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

 باهلل العلي العظيمأعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(63) 
 الرواية، حتى في العامي مرجحاتفي  ) عليه السالم (: ظهور كالم اإلمام تتمة

ْم َعن ــا)) ) عليبببه السببالم  سبببا اا املراتببباك املبب اورة يف املدبولبببة بببد ا   بببن قولببه  ــْن رىَوايَـــتىهى ََ مى إمنبببا هبببي    ...يـُْنظَـــُر َىلَــى َمـــا َكـــا
ر   راتاك للرواية ال للفتوى وال للدضا ، ونضيف: اا العا ي وإا فرضب  قدرهبه علبى هصبايش املصبهور عبن نبذل فباا  لب  ال ُ ب

يف اا الرتابيح إمنبا هبو للروايبة  ) عليبه السبالم  يبة ال الفتبوى وال الدضبا  و لب  لظهبور اال به الرتايح بالصهرة عن اوهنبا يف بباب الروا
ـْن َِْ ـَحابى يـُْنظَ ))بصفاهتا فالحظ قوله  ََ َعَلْيـهى مى َمـ َْ َمـا بىـهى اْلُم ََ ََلىـَ  الـ  ىَ َح ْم َعن ا فىـي  ْن رىَوايَتىهى ََ مى ـْن  ُر َىَلى َما َكا فَـيُـْؤَخـُ  بىـهى مى
َرُك الش اَ َنا َويـُتـْ مى َْ ََ َعَلْيـهى  ُح َمـ َْ َ  اْلُم ْنـَد َِْ ـَحابىَ  فَـلى فباا ) بن روايبتهم  بيباا لبب) ا  فباملرا  ينظبر إ    1)  الـ  ىَ لَـْيَ  بىَمْشـُهوِر عى

  أي اخلب  ..يبرت  الصبا )هبو ) با  املبرا  ببه الروايبة واب ا  )فيؤخب  ببه و راع ضبمذ  –أي للرواية  –روايتهم، و)اجملمع عليه  صفة هلا 
 . 2)الصا 

 فكيف يتوهم اا الكالم عن هرايح احدى الفتويني أو الدضائني؟ 
لألخب  بالروايبة األرابح  ) عليبه السبالم  وعليه: فالظاهر اا السبائ  ملبا فبرس هسباوي الداضبيني يف املراتباك الهبا اراعبه ا  بام 

  باشرة.
للرتايح بالصهرة فألهنا أ ر حسي ال حيتا  إ  حبد  واسبتنباب بب   – ااجملتهد فرضا    أيضا   –ه ا إضافة إ  اا العا ي لو أراع 

 بن هب ل  –فبال ابال أيضبا   أصبال   فدب  فيكبوا العبا ي عاملبا  اب ا املبراح  بن نبذ حاابة إ  هدليبدإ  هتبع الماك األصبتاب حيتا  
 فتأ   ؛ا عند حتذ املدلد بينهما فيأخ  باألراح  نهماملدى هعارضهاحدى الفتويني  لتوهم اا الكالم عن  راح –اجلهة 

 اإلشَال على المقبولة باختصا ها بزمن الحضور
فببال  ) عليببه السببالم  علببى االسببتدالل باملدبولببة علببى هعببني هدليببد األعلببم، باهنببا خاصببة ب  بباا حضببور ا  ببام  انببه قببد يستصببك  ثــم

ْنـَد الُشـبُـَهاتى ))يف اخرها  ) عليه السالم  هصم  أز نتنا، و ل  بدرينة قوله  َ  اْلُوُُـوَ  عى هى َحت ى تَـْلَقى َىَماَمَ  فَـلى ََلىَ  َفَأْرجى  ََ ََا َكا َى
ُْتىَحامى فىي  َن االى ٌر مى اتى َخيـْ ََ    اْلَهَل

 الَواب: ِواًل: ِعميتها من زمني الحضور والغيبة
 ير  عليه: ولَن
 ) علببيهم السببالم  واألصبب  يف أحكبا هم   3)ا با صببدرها فلق بال  :اا الظباهر عمببوم املدبولبة بصببدرها و يلهبا لكبب  األز نببةِواًل: 
 بن   –اا علبى اجلميبع  :ويكبوا النباه  ،)فاراه حىت هلدبى إ ا ب   فلاللتب ام بصبموهلا أيضبا  لب  ن ال يببة وهو وا ا اخرها ، 4)وأاوبتهم

