن كلريهمررا، لكررن ا ررواب انرره مررادام  ررًناً فهررو يف 
سرعة فلرره نقرل إحرردى الطرائفرٌن فقرر ، بررل هر ا هررو صرريح رواتت الر يررًن وصررريح فرروال إذ قررال: )و رن ال نعرررد مررن 

ررع مررن مجيررع ذلررك إ ال  أقلرره وال اررد  رري ا أحرروع وال أوسررع مررن رد  علررم ذلررك كلرره إ  العررامل عليرره السررالم وقبررول مررا وس 
 )نرد  الررممم برر فعلرى مسرروى العقرل النظرري (2)( ((أب را أخر م مرن ابب الرسرليم وسرعكم))األمر فيه بقولره عليره السرالم: 

ررع..( وحيررر ان صررريح اإلمررام انرره )أب ررا برررالرررممم  ذلررك كلرره إ  العررامل( وعلررى مسررروى العقررل العملرري علررم )نقبل مررا وس 
أخ م من ابب الرسليم وسعكم( فله األخ  أبحد الطرفٌن كما له األخ  بكليهمرا ولره روايرة احردى الطرائفرٌن كمرا لره 

 روايرهما معاً.
 وال أرجحية لنقل الطائفة املعارضة، جلهة طارئة

 ؟األرجح ان ينقل الطائفة الثانية أيضاً ال يقال: سل منا ان له ذلك، لكن أمل يكن من 
إذ يقال: لعله مل ير كرها  هرة أخررى راجحرة، وا هرات املرصرورة عديردة: منهرا: لردفع الرشرنيع علرى الشريعة إذا انره 

أهررل ايررالد وبعرر   عن  د يشرراًل طوائرر  الرررواتت املرعارضررة فقررفرراذا وصررل حررام ،أراد ان يصررل كرابرره للجميررع كمصرردر  
العرروام علينررا ابلرنرراق ، وا ررواب عررن ذلررك أصررولياً وإن كرران  بررراً واضررحاً لكررن الكثررًن قررد ال يفهمرره أو قررد    قبولرره 

 .وتكفي لألخ  أبحد طريف الر يًن وترهللا اآلخر ج ابلرناق ، وه ل جهة عقالئيةعناداً فيهر  
 ُرق الطوسي  ن الكليين، ووجو  مل كل منها

ذكر الطوائ  املرعارضة وذكر وجول ا مع بينها لرا عليره  راهد  فلعمله جهة أخرى حير انهيخ الطوسي واما الش
كرراب أيضاً ول ا ا م اب مع الرربعي ولكننرا أجبنرا عنره بوجرول يف    ولا ال  اهد عليه ولعله كثًنمن الرواتت وهو كثًن

                                                           

 (.141الدرس ) (1)
 .4ص 1طهران، ج –ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكرب اإلسالمية  (2)
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منرره إبرررداخ احرمررال عقالئررري النفكرراهللا إرادة املرررركلم ا ديررة عرررن  املعرراري  والروريررة ومنهرررا ان ا مررع الرربعررري إ ررا الوايرررة
وال  االسرعمالية فال  كن للم ال  ان يرهمنا ابلرناق  يف األحاديرر ضايرة األمرر ان يقرول قرمرل ان تكرون مرناقضرة

 عليره السرالممرا صرنعه اإلمرام العسركري هرو ، وذلرك يصح الرهجم على ايصم بدعوى انه قرمل ان كالمك مرناق 
تناقضرات القررآن فاجابره اإلمرام عررب تلمير ل برنف  مرا صرنعه  كرراابً مجرع فيره بممعمره   دي الفيلسرود الر ي أل رمع الكن

؟ واالحرمال إذا كران قائمراً فرال (1)هو انه أال  رمل ان يكون مراد املركلم ضًن ظاهرلومضمونه الشيخ الطوسي الحقاً 
يكفرري ان  ان ذلررك إذو ظرراهر العبررارة مرنرراق  وال يضررر صررح دعرروى الرنرراق  ضايررة األمررر ان يقررول احرمررل الرنرراق  أت

