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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(76) 
 عدم قبول شهادة الفرع مع تيسر األصل

ان شههها ة الفههرت ال  مبههج دهها ويههو  شههاهدو األذههج، إال لههو  عههدر أو  عسههر علههى شههاهدو األذههج احل ههور وال ههها ة، دهها ا ههه علههى  ومــن الاــواهد 
وههي  اآل يهة و هدل عليهه ذهةيةة حممهد بهن دسهلم ،ههو امل ههور شههرة عظيمهة (1)الطريمية احمل ة ال بهد دهن قبو ها أي هار لفهرج اسها ماعها لل هرائ   و له 

اسها مات الفههرت  ملسهاند ودنهها يظهههر ا هه لهيا الههام املهال  يف احل يهة هههو الطريميهة والزاشههفية وإال للهفم المهول و يههة الفهرت حهر دهها ويهو  األذهج إ  الفههرج ا
 كاألذج ل رائ  احل ية دن عدالة وغريها.

وقهههد يعلههه املسهههاند احلههني امل ههههور بهههني  "ح هههور شههاهد األذهههج ال  مبهههج شههها ة الفهههرت إال عنهههد  عههدر")قهههال يف ال ههرائا   (2)قههال السهههيد الوالههد يف الفمهههه
 األذةاب، كما ذرح به مجاعة، ويف اجلواهر امل هور بني األذةاب شههرة عظيمهة، بهج عهن ااهالا اعمجهات عليهه خالحهار للمةزهى عهن بعه  األذهةاب

 أخرى إىل اعسزايف، ويف ك ف اللثام األقوى عدم االشرتاط.كما عن ااالا  مله ومل يعني املخالف، وإن كان  سب ااالا  ارة إىل والد الصدوق و 
ََلكـ َ )) ) عليهه السهالم (اسادل امل ههور بصهةيةة حممهد بهن دسهلم املامددهة، حيه  قهال  َك  (1)َيُجـوُُ  ـنك َن َُـَُّـُ  مك َم َتمك َك يُقكيَمَهـا لكَّكل ـ ِكُُـُ  َن ََ اَل يُمك ََا َكـا إك

ُضرَ  َك الا َهاَدةك َعَلى َشَهاَدتك ك َو يُقكيَمَها َفاَل بَأكَس  (4)َيحك  .(5)((بكإكقَاَم
 للعدول إليه دا إدزان األقوى، وباعمجات املامدم  مله(.وبأذالة عدم المبول دا احل ور وبان الفرت أضعف وال ويه 

 والعمدة الصةيةة واسانا  امل هور إليها.نقول  
وا  بعدم الفرق بني احل ور وعدده، حان كان الفرت ح ة كان يف كال احلالني وإال مل يزن وقد  اقش يف  ل  السيد الوالد بموله  )واسادل ملن قال باجل

واالسهادالل بهان الفهرت أضهعف اساةسهان، حهال يبمهى إال الصهةيةة والهال م بلهها علهى بعه  درا هب الف ههيلة، يف كهال احلهالني، واألذهج دها إاهالق األ لهة، 
شههاهد األذههج وشههاهد الفههرت واخالفهها حا ههه يمبههج شههها ة أعههد ما، ويريههدا دهها يههأ  دههن  عههارج شههها ة الفههرت  أذههةابنا ا ههه إ ا ايامهها ىرو   ملرسههلة ااههالا

 .(6)وال خيفى ان هدا المول غري بعيد وإن كان األحوط إ بات امل هور( ،واألذج
ح هة...( واجلهواب ان الصهةيةة ذهر ة يف عهدم لهدا اسهادل بهه)حان كهان الفهرت  ) قهد  سهرا (الظاهر ان )الطريمية( كا ت هي املر زف يف  هنهه  نقول 

ر الصههةيةة ح يهة الفهرت عندئهدا والفههارق بهني احل هور وعددههه ههو الهنو، والويهه هههو عهدم ابانهاي احل اههني علهى الطريميهة احمل هة حههال ويهه لرحها اليههد عهن  هاه
االياهههها  والامليهههد اجمللهههد األول  هنههها ال يواحهههني دههها الافدهههه يف هدنهههه ، وعلهههى أو حهههان دبنهههاا الظهههاهر (7)اخاالحهمهههاعلهههى اخههها خاذهههة بصهههورة  ،اسههانا ار إىل املرسهههلة

 كما سيأ  غدار بإ ن اهلل  عاىل.  121ص
 عدم ترجيح الصحيحَ على الحسَُ نو الموثقَ

دى الاعههارج رغههم للصهةيةة علههى املو مههة واحلسهنة لهه يف كاههبهم الفمهيههة امل ههور (8)دها  كههرا السههيد العهم يف بيههان الفمههه دهن عههدم  ههريي  ومــن الاــواهد 
 بالرتيي  باملفايا املنصوذة. املصّرحة ويو  الروايات

، وحنهو  له ، ودها «أحمههمها، وأعهد ما، وأذهدقهما، وأورعهمها » دها ورو   صهوص خاذهة بامهد   -يف بهاب االحزهام  -ويف ااهيين   ) ام  له قال
                                                           

 أو عدم قبول شها و شاهدو الفرت دا ويو  شاهد األذج. (1)
 .323ص 86الفمه  ال ها ات ج (2)
 أو ان يميم شاهدين على شها  ه. (3)
 أو   ر جملا احلزم والم اي. (4)
 .71ص 3جدن ال   را الفميه  (5)
 .323ص 86الفمه  ال ها ات ج (6)
حغايهة األدهر اسهاثناي ذهورة شاهد األذج والفرت، ودور  الزالم هو ذورة الاواحني إال ان األذج ال يريد احل ور لل ها ة لزسج أو غريا ال لاعدر أو  عسر، أو هو أعم أو  (7)