                                                             

 .86ص 1ا سال ية    –الكايف )ب   1)
 أو احلكم الصا  بلتاظ ش و  اخل  املستند إليه ال بنفسه.  2)
ـْن َِْ ـَحابى  فَـيُـؤْ ))و   ... َىلَْيهىم َتَحاَكمَ  َمنْ )) ) عليه السالم  الحظ  ثال  قوله   3) ََ َعَلْيـهى مى َمـ َْ َمـا بـىهى اْلُم ََ ََلـىَ  الـ  ىَ َح ْم َعن ـا فىـي  ـْن رىَوايَـتىهى ََ مى َخـُ  بـىهى يـُْنَظُر َىَلى َما َكا

َرُك الش اَ َنا َويـُتـْ مى َْ ْن ُح  لبداهة عدم اخلصوصية.   ...يـَْنظَُراَ))ب  وا ا  ((مى
 فاا األص  فيها اهنا قضايا حديدية ال خاراية.  4)
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 الرتاببيح جراتببباك الدضبباة ت جراتبباك الروايببباك فبباا فدببدك فييبببف التوقببف )واالحتيبباب فببباا   –ابباا يف ز ببن احلضبببور أو ال يبببة 
، فمببا ام   ) عليبه السبالم  ا ة ال هوقبف امبا ال احتيبباب  حبىت لدبا  ا  بام التوقبف يبدل عليبه عرفبا  بب  وعدبال  إ   ببع إابرا  أصب  الب  

 فاا وظيفته التوقف واالحتياب. ،سوا   لبعدل ا رافيا  أو ل يبته الطويلة ) عليه السالم  يلا ا  ام 
 ثانيًا: على فرض االختصاص فاَ َيلها مختص فقط

يدتضي اختصاص  ا سبده  ن املراتاك لكن  ل  ال  ) عليه السالم  سلمنا اا )فاراه...  خاصة ب  اا حضور ا  ام ثانيًا: 
واختصباص )االرابا    ،واهنا بنتو الدضايا احلديدية ال اخلاراية ) عليهم السالم  عموم وإ ال  أاوبة األئمة  لوضوحب  ن احلضور، 

 وبعببارة عرفبا   ةفصبار فانبه ال يعبد قرينبة  ،ش  با سببده واا اشبعر ببهعند انسدا  بباب املراتباك الهبا جبن هبم يف ز بن احلضبور ال  ص ب
أخبرى: اا اختصباص الب ي  بصبورةا وحالبة خلصوصبيةا خاصبة فيبه ال يدتضببي اختصباص  با سببده بتلب  الصبورة واحلالبة  بع عبدم واببو  

 هل  اخلصوصية اخلاصة فيه.
الظبباهر اا ا  ببام أ لببا  اببر املراتبباك بصببفاك الدضبباة أوال  ت بصببفاك الروايبباك للكبب  يف ابب  األز نببة، ت عنببد  واحلاصبب : اا

فدببد هكفلبب  بببه   1)فهببو سبباا  عنببه وا ببا حكببم  ببن لببيا يف عهببد احلضببور فدبب  فدببدها مجيعببا   اببر حكببم  ببن هببو يف عهببد احلضببور
َْ فَـَتَخي ر)) ) عليه السالم   رواياك التايذ ادوله ََ ، حبمب   3)ويكبوا هب ا هبو وابه مجبع ببني روايباك التوقبف وروايباك التايبذ  2)  َى

فييبف اا  ) عليبه السبالم  على صورة حضور ا  ام فييبف التوقبف واالحتيباب، النفتباح بباب العلبم با كباا الوصبول لق بام  األو 
التسبببهي  ومحببب  الثانيبببة علبببى صببورة ال يببببة النسبببدا  بببباب العلببم  طلدبببا  فاقتضببب   صبببلتة  ) عليببه السبببالم  حيتبباب حبببىت يلدبببى ا  بببام 
 التايذ. فتدبر ايدا  وهأ  

 للَمَاإلشَال على المقبولة باَ الواو 
ببا ببببعب   راابع العصببر يف التدريبراك هبعبا  للصبير االنصبباري )قبد  سبرل  يف الرسبائ : وقبد أشبك  ) أا   بال  التدبد م يف املدبولبة إمن 

