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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلهد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيها خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائهة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ56) 

 وصف العامني من وجه ابملتعارضني، جمازسبق: )
صففا العففانني نففن ويففه ابحلففدي،ني امل اللفففني، لففاإ ال يصففار إليففه إال ة رينففة وليسفف  نويففو ة  هففا   األول: ان و 

 يُِ م أحد، نن ندعي مشول احلدي،ني امل اللفني للعانني نن ويه،  لياًل على ويو ها.
تَنَعاِرَضننناِن  َبِ )) عليفففه السفففالمتوضفففي ه: ان قولفففه  ُِ ُم اْبَبَننننَأاِن َْلِو اْثَنننِاْمَاِن اْل ُُ ُْ نننا ذُ ننن ُ َيَِْت َعننن َِ قفففد  (1)((...َأِِّْه

وصففا هيففه ا فف ان أو احلففدي،ان ابلالعففاري، و لففمل ح ي ففةل يف املالعارضففني ابلالبففاين، انففا املالعارضففان يف ا هلففة أ  يف 
نا ة االيالهاع هفان وصففهها اباهفا نالعارضفان نفن وصفا الففا ةوصفا ا فه  ونصفّ  ه عالقفة الففا وا فه  وهفو 

 .(2)احل ي ة ت الضي إرا ة امل اللفني ةفلهها ال ةبعضهها هالدةر(نن اجملاإ، واحلاصا: ان اصالة 
ووصا الفلي مبا هو وصفا لفبعأ أهفرا ا لفاإ  ،لجه  لاإلان  اّل نن وصا الفا مبا هو وصا  :ويوض ه

أيضاً هلو  ان  ساق إيد ه ط ةيضا  )ملري أو شبهه( هان ال ول ابن إيداً أةيأ لاإ و ذلمل لو  ان ةعأ أهفرا  
العهفد الفذ ر  أو الفذه   أريفدنعم لو  ،)اإلنسان عا ( نريداً ا نس أو الفلي الطبيعي لاإ هان ال ولعلها  البشر 

 أو ا اريي لفان ح ي ة لفنه ليس ةفلي حينئٍذ.
 والأواايت انطقة ابال تصاص ابملتباُْنيسبق: ) ها 

هفففل إليفففه ا فففواهر، أو الفففت تفيفففد الالوقفففا ال،فففاا: ان الفففروا ت الفففت تفيفففد الال يفففح ةعفففد ه فففد املرّي فففات،  هفففا  
واإلريففا ،  هففا  هففل إليففه املفاسففل، اص ففة اباففا خاصففة ابملالبففاينني  ون العففانني نففن ويففه إلها  ففا الطففر  السففند  
للهريففو  دمففا ال افففن االلالفففهام ةففه يف العففانني نفففن ويففه، و لففمل يظهففر ةالصففففذ الففروا ت وسففُي هن نفففدعاا   ن هللا 

 .(3)ه هيها، هانالظر(تعاىل ع  الالف 
 .ولنالوقا عند ةعأ روا ت الال يح أو الرتييذ هفيها الففاية

                                                           

 .133ص 4هف، ج1445قم،  – عليه السالماةن ايب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد الشهدا   (1)
 (.155الدرس ) (2)
 (.155الدرس ) (3)
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 ظاهأ )ُكلُُّهْم ثَِقٌة( الُالم عن الصاور والسُا
عنن )): عليفه السفالموننها: نا رواا الشفي  الط سفي يف  الفاب حاالحالجفاجح، يف احالجفاج أيب عبفد هللا الصفا ق 

ٌٌ  ، قَاَل:عليه السالماثارث بن املغرية، عن ْليب عبا هللا  َُِوسَّن ْعَت ِمْن َْلْصَحاِبَك اْثَِاَْث، وَُكلُُّهْم ثَِقٌة، َ  ِإَذا َسَِ
فَعَلْيَك َحَّتَّ تَنَأى اْلَقاِئَم  ( ظفاهر يف وَُكلُُّهنْم ثَِقنةٌ ) عليفه السفالمهفان قولفه  (1)((،  َنتَننُأدَّ ِإلَْينهِ عجن  هللا  أجنه الينْأ

وانفه ال يففذب، وال رةفط تعف  انفه ة فة هيهفا ين فا جبهفة الصفدور و  إ  الواثقفة تفرتبط ،ان الب ف  عفن السفند والصفدور
هفان هفذا شف ن )أو هفو نفرا  (فا( غفح نفرا  ابإلرا ة ا ديفة  (نور  االيالهفاع أ هلا ةويه ةداللة احلدي  وان ةعضه )