 سيج املعامدة( وقيج و ياها أدزن ان ختصو الصةيةة. حاأدجالاخالف اسانا ار إىل ان املرسلة أخو دطلمار حلو كا ت دن )املرا
 او عدم لفوم الرتيي  وعدم  عني الراي . (8)
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العها ل واالعهدل والصها ق واالذهدق وهزهدا، وبلهوا ههدا املسافي هة املعاهية سهندار  مل يعمج امل ههور بهدل ، بهج خهرّيوا بهني -اعابار اسنا  بع  املسافي  
بنههاير علههى  - خيههرّيون بينهمهها ،، حههرتاهم إ ا  عارضههت روايههة أدثههال  رارة وابههن دسههلم وابههن أم عمههري وأضههرانم دهها روايههة حههر احلسههن واملو ّههني(1)علههى الالّاقا ههاي

 .(2)(بناير على الاساق  -سمطوخما أو ي -الاخيري يف اايين املاعارضني 
 امل هور  هبوا إىل الرتيي  باملفايا املنصوذة بج قال اآلخو د يف الزفاية )بج رمبا ا عي اعمجات أي ار على ح ية خصوص الراي (. ال يقال 
الفمهههاي يف الفمههه علههى خههالا  لهه  واخههم يعارضههون بههني  و املفيههة وحاقههدها حيلافدههون بههالاخيري أو د هههور  ههاهر كههالم بيههان الفمههه ان عمههج  إَ يقــال 

 .بالاساق 
حهان شههر م العمليهة يف الفمهه علهى  باملريةهات املنصوذهة الرتيهي  ح يهة خصهوص الهراي  و عهني واحلاذج  ا ه إن  بت كون ال ههرة يف األذهول علهى

 عدده.
 جيح بالمزايا المُصوصَندلَ القول بَّدم تَّّين التر 

 حر باملريةات باملنصوذة، كما  مله عنهم ذاحب الزفاية. بج ان مجعار دن األذوليني  هبوا إىل عدم الرتيي 
 دن  –على إشزال يف بع  أ لاه  –وقد يسادل عليه مبا اسادل به ذاحب الزفاية 

 وال  نمي  للمناط. اخاصاص دمبولة عمر بن حنظلة بباب احلزم والم اي لفصج ااصودة، -1
حفهي عههد الغيبهة ال يل هأ للمريةهات  (3)((فََأركجك ك َحت ى تـَلكَقى إكَماَم ...))اخاصاص روايات األخد باملري  بفدن ح ور اعدام بمرينة  يج الرواية  -2

  ويب االقربية للواقا. يف اخا ال ش  ا هدا 
 نه اخا اساةبابية وإال ملا ادزن ان ختالف الروايات يف  ر يبها.اخاالا الروايات يف  ر يب املريةات، مما يساز ف د -3
 .وبلها على ذورة حمد املري  غريب داعا لني أو دافاضلني كوخماإاالقات روايات الاخيري دن غري اسافصال عن   -4

 .(4)و ل  كله يويب ادا بج روايات الرتيي  على االساةباب أو بلها على اخاصاذها بفدن احل ور
 .لاعني األخد باألقرب إال حيثما  ّل الدليج اااصوعلى كال احلملني حا ه يثبت ان االقربية ليست سببار  نقول 
مل  مج باألخد بغريها، كما هو دسل  غهري ال هيو ودهن  بعهه، لزهان  له   لهيالر آخهر علهى عهدم لزن لو قلنا باألخد باملريةات املنصوذة حر مث ا ه 

 .دا كان دنصوذار   عني األخد باألقرب إال
 االضبط، في الحسيات، على غيرهعدم ترجيح 

) قهد   دثج الزايف والفميه وكاام ال هيو -وهزدا يف احلّسيات، كاعارج الزاب يف  مج  و واحد دا  كرا أي ار السيد العم بموله ) ومن الاواهد 
 (5)ه، بج عارضوا بينهما وأيروا على  ل  أحزام املعارضة(حي  إّن الزثري مل يلفدوا بامد  االضب  وهو الزايف مثّ الفمي - سرا (

مل يفهمهوا دهن األ لهة علهى احل ه   –أو األكثهر  –ك هاهد علهى أن كثهريار دهن الفمههاي   الختها ا ياه يف حد  ا هه، بهج حلواالسا ها  بنظر األكثر، ليا 
يف احل ه  االعاباريهة ويه  االلاهفام بهالعرج العهري   اخم حهمهوا الطريميهة لزهن دهابامد  األري  أو  لمالواواالدارات ح ياها دن باب الطريمية الصرحة وإال 

 و أدج حادبر ،  مج أ لة احل ية املاعارضني املافاضلني أي ار كما سبني بيا ه
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

 
 )الحِمَ( 

يَ ))  ) عليه السالم (اعدام علي بن أم االب  قَالَ  َد ُهَو الكَحاككم اتـ ُقوا َمََّاصك َ  الا اهك  (532)خ  البالغة ص  ((الل  ك فكي الكَخَلَواتك فَإك

                                                           

 أو االساةباب  ون الويوب. (1)
 .22-21ص 2بيان الفمه ج (2)
 .68ص 1اعسالدية( ج –الزايف )ط  (3)
الزههالم حرايهها كفايههة األذههول وهه  الاعههارج والزفايههة دفاههار ب ههرحها يف )الوذههول إىل كفايههة   ملنهها كههالم اآلخو ههد بالخههيو وبههبع  الاصههرا يف الامههد  والاههأخري و ر يههب (4)

 .314-296ص 5األذول( ج
 .21ص 2بيان الفمه ج (5)