هو الصفاك االربع: ب أعدهلما، وأفدههما، وأصدقهما يف احلبدي،، وأورعهمبا ب علبى ببو بصبرب شبي  حبكبم واو العطبف، ال االفدهيبة 
 . 4)ة إ  الصفاك الثالث ااُلخر م   هكوا هل   ل  ة جير ها ب   نظفد ، فال
 ،هدليبد األعلبم اا يلتب م بتعبني هدليبد خصبوص األعلبم األور  األعبدل األصبد  يف احلبدي،وعليه فييف على الدائ  بتعبني ُِول: 
لت م به اما انه خمبالف للمصبهور بب  اجملمبع عليبه، واحلاصب : اا االلتب ام بصبمول املدبولبة لبباب الفتبوى يسبتل م عبدم االلتب ام يُ   وهو  ا 

 ايح باألعلمية نفسه وال املصهور ب  الك .اا أو االلت ام جا   يلت  ه حىت الفديه الدائ  بالرت 
 الصفاك يف اهنا صفاك للداضي ال للفديه فرااع.امو  ه ا اله إضافة إ   ا أور نال عليها  ن ظهور 

عن صورة التساوي بني احلاامني فدب ، وعبدم  سالم  ) عليه الأا  سؤال الراوي  ن اال ام اما ند  السيد العم عن الصير قوله )
سؤاله عن صورة هفاضلهما وواو  بع  املرا تاك  وا بع ، يكصف عن اوا الواو للتنويع، واوا ا  واحد  نها  را تا   سبتدال  

يف الطبيعبة نذ ظباهر، وال  صبا م لظهبور واو العطبف ت أشبك  عليبه السبيد العبم ببب) ،  على بو ال بصرب، ال على ببو بصبرب شبي 
بصرب شي  ب أي: اجلمع ب ب  هو ار  استبعا  أا يكوا حااماا  تساويني يف ه ل الصفاك االربع ال ها، فتأ    
(5 . 

                                                             

 أي بنا   على  ا سلمنا يف الواه الثاين.  1)
 .304ص 11 ستدر  الوسائ  و ستنب  املسائ     2)
 .) عليه السالم  رواياك التوقف على صورة التمكن  ن لدا  ا  ام  وقد مح  الصير   3)
 .38ص 2بياا الفده    4)
 . وسيأيت الحدا  ند  نش االم الصير يف الرسائ .38ص 2بياا الفده    5)
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 الَواب: ِواًل فهم الراَو لي  حَة على سائر المَتهدين
 ولكن قد يور  على الصير:

لبو فببرس انببه فهببم اا )واا ابباا اتهببدا   وال يصببلح فهببم ابببن حنظلبةبدرينبة، اا البواو ظبباهرة يف اجلمببع وال يرفبع اليببد عنهببا إال ِواًل: 
فهبم احببد  ظاهرهبا فباا   لبيال  علبى صفببرو البواو عبن   البواو للتفريبع والرت يبد بدرينبة هرابه االستفصبال عببن صبورة االنفكبا  ببني الصبفاك

 ديه اآلخر.على الفوال يصلح حية احلديدية  لأللفاظ عن  عانيهاقرينة صارفة  اجملتهدين ال يعد  
 باا ااا احدمها افده نذ أعدل أو العكا، فسيأيت اجلواب عنه. عن صورة االنفكا  ) عليه السالم  وا ا سكوك ا  ام 

 و لى اهلل على محمد وآله الطاهرين
  
 )الحَمة(:
َى َوََِداءى اَما )) ) عليه السالم  قال ا  ام الباقر  َى َوالت َخُش ََ َىال  بىالتـ َواُض يَعتـَُنا َىال  َمنى اتـ َقى الل َه َوَِطَاَعُه َوَما َكاُنوا يـُْعَرُفو أْلََماَنةى شى

َن اْلُفَقَراءى  َى مى يَرا َى َىْكرى الل هى َوالص ْومى َوالص اَلةى َواْلبىرِّ بىاْلَوالىَدْينى َوتَـَعُهدى اْل ْدقى  وََكثْـَرةى  َتامى َو ى يَن َواأْلَيـْ َنةى َواْلَغارىمى ََ ََوىَ اْلَمْس َو
ْن َخْيرِ  َى وََكفِّ اأْلَْلُسنى َعنى الن اسى َىال  مى ْم فىي اأْلَْشَياءى  ،اْلَحدىيثى َوتىاَلَوةى اْلُقْرآ عن آل الرسول  حتف العدول)   وََكاُنوا َُِمَناَء َعَشائىرىهى

  