صففدوراً ا سففنداً ةففا  الجففا حجففة هففوانففا العانففان نففن ويففه هانففه ال شففبهة يف عففدم صرحه ،الف يففه ال ال، ففة مبففا هففو ة ففة
نن هذا أو نن  اك؛ أال تفر  انفه ال يشفمل أحفد يف ان  ونسال،ىن نور  االيالهاع خمّصصوإمنا الفالم يف ان  ،سنداً و 

( و)ال تغصفل(  الجفا صف يذ صفا ر وإمنفا الففالم يف حففم نفا ة االيالهفاع )الصفالة يف املففان املغصفوب(   )صاِّ
إمنفا الففالم يف املفرا  و وأال تر  انفه ال يشفمل أحفد يف صفدور روا ت األنفر ابملعفروت روا ت النهفي عفن واليفة ا فائر 

 ابإلرا ة ا دية يف نور  االيالهاع دما ال يرتبط ةواثقة الراو  يف ن له للرواية 
 ظاهأ ) هو مُا،  ليس مُا( الصاور والسُا 
َِِيُُنَُننا الننأَُّجاَلِن وَِكاَلُ َننا ))، ويف آخففرا: عليففه السففالموننهففا: )نففا رواا عففن احلسففن ةففن ا هففم، عففن الرضففا  قُنْلننُت: 

َنناِ  ننا ْلَ ثَِقننٌة، َِ َِ ٌٌ َعَلْيننَك  َِِِّْه َُِوسَّنن ْ تَنْعلَننْم، َ  َْ ننا اْثَننلُّ،  َنَقنناَل: ِإَذا  َِ ( هانففه (2)((َ ننْ تَ ْمَننْيِ ُُمَْتِلَفنننْيِ،  َنناَل َْنْعلَننُم ْلَْنُُّه
ا  َنُهننَو ِمَّننا) عليففه السففالمل ولففه  الصففدور صفريذ يف الطففر  السففند  واألخففذ  َِ ا( ) َننِنْن َكنناَن ُْْيننِبُهُه َِ ُْْيننِبْهُه  ْ َْ  َوِإْن 

العفانني نفن ويفه  ان واآلخفر ال، وال شفمل يف  علفيهم السفالم( ه حدجا صا ر واآلخر ال، وأحفدجا نفنهم  َنَلْيَس ِمَّا
 .عليهم السالم امل،الني الساة ني  الجا ننهم 

ْم ُُمَْتِلَفًة، قَناَل: َمنا َجناَءَع َعَّنا َ ِقْسنُه َعلَنا ِكتَناِ  عليه السالمقُنْلُت ِللأَِّضا مث قال: ) ُُ : َتَِيُُنَُا اأْلََحاِدُْث َعُْ
ا  َنَلْيَس ِمَّا، قُنْلن َِ ُْْيِبْهُه  ْ َْ ا  َنُهَو ِمَّا َوِإْن  َِ َِِيُُنَُنا النأَُّجاَلِن وَِكاَلُ َنا اَّللَِّ َعزَّ َوَج َّ َوَْلَحاِدِْمَُا  َِنْن َكاَن ُْْيِبُهُه ُت: 

 َْْ نا اْثَنلُّ  َنَقناَل: ِإَذا  َِ َنِاْمَننْيِ ُُمَْتِلَفننْيِ  َناَل َْنْعلَنُم ْلَْنُُّه نا َْلَ نْ تَ  ثَِقٌة َِ َِ ٌٌ َعَلْينَك  َِِِّْه َُِوسَّن هالحف  قولفه  (3)((تَنْعلَنْم َ 
ا اْثَلُّ ( و)وَِكاَلُ َا ثَِقةٌ ) َِ  ( نع ان العانني نن ويه  الجا حق  ون ريل.َ اَل َْنْعَلُم ْلَْنُُّه

                                                           

 .357ص 2هف، ج1443، امل دسة نشهد –سي، االحالجاج، نشر املرتضى أةو ننصور أمحد ةن علي الط   (1)
 .املصدر نفسه (2)
 .املصدر نفسه (3)
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 االستاالل للجواهأ بأواايت التخيري، والأد
رواا الفليفففف  يف ابب اخففففالالت احلففففدي  يف الصفففف يذ عففففن:  مث ان نففففن الففففروا ت الدالففففة علففففى الال يففففح أيضففففاً نففففا