ْلَون ْكمح )ل ذلك كرع  فر   كمة  لعله حلِِ  ايب انه تَّنَّونَ )وكر (َلنَّبَّح رَْكوا َأن يَّْقوْلوا آَمن َّا َوْىَّمح اَل يَّفح َب الن اْس َأن يَّتَّح إضرافة  (َأَحسا
نحْو آايٌت ُْمحَكماٌت ْىن  ْأمُّ الحكاتابا َو أْ )ضلى انه صرح بر اتٌ ما  مثاًل اما الرناق  املسل م فهو امل ل.. (2)(َخْر ْمَتشاِبا
، وحيرر  راع تقريعنرا بر لك الطوسري حيرر انرشررت أخبراران بطوائفهرا الرر قرد يرروهم تناقضرهاالشيخ والشاهد ان 

قريررع برره أو مل يكررن الر لرر ا ذكررر الطرررفٌن وأجرراب أبنررواع ا مررع، واملسرررظهر انرره يف زمررن الكليررين مل يكررن ذلررك مشرررهراً 
بل قد يرى  ،من احدى الطائفرٌن عليهم السالمفلم تكن حاجة إ  زتدته ا رهاراً ل ا اكرفى كا جو زل األئمة  مشهوراً 
ول ا يكرفي بنقرل  ،انرشاراً  ذلك مميدهايال يرى داعياً ل كرها يف كرابه إذ قد ومع ذلك ان الرهمة منرشرة حكيم منل  

صررح لوجرره آخررر )ككونرره والئيرراً أو قضررية  صررحيحاً يف حررد ذاترره كرران  الكررالم الصررحيح دون ذكررر الطرررد اآلخررر وإن
 .(3)خارجية أو  به ذلك لا سبل(

 وصلى هللا  لى دمحم وآلو الطاىرين
وا ْشغاَل )): عليه السالميف وصيره للحسٌن  عليه السالم أمًن املنمنٌنقال  َوا حَلمح َأيح بَّيَن  أَن ْو َمنح أَبحَصَر َ يحَب نَّفحسا

َْححَْق باَعيحناوا َ نح َ يحبا َغريحاها ِاَث أَ  ََُذاَك األح ََذا(  ْسْو ِبا َي )نَّفح    ) ((نح قَاَل َأيح بَّيَن  َمنح َنَظَر يفا ْ ْيوبا الن اسا َوَرضا
 .(88ص: العقول

                                                           

ه ا مع قطع النظر عن وجود قرائن قطعية علرى ان دأب القررآن الكررف تفكيرك اإلرادة ا ديرة عرن االسررعمالية وفصرل القررائن عرن ذيهرا  (1)
 وإرادة املعاين اجملازية.

 .6مران: آية سورة آل ع (2)
ومن ذلك نعررب ان الظرود حير خترل  ل ا جيب ان خيرل  نوع ايطاب ومروال، ففي العصر احلاضر مثاًل حيرر انرشررت كافرة كربنرا  (3)

ومصادران وحير سرهل اقرنراص كرل كلمرة فيهرا ابلبحرر املرطرور، ال يصرح ملرن يردعو للرقريرب ان ينكرر أحاديرر اللعرن و ربهها أو ينكرر 
الطررد اآلخرر انره كراذب أو منرافل، برل األفضرل اإلقررار والقرول ابن ذلرك لري  مرا أرال  سريقولمن علمائنا أفروا على طبقهرا، إذ  ان كثًناً 

ال الوحردة أو  أو اال راد السياسري أان )إن كان لن ال يرال( أو القول ابن للبحوث العقائدية موضعها، وال ي ندعوا إليره الرعرايا العملري
 . أو  به ذلك.اال اد العقدي.