َسأَْلُتُه َعْن رَُجٍ  اْ تَنَلَف َعَلْيِه رَُجاَلِن ِمنْن َْلْهنِ  ِدُِْنِه ِأ َْلْمنٍأ ِكاَلُ َنا ، قال: عليه السالممساعة، عن أيب عبد هللا ))
َهاُه َعُُْه، َكْيَف َْ  ٌُ؟  َنَقاَل: ُْنْأِجُُُه َحَّتَّ َْنْلَقا َمْن ُُيْنِرُُه،  َنُهنَو ِأ َسنَعٍة َْنْأِوِْه، َْلَحُاُ َا َيَُْمُأ  َِْ ِ ِه، َواْْلَ ُأ َْنُنْ ْصَُ

ا َْلَ ْ َت ِمْن اَبِ  التَّْسِليِم َوِسَعكَ  َحَّتَّ َْنْلَقاُه. َِ   .(1)((َوِأ ِرَواٍَْة ُْلْ َأى  َِِِّْه
وهفذا الروايففة تصففلذ سففنداً لصففاحل ا ففواهر الففذ  أشففلنا عليففه ابنففه  ففان ينبغففي ان يريففع للهرّي ففات أواًل هففان 
ه دت هالرتييذ، هان هذا الرواية تواه ه إ    تسالفصا عن املرّي ات ةفا حفهف  ابلال يفح هفوراً، وهيفه ان روا ت 

مب،ففا نسففلمل اآلخونففد نففن ان الرتيففيذ ابملرّي ففات الرتيففيذ ن يففدة هلففا هففان هففذا نطل ففة وتلففمل ن يففدة إال ان  ففاب 
 ، وقد سبق ةعأ حب،ه. اب ةغحا دما ح ق يف حملهاسال بايب أو 

 رواايت الرتجيح صأحية أ الطأح سُااً 
مث ان روا ت الرتييذ أيضاً صرحية يف األخذ ابحد  الروايالني وصر  األخفر  سفنداً دمفا ال اففن ان ينطبفق علفى 

 العانني نن ويه.
 يواها أ مأ وعة زرارةال

ُم اْبَبَنننَأاِن َْلِو  عليننه السننالمَسننأَْلُت اْلبَنناِقَأ ))هانففا نرهوعففة إرارة ه ففد ور  هيهففا  ُُ ُْ  َنُقْلننُت ُجِعْلننُت ِ ننَااَع َيَِْت َعنن
ا ذُ  ُ  َِ تَنَعاِرَضاِن  َِبَأِِّْه ُِ  ،ويفههانه قد يالفوهم مشفول )ا ف ان املالعارضفان( للهالعارضفني ابلعهفوم نفن  (2)((اْثَِاْمَاِن اْل

ابن الروايفففة اص فففة ابخالصاصفففها ابملالبفففاينني  :هيجفففاب أواًل: ابن وصففففهها ابملالعارضفففني لفففاإ  هفففا سفففبق و فففاب اثنيفففاً 
نننتَنَهَأ بَنننننْيَ َْلْصنننَحاِبَك َودَِا اليَّننناذَّ الَّننناِدرَ )) عليفففه السفففالمهالحففف  قولفففه  َْ خفففذ مبفففا )هفففان ظفففاهر  ((اَي ُزرَارَُة ُ نننْ  ِاَنننا ا

تر فه ابملفرة دمفا ال يع فا ال فول  ( ع الشفا  النفا روظفاهر )اهرا خذ ةفه  لفه أ  خذ ابحلدي  الذ  اشالهر وظ (اشالهر
 ةه يف أحد العانني نن ويه إ  ال ي ول ةه الع ال  وال الف ها  أةداً.

ُُمْ )) عليففه السففالممث الحفف  قولففه  ُْ ِن َمننْأثُورَاِن َعنن ننا َمعنناً َمْيننُهورَاِن َمننْأِوايَّ َِ هففان ظففاهرا  (( َنُقْلننُت اَي َسننيِِّاي ِإْنَُّه
 .وان املضهونني نشهوران ا نعاً وليس الفالم عن الداللةجص ة سند

نا ِأ َْنْفِسنكَ )) عليفه السفالموالح  قوله  َِ ا ِعُْنَاَع َو َْلْوثَِقِه َِ ناهفان ) ((ُ نْ  ِبَقنْوِل َْلْعنَامِِ َِ (  ليفا علفى ان َْلْوثَِقِه

                                                           

 .66ص 1صهران، ج –ة ة اإلسالم الفلي ، الفايف،  ار الفالل اإلسالني  (1)
 .133ص 4هف، ج1445قم،  – عليه السالماةن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد الشهدا   (2)
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الب فف  يف العففانني الداللففة الففت هفي نففور  ابملضفهون و الب ف  إمنففا هففو عفن الصففا ر ننههففا وإال هفان الواثقففة ال تففرتبط 
 (ههفا ا نصفنع هفا نالوقفا أو نال فح أو غفح  لفمل ابإلرا ة ا ديفةان نور  االيالهاع غح نشهول هلها )نن نن ويه 

 ا ال ترتبط ابلالف ه يف ندلول احلدي  ةا ةسندا.اها (ةاالعدلي)و ذلمل حال 
ننا َمعنناً ُمَواِ َقنناِن ِلاِلْحِتيَنناِ  ْلَ ))و ففذلمل قولففه  َِ ٌُ  َنَقنناَل  َنُقْلننُت ِإْنَُّه ْيننَف َْلْصننَُ َُ ِإَذْن  عليننه السننالمْو ُُمَاِلَفنناِن لَننُه َ 

هان الظاهر األخذ (ذا  له وصفر   اك  لفه انفا العانفان نفن ويفه هي خفذ  (( َنَتَخينَّْأ َْلَحَاُ َا  َنَتْأُ َ  ِبِه َوَتاََا اأْلَِ ريَ 
 نهها أو يالوقا.ةفليهها يف نا ة اهرتاقهها وغاية األنر ان يرت ا يف نا ة االيالهاع أو يال ح ةي

 اليواها أ مقبولة بن حُظلة
ننُم َمنن)) :و ففذلمل حففال امل بولففة ُْ ننا وَ قَنناَل اثُْ َِ ا ِأ اْثَننِاِْث َوَْلْوَرُعُه َِ ننا َوَْلْصننَاقُنُه َِ ا َوَْل ْنَقُهُه ننَم بِننِه َْلْعننَامَُُِ َُ اَل ا َح

نُم بِنِه اْْلَ نأُ  ُُ ةف فه  انابلصفدق والففذب يف الن فا وال ترتبطف انهفان االعدليفة واألورعيفة ترتبطف (1)((َْنْلَتِفْت ِإىَل َما حَيْ
هففال يالففوهم ااففا  ليففا علففى  (االه هيففة)وانففا  هففا سففبق وأوىل ننههففا )األصففدقية(   ننففه، احلففدي  ويديففد املففرا  ا ففد 

إ  االه هيففة تففرتبط ابلسففند أيضففاً هففان  لففمل حيالففاج إىل ه ففه ابلريففال ونضففهونه ف ففه احلففدي  لمشففول الروايففة للداللففة و 
سفّلهنا لففن  ألحوال ) العفاري ا فر  والالعفديا أو  العفاري يفر  وتعفديا ن،فا النجاشفي مل،فا الطوسفي(وةالعاري ا

 .ةا هو املالفاهم نن الرواية عرهاً  هاأقو  نن إشعارها أو ظهور  (2)ظهور أصراهها
َُْظُأ ِإىَل َما َكاَن ِمْن ِرَواَِْتِهْم َعَّا ِأ َذِلَك الَِّ ي حَ )): عليه السالمو ذلمل قوله  ٌُ َعَلْينِه  َنَقاَل ُْن ن َِ ْج ُِ نا بِنِه اْل َِ َُ
َأُع اليَّاذُّ ))ظاهرا أبمجعه  (( َنيُنْؤَ ُ  ِبهِ ))هان اجملهع صفة لروايالهم  ((ِمْن َْلْصَحاِبكَ   ظاهرا أبمجعه أيضاً. ((َوُْنتنْ

ُُ )) :و ذا قول السائا ُْ نا َمْينُهوَرِْْن قَنْا َرَواُ َنا المَِّقناُت َعن َِ ُُ هفان هههفه وإقفرار  ((مْ قُنْلُت  َنِنْن َكناَن اْبَبَننَأاِن َعُْ
ال تففون أةفداً يف العفانني نفن ويفه.. وهفي له  ليا على اخالصاص الب   ابملرّي ات السفندية  عليه السالماإلنام 

 وهفذا وهلم يرا..
ن  وصلا هللا علا دمحم وذله الطاهْأ

 
َِ )) :عليه السالماإلنام الباقر قال  َ  َذِلَك اْلَع ِِ ٍ   َنَع َِ اَس َذِلَك َمْن بَنَلَغُه ثَنَواٌ  ِمَن اَّللَِّ َعَلا َع َِ َ  اْلِت

ا بَنَلَغهُ  َِ ُُِن اْثَِاُْث َك َْ  ْ َْ  (.87ص 2الفايف، ج) (( المنََّواِ  ُْلوتَِيُه َو ِإْن 
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 )أعدهلها( )أصدقهها( )أورعهها(. (2)


